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Editorial

Cum poate fi auzită
vocea ONG-urilor de mediu?
Resursele de apă au fost şi sunt o preocupare permanentă a ecologiştilor. Chiar dacă ONG-urile de mediu
(peste o sută la număr) implementează tot mai puține
proiecte în acest domeniu, totuși liderii au viziuni clare și
argumentate asupra mai multor aspecte ce țin de gestionarea apelor. Am putea spune că, la acest capitol, experții
neguvernamentali nu cedează cu nimic în faţa celor din
structurile statale, care mereu sunt supuse reorganizărilor
și restructurărilor. Recent, cu susținerea Melieukontakt,
Olanda, a fost creat un grup de lucru pentru formularea
poziției referitor la starea apelor de suprafață și la măsurile de ameliorare a situației. Proiectul documentului a fost
discutat la ultimul for al ONG-urilor de mediu și urmează să fie adoptat la o altă întrunire națională, apoi prezentat Guvernului. O variantă scurtă a acestei platforme de
mediu se publică în prezentul număr al revistei. Calitatea
actului de luare a poziției este o chestiune esențială, însă
nu aceasta prezintă îngrijorarea principală. Ne preocupă
altceva: va fi oare auzită vocea societății civile, se va ține
oare cont de propunerile ONG-urilor?
Experiența din trecut arată că, cel mai des,
autoritățile ignoră opinia asociațiilor obștești. Să luăm,
de exemplu, protestele contra construirii tronsonulu
de cale ferată Cahul-Giurgiulești. Sau ceva mai demult,
lupta contra transportului de deșeuri radioactive pe teritorulul țării. A fost multă forfotă în jurul acestor subiecte, dar Guvernul și-a dus până la capăt intențiile fără să
reacționeze la declarațiile asociațiilor obștești. Poate că
la mijloc este imaginea scăzută a sectorului neguvernamental în întregime. Totuși, mai plauzibilă este o altă
cauză, şi anume că nu toate persoanele decidente pot
aprecia la justă valoare propunerile expuse și, în consecinţă, le lasă fără reacție. Altă cauză rezidă în pasivitatea ONG-urilor după depunerea documentului, lipsa
de insistență și presiune colectivă în promovarea unor
inițiative. Fiind lansată de una sau câteva organizații,
ideea nu pare a fi a tuturor, deci, poate fi trecută cu vederea. Așadar, pentru a pretinde la o înțelegere din partea
autorităților, pe lângă nivelul impecabil de conținut și
formulare, propunerea trebuie să aibă și o susținere masivă a ONG-urilor. Iar la acest capitol stăm prost. Dacă
organizațiile din mai multe domenii s-au consolidat,
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au creat consilii de coordonare, consultare etc., apoi cele
ecologice se mai află în fierbere.
O ocazie bună pentru consolidare a fost Forul din
februarie 2011. Însă căteva persoane s-au opus vehement
propunerii de păstrare, în continuare, a Consiliului Consultativ, de semnare a unui Memorandum nou de cooperare cu Ministerul Mediului. Acestora le convine dispersarea, ei simțindu-se mai bine în relațiile individuale cu
autoritățile din țară și din străinătate, reprezentând în mod
paricular și fără nicio împuternicire țara și sectorul neguvernamental mai că în toate structurile europene de profil.
Deja de câțiva ani sectorul neguvernamental de
mediu se află în declin, motiv pentru care scade și interesul față de ecologie în ansamblu, inclusiv față de
problemele apelor. Cât ar fi de straniu, nu goana după
granturi îi desparte pe cei din organizațiile de mediu.
Aici multe sunt clare: condițiile le dictează donatorii.
Alte motive sunt pe prim-plan – orgoliile personale
exagerate, dorința de a-și crea de pe seama unor critici
goale o imagine cât mai bună în societate, insistenţa de
a afla cine e mai mare și cine e mai tare. În asemenea
situație guvernanții cu ușurință pot lăsa la o parte orice
mesaj parvenit din partea ONG-urilor de mediu, știind
că acestea nu se înțeleg între ele și că nu au o poziție
comună. Societatea civilă, care optează pentru un mediu
curat, are nevoie de consolidare, interesele mercantile
trebuie depășite. În prim-plan trebuie puse interesele
domeniului pe care îl reprezentăm. Prin aceaste ne putem identifica și obține ceva real.
Nu știu dacă cititorii consideră foarte actuală tema
cooperării mai strânse în interiorul sectorului neguvernamental de mediu. Și nu sunt convins că mesajul va fi
întru totul susținut de colegi, unii dintre care sugerează
să nu spălăm rufele și să nu le uscăm în văzul lumii. E
bine cunoscut însă că Ministerul Mediului, partenerul
de bază, și structurile subordonate lui ar prefera să colaboreze cu un grup de persoane bine organizat. Este un
argument fortre în favoarea consolodării.
Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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Avem şansa să decidem
cum folosim apa pentru irigare

În Republica Moldova a început implementarea proiectelor de irigare din cadrul programului
“Compact”, program pentru care Statele Unite ale Americii au acordat un grant de 262 milioane de
dolari. În conformitate cu acordul semnat la Washington pe 22 ianuarie 2010, Fondul Provocările
Mileniului Moldova va reabilita şase sisteme de irigare pe malul Nistrului, cinci pe malul Prutului
şi va repara 93 km pe drumul Sărăteni-Solcani, via Soroca. Fondul Provocările Mileniului
Moldova estimează că de rezultatele acestui proiect vor beneficia 125 mii de cetăţeni, iar reparaţia
infrastructurii rutiere va înlesni accesul pentru 270 mii de cetăţeni. Autorii proiectului consideră că
irigarea ameliorată va permite fermierilor să crească culturi cu înaltă valoare adăugată, iar drumul
reabilitat le va facilita transportarea produselor spre pieţe. Mai multe despre aceste proiecte aflăm de
la Inga Burlacu, consultant Relaţii Publice şi Media, Programul Compact al Fondului Provocările
Mileniului Moldova.
Unsprezece sisteme de irigare din raioanele Cahul,
Leova, Nisporeni, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii
Noi şi Ungheni vor fi reabilitate de Fondul Provocările
Mileniului Moldova în cadrul Programului Compact.
Banii pentru reînnoirea sistemelor centralizate de
irigare sunt acordaţi sub formă de ajutor nerambursabil
de către Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza
unui acord semnat acum un an cu Guvernul Republicii
Moldova.
Nici nu are rost să mai întrebăm, de ce este
necesară extinderea irigării în agricultură în condiţiile
când secetele sunt tot mai frecvente în Moldova. În
plus, irigarea poate spori productivitatea agricolă de
cel puţin două ori, în special a produselor cu valoare
adăugată înaltă, care pot fi vândute atât pe piaţa
internă, cât şi pe cea externă.
După reabilitare, cele 11 sisteme de irigare:
Chircani-Zărneşti, Blândeşti, Grozeşti, Leova Sud,
Cahul, Jora de Jos, Lopatna, Coşniţa, Criuleni,
Puhăceni, Roşcani, care acoperă o suprafaţă de până la
15 mii hectare de teren agricol, vor fi administrate de
Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru irigare, create
în conformitate cu prevederile Legii privind Asociaţiile
Utilizatorilor de Apă pentru irigare, intrată în vigoare
în septembrie 2010.
Producătorii agricoli pot decide când şi la ce
preţ să distribuie apa pentru irigare
Noua lege le permite producătorilor agricoli să
gestioneze singuri sistemele de irigare. Potrivit acestei
legi, Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru irigare
pot fi create de proprietarii de terenuri agricole şi de
2

cei care arendează terenuri în aria de deservire a unui
sistem de irigare, fie sunt persoane fizice, fie juridice.
Devenind membri ai Asociaţiilor, producătorii
agricoli pot participa la stabilirea preţului apei pentru
irigare, la administrarea şi exploatarea sistemului de
irigare din cadrul ariei lor de deservire, la întreţinerea
şi îmbunătăţirea sistemului de irigare, la stabilirea
limitei pentru consumul de apă pentru irigare etc. De
asemenea, membrii Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pot
pretinde la un preţ preferenţial pentru apa distribuită
în scopul irigării comparativ cu alţi utilizatori de apă
care nu sunt membri ai Asociaţiei.
Pentru crearea noilor Asociaţii, un grup de experţi
din partea Programului Compact se află, începând
cu 8 februarie 2011, în localităţile din aria sistemelor
de irigare, ce vor fi reabilitate, pentru a-i ajuta pe
producătorii agricoli să le constituie. Aceste Asociaţii
urmează să fie create benevol de către proprietarii de
terenuri agricole şi de întreprinderile care arendează
sau lucrează propriul teren agricol. Dar este important
ca producătorii agricoli să conştientizeze cât de
necesar este să se implice în formarea şi, mai târziu, în
activitatea Asociaţiei pentru a menţine şi administra
eficient sistemele de irigare reabilitate.
Totodată, datorită faptului că Asociaţia
Utilizatorilor de Apă pentru irigare este o organizaţie
autonomă şi necomercială, aceasta va putea atrage
investiţii din alte surse pentru a îmbunătăţi sistemul
de irigare care îi deserveşte pe membrii Asociaţiei.
Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare din
cadrul Programului Compact este un exemplu elocvent
în acest sens.
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Necesităţile de apă cresc continuu
Din cauza secetelor care devin tot mai frecvente,
mai puţini producători agricoli se aventurează să
cultive legume, fructe şi alte culturi agricole, care
necesită apă pentru a obţine o cantitate şi o calitate
corespunzătoare a produselor. Trebuie să recunoaştem
că, astăzi, agricultura înfruntă un deficit de precipitaţii
atmosferice. Pentru comparaţie, în perioada caldă a
anului, aprovizionarea naturală cu apă a fructelor,
pomuşoarelor şi legumelor constituie numai 40-60%
din cantitatea necesară. Lipsa precipitaţiilor nu ar fi o
problemă atât de acută dacă ar fi accesibilă irigarea din
sursele de apă de suprafaţă, precum râurile Nistru şi
Prut.
Potrivit unor estimări ale specialiştilor, din cauza
lipsei irigării Republica Moldova suportă pierderi
anuale de 400 milioane de lei, acestea distribuinduse asupra fiecărui agricultor în parte. Deficitul de
apă afectează calitatea şi productivitatea în sectorul
agrar, inclusiv siguranţa alimentară a ţării, lucru deja
dovedit şi de faptul că Moldova s-a transformat întrun importator activ al culturilor tradiţionale pentru
arealul nostru. Companiile importatoare aduc în
ţară peste 88 mii tone de legume, cum sunt cartofii,
roşiile, ceapa, varza, morcovul, sfecla roşie şi altele,
care anterior erau cultivate nu doar pentru necesităţi
interne, dar chiar şi pentru export. În ultimii ani, însă,
importul acestor legume creşte continuu, iar exportul
lor are o tendinţă generală de descreştere continuă.
Şi asta în timp ce producătorii agricoli autohtoni îşi
plâng de jale pentru că nu au unde să-şi vândă marfa.
De ce nu avem irigare?
Sursele de apă recomandate pentru irigare, cum
sunt râurile Nistru şi Prut, ar fi suficiente pentru
irigarea a circa 400 mii hectare de teren agricol.
Problema constă în sistemele centralizate de irigare
care în prezent nu mai sunt viabile, iar gestionarea lor

a devenit ineficientă din mai multe cauze. Sistemele
actuale de irigare sunt depăşite de timp. Ani în şir nu
s-a mai investit în reabilitarea şi modernizarea lor. De
exemplu, sistemul centralizat de irigare Cahul, care
acoperă o suprafaţă de circa 2000 hectare de teren
agricol, sau sistemul centralizat de irigare Grozeşti,
utilizat pentru irigarea a circa 1000 hectare, au fost
construite încă în 1963 şi de atunci nu au mai fost
reabilitate. În asemenea situaţii sunt alte zeci de
sisteme de irigare.
Astăzi în Republica Moldova sunt 78 sisteme
centralizate de irigare, dar care irigă doar 34 mii
hectare de teren agricol. Rămân, însă, nevalorificate
circa 100 mii hectare de teren agricol.
În acelaşi timp, nici sistemele care funcţionează
şi irigă terenurile agricole nu corespund cerinţelor pe
care le au agricultorii. Producătorii agricoli practică
diverse culturi, care necesită apă în perioade diferite şi
în cantităţi diferite. Or, în condiţiile actuale toţi trebuie
să se conformeze unui singur regim. Au fost atestate
şi situaţii când producătorii agricoli şi-au compromis
recoltele din cauza nefuncţionării sistemului de irigare
în perioadele când aveau nevoie de apă pentru culturile
agricole.
În concluzie, schimbările climaterice şi dezvoltarea
agriculturii impun noi abordări în gestionarea
resurselor existente pentru a asigura securitatea
alimentară a ţării şi a permite fermierilor să obţină
beneficii cât mai mari.
Sloganul „Irigarea aduce bunăstarea!” nu este
doar o vorbă frumoasă. Nici o tehnologie de creştere
a produselor agricole, oricât de avansată ar fi ea, nu
poate asigura calitate şi productivitate fără irigare.
Iar dacă dorim cu adevărat să fim competitivi în plan
global, să dispunem de piaţă de desfacere la noi acasă
şi în străinătate, avem nevoie vitală de calitate şi de
productivitate.

Cele mai mari cantităţi de apă dulce se află în gheţari
Răspunsul la întrebarea: „Unde se află cea mai mare cantitate de apă?” îl cunoaşte fiecare: „În
oceanul planetar”. Lucrurile, însă, nu stau chiar aşa. De fapt, în mantia Pământului se conţine de
10-12 ori mai multă apă decât în oceanul planetar. Cât priveşte rezervele de apă dulce, acestea sunt
concentrate preponderent în gheţarii de la polii globului terestru.
(Continuare în paginile următoare)
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ŞTIRI SCURTE

Şedinţa Consiliului Sectorial „Mediu,
aprovizionare cu apă şi sanitaţie”
La începutul lunii martie, Ministerul Mediului
a găzduit prima şedinţă, din 2011, a Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistenţei Externe „Mediu,
aprovizionare cu apă şi sanitaţie”. La şedinţă au participat numeroşi parteneri de dezvoltare, activi în
sectorul dat, reprezentanţi ai Ministerului Mediului
şi ai instituţiilor subordonate.
Şedinţa a fost deschisă de ministrul Mediului,
Gheorghe Şalaru, care a accentuat importanţa anului 2011 pentru sectorul de aprovizionare cu apă şi
sanitaţie din Republica Moldova, aceasta derivând
din proiectele în derulare în anul curent. Iată câteva
dintre acestea:
· Asistenţa Tehnică pentru susţinerea dezvoltărilor în sectorul apei şi sanitaţiei lansat cu suportul Delegaţiei Comisiei Europene;
· Planul General de Aprovizionare cu Apă şi Sanitaţie Ialoveni în cadrul Proiectului elveţian
„ApaSan”;
· Planul de Investiţie/Acţiune, elaborat de OECD.
De asemenea, ministrul a salutat iniţiativa proiectului elveţian „ApaSan” de a organiza şedinţele
Comitetului Practicienilor în domeniul apei şi sanitaţiei din Moldova, care are ca scop îmbunătăţirea

comunicării dintre actorii implicaţi în sector.
La şedinţa din 1 martie au fost puse în discuţie Planul de lucru al Consiliului pentru anul 2011,
paşii care vor fi întreprinşi în urma raportului misiunii pentru Programul de Susţinere a Politicii de
Sector din domeniul aprovizionării cu apă şi sanitaţie, a fost argumentată necesitatea realizării unui
studiu de fezabilitate pentru extinderea apeductului
Soroca-Bălţi şi a fost prezentat procesul de pregătire
pentru cea de-a patra reuniune a părţilor semnatare
ale Convenţiei Aarhus. Partenerii de dezvoltare s-au
arătat deschişi să ofere susţinere în acest proces.
În urma discuţiilor s-a decis intensificarea comunicării dintre actorii implicaţi în sector prin organizarea unor şedinţe de lucru cu participarea reprezentanţilor Ministerului Mediului, Ministerului
Finanţelor, Consiliilor Raionale, Cancelariei de Stat
şi a donatorilor.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
activitatea Consiliului Sectorial de Coordonare a
Asistenţei Externe „Mediu, aprovizionare cu apă
şi sanitaţie” vă rugăm să-l contactaţi pe secretarul
Consiliului, Virginia Bâlici:
(virginia.bilici@gmail.com, tel. +373 22 204 529 ).

Iniţiativă de pionierat în domeniul planificării
strategice la nivel de sector
Situaţia din sectorul apă şi sanitaţie în Moldova
necesită îmbunătăţire. Eforturile orientate spre atingerea acestui scop sunt susţinute de comunitatea donatoare, al cărei lider în sectorul apă şi sanitaţie este
Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare
(SDC).
Evenimentul din martie curent a avut ca scop
lansarea procesului de elaborare a PGAAS pentru raionul Ialoveni, proiect-pilot pentru Republica Moldova, şi semnarea Acordului de colaborare
tripartit între Consiliul Raional Ialoveni, Agenţia
„Apele Moldovei” şi Proiectul ApaSan.
La eveniment au participat Georgette Bruchez,
director SDC Chișinău, Gheorghe Şalaru, ministrul
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Mediului, Natalia Peterea, vicepreşedinte al raionului Ialoveni, Bernhard Hiller, coordonator al Proiectului ApaSan, Mihai Pencov, vicedirector al Agenţiei
„Apele Moldovei”, Veaceslav Guţuţui, viceministru
al Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.
Procesul de elaborare a PGAAS este considerat
drept punct de pornire în stabilirea unui parteneriat reușit cu autorităţile raionale şi cu alţi actori din
domeniul aprovizionării cu apă şi sanitaţie. Acesta
va servi ca bază pentru stabilirea unui model eficient
şi lucrativ de elaborare a PGAAS, respectiv în alte
raioane, precum și pentru promovarea bunei administrări a proiectelor concrete.
Revista Apelor nr. 13, 2011

Scopul proiectului-pilot de elaborare a PGAAS
este de a îmbunătăţi capacităţile structurilor din domeniul apei şi sanitaţiei, de a consolida capacităţile
de gestionare a proiectului astfel, încât APL să poată
presta servicii de calitate în sfera aprovizionării cu
apă potabilă şi canalizare, precum şi a capacităților
instituționale necesare.
Totodată, implementarea PGAAS în raionulțintă va permite autorităților locale să treacă prin
toate etapele de administrare a unui proiect – de la
planificare până la produsul final (în cazul dat este
vorba despre procesul de elaborare a PGAAS), iar
această experiență le va ajuta ulterior să implementeze în mod eficient sistemele de aprovizionare cu
apă în satele raionului (în baza PGAAS). Numărul
proiectelor implementate în satele raionului, precum și calitatea lor, vor permite proiectului ApaSan

și Agenției „Apele Moldovei” să stabilească dacă
obiectivele din cadrul acestui efort au fost atinse.
Experienţa elaborării PGAAS va fi preluată şi multiplicată de către alte instituţii din ţară şi de către
alte raioane. Deţinerea PGAAS permite atragerea de
fonduri de la stat şi de la donatorii străini.
Memorandumul de înţelegere privind proiectul
moldo-elveţian ApaSan a fost semnat la 4 februarie
curent de ministrul Mediului, ca reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, şi de directorul rezident al Biroului de Cooperare al Elveţiei la Chişinău,
ca reprezentant al Guvernului Elveţiei. Documentul
stabileşte cadrul primei faze de proiect care îşi propune să îmbunătăţească condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei rurale din Moldova prin activităţi de
aprovizionare cu apă potabilă de calitate şi de construcţie a instalaţiilor sanitare prietenoase mediului.

Provocările sectorului apă şi sanitaţie în vizorul
comunităţii practicienilor din Moldova
La 25 februarie curent a avut loc prima ședință
a Comunității practicienilor din sectorul de aprovizionare cu apă și sanitație din Republica Moldova. La întrunire au participat specialişti din mediul
academic şi ştiinţific, agenţii de stat şi organizaţii
care administrează activităţi şi proiecte în domeniul
aprovizionării cu apă şi sanitaţie din republică. Iniţiativa aparţine proiectului Apă şi Sanitaţie (ApaSan)
finanţat de SDC în Moldova şi preia un model elveţian de comunicare profesională.
Ca punct de pornire a discuţiilor a servit prezentarea dificultăților la aplicarea prevederilor Normativelor şi Standardelor SNIP în procesul de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi
sanitaţie în ţară. „Am fost surprins să aflu că aceste
standarde şi norme prezintă un obstacol şi pentru
alţi practicieni şi că toți, de fapt, optează pentru
adoptarea standardelor UE şi nu pentru modificarea
normelor existente”, a conchis Alexandru Jubea, inginer ApaSan.
Specialiştii au argumentat prin faptul că mai
multe prevederi ale documentului nu sunt actuale,
printre acestea fiind clauzele privind rezerva antiincendiară, procedura de licitaţie în cadrul achiziţiilor
publice, accesul la fondurile de date cartografice şi
hidrogeologice, cerința privind implementarea sistemelor de alimentare concomitent cu sistemele de
canalizare ş. a. Cu referinţă la carenţele documentului, s-a subliniat faptul că normele de consum în meRevista Apelor nr. 13, 2011

diul rural conform SNIP nu sunt realiste, consumul
real fiind de cel puţin 5 ori mai mic decât cel calculat.
„Aceste discrepanţe generează ulterior dificultăţi în
exploatarea sistemului de canalizare”, a spus Mihai
Cojocaru, inginer „Apă-Canal Chișinău”.
Printre ideile expuse în cadrul discuţiilor a fost
elaborarea unui regulament unic privind exploatarea sistemelor mici de aprovizioare cu apă existente.
A fost propusă iniţiativa revizuirii Strategiei Naţionale de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie, includerea
opţiunilor EcoSan (toalete ecologice uscate) şi Zonelor Umede Construite în lista soluţiilor admise
de normativele de sanitaţie, dată fiind noutatea lor
şi faptul că pentru acestea încă nu există un cadru
legal.
Un concept la care se face referință tot mai mult
pe plan global, dar şi pe plan național, este Managementul Integrat al Resurselor de Apă (MIRA). Cum,
din punct de vedere practic, se înscriu activitățile
profesioniștilor din sectorul de apă și sanitație în
MIRA a fost tema prezentării specialistului elvețian
Florian Klinngel. Referind-se la practica implementării acestui concept în ţară, Vladimir Garaba, preşedintele Organizaţiei Teritoriale Chişinău a Mişcării
Ecologiste din Moldova, a relatat despre experienţa
câtorva iniţiative de implementare a MIRA în bazinul
râurilor Bîc şi Cubolta. O alta activitate implementată prin prisma MIRA în Moldova a fost prezentată
de Bernhard Hiller, coordonator de proiect ApaSan,
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care s-a referit la procesul de elaborare a Planului
General de Aprovizionare cu Apă și Sanitație pentru
raionul Ialoveni – o altă inițiativă a proiectului Apă
şi Sanitaţie (ApaSan) finanţat de SDC.
Comunitatea practicienilor este o platformă de
comunicare şi schimb de experienţă pentru specialişti şi alţi actori din sectorul de alimentare cu apă şi
sanitație. Lansarea acesteia urmăreşte, în egală măsură, stabilirea unor legături mai strânse între profesioniştii şi organizaţiile de ramură, sincronizarea vo-

cilor acestora pentru o colaborare mai eficientă. În
Elveţia comunitatea practicienilor din sectorul apei
şi sanitaţiei funcţionează de 27 de ani. Bernhard Hiller, inginer elveţian cu un stagiu de muncă de peste
30 ani, a remarcat că aceasta a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea capacităţilor fiecărui specialist
în parte şi ale sectorului în întregime în ţara sa de
baştină. Comunitatea practicienilor din Moldova se
va întruni de patru ori pe an.

Ziua Mondială a Apei
Pe data de 22 martie, 2011, de Ziua Mondială
a Apei, Asociația Femeilor din Europa pentru un
viitor comun (WECF), în parteneriat cu Centrul
Național de Sănătate Publică și asociația WiSDOM,
a organizat în incinta CNSP conferința cu tema
“Realizarea dreptului omului la apă și sanitație în
Moldova cu accent pe Protocolul privind Apa și
Sănătatea”. În iulie 2010, ONU a declarat accesul la
apă potabilă şi sanitaţie ca fiind un drept fundamental
al omului, în condiţiile în care 884 de milioane de
oameni pe planetă nu au acces la apa potabilă, iar o
treime din populaţia lumii (2,3 miliarde de oameni)
nu are acces la sanitaţie. În Republica Moldova, 73%
din populaţia din mediul rural nu are acces la surse
sigure de apă potabilă. Numai 53% din populaţie
are acces la sanitație, inclusiv 81% din populaţia
urbană şi 35% din cea rurală. Calitatea neconformă
a apei cauzează peste 20% din bolile diareice acute.
Peste 60% din copiii de vârstă şcolară din Republica
Moldova sunt expuşi riscului de a se îmbolnăvi din
cauza apei neconforme şi a condiţiilor neadecvate de
sanitaţie în şcoli. Conferinţă “Realizarea dreptului
omului la apă și sanitație în Moldova cu accent pe
Protocolul privind Apa și Sănătatea” a reunit peste
50 de participanți, reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale de sănătate, mediu şi drepturile
omului locale și internaționale, factori responsabili
de la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi
Centrele de Sănătate Publică, ziariști și reporteri
TV. Conferința și-a desfășurat lucrările în ședința
plenară și ateliere de lucru și a abordat dreptul
cetăţenilor moldoveni la apă şi sanitaţie, precum și
instrumentele efective de realizare a acestui drept în
Moldova.
Lucrările conferinței au fost inaugurate de
către viceministrul Sănătății, Mihai Magdei, care
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a subliniat importanța unui dialog constructiv în
vederea implementării dreptului la apă și sanitație
în Moldova. Prim-vicedirectorul Centrului
Național de Sănătate Publică, Ion Șalaru, gazda
conferinței, a prezentat dreptul la apă și sanitație
în legislație și în practică. În calitate de punct focal
național la Protocolul privind apa și sănatatea, Ion
Șalaru a insistat asupra faptului că implementarea
Protocolului în Republica Moldova este, la ora
actuală, unicul instrument de implementare a
dreptului la apă și sanitație. Din partea ONGurilor, au luat cuvântul Vladimir Garaba, Mișcarea
Ecologiștilor din Moldova, și Ilia Trombițchi,
Asociația internațională Eco-Tiras, care au
menţionat că dreptul la apă şi sanitaţie în Moldova
nu este asigurat, propunând unele soluţii, cum
ar fi revizuirea programului de apă şi sanitaţie,
aprovizionarea cu apă în cisterne a instituţiilor
publice şi populaţiei din localităţile cu apă potabilă
de calitate proastă, elaborarea programelor locale şi
regionale de alimentare cu apă şi sanitaţie, implicarea
ONG-urilor în verificarea formării plăţilor pentru
serviciile de apă şi canalizare şi lobby-ul pentru plăţi
mai realiste, acordarea compensaţiilor pentru apă
şi canalizare, neadmiterea deconectării de la apă a
păturilor social-vulnerabile.
Reprezentantul organizației Church World
Service, Vitalii Vorona, a subliniat importanța
asigurării cu apă de calitate și sanitație pentru copii
și faptul că organizația sa va susține în mod prioritar
activități în acest domeniu în Moldova. Declarațiile
expertului independent ONU în domeniul apei
și sanitației, Catarina de Albuquerque, și a dnei
Danielle Mitterrand au fost citite în deschiderea
conferinței și primite cu o deosebită căldură de
către participanți.
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Participanţii au analizat accesul populaţiei,
inclusiv al celei defavorizate, la apă şi sanitaţie,
şi au prezentat recomandări autorităţilor în
vederea implementării dreptului la apă și sanitație
în Moldova. Un accent particular a fost pus pe
Protocolul ONU privind Apa şi Sănătatea, ratificat
de Republica Moldova în anul 2005, care este
primul acord internaţional cu putere legislativă
ce protejează sănătatea şi bunăstarea umană prin
gestionarea durabilă a resurselor de apă, inclusiv
prin protecţia ecosistemelor, prevenirea, controlul
şi reducerea bolilor condiţionate de apă.
Conferința „Realizarea dreptului omului la apă și
sanitație în Moldova cu accent pe Protocolul privind

Apa și Sănătatea” a fost inițiată în cadrul proiectului
„Apă sigură și sanitație pentru toți în Moldova”,
susținut de Fundația Danielle Mitterrand și realizată
cu sprijinul financiar al organizațiilor Church
World Service și Milieukontakt International.
Această conferință, marcând Ziua Mondială a
Apei, a permis, în urma unui dialog constructiv,
recunoașterea necesității de a informa societatea
civilă și autoritățile publice despre dreptul la apă și
sanitație. În urma discuţiilor în cadrul grupurilor
de lucru a fost elaborat un proiect de recomandări
privind aspectele legale, instituționale, financiare
și sociale în vederea realizării efective a dreptului
omului la apă și sanitație în Moldova.

Proiecte de perspectivă la Sângerei

Alexandru Ciobanu, reporter „Radio-Moldova”

E ştiut că o apă curată le oferă cetăţenilor şansa la o viaţă
mai sănătoasă. Din păcate, raionul Sângerei este situat
într-o zonă unde cetăţenii duc lipsă cronică de apă
potabilă de calitate. Un rol important în aprovizionarea
populaţiei raionului cu apă le revin surselor subterane,
apa distribuindu-se consumatorilor prin apeducte.
Populaţia rurală, ca şi acum multe secole, foloseşte
fântânile. Timpul îşi pune peste tot, nemilos, amprenta
şi aşa se face că o bună parte din apeducte sunt uzate,
renovarea lor fiind dificilă sau chiar imposibilă din
motive economice.
Pentru rezolvarea acestor probleme, încă în anul 2007,
a fost elaborat un proiect de aprovizionare cu apă a
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raionului prin conectarea la apeductul Soroca-Bălţi.
Costul proiectului se estumează la 77 milioane de lei.
Potrivit proiectului, la apeduct urmează a fi conectate
11 localităţi din raionul Sângerei. Iar odată cu lansarea
proiectului vor fi deschise noi locuri de muncă
pentru cetăţenii raionului, se vor achita contribuţii
suplimentare în bugetele locale, se va îmbunătăţi
calitatea apei şi, în consecinţă, sănătatea oamenilor.
La momentul actual raioanele din centrul şi nordul
republicii au instituit o societate pe acţiuni care are
menirea să dirijeze procesul de asigurare cu apă
potabilă a cetăţenilor. Actele respective se află deja la
Guvernul Republicii Moldova pentru aprobare.
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CRONICA APELOR

(trimestrul IV a. 2010)
1.Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prezintă informaţia privind regimul de umiditate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada octombrie-decembrie 2010.
Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul acestei
perioade a constituit de la 99 mm (Bălţi) până la 192 mm
(Chişinău), sau 103-170% din normă. Maxima zilnică de
precipitaţii pe parcursul acestei perioade a atins 45 mm
(Costeşti, Râşcani, noiembrie). Învelişul de zăpadă pretutindeni s-a stabilit pe 2 decembrie şi s-a menţinut aproape
pe tot parcursul lunii, grosimea lui maximă pe platformele meteorologice în unele zile a atins 23 cm (Camenca).
Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie 2010 fenomene meteorologice stihinice nu s-au semnalat. În
comparaţie cu perioada analogică a anului 2009 pe teritoriul republicii precipitaţii au căzut în fond cu 10-60
mm mai multe.
Conform situaţiei din 28 octombrie a. 2010 rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe
terenurile cu culturi de toamnă au constituit 20-55 mm
(95-275% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1
m – 85-185 mm (95-200% din normă).
La situaţia din 28 octombrie 2010 rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe
terenurile cu culturi multianuale au constituit 70-145
mm (85-160% din normă).
La situaţia din 28 noiembrie 2010, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile
cu culturi de toamnă au constituit 30-50 mm (105-175%
din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – 105205 mm (100-165% din normă).
Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova
pentru trimestrul IV anul 2010
Scurgerea apei râului Nistru în lunile octombrie şi
noiembrie s-a situat sub normă şi a constituit 75-95%, în
luna decembrie – peste normă – 130-160% din valorile
medii multianuale.
Scurgerea apei râului Prut în lunile octombrie
şi decembrie pe sectorul aval de lacul de acumulare
Costeşti-Stânca a fost mai mare de normă – 100-170%;
în luna decembrie în amonte de lacul de acumulare
Costeşti-Stânca – semnificativ peste normă – 250% din
valorile medii multianuale. În luna noiembrie scurgerea

apei râului pe sectorul amonte de lacul de acumulare
Costeşti-Stânca şi pe sectorul s. Leuşeni – gura de
vărsare a constituit 95-105%, pe sectorul Costeşti –
Leuşeni – 65-75% din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râului Răut şi a râurilor mici din
partea de nord a Republicii Moldova pentru această
perioadă a constituit 70-100%, iar cea a râurilor mici din
partea centrală şi de sud a republicii a fost mai mică de
normă – 30-60% din valorile medii multianuale.
Caracteristica comparativă
cu trimestrul IV al anului 2009
Pe parcursul trimestrului patru, anul 2010, scurgerea
apei râurilor din Moldova, comparativ cu anul 2009, a
fost mai mare, iar a r. Prut pe parcursul lunilor octombrie
şi decembrie – cu mult mai mare.
Scurgerea apei râurilor în trimestrul patru, anul
2009, s-a caracterizat, în general, prin scurgerea mică.
Scurgerea apei râului Nistru în lunile octombrie şi
decembrie a fost în limitele a 80-90%, în luna noiembrie
– aproape de normă, 100-115% din valorile medii
multianuale.
Scurgerea apei râului Prut pe parcursul întregului
trimestru a oscilat în limitele 45-65%, cu excepţia
scurgerii din luna decembrie (circa 95%) pe sectorul
amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca.
Scurgerea apei râului Răut şi a râurilor mici
din jumătatea de nord a Republicii Moldova pentru
această perioadă a constituit 30-60%, a râurilor mici
din jumătatea de sud a republicii a fost semnificativ sub
normă – 20-50% din valorile medii multianuale.
De menţionat scurgerea foarte mică a apei r. Bîc
– 2,3-7,8% din valorile medii multianuale. Se explică
aceasta prin debitele mici de apă deversate din lacul de
acumulare Ghidighici, lipsa precipitaţiilor generatoare
de scurgere în lunile octombrie şi noiembrie, iar în a
doua jumătate a lunii decembrie o parte din scurgere s-a
distribuit la formarea gheţii, fapt care, de asemenea, a
contribuit la micşorarea scurgerii râului.
În trimestrul IV 2010, scurgerea apei râului Bîc a
oscilat de la 34% (octombrie şi noiembrie) până la 57%
(decembrie).

2. Apele de suprafaţă
În urma investigaţiilor, efectuate în trimestrul IV
al anului 2010 de către Direcţia Monitoring al Calităţii
Mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de
Stat, au fost depistate 88 depăşiri ale CMA în probele
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de apă din 24 secţiuni a 11 râuri, bazinul de acumulare
Dubăsari şi lacul Beleu. Situaţia se prezintă după cum
urmează:
- cu ioni de amoniu s-au depistat 18 depăşiri ale CMA
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în râurile Bîc, Răut, Lunga, Cogâlnic şi Ichel, inclusiv
4 cazuri de poluare înaltă (PÎ – 10-100 CMA) cu
maxima de 65,6 CMA, în Bîc, secţiunea s. Calfa, în
luna octombrie.
- cu nitriţi s-au depistat 32 depăşiri ale CMA în râurile
Nistru, Prut, Bîc, Lunga, Răut, Cubolta, Botna,
Ichel, Cogâlnic şi lacul Beleu, inclusiv 4 cazuri de PÎ
cu maxima de 32,2 CMA în râul Lunga, secţiunea
Ceadâr Lunga, în punctul hidrometric, în luna
octombrie.
- cu nitraţi s-au depistat 6 depăşiri ale CMA în râul
Lunga, cu valoarea maximă de 3,9 CMA, secţiunea
Ceadâr Lunga, în amonte, în luna noiembrie.
- cu produse petroliere s-au depistat 22 depăşiri ale
CMA, în râurile Nistru, Ciuhur, Răut, Bîc, Cubolta,
Ichel, Cogâlnic, Gârla Mare şi bazinul Dubăsari cu
maxima de 9,4 CMA, în râul Lunga, secţiunea Ceadâr
Lunga, în punctul hidrometric, în luna octombrie.
- cu compuşii zincului s-a depistat 1 depăşire a CMA
în râul Cubolta cu maxima de 1,9 CMA, secţiunea s.
Mărăşeşti, în luna noiembrie.

- cu CBO5 s-au depistat 2 depăşiri ale CMA cu maxima
de 7,5 mgO2/l PÎ în râul Bîc, secţiunea mun. Chişinău,
în aval (or. Sângera), în luna decembrie.
- cu fenoli s-au depistat 6 depăşiri ale CMA în
râurile Prut, Nistru, Bîc şi Ichel cu maxima de
3,0 CMA în râul Nistru, secţiunea or. Soroca,
în amonte, în luna decembrie, şi în râul Bîc,
secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sângera),
în luna octombrie.
- cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 2 depăşiri
ale CMA în râul Bîc, cu maxima de 1,6 CMA,
secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sângera), în
luna noiembrie.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009
s-a înregistrat o majorare a frecvenţei de repetare a
numărului de depăşiri ale CMA pentru fenoli, iar pentru
nitriţi, nitraţi, oxigen dizolvat, CBO5, ioni de amoniu,
produse petroliere, detergenţi anioni-activi, compuşii
zincului s-a înregistrat o micşorare a numărului de
depăşiri.

3. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
informează că în perioada 01.10.2010-01.01.2011 a
eliberat coordonări privind:

- folosirea specială a apei - 55;
- proiectarea noilor sonde arteziene - 9;
- forarea noilor sonde arteziene - 14.

4. Sistemele de apeduct şi canalizare
SA “Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul IV al anului 2010 în comparaţie
cu perioada de referinţă a anului 2009.
Nr.
ctr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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, 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, % de 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 apeduct, unităţi
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Trim. IV
2009
21393,3
20751,2
642,1
20 752,3
20113,3
639,0
11 788,6
8973,8
13 827,6

Trim. IV
2010
19 969,6
19 511,0
458,6
19 387,4
18 923,7
463,7
11 517,3
7517,9
14 395,5

107,8

105,4

4,75

8,1

1

4

0,16

1,7

3 458

3 417
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În conformitate cu rezultatele încercărilor efectuate
în trimestrul IV al anului 2010 la bazinele de apă potabilă,
Staţia de tratare a apei, depăşiri ale valorilor normative
privind concentraţia maximă admisibilă (CMA) a

indicilor nu s-au înregistrat, cu excepţia indicelui de
duritate totală, care în octombrie a fost de 11,7; în
noiembrie – de 13,1; în decembrie – de 13,7. CMA la
acest indice constituie 5,0.

5. Utilizarea resurselor acvatice
Potrivit Inspectoratului Ecologic de Stat, pe parcursul
trimestrului IV al a. 2010 au fost supuşi controlului
ecologic de stat 470 agenţi economici, potenţiali poluatori
de resurse acvatice, fiind identificaţi 140 contravenienţi.
Ca rezultat, în privinţa lor au fost întocmite procese –
verbale şi aplicate amenzi în sumă de 122900 lei, inclusiv
încasaţi 61158 lei. În această perioadă au fost eliberate110
autorizaţii de folosinţă specială a apei.
În ultima decadă a lunii decembrie specialiştii IES au
participat la seminarul cu genericul „Cerinţe de protecţie
a apelor în bazinul râului Cubolta”, unde au prezentat
rapoartele „Situaţia privind amplasarea obiectelor
acvatice în bazinul râului Cubolta, prevederile legislaţiei
privind gestionarea adecvată a acestora, avantaje şi

dezavantaje” şi „Zonele de protecţie a obiectivelor
acvatice amplasate în bazinul râului Cubolta”.
În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor de
suprafaţă, în perioada octombrie – decembrie a. 2010 au
fost prelevate 312 probe de apă şi efectuate 3651 analize
fizico – chimice. În majoritatea cazurilor probele au fost
prelevate la recepţie şi la evacuare, iar pentru a evalua
influenţa deversărilor de ape uzate asupra emisarului s-au
prelevat probe pe cursul receptorilor în secţiunile amonte
şi aval de deversare. Principalii indicatori specifici de
poluare controlaţi de către Centrele Investigaţii Ecologice
sunt concentraţiile de amoniu, azotaţi, consumul chimic
şi biologic de oxigen, materiile în suspensii.

6. Monitoringul apelor reziduale
CIE Chişinău. În conformitate cu planul-grafic,
în trimestrul IV al anului 2010, s-au prelevat probe de
apă de la staţiile de epurare (SEB) Coloniţa, Ciorescu,
Durleşti, Cricova, Budeşti, Vadul lui Vodă. Rezultatele
fizico-chimice se prezintă după cum urmează:
SEB Coloniţa – au fost depistate depăşiri la indicii
CCO de 33,2, CBO5 de 52,6, MS de 4,5 ori, NH4 de 48,7
ori, detergenţi de 17,7 ori;
SEB Ciorescu – s-au depistat depăşiri la indicii CCO
de 6 ori, CBO5 de 29,5, NH4 de 127,6, detergenţi de 10,7
ori, MS de 12,9 ori;
SEB Durleşti – s-au depistat depăşiri la indicii CCO
de 11,1 ori, CBO5 de 30 ori, NH4 de 19,6 ori, detergenţi
de 3 ori;
SEB Cricova – s-au depistat depăşiri la indicii CCO
de 55,5 ori, CBO5 de 338,4 ori, MS de 104,4 ori, NH4 de
209 ori, detergenţi de 16,4 ori;
SEB Budeşti – s-au depistat depăşiri la indicii CCO
de 34,6 ori, CBO5 de 180 ori, MS de 23,3 ori, NH4 de 225
ori, detergenţi de 14,1 ori;
SEB Vadul lui Vodă – s-au depistat depăşiri la indicii
CCO de 8,2 ori, CBO5 de 11,2 ori, detergenţi de 3 ori, ceea
ce demonstrează poluarea apelor de suprafaţă. Rezultatele
investigaţiilor de laborator au fost transmise Agenţiei
Ecologice Chişinău, care a obligat administraţiile SEBurilor menţionate să elaboreze planuri de măsuri pentru
redresarea situaţiei.
Au fost prelevate 2 probe de apa (nr.1 – fântâna
de filtrare, nr. 2 - fântâna de drenaj) de la PDDS din s.
Creţoaia, r-nul Anenii Noi. Conform analizelor efectuate
s-au depistat depăşiri ale CMA piscicole, respectiv în
probele nr.1 şi nr.2, la indicii: CCO de 346,7 ori şi 36,1
ori; CBO5 de 1808,6 ori şi 187,8 ori; MS de 82,7 ori şi
10

27,2 ori; reziduu uscat de 16,3 ori şi 8,8 ori; Cl de 14,0 ori
şi 9,2 ori; NH4 de 7720,0 ori şi 180,9 ori.

Așa arată mai multe stații uzate
de epurare a apei din republică
Întru evaluarea calităţii apelor de suprafaţă au
fost prelevate 7 probe din iazurile mun. Chişinău.
În proba de apa din iazul „Tracom” s-au depistat
depăşiri ale CMA piscicole la indicii: CCO de 2,7
ori, CBO5 de 2,9 ori, detergenţi de 3,2 ori, MS de 5,3
ori, SO4 de 2,1 ori. În apa din iazul „Dendrariu” s-au
depistat depăşiri ale CMA piscicole la indicii CCO
de 2,7 ori, CBO5 de 2,8 ori, SO4 de 3,9 ori, MS de
5,6 ori. În apa din iazurile sectorului Botanica au fost
depistate depăşiri ale CMA piscicole la indicii: CCO
de 2,0-2,7 ori, CBO de 2,1-3,1 ori, SO4 de 2,5 ori,
MS de 1,2-7,5 ori. În apa din iazurile din sectorul
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Râşcani s-au depistat depăşiri ale CMA piscicole la
indicii: CCO de 2,0-2,7-4 ori, CBO5 de 2,1-3-4,3 ori,
SO4 de 5,1-5,5-5,2 ori.
Au fost prelevate 6 probe din râul Bîc, mun. Chişinău.
Depăşiri esenţiale ale CMA piscicole nu au fost depistate.
CIE Bălţi relevă următoarele aspecte. Volumul
apelor uzate, supus controlului analytic, constituie
2440,9 mii m3, inclusiv suficient epurate 1489,6 mii m3,
insuficient 857,5 mii m3 şi fără epurare 93,8 mii m3.
S-a monitorizat influenţa la 26 complexuri de
epurare a apelor uzate din 21 localităţi, a apelor uzate în
receptorii naturali. Din cele 26 complexuri de epurare a
apelor uzate supuse investigaţiilor dispun de normativ
limitat admisibil pentru deversare (LAD) 11. Comparând
media concentraţiilor de noxe la deversare cu normativul
autorizat, constatăm că s-au încadrat în normativul
LAD apele evacuate de la staţiile SA „Servicii comunale”

Floreşti, SEB „Fabrica de zahăr” Glodeni, SA „Tezeu
Lux” Vălcineţ, SEB „Apă-Canal Edineţ”. Parametrii de
calitate investigaţi în apele de drenaj de la câmpurile de
filtrare ale Fabricii de zahăr, Drochia, de asemenea, se
încadrează în LAD.
Rămâne a fi o problemă stringentă evacuările de ape
uzate fără epurare formate în or. Soroca. Apele evacuate
de la staţiile de pompare, în volum de 1020 m3/zi, au un
conţinut înalt de poluanţi deversaţi în fluviul Nistru.
La solicitarea primăriei or. Ocniţa s-au acordat
servicii pentru a aprecia eficacitatea funcţionării staţiei de
epurare de tip „Flexidibloc-300”. Staţia este preconizată
pentru epurarea apelor uzate din reţeaua orăşenească.
Investigaţiile au constatat eficacitatea pentru suspensii
- 44,7%; CBO5 - 34,2%; ioni de amoniu - 21,2%. La
momentul controlului SEB nu funcţiona la capacitatea
de proiect, care constituie 300 m3/diurnă.

7. Calitatea apei potabile
Potrivit informaţiei parvenite de la Centrul Naţional
de Sănătate Publică, pe parcursul anului 2010 s-a
înregistrat un nivel ridicat de neconformitate a calităţii
apei din sursele subterane şi din sistemele de distribuire
a apei potabile. Ponderea probelor ce nu au corespuns
parametrilor sanitaro-chimici din sursele centralizate
subterane a constituit 71,6% în 2010, comparativ cu
70,8% în 2009 şi 58,3% în 2008. Situaţia cea mai gravă
se înregistrează în raioanele Anenii Noi, Basarabeasca,
Cimişlia, Călăraşi, Glodeni, Făleşti, Taraclia, Ceadâr
Lunga, Căuşeni, Comrat, Sângerei, unde acest indice
constituie 85-100%.
S-a majorat ponderea probelor de apă neconformă
la parametrii microbiologici atât în cazul apeductelor
comunale urbane, care a constituit 11,1% (2009 – 8,4%),
cât şi la apeductele comunale rurale – 15% (2009 –
14,8%). Deşi se observă o ameliorare a calităţii apei
ca rezultat al măsurilor aplicate pe durata efectuării
«Studiului calităţii apei în şcoli» în anul 2009, continuă
să persiste probleme serioase privind calitatea apei din
apeductele instituţiilor pentru copii, unde în anul 2010
nu au corespuns 19,4% (2009 – 19,4% ; 2008 – 28%) din
probe la parametrii chimici şi 16,6% (2009 – 16,7% ; 2008
– 17%) la parametrii microbiologici. Se înregistrează o
stare nesatisfăcătoare în alimentaţia cu apă potabilă a
populaţiei în Nisporeni, Străşeni, Hânceşti, Căuşeni,
Teleneşti, Făleşti, Donduşeni etc. din cauza calităţii
neconforme a apei şi a stării sanitaro-tehnice deplorabile
a sistemelor de apeduct. Cu mari probleme funcţionează
apeductul Soroca-Bălţi la aprovizionarea cu apă potabilă
a populaţiei din municipiul Bălţi, unde periodic sunt
conectate neautorizat sursele subterane, neconforme
normelor sanitare. Persistă numeroase probleme privind
monitoringul calităţii apei, condiţionate, în mare parte,
de capacităţile insuficiente ale operatorilor.
Insalubritatea localităţilor în lipsa unor sisteme
de îndepărtare a deşeurilor şi nerespectarea măsurilor
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elementare de protecţie a surselor de apă sunt principalele
cauze de înrăutăţire a calităţii apei din fântâni, folosite
ca unică sursă de alimentare cu apă pentru cca 75% din
populaţia rurală. Ponderea probelor de apă din fântâni
neconforme a scăzut sau s-a majorat nesemnificativ
comparativ cu anul 2009 şi a constituit 81% (2009 –
80,7%) la parametrii sanitaro-chimici şi 37% (2009 –
36,4%) la parametrii sanitaro-microbiologici.
În 2010 nu s-au înregistrat izbucniri epidemice de
maladii infecţioase condiţionate de apă.
Pe parcursul trimestrului IV 2010 laboratorul
sanitaro-igienic al CNSP a examinat 35 probe de ape
minerale naturale şi potabile îmbuteliate, 8 probe din
surse de aprovizionare centralizată cu apă potabilă, 1
probă din apeduct, 2 probe de ape din bazine de suprafaţă
(Nistru), 10 probe de ape reziduale epurate. Din ele nu
au corespuns normelor sanitare în vigoare 12 probe de
ape reziduale după conţinutul de amoniu, nitriţi, nitraţi,
CCO şi CBO5.

Izvorul din str. Rădăuţeanu, Chişinău
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8. Ape îmbuteliate
Conform situaţiei din 01.02.2011, în Sistemul
informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice
îmbuteliate”, sunt incluşi 55 agenţi economici autohtoni
cu 670 denumiri de ape minerale, potabile şi băuturi
nealcoolice îmbuteliate notificate. A fost monitorizată
calitatea produselor a 48 de agenţi economici care
activează la momentul dat. Pe parcursul trimestrului

IV al anului 2010 loturi de apă minerală naturală sau
potabilă îmbuteliate interzise spre comercializare sau
neconforme cerinţelor sanitare în vigoare nu au fost
stabilite.
Pe parcursul trimestrului IV 2010 au fost eliberate
13 certificate sanitare, din ele 4 pentru ape minerale
naturale şi potabile ale producătorilor autohtoni şi 9
certificate sanitare pentru apele îmbuteliate importate.

9. Implementarea proiectelor de protecţie şi utilizare a apei
Potrivit Ministerului Mediului, situaţia în domeniul implementării, în trimestrul IV al anului 2010, a
proiectelor ce vizează aprovizionarea populaţiei cu apă
se prezintă după cum urmează:
1. Proiecte finanţate de FEN:
- construcţia staţiei de epurare a apelor uzate, reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în s. Ghiduleni, r. Rezina – 400 000 lei;
- construcţia apeductului în partea de jos a
s. Corjova, r. Criuleni (etapa I) - 500 000 lei;
- construcţia sondei arteziene şi a sistemului de
aprovizionare cu apă în s. Larga Nouă, r. Cahul –
500 000 lei;
- reparaţia sondei arteziene şi renovarea apeductului, s. Ţarigrad, r. Drochia, sectorul nord-est al
localităţii (etapa III) – 500 000 lei;
- aprovizionarea cu apă, s. Peresecina, r. Orhei,
sectorul de nord al localităţii – 400 000 lei;
- forarea sondei arteziene şi construcţia turnului
de apă, s. Sipoteni, r. Călăraşi – 600 000 lei;
- alimentarea cu apă din sonda arteziană 10/18,
s. Floreni, r. Anenii Noi (etapa I) – 600 000 lei;
- construcţia sistemului de aprovizionare cu apă în
s. Burcuta, r. Orhei – 650 000 lei;
- construcţia fântânii arteziene în s. Horeşti,
r. Ialoveni – 500 000 lei;
- forarea sondei arteziene şi construcţia apeductu-

lui, s. Lingura, r. Cantemir – 700 000 lei;
- construcţia colectorului de canalizare menajerfecaloid, or. Durleşti mun. Chişinău – 500 000 lei;
- alimentarea cu apă a s. Colibaşi, r. Cahul –
700 000 lei;
- reconstrucţia staţiei de epurare şi renovarea sistemului de canalizare, s. Pelinia, r. Drochia –
1 000 000 lei;
- aprovizionarea cu apă a s. Burghelea, r. Făleşti –
500 000 lei;
- construcţia apeductului în partea de jos a s.
Corjov,a r. Criuleni (etapa II) – 1 000 000 lei;
- forarea sondei arteziene în s. Isacova, r. Orhei –
442 000 lei;
- alimentarea cu apă din sonda arteziană 10/18,
s. Floreni, r. Anenii Noi (etapa II) – 700 000 lei.
2. Acte legislative şi normative în domeniul apelor înaintate spre aprobare la Guvern:
- Proiectul de Lege privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice;
- Proiectul de Lege privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a
hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii
2011-2020;
- Proiectul Legii Apelor.

Apa este baza vieţii
Nimic mai adevărat decât această afirmaţie. Tot ce este viu în lumea animală şi în cea vegetală
este alcătuit din apă: animalele – în proporţie de 75%, peştii – 75%, meduzele – 99%, cartoful
- 76%, merele - 85%, roşiile - 90%, castraveţii - 95%, pepenii verzi - 96%. Chiar şi omul constă
preponderent din apă – corpul nou-născutului în proporţie de 86%, iar cel al unei persoane în etate
- până la 50%.
(Continuare în paginile următoare)
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Istorii cu apa la satE

Servicii de apă şi canalizare în condiţii extreme

Constantin Costov, directorul ÎM „Apă-Canal Străşeni”

Oraşul Străşeni a început să fie aprovizionat în
mod centralizat cu apă în 1980, reţeaua comunală fiind
alimentată de la nouă fântâni arteziene aparţinând prizei de apă Micăuţi. Timp de două decenii locatarii oraşului au beneficiat de servicii de aprovizionare cu apă
24/24 ore, dar în anul 2000 termenul de exploatare a
prizei de apă şi a reţelelor de apeduct a expirat, lucrări
de renovare şi ajustare la cerinţele actuale autorităţile
de atunci nu au avut grijă să execute şi, în consecinţă,
livrarea centralizată a apei potabile de la priza Micăuţi
a fost stopată.
A urmat o perioadă dificilă atât pentru consumatori, cât şi pentru ÎM „Apă-Canal Străşeni” – aprovizionarea cu apă se efectua din două fântâni arteziene, situate pe teritoriul oraşului. Din cauza debitului mic, apa era
livrată conform unui grafic, doar câteva ore pe zi.
În această situaţie gravă, în 2008 a fost elaborat un
proiect de reabilitare a prizei de apă din satul Micăuţi şi
până în 2010 s-a efectuat un şir de lucrări prevăzute în
proiect (beneficiar al lucrărilor respective este Consiliul
Raional Străşeni). Însă până în prezent acestea nu sunt
finalizate şi nici transmise ÎM „Apă-Canal Străşeni”
pentru gestionare.
Cu toate acestea, la 27 octombrie 2010 ÎM „ApăCanal Străşeni” a fost obligată să reia aprovizionarea
oraşului Străşeni cu apă de la priza Micăuţi, urmând
ca pe parcurs să fie înlăturate neajunsurile depistate şi
finalizate toate lucrările, inclusiv schimbarea utilajului
de pompare conform proiectului elaborat. Din start s-a
constatat că pompele instalate la priza de apă sunt vechi,
uzate, cu un consum de energie necorespunzător cerinţelor actuale. Erau aceleaşi pompe ale ÎM „Apă-Canal
Străşeni”, care au funcţionat cu 30 de ani în urmă. În
această situaţie era clar că problemele nu vor întârzia
să apară.
Pe parcursul ultimelor cinci luni s-au efectuat reparaţii şi au fost schimbate motoarele pompelor de la
priza de apă de patru ori, au fost efectuate lucrări de
reparaţie a unei pompe, de patru ori s-au scos şi s-au
reparat pompele din fântânile arteziene. La momentul
dat, funcţionează numai o pompă şi, respectiv, o fântână arteziană. Ce-i drept, calitatea apei este bună. Toate
cheltuielile pentru lucrările de reparaţie au fost suportate de ÎM „Apă-Canal Străşeni”. La ele s-au adăugat, fireşte, şi cele rezultate din consumul de energie electrică
la priza de apă Micăuţi – în ultimele cinci luni acesta a
ajuns la 741431,37 mii lei.
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Constatăm cu regret că întreprinderea nu poate
acoperi integral cheltuielile pentru aprovizionarea cu
apă a oraşului Străşeni. Dar la momentul actual s-au
elaborat condiţii tehnice pentru conectarea la apeductul
magistral a satelor Cojuşna şi Negreşti.
Cea mai stringentă problemă a gospodăriei comunale Străşeni este evacuarea apelor uzate. S-a elaborat un
proiect de reconstrucţie capitală a staţiei de pompare a
apelor uzate şi, în paralel, proiectul pentru achiziţionarea unui utilaj de spălare a reţelelor de canalizare. Însă
lucrurile evoluează anevoios – din motive neclare, Secţia
Achiziţii Publice a Consiliului Raional Străşeni a tot tărăgănat şi anulat licitaţiile pentru respectivele proiecte,
pentru ca, în sfârşit, acestea să aibă, totuşi, loc. Timpul,
însă, a fost pierdut ireversibil.
În pezent avem încheiat contractul cu agentul care
ne va comercializa utilajul de spălare a reţelelor de canalizare. Este un pas important, dacă ţinem cont de faptul
că la momentul actual colectorul central de canalizare
este înfundat şi toate lucrările efectuate pentru repunerea lui în funcţiune nu au dat rezultate, ci doar au cauzat
cheltuieli enorme, suportate integral, de asemenea, de
ÎM „Apă-Canal Străşeni”. Apele reziduale sunt transportate cu autospeciala la staţia de pompare, iar aceasta
presupune cheltuieli suplimentare considerabile.
O situaţie catastrofală se profilează la capitolul
„Achitări”. ÎM „Apă-Canal Străşeni” prestează servicii
de aprovizionare cu apă şi de evacuare a apelor uzate
în baza deciziei Consiliului Orăşenesc nr. 7/07 din 17
martie 2008 care prevede următoarele tarife:
-1 m.c. de apă – 14,60 lei;
-1 m.c. canalizare – 10,70 lei.
Aceste tarife nu sunt acceptate de mulţi consumatori, care refuză să achite costul serviciilor de apă şi canalizare. În plus, avem şi locatari care, în loc să-şi onoreze obligaţiile, preferă să încalce legea, consumând apă
neautorizat, având un comportament sfidător faţă de
angajaţii noştri, abilitaţi cu efectuarea controalelor.
Despre situaţia grea în care s-a pomenit ÎM „Apă-Canal
Străşeni” vorbeşte şi faptul că la 1 aprilie 2011 datoriile sale creditoare constituiau 2 093 301 lei, în timp ce
datoriile debitoare ale consumatorilor faţă de ÎM „ApăCanal Străşeni” erau de 1 251 110,39 lei.
Cu toate aceste probleme extraordinar de complicate, ne străduim să prestăm servicii operative şi de calitate, atât cât ne permit condiţiile în care activăm. Şi
chiar mai mult.
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Poziția ONG-urilor de mediu privind apele de suprafață
Râurile mici și lacurile constituie temelia rețelei
hidrografice, o parte indispensabilă a mediului
natural al Republicii Modova. Degradarea avansată
a acestora, exprimată prin micșorarea debitelor,
colmatarea parțială sau totală, poluarea puternică,
uscarea în perioada caldă a anului, pevcumşi prin
alte aspecte negative confirmă dereglarea echilibrului
ecologic și constituie un pericol real pentru tot
mediul înconjurător. Alocațiile financiare destinate
redresării situației, în multe cazuri, au fost utilizate
ineficient, monitoringul calitativ al apei din râuri și
lacuri este defectuos, iar cel cantitativ, practic, lipsește,
reprezentanții societății civile sunt doar episodic
implicați în soluționarea problemelor existente, gradul
de informare a populației referitor la necesitatea
protecției apelor de suprafață este sub nivelul cerințelor
actuale.
Din cauza regularizării excesive a cursurilor de
apă, construirii necontrolate și exploatării inadecvate
a rezervoarelor artificiale de apă, captării neautorizate
și utilizării în diverse scopuri a apei din izvoare, starea
rețelei hidrografice interne se află în declin continuu.
Zonele umede, practic, au dispărut din luncile râurilor,
regimul hidric al solurilor s-a modificat radical, iau
amploare procesele de deșertificare. Calitatea apelor
de suprafață nu corespunde, în majoritatea cazurilor,
standardelor naționale în vigoare. Diversitatea și
abundența florei și faunei acvatice a scăzut drastic.
La momentul actual lipsesc instrumente eficiente de
control și monitorizare a calității și debitelor apelor,
surselor de poluare. Autoritățile duc lipsă atât de
mijloace financiare, cât și de personal calificat, ceea ce
favorizează corupția.
Cele mai importante probleme în domeniu sunt:
- scăderea considerabilă a debitelor și uscarea a tot
mai multe râuri din diferite zone ale republicii,
fenomen cauzat de regularizarea excesivă a
acestora, de construirea ilegală a lacurilor de
acumulare, de captarea și utilizarea necontrolată
a apelor din izvoare și din lacuri;
- descreșterea nivelului pânzei freatice în zonele
de luncă, uscarea unui număr mare de fântâni;
- calitatea joasă a apei în majoritatea absolută a
râurilor din cauza lipsei sau activității ineficiente
a instalațiilor de epurare biologică a apelor
reziduale. Unele râuri mici, în cea mai mare
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parte a anului, totalmente sunt constituite din
ape uzate menajere sau industriale. Problema se
agravează și prin faptul că apeductele sătești se
construiesc, de regulă, fără rețele de canalizare și
instalații de epurare a apelor reziduale;
- gestionarea inadecvată a deșeurilor solide,
depozitarea acestora pe malurile râurilor
și pâraielor, lipsa în cea mai mare parte a
localităților rurale a terenurilor autorizate
și special amenajate pentru depozitare, lipsa
serviciilor sătești de salubrizare;
- nerespectarea cerințelor față de zonele riverane
de protecție, admiterea amplasării în aceste zone
a construcțiilor și a activităților economice cu
impact nefast asupra mediului, lipsa, aproape cu
desăvârșire, a fâșiilor forestiere de protecție;
- dereglarea catastrofală a echilibrului ecologic
al apelor și luncilor râurilor, exprimată prin
reducerea suprafeței sau dispariția zonelor
umede în lunci, dispariția multor specii de plante
și animale sau reducerea drastică a diversității și
abundenței florei și faunei acvatice și palustre,
degradarea solurilor, dezvoltarea proceselor de
deșertificare și, ca rezultat, reducerea fertilității
solurilor;
- managementul imperfect al resurselor de apă.
Autoritățile nu dispun de planuri de management
al apelor de suprafață, lipsește cadastrul apelor. Nu
se practică elaborarea balanței de apă la nivel de
localitate, raion, sub-bazin, evidența consumului
apei pentru diferite scopuri este slabă. Lipsesc
structurile responsabile de gestionare a apelor la
nivel local, controlul utilizării și protecției apelor
este ineficient;
- deficiențe mari în monitoringul calitativ și
inexistența monitoringulu calitativ al apei
râurilor mici;
- imperfecțiunea cadrului normativ, prevederile
Convenției-cadru a UE nu sunt incluse în
legislația națională, o parte a standardelor privind
apa sunt totalmente depășite, altele lipsesc;
- insuficiența de mijloace financiare, implicarea
slabă a partenerilor de dezvoltare în soluționarea
problemelor râurilor mici;
- gradul redus de informare și conștientizare a
publicului;
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- implicarea slabă a societății civile în gestionarea
apelor de suprafață.
În calea soluționării problemelor identificate se
află un șir de obstacole cum ar fi: insuficiența acută
de resurse financiare, mai cu seamă la nivel local; lipsa
personalului calificat și a unor metode mai eficiente
de gestionare a resurselor de apă; corupția; inexistența
unui dialog constructiv dintre autorități și societatea
civilă; implicărea slabă a populației/actorilor interesați,
lipsa unui sistem eficient de informare a populației.
Pentru depășirea situației actuale se propun
următoarele soluții
• Cooperarea complexă și mai apropiată a
autorităților cu ONG-urile, ceea ce ar putea
acoperi necesitățile, atât financiare, cât și de
personal, prin intermediul participării în
acțiuni de colectare de fonduri.
• Angajamentul specific și cu limite de timp
pentru a estima corespunzător costurile de
modernizare a sistemelor actuale, pentru a le
aduce la nivelul standardelor internaționale și
angajamentul, pe termen stabilit, de urmare a
modernizărilor asociate cu resursele, precum
sistemele de instruire și educare.
• Stabilirea unui sistem de monitorizare eficient: o
posibilă soluție ar putea fi crearea unor comitete
locale cu participarea ONG-urilor, care ar juca
un rol de pază și ar monitoriza calitatea apelor
de suprafață în lacurile, iazurile și râurile din
localitate, precum și calitatea apelor ieșite din
instalațiile de tratare a apelor uzate, dar și a
celor netratate deversate.
• Desfășurarea campania continue de creștere
a nivelului de conștientizare și informare a
populației: societatea civilă, tineret (școli,
colegii, universități), dar și autorități.
Recomandările ONG-urilor de mediu active în
domeniul apelor sunt:
• Accelerarea procesului de armonizare a
legislației naționale la cerințele Directivei-cadru
a Uniunii Europene privind apa, adoptarea
Legii apelor și a actelor normative aferente.

• Instituirea moratoriului la proiectarea și
construirea lacurilor artificiale, la efectuarea
lucrărilor de îndreptare și de adăncire a albiilor
râurilor mici.
• Aprobarea de noi standarde privind proiectarea
și construirea lacurilor artificiale de acumulare
a apei.
• Efectuarea inventarului rezervoarelor artificiale
de apă, demolarea digurilor construite ilegal.
• Luarea în evidență a izvoarelor captate,
instituirea controlului cantitativ și calitativ al
apei consumate din aceste surse.
• Trecerea în gestiunea Agenției ”Apele
Moldovei” a tuturor cursurilor de apă din
Republica Moldova.
• Crearea băncii de date în domeniul apelor.
• Elaborarea balanței de apă la nivel local, de subbazin, bazin și național.
• Elaborarea, aprobarea și realizarea planurilor
de management integrat al resurselor de apă la
nivel de bazine și sub-bazine hidrografice.
• Instituirea unui sistem eficient de monitorizare
calitativa și cantitativă a apelor din râuri și
afluenți.
• Revizuirea și realizarea programului național
de plantare a fâșiilor riverane de protecție.
• Realizarea programului de reabilitare și
extindere a rețelelor și instalațiilor de epurare
a apelor reziduale, utilizarea în aceste scopuri a
tehnologiilor de zone umede construite.
• Crearea serviciilor de gestionare a deșeurilor în
localitățile rurale.
• Elaborarea propunerilor de creare în luncile
râurilor mici a zonelor umede protejate.
• Crearea pe lângă Guvernul Republicii Moldova
și organizarea activității Consiliului național al
apelor.
• Realizarea unui plan de promovare a culturii
sanitare în gospodăriile sătești, construirea
tualetelor uscate de tip EcoSan.
• Elaborarea și implementarea Strategiei
naționale de comunicare în domeniul apelor.

Apa este un agent patogen
Apa dăruieşte viaţă, dar poate să o şi fure. Până la 85% din toate maladiile cunoscute în lume se
transmit prin intermediul apei. Anual, pe Terra circa 25 milioane de persoane decedează din cauza
bolilor cu transmisie acvatică.
(Continuare în paginile următoare)
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MONUMENTE ALE NATURII

Rezervaţia ştiinţifică hidrologică “Iagorlâc”
Înfiinţată în 1988 în scopul conservării şi studierii
condiţiilor ecologice caracteristice bazinelor de apă,
Rezervaţia ştiinţifică hidrologică “Iagorlâc” este situată
în extremitatea nordică a regiunii Nistrului Inferior.
Ocupă aria gurilor afluentului din stânga Nistrului,
râului Iagorlâc, ce formează golful Goian cu împrejurimile sale. Teritoriul rezervaţiei se extinde pe o suprafaţă de peste 1044 ha de teren uscat, inclusiv 563 ha de
pădure, şi 270 ha de suprafaţă acvatică. În consecinţă,
rezervaţia include sisteme ecologice acvatice şi terestre,
în care au fost create condiţii pentru reproducerea florei şi a faunei. Valoarea ştiinţifică a rezervaţiei naturale
„Iagorlâc” constă în faptul că aici se atestă foarte multe
specii de plante rare şi pe cale de dispariţie, care intră
în fitocenozele unicat, situate pe pantele calcarizate de
stepă ale râurilor Iagorlâc, Iagorlâcul Uscat şi ale unor
pârâuri. Din totalul de 649 specii de plante vasculare
de aici 50 sunt rare. Sub ocrotire sunt luate, în special,
plantele acvatice, de baltă, palustre și cele de stepă relictară primară, cum ar fi stânjenelul galben, orzoaica de
apă, obligeana, broscarița, colinia, drobușorul, celnușa
etc. Numărul speciilor de animale din rezervație este
de aproximativ 160. În jurul rezervației a fost instituită
o zonă de protecție cu lățimea de 1,5 km. Include:
- păduri naturale
- plantaţii artificiale
- formaţiuni de stepă
- pajisti de luncă cu vegetaţie palustră
- formaţiuni acvatice

- formaţiuni ruderale
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Asupra stării populaţiilor de animale şi plante,
ecosistemului rezervatiei influenţează o serie întreagă
de factori. Sporirea sau, după caz, reducerea şi chiar
anihilarea acestui impact este o sarcină primordială
pentru anii apropiaţi. Cu regret, atribuţiile legale ale
colaboratorilor rezervaţiei naturale şi mijloacele alocate, în momentul de faţă, pentru întreţinerea acesteia nu
sunt suficiente pentru a asigura funcţionarea normală
şi rezolvarea problemelor puse în faţa rezervaţiei.
Flora. Partea terestră a rezervaţiei este dominată
de comunităţile vegetale ale următoarelor formaţiuni:
Stipeta capillatae, S.lessingianae, Festuceta valesiacae,
Bothriochloeta iscaemi, Poeta angustifoliae. În răspândirea comunităţilor de stepă a fost constatată o anumită adaptare a acestora la relief, sol şi alţi factori.
Vegetaţia silvică este neînsemnată, fiind reprezentată de păduri de stejar pedunculat (Quercus petraea)
şi de stejar pufos (Quercus pubescens). În depresiuni
cresc dumbrăvi mixte de carpen şi stejar. Pe părţile
de mijloc ale versanţilor s-au păstrat sectoare nu prea
mari cu dumbrăvi de stejar, ce aparţin unui număr de 3
asociaţii: Quercetum (roboris) cotinosum (cogygriae),
Quercetum (roboris) aegonychon (purpureo-coerulei)
si Quercetum (roboris) urticosum (dioicae). Vegetaţia
de luncă ocupă suprafeţe mici în valea râului Iagorlâc.
În preajma malurilor râului au fost înregistrate
suprafeţe nu prea mari de vegetaţie de mlaştină cu predominarea următoarelor specii: rogoz (Carex riparia),
stuf (Phragmites australis), papura (Typha angustifolia, T.latifolia), crin-de-baltă (Butomus umbellatus),
patlagină acvatică (Alisma plantago-aquatica), stânjenel-galben (Iris pseudocorus), obligenel (Acorus calamus).
Vegetaţia flotantă, de cele mai multe ori, aderă la
comunităţile de stuf şi papură, fiind reprezentată, în
special, de speciile de lintiţă (Lemna minor şi L. trisulca).
În urma cercetărilor efectuate de V. Chirtoacă,
A. Istrati, A. Negru, Gh. Popescu (1994) pe teritoriul
rezervaţiei Iagorlâc au fost evidenţiate 719 specii de
plante vasculare, 50 de specii de plante rare (Astragalus excapus, Genista tetragona, Jurinea stoechadifolia,
Koeleria moldavica). Din speciile incluse în Cartea
Roşie a Moldovei se întâlnesc drobişorul tetragonal,
dediţelul mascat, jurinea cass, cosacii păroşi, cheleria
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moldovenească, sisiuliul, iarba osului, viţa de pădure,
şofrănelul reticulat, negara penată etc.
Cel mai mare pericol pentru speciile de plante
ierboase şi pentru fitocenoze îl prezintă creşterea intensivă a tufelor şi copacilor aduşi din alte regiuni geografice şi ţări (salcâmul alb, pinul, cenuşerul etc.) pe
povârnişurile deschise ale rezervaţiei naturale. Daca în
următorii 1-2 ani nu vor fi luate măsuri urgente pentru a nu admite extinderea acestor “agresori”, atunci
peste 5-10 ani din flora unicat a rezervaţiei naturale
“Iagorlâc” vor rămâne doar amintiri şi foile ierbarelor
din depozitele unor instituţii de învăţământ superior.
Fauna. Bazinele de apă ale rezervaţiei naturale
“Iagorlâc”, de asemenea, sunt preferate de diverşi
reprezentanţi ai faunei. Cea mai mare însemnătate
ele o au pentru diverse specii de peşti, care le folosesc pentru depunerea icrelor. Ihtiofauna numără 23 de specii de peşti. Dar se întâlnesc şi 29 de

specii de mamifere, 121 de specii de păsări din 14
ordine. Speciile rare ale faunei sunt: popândăul european (Spermophilus citelus), hermelina, şarpele
de alun, şarpele cu abdomen galben, broasca ţestoasă de apă. Din speciile incluse în Cartea Roşie a
Moldovei se întâlnesc lebăda de vară, iar vulturul
pescar (Pandion haliaetus) şi eretele vânat (Circus
cyaneus) apar pe teritoriul rezervaţiei în timpul
migraţiei. Ornitofauna constituie 167 de specii de
păsări, dintre care 91 dintre ele îşi fac cuiburi. 15
specii de păsări, înregistrate în rezervaţia naturală
“Iagorlâc”, sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei (2001), 12 specii - în Cartea Roşie a Ucrainei
(1994).
Rezervaţia ştiinţifică hidrologică “Iagorlâc”
este acceptată în componenţa rezervaţiilor naturale
ale Uniunii Euroasiatice şi este inclusă în Registrul
Fondului Internaţional al Rezervaţiilor Naturale.

Fără apă omul moare
La pierderea a 2% de apă din masa corpului său omul simte setea, a 10% - îi apar halucinaţiile,
a 12% - omul nu se poate restabili fără intervenţia medicilor. Omul moare atunci când pierderea de
apă atinge 20% din masa corpului.
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Calitatea apei râului RĂUT

Gavril Gâlcă, şef Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Râul Răut îşi ia începutul din confluenţa a două izvoare, la 2 km spre est de s. Rediu Mare, r-nul Donduşeni, la altitudinea de 180 m şi se revarsă în râul Nistru, la
342 km de la gură, în aval de or. Dubăsari, la altitudinea
de 12 m. Lungimea râului este de 286 km.
Bazinul râului ocupă cea mai mare parte a câmpiei
Moldovei de Nord şi are forma pomului de păr cu lungimea de 190 km, lăţimea medie de 41 km şi lăţimea maximă de 65 km.
Reţeaua de râuleţe are un caracter arboricol, densitatea medie fiind de 0,48 km/km2.

Cei mai mari afluenţi ai râului sunt Copăceanca, Cubolta, Căinari, Camenca, Soloneţ, Ciulucul Mic. În cursul inferior, pe o lungime de 80 km, râul primeşte numai
două râuleţe mai mult sau mai puţin importante ca dimensiuni - Cula şi Cogâlnic.
Albia este puţin şerpuitoare. În unele sectoare, în
cursul de mijloc al râului, albia se pierde în lunca înmlăştinită, în unele locuri ea este barată, formându-se iazuri
şi lacuri cu o lungime de 0,4-1 km, lăţimea de 70-150 m,
adâncimea de 1,2-2 m, volumul lor fiind în limitele a 4,518,1 mii m3, iar capacitatea de 2,9 mii m3.

Fig.1. Bazinul r. Răut reprezentat sub forma pomului de păr.
Monitorizarea calităţii apei r. Răut pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în 2 secţiuni – mun. Bălţi (amonte-aval), 2 secţiuni - or. Orhei (amonte-aval) şi
1 secţiune – s. Ustia, unde se colectează probe conform
Programului de activitate pentru secţiunile cu categoria
III. Nivelul de poluare a apei râului s-a redus comparativ cu anii precedenţi pentru unele elemente biogene.
18

Astfel, valorile concentraţiilor medii au variat în
următoarele limite: de la 0,18 mgN/l (0,46 CMA) la
2,73 mgN/l (7,01 CMA) pentru ioni de amoniu; de la
0,026 mgN/l (1,3 CMA) la 0,224 mgN/l (11,2 CMA)
pentru nitriţi; de la 0,04 mg/l (0,8 CMA) la 0,09 mg/l
(1,8 CMA) pentru produse petroliere; de la 0,0 la 0,001
mg/l (1,0 CMA) pentru fenoli.
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Iar valorile maxime s-au situat la nivelul: 7,42
mgN/l (19,0 CMA) pentru ioni de amoniu în secţiunea
mun. Bălţi, în aval, în data de 13.08.08; 0,470 mgN/l
(23,5 CMA) pentru nitriţi în secţiunea mun. Bălţi, în
aval, în data de 17.04.08, (fig.2); 0,26 mg/l (5,2 CMA)

pentru produse petroliere, în secţiunea mun. Bălţi, în
aval, în data de 13.08.08; 0,24 mg/l (2,4 CMA) pentru
fier în or. Orhei, în aval, în data de 09.07.08 şi 0,008
mg/l (8,0 CMA) pentru fenoli, în secţiunea mun. Bălţi,
în aval, în data de 12.06.08.

Fig.2. Variaţia concentraţiei ionilor de amoniu şi a nitriţilor în r. Răut,
secţiunea mun. Bălţi, în aval, pe parcursul a. 2008
Concentraţiile medii pentru O2 dizolvat s-au situat
Pentru pesticidele organoclorurate DDT, DDE,
în limitele 7,8 – 6,1 mgO2/l, iar cea mai redusă valoare, DDD, HCH-α, β, γ au fost înregistrate valori mai mici
de 4,2 mgO2/l, s-a înregistrat în secţiunea mun. Bălţi, în ca limita minimă de detecţie în mai multe secţiuni moaval, în data de 12.06.08.
nitorizate.
Concentraţiile medii pentru CBO5 s-au înregisConcentraţiile medii, precum şi cele maxime
trat în limitele 3,36 – 5,37 mgO2/l, iar maxima de 7,18 pentru nitraţi şi detergenţi anioni-activi nu au depăşit
mgO2/l s-a înregistrat în secţiunea mun. Bălţi, în aval, în valorile CMA.
datele de 14.02.08 şi 13.03.08.
Pe parcursul perioadei menţionate au fost
Pe parcursul anului s-au înregistrat depăşiri la înregistrate 8 cazuri de poluare înaltă (PÎ), inclusiv
compuşii cuprului. Concentraţia maximă s-a situat la 3 cazuri cu ioni de amoniu şi 5 cazuri cu nitriţi
nivelul de 0,007 mg/l (7,0 CMA) în secţiunea mun. (tab.1).
Bălţi, în aval, în data de 09.07.08.
Tabelul 1
Cazuri de poluare înaltă (PÎ) pe r. Răut
Râul

Punctul

Secţiunea

Data

1

2
mun. Bălţi

3
în aval
în amonte

mun. Bălţi

în aval

4
17.01
14.02
13.03
17.04
14.05
09.07
13.08

Răut
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Ingredientul ce caracterizează PÎ, anul 2008
Ioni de amoniu
Nitriţi
mgN/l
Depăşirea CMA mgN/l Depăşirea CMA
5
6
7
8
0,365
18,3
4,50
11,5
0,340
17,0
0,470
23,5
0,212
10,6
4,62
11,9
0,456
22,8
7,42
19,0
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Conform valorilor IPA calitatea apei râului în
anul 2008 s-a încadrat în limita claselor III (moderat
poluată) şi V (poluată), cu o îmbunătăţire în 2 secţiuni, trecând, corespunzător, din clasele de calitate

VI (foarte poluată) şi IV (degradată) în clasele de
calitate V (poluată) şi III (moderat poluată), iar în
3 secţiuni a rămas la acelaşi nivel de poluare, încadrându-se în clasa de calitate III (moderat poluată).

mun. Bălti,
în amonte
în aval

IPA 2007
1,48 (clasa III)
6,32 (clasa VI)

or. Orhei,
în amonte
în aval

2,03 (clasa IV)		
1,55 (clasa III) 		

1,04 (clasa III)
1,31 (clasa III)

s. Ustia
în aval

1,52 (clasa III)		

1,16 (clasa III)

Pe parcursul ultimilor 5 ani, calitatea apei râului
Răut, conform IPA, se caracterizează cu unele devieri
majore ale nivelului de poluare (fig.3). Valoarea IPA
pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele
de la 1,04 (clasa de calitate III - moderat poluată), sec-

			

2008
1,31 (clasa III)
4,29 (clasa V)

ţiunea or. Orhei, în amonte, în anul 2008, până la 7,26
(clasa de calitate VI – foarte poluată), secţiunea mun.
Bălţi, în aval, în anul 2004. Analiza datelor indică un
nivel de poluare deosebit de ridicat în secţiunea mun.
Bălţi, în aval, în anii 2004, 2006 şi 2007.

Secţiunile
Fig.3. Calitatea apei r. Răut în perioada anilor 2004-2008
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Vera SCHIRLIU, Clubul politic al femeilor 50/50,
s. Negreşti, r. Străşeni:
- Comunităţile rurale se confruntă, în prezent, cu
o multitudine de probleme dintre cele mai grave. Totuşi, cea a apei potabile, din cauza impactului major pe
care îl are asupra sănătăţii umane, se impune ca fiind
una de maximă prioritate. Este suficient să spun că în
localitatea noastră, în ultimii zece ani, nivelul morbidităţii a crescut în mod alarmant atât la copii, cât şi la
adulţi. Specialiştii explică această explozie a maladiilor
hepatice, gastro-intestinale, oncologice inclusiv prin
calitatea proastă a apei pe care o consumă populaţia.
Conform testărilor efectuate în 2007, doar în 18 fântâni publice din localitate apa este bună de băut. Oamenii, însă, iau apă din toate fântânile, deoarece nu
au alternativă. La nivelul cetăţeanului această proble-

mă este conştientizată. Drept dovadă este şi faptul că
populaţia a acceptat să investească în construcţia unei
conducte magistrale care actualmente alimentează o
parte din sat cu apă dintr-o sondă arteziană, deşi suma
contribuţiilor benevole nu a fost mică – de la fiecare
gospodărie câte 4-5 mii lei. Totuşi, localitatea are nevoie de o soluţie radicală, pe care o văd în conectarea
la priza de apă de la Micăuţi, fântânile de captare fiind
situate chiar pe moşia satului. Dar pentru aceasta este
nevoie de bani. Cu forţele proprii populaţia nu va face
faţă problemei. Multe depind de noi, societatea civilă,
dar şi de autorităţi. Cu regret, în 2007, din cauza atitudinii iresponsabile a autorităţilor publice locale, satul a
pierdut un proiect valoros la FISM. Este bine ca autorităţile ce vor veni după alegerile din 5 iunie să înveţe
din greşelile predecesorilor.

Natalia GUŢU, Asociaţia femeilor de afaceri din
localităţile rurale, Râşcani:
- „Revista Apelor”, în viziunea mea, trebuie să fie,
mai întâi de toate, o publicaţie utilă. Spre deosebire de
oraşe, la sate se resimte un mare vid informaţional în
ceea ce priveşte impactul apei asupra organismului
uman. Aici, lumea, adeseori, pune pe prim-plan propriul
confort de moment (se ia apă de la cea mai apropiată
fântână cu apă nesigură, pentru a nu parcurge distanţa
până la fântâna cu apă bună), economisirea de mijloace
(rar cine renunţă la ţigări şi alcool pentru a cumpăra apă
îmbuteliată), chiar dacă în joc este pusă sănătatea familiei. În această situaţie, o publicaţie specializată este cât
se poate de binevenită în mediul rural. Exemplul raionului nostru este valabil, cred, pentru întreaga republică.
Dacă în centrul raional, de bine-de rău, populaţia este
asigurată cu apă de calitate şi canalizare, în sate această

problemă se rezolvă de la caz la caz. Mai bine zis, de la
proiect la proiect. Cine ştie cum să elaboreze un proiect
competitiv şi, în plus, dispune de coordonatele eventualilor finanţatori, acela soluţionează problema. Cine
nu... trăieşte ca în Evul Mediu. În raionul nostru carul
nu stă, totuşi, pe loc. Pe lângă Consiliul Raional funcţionează un grup de specialişti în dezvoltarea durabilă, care
sunt dispuşi să acorde ajutor în elaborarea proiectelor,
inclusiv în domeniul apei şi canalizării. Şi ONG-urile
din teritoriu mai pun umărul – explică, informează, instruiesc. Dar nu este suficient. Poate că ar fi cazul ca şi
„Revista Apelor” să instituie o rubrică, din care cititorii
ar putea învăţa cum să identifice problema prioritară a
localităţii, cum să elaboreze un proiect, cum să-l „apere”
în faţa eventualilor finanţatori. O listă a organizaţiilor
donatoare, naţionale şi internaţionale, cu adrese fizice şi
electronice, ar fi, de asemenea, utilă.

Ghenadie SCOBIOALĂ, directorul
ÎM „Gospodarul”, s. Bulboaca, r. Anenii Noi:
- Astăzi e la modă să dai vina pe lipsa banilor pentru
toate problemele cu care se confruntă localităţile rurale,
dar şi cele urbane, în mare măsură. Este adevărat,
bugetele locale sunt austere, bani niciodată nu ajung.
Şi totuşi, îndrăznesc să afirm că cea mai mare belea
pe capul autorităţilor locale nu este deficitul bugetar,
ci birocraţia din instituţiile statuluiu. Când spun
acest lucru, mă bazez pe exemplul localităţii noastre.
Avem şi proiect privind construcţia apeductului, şi

finanţator. În schimb, am intrat într-un cerc vicios
cu tot felul de expertize, autorizaţii etc. Autonomia
locală în Republica Moldova este doar un mit. De
facto, administraţia publică locală nu poate face un
pas fără a fi monitorizată, verificată, pusă la respect
de către structurile centrale. Acesta este adevărul.
Aştept ca „Revista Apelor” să iniţieze în paginile sale
un dialog constructiv la temă dată. Poate că împreună,
cu ajutorul mass-media ca exponent al opiniei publice,
situaţia s-ar putea ameliora astfel, încât, în ultima
instanţă, să aibă de câştigat populaţia.
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Concurs de eseuri

Fără apă nu e viaţă. Şi nici progres
Că apa este cel mai important factor al vitalităţii
omului şi mediului, ştie toată lumea. Fără hrană omul
poate supravieţui câteva săptămâni, fără apă – doar câteva zile. Aceasta fiind realitatea, logică ar părea atitudinea grijulie a omului faţă de cea mai valoroasă resursă naturală, evaluată la preţul aurului, dacă nu chiar şi
mai scump. Totuşi, acest lucru nu se întâmplă.
Omul a impurificat cu deşeuri menajere, chimicale etc. – şi continuă să o facă nestingerit! – râurile,
izvoarele, fântânile, astfel încât chiar şi animalele refuză să bea apă din aceste surse poluate peste orice limită. Puţini sunt cei care înţeleg, recunosc şi respectă
legătura firească dintre starea mediului şi starea sănătăţii. Cei mai mulţi, însă, nu întreprind nimic pentru
a ameliora situaţia, continuând să considere râurile şi
izvoarele drept canale de scurgere a dejecţiilor umane
şi animaliere.
Între timp, o atare atitudine se poate solda cu urmări ireversibile. În localitatea noastră lacurile sunt pe
cale de dispariţie. Nivelul apei în aceste bazine, alteori
sănătoase şi pline de viaţă, se reduce cu fiece an, iar
suprafaţa oglinzii se îngustează văzând cu ochii şi asta,
în primul rând, din cauza deşeurilor sedimentate la
fund. Sub ochii noştri, din cauza stratului gros de mâl,
lacurile se transformă în mlaştină. Pentru a le salva,
autorităţile, populaţia de la mic la mare ar trebui să se
implice activ şi urgent într-o susţinută activitate de curăţare a lacurilor înnămolite. Astfel, apa din izvoarele
de alimentare va rămâne curată.
Este cunoscut faptul că bazinele acvatice influenţează în mod direct mediul ambiant. De capacitatea şi
suprafaţa lor depinde caracterul climei care este determinat, în mare parte, de cantitatea apei evaporate.
Când aceasta este mică, apar secetele. De asemenea,

lacurile alimentează cu apă râurile, influenţând regimul lor hidric, temperatura aerului din preajmă. În
ansamblu, dacă gândim global, putem afirma că bazinele acvatice sunt responsabile de clima pe planetă, de
evoluţia acesteia. Apele au de spus un cuvânt ferm şi în
procesul de formare a solului şi, deci, de evoluţie a economiilor lumii cu ramurile sale cele mai importante
– agricultura, transporturile, piscicultura, hidroenergetica. Bineînţeles, atunci când este dereglat echilibrul
hidric, au de suferit, deopotrivă, mediul natural şi mediul sociouman.
În satul nostru, unicele surse de apă potabilă mai
mult sau mai puţin sigură sunt izvoarele. Unul dintre
ele se află în pădure, în imediata apropiere de cel mai
înnămolit lac. Altul – în zona de odihnă activă a populaţiei. De regulă, amatorii de odihnă la iarbă verde
consumă apă din aceste izvoare şi este foarte greu să
înţelegi indiferenţa lor faţă de calea pe care o parcurge
apa de izvor după ce le-a potolit setea.
Totuşi, nu întotdeauna soluţiile problemelor depind de locuitorii satului. Procesul de asigurare a
populaţiei şi a instituţiilor sociale cu apă potabilă de
calitate este unul anevoios – atât din cauza costurilor
înalte, cât şi din cea a condiţiilor naturale (de exemplu,
lipsa sau insuficienţa resurselor naturale de apă). Deosebit de gravă este, în acest sens, situaţia în sudul ţării.
Pentru localitatea noastră nu există, la momentul dat,
chestiune mai stringentă decât asigurarea cu apă potabilă de calitate. Dacă va fi soluţionată problema apei,
populaţia va deveni mai sănătoasă, agricultura irigată
va aduce belşugul în case, economia se va dezvolta vertiginos, generând mijloace suficiente pentru a dezvolta
toate sectoarele vieţii, iar, ca urmare, populaţia va căpăta încredere într-un viitor mai bun.
Tatiana VITANOVA, 16 ani,
satul Albota de Sus, raionul Taraclia

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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REGULAMENTUL

privind condiţiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptorii naturali
Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1141
din 10 octombrie 2008
I. Domeniul de aplicare
1. Scopul prezentului Regulament este protecţia mediului împotriva poluării cauzate de evacuările de ape
uzate, stabilirea condiţiilor generale de epurare şi
evacuare a apelor uzate deversate în receptori naturali, precum şi a valorilor-limită admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.
2. Condiţiile de evacuare a apelor uzate sînt prezentate
în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
3. Prezentul Regulament se referă numai la apele uzate
urbane care au fost epurate şi la apele uzate evacuate
din staţiile de epurare a acestora. Prevederile Regulamentului se aplică la:
a) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea
unor noi lucrări de folosire a apelor, precum şi
la deversările de ape uzate din staţiile de epurare
existente, extinderea sau retehnologizarea obiectivelor care evacuează ape uzate epurate sau neepurate;
b) stabilirea gradului de epurare prealabilă a apelor
uzate industriale care intră în sistemele de colectare şi în staţiile de epurare a apelor urbane.
II. Termeni şi definiţii
4. În sensul prezentului Regulament se definesc următorii termeni:
a) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se
evacuează din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decît
apele uzate menajere şi apele meteorice;
b) ape uzate menajere - ape uzate provenite din
gospodării şi servicii, care rezultă, de regulă, din
metabolismul uman şi din activităţile menajere;
c) ape uzate urbane - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale
şi/sau ape meteorice;
d) autorizaţie de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţionează punerea în funcţiune
sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care utilizează apele pentru a deversa apele uzate epurate sau neepurate;
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e) echivalent locuitor (e.l.) - încărcarea organică
biodegradabilă avînd un consum biochimic de
oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O2/zi;
f) epurare corespunzătoare - epurarea apelor uzate
prin orice procedeu şi/sau sistem care asigură că,
la evacuare, caracteristicile apelor uzate respectă
condiţiile de calitate prevăzute în prezentul Regulament şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare;
g) epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un procedeu fizic şi/sau chimic care implică
decantarea materiilor în suspensie sau prin alte
procedee în care CBO5 al apelor uzate influente
este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie - cu cel puţin 50%;
h) epurare secundară - epurarea apelor uzate printrun procedeu biologic cu decantare secundară sau
printr-un alt procedeu, care permite respectarea
condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament;
i) eutrofizare - dezvoltarea accelerată a algelor şi
a speciilor vegetale superioare, cauzată de îmbogăţirea apei cu elemente nutritive, în special
compuşi ai azotului şi/sau ai fosforului, şi care
produce o perturbare a echilibrului organismelor
prezente, precum şi a calităţii apei respective;
j) nămol - nămol rezidual, tratat sau netratat, care
provine din staţia de epurare a apelor urbane
uzate;
k) punct de control - locul de unde se prelevează
probe de apă în vederea efectuării analizelor de
laborator; acest loc fiind, în cazul apelor uzate
din influenţii şi din efluenţii staţiilor de epurare
a apelor uzate urbane, a apelor uzate industriale
sau al evacuărilor directe - punctul de evacuare
finală a apelor uzate în apa receptoare;
l) receptor natural - resursă de apă care primeşte
apele uzate evacuate direct sau după epurarea în
staţiile de epurare;
m) reţea de canalizare - sistem de conducte şi/sau
canale, care colectează şi transportă apele uzate
urbane şi/sau industriale;
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n) staţii de epurare retehnologizate/modernizate - staţii de epurare existente, care prin renovarea tehnică permit obţinerea condiţiilor de calitate stabilite
în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor;
o) zone sensibile - tronsoane de apă de suprafaţă şi locuri din apele de suprafaţă afectate de eutrofizare.
III. Epurarea şi evacuarea
apelor uzate urbane
5. Înainte de a fi evacuate în receptori naturali, apele
uzate menajere şi industriale, colectate în reţelele
de canalizare municipale, vor fi supuse unei epurări
corespunzătoare, conform prevederilor prezentului
Regulament şi legislaţiei în vigoare.
6. Staţiile de epurare a apelor uzate urbane, construite în
conformitate cu condiţiile prezentului Regulament,
trebuie să fie concepute, proiectate, construite, exploatate şi întreţinute astfel încît să aibă un randament suficient în toate condiţiile climatice specifice
locului în care sînt amplasate. Este necesar să se ţină
seama de variaţiile sezoniere ale încărcăturii la momentul conceperii acestor instalaţii.
7. Evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie să corespundă prescripţiilor din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Analizele apelor uzate deversate din bazine vor fi
realizate pe probe filtrate. Cu toate acestea, concentraţia materiilor solide în suspensii totale a probelor
de apă nefiltrate nu trebuie să depăşească 150 mg/l.
8. Pentru evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate urbane, efectuate în zonele sensibile, se aplică
prescripţiile din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
9. În sensul prezentului Regulament, corpurile de apă
folosite ca surse de apă potabilă, care pot conţine
concentraţii de azot mai mari decît cele stabilite
în normele referitoare la calitatea apei de suprafaţă destinate captării apei pentru potabilizare, se pot
considera zone sensibile.
10. Cerinţele sanitaro-epidemiologice faţă de calitatea
apelor uzate epurate deversate în receptori naturali
sînt de competenţa Ministerului Sănătăţii.
11. Punctele de evacuare pentru apele uzate urbane se
aleg avîndu-se în vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.
12. Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de cîte ori
acest lucru este posibil, cu avizul autorităţilor în domeniul vizat, în funcţie de origine şi de domeniul de
utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie să se facă
în condiţiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.
13. Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate urmează a fi tratate şi depozitate în mod corespunzător
sau reutilizate, atunci cînd acest lucru se dovedeşte necesar. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora
trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra
mediului şi se precizează în proiectele noilor staţii de
epurare sau în autorizaţiile de gospodărire a apelor.
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14. Utilizarea nămolurilor se poate face numai cu avizul
autorităţilor în domeniul vizat, în funcţie de origine
şi de domeniul de utilizare.
15. Apele uzate industriale şi menajere, deversate în reţelele de canalizare urbane, vor respecta condiţiile
tehnice şi cerinţele autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare a localităţilor.
IV. Restricţii privind evacuarea
apelor uzate urbane
16. Apele uzate care se evacuează în receptori naturali
nu trebuie să conţină:
a) substanţe poluante cu grad ridicat de toxicitate,
prevăzute în punctul 17, precum şi substanţe interzise prin studii de specialitate;
b) materii solide în suspensie peste limita admisă,
care ar putea produce depuneri în albiile minore
ale cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor;
c) substanţe care pot conduce la creşterea turbidităţii, formarea spumei sau la schimbarea proprietăţilor organoleptice ale receptorilor faţă de starea
naturală a acestora.
17. Clasele şi grupele de substanţe, selectate în special
pe baza toxicităţii, persistenţei şi bioacumulării lor,
sînt următoarele:
a) compuşi organohalogenaţi;
b) compuşi organostanici şi organofosforici;
c) substanţe cu proprietăţi cancerigene;
d) compuşi organici ai mercurului;
e) compuşi organosilicici;
f) deşeuri radioactive care se concentrează în mediu
sau în organismele acvatice.
18. Este interzisă evacuarea în receptori naturali, odată
cu apele uzate, a substanţelor individuale, care aparţin claselor sau grupelor de substanţe enumerate în
punctul 17 şi care au un grad ridicat de periculozitate.
19. Apele uzate provenite din instituţiile medicale curative sau profilactice (spitale de boli infecţioase,
sanatorii de tuberculoză, instituţii de pregătire a preparatelor biologice - seruri şi vaccinuri), de la unităţi
zootehnice şi abatoare nu pot fi descărcate în receptori fără a fi supuse în prealabil dezinfecţiei specifice.
20. Descărcarea apelor uzate epurate în reţeaua de canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole se va
face numai cu avizul organelor de mediu şi sănătate.
V. Monitorizarea evacuărilor apelor
uzate municipale din staţiile de epurare
în receptori naturali
21. Apele uzate urbane, înainte de a fi evacuate în receptori naturali, trebuie monitorizate în conformitate cu procedurile de control stabilite în proiectul
de execuţie a staţiei de epurare şi în prezentul Regulament.
22. Monitorizarea reţelelor de canalizare şi/sau a staţiilor de epurare a apelor uzate municipale şi a oricăror
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evacuări directe în receptori naturali constituie obligaţia tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii
publice, a organelor de supraveghere şi control de
stat în acest domeniu.
23. Staţiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încît din punctele de control stabilite să se
poată preleva probe reprezentative din influentul,
еfluentul staţiei şi din efluentul epurat sau din efluentul final, înainte de evacuare în receptori.
24. Metodele de monitorizare utilizate sînt metode
standard în vigoare, utilizate la nivel naţional.
25. Din punctele de control se prelevează probe pe o
perioadă de 24 de ore sau la intervale regulate de
timp, proporţionale cu debitul, la evacuare - dacă se
consideră necesar, şi la intrarea în staţia de epurare - pentru a se urmări conformarea cu prescripţiile
stabilite prin prezentul Regulament. La prelevarea
probelor se aplică practicile naţionale şi, după caz,
internaţionale de laborator: respectiv metodele ISO
sau EN, pentru ca gradul de degradare a probelor
între momentul prelevării şi cel al analizării să fie cît
mai mic posibil.
26. Se consideră că apa uzată epurată respectă valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanţi/de interes dacă pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apă arată că acesta
respectă valoarea fixată, astfel:
a) pentru parametrii din anexa nr.1 - numărul maxim
de probe care pot să nu corespundă valorilor de
concentraţie fixate, exprimate în concentraţii şi/sau
procente de reducere, este prevăzut în anexa nr. 3;
b) pentru parametrii care figurează în anexa nr.1 şi
care sînt exprimaţi în valori de concentraţie - numărul maxim de probe prelevate în condiţii de
exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai
mult de 100 % de la valorile parametrilor. Pentru
valorile de concentraţie care se raportează la totalul de materii solide în suspensie, abaterea poate
merge pînă la 150 %;
c) pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 2 - media
anuală a probelor trebuie să respecte valorile corespunzătoare pentru fiecare parametru.
27. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru
calitatea apei respective dacă acestea sînt rezultatul
unor situaţii neobişnuite, cum ar fi ploile torenţiale.
VI. Modul de stabilire a valorilor-limită
admisibile ale poluanţilor din apele uzate
evacuate în receptori naturali
28. Limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptori naturali
sînt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament
şi reprezintă concentraţii exprimate în mg/dm3. Valorile acestor concentraţii-limită sînt stabilite pentru
probe momentane, nu se admit concentraţii medii
şi ele se măsoară în punctul de control situat înainte
de descărcare.
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29. Valorile admisibile, specificate în punctul 28, se
stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament şi se înscriu în:
1) avizele ecologice ale proiectelor, care se emit pentru:
a) obiective noi;
b) obiective existente care îşi modifică sau îşi îmbunătăţesc procesele tehnologice de producţie ori
de epurare a apelor uzate;
c) obiective existente la care se prevăd extinderi ale
capacităţilor de producţie sau ale capacităţilor de
epurare a apelor uzate;
d) alte obiective existente care, prin lucrări de investiţie, îşi modifică valoarea parametrilor de capăt;
2) autorizaţiile de gospodărire a apelor, emise:
a) utilizatorilor noi, atunci cînd în avizul de gospodărire a apelor au fost prevăzute condiţii similare
cu cele din prezentul Regulament;
b) utilizatorilor de apă existenţi, numai după ce au
realizat şi au pus în funcţiune capacităţi corespunzătoare de epurare a apelor uzate.
30. Prin avizele ecologice ale proiectelor şi autorizaţiile
de gospodărire a apelor, emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decît cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, pe baza
încărcării cu poluanţi deja existente în receptor, în
amonte de punctul de evacuare a apelor uzate şi avînd
în vedere caracteristica receptorului natural (după
procedura de stabilire a categoriei lui de calitate).
31. Pentru substanţele la care nu sînt prevăzute limite
maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc pe bază de studii
elaborate de instituţii specializate, abilitate conform
hotărîrilor de Guvern. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiză calitativă şi cantitativă
a substanţelor respective, precum şi tehnologiile de
epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi
aprobate de Guvern în ordinea stabilită.
32. În cazul apelor uzate ce conţin substanţe poluante
peste valorile-limită stabilite prin prezentul Regulament, este obligatorie epurarea suplimentară a acestora sau luarea de măsuri tehnologice adecvate, pînă
la atingerea valorilor admise.
33. În condiţiile create la deversarea apelor uzate prin
ieşirea totală sau parţială din funcţiune a instalaţiilor de epurare, ca rezultat al calamităţilor naturale,
organele de mediu şi sănătate pot face derogări de la
prezentul Regulament.
34. Pe parcursul perioadei de amorsare a treptelor biologice din staţiile de epurare, al reviziilor periodice
sau al execuţiei unor lucrări de retehnologizare sau
extindere a capacităţii staţiei de epurare, cu avizul
organelor de mediu şi sănătate, a inspectoratului
piscicol, este permisă depăşirea valorilor-limită ale
indicatorilor de calitate, dacă prin aceasta nu se pune
în pericol sănătatea populaţiei, ecosistemele acvatice
sau nu se produc pagube materiale.
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Avizul se solicită de către utilizatorul de apă cu cel
puţin 30 de zile înainte de data programată pentru
începerea reviziilor, reparaţiilor, lucrărilor, probelor
tehnologice ori pentru amorsarea staţiilor de epurare biologică. Prin avizul respectiv se stabilesc durata
pentru care se admit depăşiri, dar nu mai mare de
30 de zile, precum şi valorile maxime admisibile ale
indicatorilor de calitate pentru această perioadă.
35. Utilizatorii existenţi, care realizează capacităţi de
epurare, pe parcursul a 3 (trei) ani trebuie să se conformeze la cerinţele prezentului Regulament referitor la acele valori, pentru care depăşesc valorile-limită din anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Regulament.
VII. Dispoziţii finale
36. Operatorii de servicii publice sau, după caz, deţinătorii staţiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în receptori naturali sînt obligaţi
să asigure montarea şi funcţionarea corespunzătoare
a mijloacelor de măsurare a debitelor de ape uzate
evacuate, cu înregistrarea şi contorizarea debitelor,
să prevadă facilităţi de prelevare a probelor de apă
pentru analiză în locuri bine stabilite şi, pe cît posibil, să instaleze sisteme automate de determinare
a calităţii apelor uzate evacuate, cu măsurarea parametrilor specifici activităţii desfăşurate. Pentru ape
uzate cu debite mai mari de 500 l/s şi care se descarcă
în receptori cu debite de cel puţin trei ori mai mari
decît cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se
prevăd sisteme de dispersie/difuzie.

37. În scopul protejării resurselor de apă împotriva poluării:
a) apele uzate şi/sau nămolurile care conţin nutrienţi se vor folosi la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective şi cu avizul autorităţilor competente ale Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii;
b) este obligatorie asigurarea impermeabilizării tuturor depozitelor de nămol. Eventualele exfiltraţii, precum şi apele din precipitaţii ce se scurg de
la aceste depozite trebuie colectate şi epurate astfel încît să corespundă prevederilor prezentului
Regulament.
38. Metodele de analiză utilizate pentru determinarea
calitativă şi cantitativă a substanţelor poluante cuprinse în anexa nr.1 sînt cele prevăzute de standardele în vigoare.
39. Punctul de prelevare a probelor de ape uzate, în vederea controlului conformităţii cu prevederile prezentului Regulament, este punctul de descărcare finală a apelor uzate în receptor.
40. Frecvenţa de monitorizare şi, respectiv, numărul
minim de probe de prelevat la intervale regulate de
timp se stabilesc prin autorizaţia de gospodărire a
apelor, în funcţie de mărimea staţiei de epurare şi de
impactul calitativ al descărcării asupra receptorului
natural.
Anexa nr. 1

Prescripţii privind evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate urbane
Se aplică valorile de concentraţie sau procentele de reducere.
Parametrii

Concentraţia 2)

Procentul
minim de
reducere 1), %

Metoda de măsurare de referinţă
Probă omogenă nefiltrată nedecantată

Consum biochimic
de oxigen CBO5

25 mg/l O2

70 - 90

Determinarea oxigenului dizolvat înainte şi după
5 zile de incubare la 20°C ± 1°C la întuneric total
Se adaugă un inhibator de nitrificare

Consum chimic
de oxigen (CCO)

Materii solide
în suspensii

125 mg/l O2

35 mg/l

75

90

Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată
Se utilizează metoda cu bicromat de potasiu
Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană
cu 0,45 µm, uscarea la 105°C şi cîntărirea, precum
şi prin metode de centrifugare a unei probe
reprezentative (timp de 5 minute cu o acceleraţie
medie 2800 – 3200 g), uscarea la 105°C şi cîntărirea

) Reducere în raport cu valorile la intrare faţă de încărcarea influentului.
) Valorile concentraţiilor sînt din probe momentane.

1
2
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Abstract

The magazine’s editorial entitled “How can the
voices of environmental NGOs be heard? is devoted to
issues related to strengthening of civil society sector.
The experience in the past confirms that the most often
state authorities ignore the opinion of non-governmental associations. Such situation has several explanations
and namely: poor image of the NGO sector as a whole;
insufficient training of decision empowered persons;
NGOs passivity following submission of documents;
lack of insistence and pressure in promoting common
initiatives. A good opportunity for consolidation was
the Environmental NGOs Forum organized in February 2011. But few people have vehemently opposed the
proposal to retain the Advisory Council, of signing a
new Memorandum of cooperation with the Ministry
of Environment. Already for the last several years environmental non-governmental sector is declining that
decreases the overall interest in ecology as a whole,
including particularly the water issues. Additionally
there are other reasons in the foreground - excessive
personal self-importance, the desire to create a better
self-impression in the society based on an empty criticism, insistence to find out who is bigger and who is
stronger. In such circumstances, governmental structures can easily omit any message received from the
environmental NGOs (over one hundred in number),
knowing that they can not agree among themselves and
they have no common vision. The civil society which is
opting for a cleaner environment requires consolidation, the mercantile interests must overcome.
The article entitled “We have the chance to decide
how to use water for irrigation” signed by Inga Burlacu, Public Relations and Media Consultant, COMPACT program of the Millennium Challenge Account
in Moldova reflects upon the progress in implementation of irrigation projects in frames of COMPACT
Program, a program for which the United States of
America have allocated a grant of $ 262 million. In accordance with the agreement signed in Washington on
January 22, 2010, the Millennium Challenge Account
in Moldova will rehabilitate six irrigation systems on
the river Dniester, five systems on the river Prut and
conduct reparation of 93 km of road Sarateni-Solcan
via Soroca. Moldova Millennium Challenge Account
estimates that from the results of this project will benefit 125,000 citizens, while repairing the road infrastructure will facilitate access for 270 thousand citizens. The
Revista Apelor nr. 13, 2011

project authors consider that improved irrigation will
allow farmers to grow crops with higher added value
and the road rehabilitation will facilitate transportation
of goods to markets. In villages adjacent to the rehabilitated irrigation systems area,  by landowners and
agricultural companies that lease their land or independently operating shall be created the Water Users
Associations on the voluntary basis.
The column entitled “Water news” includes various information about several events that took place
earlier this year, and namely: Sectoral Council Meeting “Environment, water and sanitation”, “Pioneering
initiative in strategic planning at the sector level”, The
challenges of water and sanitation sector in the focus of
practitioners community in Moldova” “World Water
Day. Events”; “The prospects of projects in Sangerei”.
Quarterly environmental newsletter „Water
Chronicles” contains evidence collected by specialized
agencies on the status of water resources in the country
and the changes that took place during the fourth quarter of 2010. Rainfall amount during this period varied
from 99 mm (Balti) to 192 mm (Chisinau), or 103170% of normal value. Raut river water flow and small
rivers in the north of Moldova for the mentioned period amounted to 70-100%, and the small rivers of central and southern part of the country was less than normal - 30-60% of average annual values. Environmental
Quality Monitoring Department of the State Hydrometeorological Service has identified 88 cases of CMA exceed in water samples from 24 sections of 11 rivers, and
accumulation basin Dubasari and lake Beleu. Agency
for Geology and Mineral Resources during the reference
period has issued coordination documents at number
for the purpose of: special water use – 55; the design
of new artesian wells - 9; drilling of new artesian wells
- 14. SA “Apa-Canal Chisinau” has captured 19 969, 6
thou cubic meters of water, compared to 21 393,3 thou
cubic meters in the same period of the year 2010 and
distributed 19 387,4 thou cubic meters compared to 20
752,3 thou cubic meters . According to the State Ecological Inspectorate during the fourth quarter of 2010,
470 economic operators which represent the potential
polluters of water resources were subjected to ecological control, out of which 140 offenders were identified.
As a result of the control the protocols have been prepared for them and applied fines amounting to 122,900
lei, including collected amount of 61,158 lei. During
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this period, 110 permits were issued special water use.
The newsletter includes data on surface water monitoring results and the quality of drinking water, bottled
water, information regarding financing of project in
the field of water and other useful materials.
The column “Water Stories” tells about the activity
of Straseni water and sewerage enterprise which, according to the remarks of its director Constantin Costov, most of the time operates in extreme conditions. In
2008 was drafted a project to rehabilitate water outlet
in the village of Micăuţi and by 2010 a series of works
have been made, but until now the object is not completed and nor transmitted to “Apa-Canal Straseni” for
its further management. However, on October 27, 2010
the company was required to resume water supply of
Straseni from water outlet in the village of Micăuţi. But
even more pressing is the issue of wastewater discharge
which does not occur in a regular manner for decades.
Next in the Journal is presented the Environmental NGOs position regarding surface waters. A group of
experts from civil society analyzed the environmental
state of small rivers and lakes and believes they have
the highest level of degradation expressed by decreasing the flow, partial or total clogging, high pollution,
drying out in the warm period of the year, others. In
the published document are exposed the reasons that
brought the small rivers to such catastrophic situation,
highlighted major issues, proposed solutions and practical recommendations for improvement of the surface
waters status. As real actions are required:proclaiming of a moratorium on the design and construction
of artificial lakes; performing works by straightening
and deepening the beds of small rivers; the approval of
new standards for design and construction of artificial
lakes for water storage; carrying out of inventory of
artificial water reservoirs; demolition of illegally constructed dams; recording the capture springs, setting
quantitative and qualitative control of water consumed
from these sources; the transition in the management
of Agency “Apele Moldovei” of all rivers in Moldova,
and others. Position paper document shall be defined
based on suggestions of non-governmental actors and
approved at a meeting of environmental NGOs and
will be presented to the Government for further adoption of the necessary measures.
Natural monuments in the Republic of Moldova
are presented by scientific hydrological reservation
“Iagorlâc” situated on the left side of the river Dniester
in Dubasari. It was founded in 1988 to conserve and
study the ecological conditions characteristic of water
bodies but also of the land. The reserve’s surfaces extend over an area of over 1044 ha of land, including
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563 ha of forest and 270 ha of water surface. The scientific value of the natural reserve “Iagorlâc” is characterized by the evidence of many species of rare and
endangered plants entering the unique phytocoenosis
located on the chalky steppe slopes. The reservation
is accepted in the composition of natural reserves of
the Eurasian Union and included in the Registry of the
International Fund for Nature Reserves.
In the study titled “Raut river water quality” Gavril
Gâlcă, head of the Environmental Quality Monitoring Department of State Hydrometeorological Service, provides a comparative description of the chemical composition of water in this flow for the period of
2004-2008. During these years, Raut river water quality, according to complex pollution index was characterized by some major concentration levels deviations
of chemical compounds. Data analysis indicates an unusually high level of pollution in downstream of Balti
section during 2004, 2006 and 2007.
Reader’s forum offers opinion of different persons:
Vera SCHIRLIU, Women political club 50/50 from village Negreşti, Străşeni district; Natalia GUŢU, Association of Business Women in rural areas Râşcani; Ghenadie SCOBIOALĂ, director of ME „Gospodarul”, village
Bulboaca, Anenii Noi district. Each of mentioned ones
expressing their support for the efforts of „Water Journal” for providing better information in the field, but
also coming with the suggestions on introducing the
new topics, such as: the impact of water upon health
in rural conditions, effective dialogue between the controlling and local authorities; practical advice on development project proposals in the field of water.
The Water Essay Contest presents material comprises by Tatiana VITANOVA, of 16 years, from the
village Albota de Sus, Taraclia. Young ecologist is concerned with the ecological status of the two springs
outside the town which are affected by ignorance of local people and also she is sharing her thoughts on unsatisfactory provision of quality drinking water to local
inhabitants.
The magazine publishes in full text of Regulation
on conditions of urban wastewater discharge into the
natural receptors approved by Government Decision
no. 1141 dated October 10, 2008. Magazine editorial
team believes that the document is useful for both specialists in sanitation, but also those who are interested
in monitoring of wastewater and surface water quality.
Aquatic flora and fauna is represented River crawfish (Astacus fluviatilis) and Frogbit (Hydrocharis
morsus Rana). Both species are found throughout the
country, but active drainage of water bodies and wetlands reduces drastically their distribution area.
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Animale acvatice

Racul-de-râu
(Astacus fluviatilis)
Aparține crustaceelor, din clasa Malacostraca,
ordinul Decapoda (“zece picioare”). Corpul este
împărțit în cefalotorace și abdomen, ambele fiind
acoperite de o crustă calcaroasă. Abdomenul (coada) este inelat, alcătuit din segmente. În procesul
evoluţiei prima pereche de picioare s-a transformat în clești puternici, celelalte perechi îi servesc
racului la deplasare. Racul-de-râu este un animal
exclusiv acvatic, ce respiră cu ajutorul branhiilor
situate la baza picioarelor, sub cele două branhiostegite aflate de o parte și de alta a toracelui. Este
activ mai ales noaptea. Specia este sensibilă la calitatea apei, prezența racului în habitat indicând o
apă sănătoasă, dar nu neapărat potabilă.
Pe durata dezvoltării, racul năpârleşte de câteva ori. Având crusta îndepărtată, poate să crească
în dimensiune. În perioada de năpârlire vulnerabilitatea racilor sporește, corpul lor devenind moale
şi, deci, accesibil prădătorilor acvatici şi tereştri.
Crusta se reface din nişte granule de calcar (gastrolite) care se găsesc în stomacul racului. Culoarea crustei, verde-brună, se datorează prezenţei a
doi pigmenţi: albastru şi roşu. La combinare, rezultă nuanţa de verde-brun. Prin fierbere (carnea
racilor este comestibilă), pigmentul albastru, mai
puţin rezistent la temperaturi înalte, se distruge,
rămânând doar cel roşu, de unde şi rezultă culoarea tradiţională a racului fiert.

Racii se deplasează pe fundul bazinului acvatic
cu ajutorul picioarelor. Atunci când sunt atacaţi,
înoată înapoi mai repede decât s-ar mişca înainte, şi asta deoarece izbesc apa cu înotătoarele, de
parcă ar vâsli.
Racul duce un mod de viaţă individual, dar, în
unele cazuri, formează colonii. Majoritatea se fixează pe substratul acvatic, preferând mâlul. Hrana lui constă din viermi, moluște, broaște și pești
de dimensiuni mici, bolnavi sau morți. Consumă
uneori și hrană vegetală.

PLANTE ACVATICE

Iarba-broaştelor
(Hydrocharis morsus ranae)
Plantă monoică, perenă, plutitoare, de dimensiuni reduse, cu stoloni lungi, dezvoltaţi,
care se termină cu rozete de frunze. Frunzele cu
peţiolul lung sunt lat-ovale, aproape rotunde,
cordate la bază. Înfloreste toată vara, florile fiind
dispuse sub formă de umbrelă. Pentru a înflori,
planta are nevoie de multă lumină. Florile pedunculate sunt unisexuate, cu petale mai mari decât
sepalele. Perigonul este compus din petale albe,
cu baza galbenă. Cele mascule sunt grupate câte
trei, iar cele femele, de dimensiuni mai mici, sunt
dotate cu glande nectarifere. Cele şase stigmate
sunt bilobate, verzi-gălbui. Fructul baciform este
sferic, cu seminţe mărunte, de asemenea sferice.
Înmulţirea generativă şi vegetativă se face prin
mugurii bogaţi în amidon, care toamna cad pe
fundul apei şi din care primăvara răsar noi plante, formând populaţii mici şi medii.
Iarba-broaştelor este răspândită în Europa şi
Asia. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic, în bazinele acvatice din luncile Prutului (în
special, în rezervaţia ştiinţifică “Prutul de Jos”) şi
a Nistrului.
Fiind o plantă hidrofilă, creşte în ape stătătoare, în mlaştini, bălţi mai mari din regiunile
joase, cu depuneri aluviale, dar şi în ape care curg
foarte încet. Preferă locurile din preajma stufărişurilor.
Având preponderent un rol decorativ, iarbabroaştelor se foloseşte, în mod obişnuit, ca vegetaţie de acvarii. Dar este importantă şi pentru

mediu, deoarece are capacitatea de a oxigena apa
în care habitează.
De asemenea, este apreciată pentru calităţile
sale curative, fiind catalogată şi ca plantă medicinală. Din ea se prepară diverse siropuri, ceaiuri,
decocturi, unguente, indicate în dermatologie şi
în flexibilizarea ţesuturilor, articulaţiilor. În industria cosmetică este utilizată în producerea remediilor emoliente.
Ca şi în cazul altor plante hidrofile, desecarea activă a bazinelor acvatice şi a zonelor umede
reduce drastic aria de răspândire a ierbii-broaştelor.

