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vrarea serviciilor de alimentare cu apă la standarde europene a fost unul dintre obiectivele realizate cu succes. „Având în vedere creșterea accesului
la apă, igiena și condiţiile de trai din Sculeni s-au
îmbunătățit semnificativ, odată cu instalarea cazanelor de căldură, mașini lor de spălat automate și
dușurilor în casele oamenilor”, a spus edilul.
Încă în faza iniţială a proiectului, în localitate a
fost creată asociaţia consumatorilor de apă „Aqua
Sculeni”, aceasta fiind structura ce întrunește, mobilizează și reprezintă beneficiarii de apă din localitate. ACA „Aqua Sculeni” a preluat contractual
gestiunea sistemului de alimentare cu apă potabilă
și prestarea serviciului de aprovizionare cu apă. Totuși, pentru a evita disfuncţiile, inerente oricărui început, pe durata următorului an utilajele și exploatarea lor vor fi supravegheate în cadrul proiectului
ApaSan promovat de SDC. După expirarea acestui
termen, „Aqua Sculeni” va deveni unicul responsa-
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bil de durabilitatea sistemului de aprovizionare cu
apă potabilă prin exploatarea eficientă a reţelei și
garantarea cantităţii suficiente și a calităţii înalte a
apei livrate. Aceste obiective vor fi asigurate și prin
aplicarea unui sistem eficient de taxare (contor individual pentru fiecare consumator) și a unui tarif
la apă accesibil, dar, totodată, care va acoperi cheltuielile de operare și amortizare pentru o perioadă
de 50 ani. „Oamenii au adus o contribuție financiară considerabilă, însă, ceea ce este mai important,
ei au câștigat experienţa de participare și gustul
succesului”, a spus președintele Asociației ”Aqua
Sculeni”.
Din 2001 până în prezent, peste 36000 de persoane din 22 de sate din regiunea centrală a Moldovei au beneficiat de proiecte de construcție a sistemelor descentralizate de alimentare cu apă potabilă,
implementate prin intermediul SDC, cu sprijinul financiar al guvernelor Elveţiei și Austriei.
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PORTUL GIURGIULEŞTI
ÎNTRE REALIZĂRI ŞI PROBLEME
Igor Zaharia, șef al Serviciului Transport Naval, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Pe parcursul ultimilor ani transportul naval intern a avut o evoluție semnificativă, de la darea în exploatare a terminalului petrolier din Portul Internațional Liber Giurgiulești, până la
construcția altor dane pentru prelucrarea multor tipuri de marfă, fapt ce a permis crearea unui
complex portuar modern, cu echipamente performante.
Acest fapt a determinat ieșirea Republicii Moldova din rândul statelor fără acces la mare (state defavorizate, cu potențial mic pentru investiții și dezvoltare)
și încadrarea în rândul statelor maritime. Complexul
portuar din localitatea Giurgiulești are o poziţie geografică foarte favorabilă pentru Republica Moldova,
fiind situat pe sectorul maritim al fluviului Dunărea,
ceea ce o include direct în Coridorul VII Pan-European, TRACECA și contribuie la dezvoltarea căilor
maritime din cadrul OCEMN.
Situația geografică a complexului portuar
Giurgiulești dă posibilitate să se dezvolte fluxul mărfurilor și pasagerilor între Republica Moldova și statele bazinelor Mării Negre, Mării Mediterane cu ieșire la
țările Europei de Est și de Vest prin fluviul Dunărea și
pe calea navigabilă internă Rihn – Main – Dunărea.
La momentul actual, în complexul portuar din localitatea Giurgiulești funcționează terminalul petrolier, terminalul cerealier, portul de pasageri. Totodată, la
sfârșitul anului 2011 va fi finalizată construcția danelor de mărfuri generale, de containere și Ro-Ro. Cele
menționate permit Republicii Moldova încadrarea în
rândul statelor Bazinului Dunărean ca un partener puternic, cu o infrastructură de transport dezvoltată și
atractivă pentru preluarea mărfurilor de tranzit. Pe de
altă parte, Republica Moldova poate promova politica
sa în domeniul transportului naval pe plan național și
internațional, creând condiții favorabile de activitate
pentru agenții economici din Republica Moldova și de
peste hotare.
Complexul portuar din localitatea Giurgiulești
este mai atractiv în comparație cu alte porturi de acest
gen în virtutea faptului că are căi de acces mai dez-
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voltate (auto, feroviare) și posibilitate de transbordare
pe mijloace plutitoare de navigație internă, care pot
transporta încărcăturile în amonte pe râul Prut. Cu
alte cuvinte, complexul portuar este un nod multimodal foarte dezvoltat.
În acest context, Complexul portuar din localitatea Giurgiulești prezintă un concurent foarte puternic
pentru porturile ucrainene situate pe fluviul Dunărea,
motiv pentru care partea ucraineană are intenții de
stopare a activității acestuia, invocând, total neîntemeiat, pericolul ecologic.
Afirmațiile părții ucrainene nu rezistă criticii,
deoarece la inițierea construcției Complexului portuar din localitatea Giurgiulești, în conformitate cu
convențiile internaționale la care Republica Moldova
este parte, a fost efectuată o analiză a impactului asupra mediului care a fost expediată structurilor abilitate
române și ucrainene. Din partea acestor state nu au
parvenit obiecții sau propuneri pe marginea analizei
prezentate. Mai mult ca atât, terminalul petrolier din
Portul Internațional Liber Giurgiulești este echipat cu
mijloacele cele mai performante în domeniul combaterii incendiilor și prevenirii unor eventuale scurgeri
de produse petroliere, iar la efectuarea operațiunilor
de descărcare a produselor petroliere la danele terminalului petrolier sunt pregătite de intervenție o șalupă
pentru combaterea incendiilor, pentru prevenirea
scurgerii și colectarea produselor petroliere din apă.
Deci, sunt luate toate măsurile necesare conform prevederilor internaționale. Mai mult ca atât, complexul
portuar din localitatea Giurgiulești este cu mult mai
sigur ca structurile similare din Ucraina.
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FORUMUL CITITORILOR

Svetlana PANAIOTOVA,
Asociaţia femeilor din Găgăuzia, Comrat:
- Pentru sudul Moldovei apa este mai mult decât un simbol al bunăstării.
Este la propriu o sursă de existenţă. În timp ce în restul republicii problema apei
potabile are mai mult aspect calitativ, în stepa Bugeacului populaţia nu stă
bine nici la capitolul „Cantitate”. Sursele naturale de apă potabilă sunt și puţine,
și de calitate îndoielnică. Este suficient să spun că locuitorii Comratului nu au
acces permanent la apa din sistemul centralizat, aceasta fiind livrată conform
unui grafic, dimineaţa și seara. Și doar sâmbăta consumatorii pot beneficia de
apă potabilă nestingherit, pe durata întregii zile.

Ion ȘARANUŢ,
primarul comunei Bubuieci, municipiul Chișinău:
- Localitatea în care activez ca primar, practic, și-a rezolvat problema
aprovizionării populaţiei cu apă potabilă sigură. Circa 90% din gospodării și
instituţii sociale sunt conectate la apeductul centralizat, gestionat de SA „ApăCanal Chișinău”. În această situaţie, vechile surse de apă, fântânile de mină, șiau cam pierdut rostul, unde mai pui că, potrivit analizelor, conţinutul de nitraţi,
nitriţi și alte substanţe periculoase pentru sănătatea omului în apa din fântâni
depășește de 500 de ori cotele maxime admisibile.
Din discuţiile pe care le am cu primarii din alte localităţi rurale ale
municipiului deduc că problema fântânilor de mină, scoase din uzul popu-

Nicolae CREŢU,
student, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, UTM:
- În suita evenimentelor prilejuite de Hramul Chișinăului redeschiderea
pentru public a vechiului castel de apă din strada Mateevici, care găzduiește
actualmente Muzeul orașului, a trecut oarecum neobservată. Și e păcat.
Acest castel sau turn de apă, cum i se mai spune, prezintă interes nu
numai pentru cei care studiază aspectele inginerești ale aprovizionării capitalei
cu apă potabilă, dar și pentru viitorii arhitecţi, preocupaţi de proiectarea obiectelor industriale și de altă menire decât cea locativă.
Puţini cunosc că turnul de apă din preajma blocului central al USM a fost
construit încă în 1892 după proiectul cunoscutului arhitect Bernardazzi. Iniţial
a servit ca fântână arteziană, de unde o bună parte a populaţiei Chişinăului
acelor vremi se alimenta cu apă potabilă. Ulterior, construcţii cu aceeaşi
destinaţie au apărut şi în alte părţi ale oraşului, de exemplu la Botanica, unde,
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Potrivit specialiștilor în domeniu, situaţia ar putea fi ameliorată doar prin
intermediul unor investiţii care ar permite modernizarea sistemului. Însă, cu
regret, nu toţi consumatorii înţeleg acest lucru, admiţând datorii și consumuri
exagerate. Este o situaţie ce ţine de mentalitatea populaţiei, care, însă, nu are
nimic în comun cu tradiţia locuitorilor din sudul ţării, aceasta fiind una de maximă grijă și apreciere faţă de „lichidul vieţii”.
În acest context, ar fi bine ca „Revista Apelor” să iniţieze o campanie de
educare a populaţiei, în special a copiilor și tinerilor, în spiritul protecţiei și atitudinii grijulii faţă de resursele naturale, în general, și faţă de apă, în particular.
Efectul unei atare campanii ar fi cu atât mai important, cu cât publicaţia apare
și în limba rusă, fiind distribuită prin bibliotecile locale.

laţiei odată cu conectarea la apeduct, este tot mai acută. Pe lângă faptul
că necesită mijloace pentru îngrijire, clorare etc., fântânile continuă să fie
un pericol pentru săteni, care, în unele situaţii, ar putea fi tentaţi să le folosească în calitate de sursă de apă potabilă. Ca exemplu pot servi cazurile
de avariere a apeductului centralizat, când este sistată inopinat livrarea
apei pentru perioade mai mari. Chiar în luna octombrie am avut o atare
situaţie, când preţ de aproape 24 de ore întreg sectorul Botanica, inclusiv
comuna noastră au rămas fără apă. Atunci mulţi săteni din Bubuieci au folosit apa din fântânile de mină pentru necesităţile gospodăriei. Și râmâne
să sperăm că doar în scopuri tehnice, nu și potabile.
Consider că soarta fântânilor de mină din localităţile Moldovei, conectate la surse de apă sigură, urmează a fi decisă la nivel de stat.

pe lângă o unitate de pompieri, se înalţă şi în prezent un obiect similar. Este
demn de urmat exemplul arhitecţilor de odinioară care puneau suflet chiar şi în
construcţiile cu menire industrială.
Cât priveşte redeschiderea Muzeului oraşului, ar fi bine, cred, ca
expoziţia de fotografii care relevă istoria serviciului chişinăuian de aprovizionare cu apă, reprezentat astăzi de SA “Apă-Canal Chişinău”, să se
extindă. Orice chişinăuian ar trebui să cunoască drumul parcurs de această
întreprindere vitală de la acea primă tranşă a apeductului municipal cu o
capacitate de 200 mii de căldări de apă pe zi, captată din izvoarele de la
poalele colinei Mazarache, până la actualul sistem de reţele de alimentare
cu apă cu o lungime de 1560 km şi de canalizare cu lungimea de 900 km,
cu instalaţii de captare a apei din Nistru, cu capacitatea totală de 384,9
mii m3 pe zi, o staţie de tratare a apei, o staţie de epurare a apelor uzate, o
conductă de ape subterane etc.
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NOUTĂŢI EDITORIALE

HARTA ECOLOGICĂ A BAZINULUI R. BÎC
Informația de mediu în Moldova este o parte slabă a domeniului respectiv. Mulți dintre
noi ar vrea să știe ce fel de apă bem, cu ce fel de aer respirăm, ce substanțe chimice periculoase se conțin în fructe și legume etc. Am vrea să dispunem de date privind
cantitatea de apă care curge în râuri, volumul de apă extras și consumat în
diferite scopuri. Din păcate, instituțiile statului nu dispun, la momentul actual, de echipament modern și structuri bine organizate pentru a monitoriza la nivelul cuvenit calitatea
mediului. În consecinţă, statistica respectivă
nici pe departe nu este exactă.
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La nivel de sub-bazin, cum ar fi cel al râului Bîc,
situația e și mai gravă. Autorii hărții bazinului acestui
râu, publicație recent apărută la editura ”Continental
Grup”, s-au confruntat cu multe greutăți pentru a colecta, generaliza și introduce în format electronic, apoi
pe hârtie, informația privind apele de suprafață, freatice și de profunzime, alte date care influențează calitatea acestei resurse naturale importante, dar și impactul
schimbărilor mediului ca rezultat al activității umane.
Examinând rețeaua hidrografică a bazinului, ne
confruntăm cu un tablou destul de pestriț - numărul
mare de linii albastre întrerupte, fapt ce ne vorbește
că, cel puțin într-o perioadă a anului, apa din râuri
dispare. Cu mici excepții, r. Bîc și afluenții săi sunt reprezentaţi cartografic prin asemenea linii. Și asta chiar
dacă nu ne aflăm într-o zona geografică de pustiu.
Potrivit materialului informativ oferit de hartă, în
bazin sunt situate două rezervații științifice - ”Codru”
și ”Plaiul Fagului”, alte arii protejate și monumente ale
naturii. De asemenea, sunt indicate plantele și animalele rare, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.
Avem arătate și câteva zone umede, chiar dacă nu au
statut oficial. Rețeaua de monitorizare este prezentată de punctele de dislocare a posturilor de control ale
Centrului Hidrometeo.
Pe hartă găsim date privind localitățile care dispun de apeduct și canalizare, inclusiv proporțiile conectării populației la aceste servicii, cu indicarea tipului resursei (izvor captat, sondă arteziană, apă curgă-

toare). Sunt arătate obiectivele cu impact major asupra
mediului: depozitele de chimicale, rampele autorizate
pentru deșeuri solide și gunoiștile spontane, minele
terestre și subterane, depozitele petroliere și stațiile
PECO, altele.
La început, harta se descifrează cam greu. Alături
de semnele convenționale cunoscute, apar desene mai
rar uzitate, poate nu prea obișnuite pentru noi, pe care
trebuie să le memorizezi bine.
Produsul cartografic obținut este prima încercare
de acest gen și poate fi trecut de unii experți la categoria celor „crude”. Însă volumul de informație, pe care
poate să-l găseasca un cititor curios, este destul de impunător, ceea ce face ca publicația să aibă și un preț ca
atare.
Harta este executată la scara 1:170 000, tirajul –
500 exemplare. Este distribuită instituțiilor și persoanelor cu atribuții în gospodărirea apelor, autorităților
publice din teritoriul bazinului, precum și ONG-urilor
de mediu, bibliotecilor din satele și orașele din bazin.
Cei ce doresc să ia cunoștință de această publicație se
pot adresa la autori, editori sau la sediul OT Chișinău
a MEM.
Proiectul, în cadrul căruia a fost elaborată și tipărită harta, a fost finanțat din mijloacele Fondului Ecologic Național. Autorii exprimă mulțumiri colaboratorilor Inspectoratului Ecologic de Stat și ai inspecțiilor
ecologice raionale pentru contribuția la colectarea datelor.

Cea mai scumpă apă
Apa poate fi gratuită, dar poate costa și foarte scump. Cea mai scumpă apă din lume se vinde în orașul american Los-Angeles.
Producătorii ambalează lichidul preţios în sticle ornate cu cristale Swarovski. Un litru de așa apă costă 90 $.
Bem 35 tone de apă într-o viaţă
Fără hrană omul poate trăi circa șase săptămâni, fără apă 5-7 zile. Pe parcursul vieţii sale omul bea aproximativ 35 tone de
apă.
E mai uşor să obţii gheaţă din apă fierbinte
Care apă se va transforma mai repede în gheaţă – cea rece sau cea fierbinte? Dacă e să gândim logic, fireşte că cea rece!
Raţionamentul este cât se poate de clar: apa fierbinte are nevoie de mai mult timp pentru a atinge temperatura de îngheţ,
decât cea rece. Cu toate acestea, experimentele demonstrează contrariul – anume apa fierbinte se transformă mai repede
în gheaţă.
O explicaţie plauzibilă a acestui fenomen deocamdată nu există. Poate că răspunsul ar trebui căutat în diferenţa dintre
suprarăcire, evaporare, formarea gheţii. Nu este exclus că de „vină” este convecţia sau impactul gazelor lichefiate, diferit
asupra apei fierbinţi şi asupra celei reci.
Revista Apelor nr. 14, 2011
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ABSTRACT

The magazine’s editorial entitled “Prospects and challenges of water supply and sanitation sector” reflects upon
the expected significant increase in next year of the financial allocations from foreign donors for this sector.
The Delegation of the European Union announced it
would allocate towards the 2013, up to 1100 million lei in
two installments in 2011 and 500 million lei respectively,
600 million lei in 2012. The World Bank intends in these two years to provide the allocation of 120 million lei
for rural areas. The European Bank for Reconstruction
and Development, the governments of Switzerland, Czech Republic, Austria, Sweden, Turkey, Kuwait and other
countries will continue to support water related projects
in a large number of both towns and villages of Moldova. But the question arises whether we are ready for
such amount of financing? The absorption capacity of
financial assistance would be the first challenge to face.
Another one would be the issue on identification of appropriate sources of drinking water in compliance with
sanitary requirements. A number of projects in rural areas are already stopped because of this. Another real challenge presents the overcoming of a passive attitude of the
population, but also local authorities, to resolve existing
water supply and sanitation issues in their communities.
Under the heading “Water News” the reader learns
about signing of the Memorandum on Cooperation regarding the drinking water supply in seven administrative-territorial units of the Northern part of the country
(Soroca, Florești, Drochia, Râșcani, Sângerei, Telenești,
and Balti municipality) with the connection to water-pipe Soroca-Bălţi, which is expected to be leased by a private company. In the story entitled “Seminar dedicated to
the Protocol on Water and Health” we learn that it was aimed at examining the achievement of the national target
indicators regarding the implementation of the Protocol
on Water and Health, developed with the support of the
Economic Commission for Europe and the Swiss Agency
for Development, as well as fixing of the following steps
towards the implementation of Protocol’s provisions.
Following that the reader is informed regarding the
ordinary meeting of the Subgroup on Water Monitoring
which agenda included the finalizing of consultations
upon the preliminary List of surface water bodies along
with the List of potential locations for surface water
quality monitoring. Also during the meeting the Draft
Strategy for selecting parameters of surface water quality
monitoring and Draft Procedure on identification, delineation and classification of surface water bodies were
presented and discussed. Another topic discussed during
26

the meeting focused on opportunities in real-time monitoring of surface waters.
A whole new story is presented in the article entitled
“Water and sanitation sector challenges targeted by the
Community of Practitioners from Moldova”. The Community of Practitioners (CP) is designed as a platform for
professionals in water supply and sanitation sector, which serves as a basis for implicit and explicit knowledge
and experience exchange, share of new ideas and trends,
along with the reinforcement of general knowledge in
this sector. The issues discussed at CP meeting and via
email included Regionalization of water supply services
in Moldova, the activity Water Consumer Associations,
the contents of “Water and Sanitation” chapter of the
Draft National Environmental Strategy of the Republic
of Moldova until 2015, etc.
Next heading is called “The project Prut - Nisporeni
entering the phase of practical implementation” describes
donors (Governments of Austria and Switzerland and
the European Union) and rayonal authorities’ efforts on
water supply from the Prut River of Nisporeni town and
neighbor villages.
The 7th meeting of the Sectoral Council for Foreign
Assistance Coordination in the field of “Environment,
water and sanitation” which took place on October 18,
2011 opened the discussions regarding the proposed
reforms in irrigation sector, upgrading the socio-economic development strategy of Râșcani and Cahul districts,
along with the technical assistance project on water supply and sanitation. Additionally waste management issues were outlined, along with new challenges which emerged in this area, but also relevant solutions to mitigate
them.
The article on “Outcomes of 7th Environment for Europe Ministerial Conference in Astana” – provides a brief
summary on the most important event in the field for the
last four years. The Conference’s two main theme which
as well reflect our country’s priorities were Sustainable
management of water and water-related ecosystems; and
Greening the economy: mainstreaming the environment
into economic development. The speech of George Șalaru, Minister of Environment during the plenary session
highlighted issues of cross border cooperation activities,
more in detail cooperation with Romania. Additionally
was presented the information regarding the opportunities on drafting and signing in the nearest future of the
Agreement on cooperation on Nistru River.
The “Water News” column ends with information
regarding the outcomes of XVth ordinary session of the
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Working Group for the EU Water Initiative Eastern Europe, Caucasus and Central Asia which took place November 7 -11, 2011 in Bucharest. Topics addressed in the
session included: national policy dialogues in the field of
water supply and sanitation, transboundary cooperation,
use of economic instruments for water distribution, integration of water use or adequate management of water
resources and other.
For the Republic of Moldova the Working Group
has proposed for 2012 two projects which require the
development of a climate change strategy for the water
supply and sanitation and a business plan for rural and
small towns related to the water supply and sanitation
sector.
Quarterly environmental newsletter „Water Chronicles”
contains data submitted by state institutions on the quality and quantity of water in Moldova for the period of July
-September 2011. Thus we learn that one’s have reported a
significant rainfall deficit - decrease from 22 mm (Bălţata)
to 75 mm (Ceadâr Lunga) of about 15-45% of norm. As per
September 28, 2011, productive moisture reserves in soil
layer of arable land with autumn crops and those intended
for their sowing on a large part of the republic were low and
constituted 5-10 mm (15 - 45% of the norm), isolated in
the Northern part of the republic, humidity productive arable soil layer was lacking. In September the share of Nistru
river flow was low and amounted to 60-75% out of norm;
the Prut river on the upstream of the lake Costești–Stânca
and in August the downstream sector of the lake Costești–
Stânca was significantly lower than norm and was about 3045% of average annual values. The share of Răut river water
flow and small rivers in the North and Center of Moldova
for the entire period was below average one constituting the
40-70% of norm, and data regarding the small rivers in the
South of the republic reflected 30-55% of average annual
values. Exception was the share of water flow r. Bâc in September which was about 12% of average annual values.
The data presented by “Apa-Canal Chisinau” show
the main activity indicators for the third quarter of 2011
and namely: water capture - 20 771,3 thou m3 comparing
to 21 397,0 thou m3 in the same period of 2010, water
distribution -20 729,7 thou m3 comparing to 20 046,4
thou m3 for the same period, water commerce - 11 300,0
thou m3 vs. 12 095,2 thou m3 last year. The technological and commercial water losses decreased slightly from
8 634,5 m3 in 2010 to 8 386,0 m3 in 2011. The newsletter
tables include as well other data characterizing the activity of the largest water provider in the country.
According to data on “Water Resources chapter”
provided by the State Ecological Inspectorate for the reference period were inspected 476 economic operators and
were concluded 176 protocols. As a result of irregularities detected by the Environmental Agencies and State
Ecological Inspectorate a number of 184 offenders were
sanctioned in the amount of 139,173 lei, out of which
46,974 lei were already collected. Six cases regarding the
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special water use permits were examined, being issued
52 of such permits. Another 150cases were examined for
discharges to surface waters within acceptable limits, not
given any authorization.
Following this on the pages of our journal the “Apele Moldovei” Agency presents information on local and
foreign capital investments used for the reconstruction
of water and sanitation systems. Thus, as of 06.10.2011
were executed:
- capital investment in the basic component for LPA
- 3.2 million lei,
- capital investment in the basic component for CPA
- 1.5 million lei
- Ecological Fund - 23, 5 million lei
- projects financed from external sources, including
Government contribution - 22.7 million. lei.
The newsletter includes data on the financing of
specific water related projects implemented with the
support from the National Environmental Fund, Moldova Social Investment Fund and other donor institutions.
Ministry of Environment informs regarding the normative acts and new draft regulatory initiatives in relevant
field which are in the course of development.
The permanent column “Water Stories” contains
material on successful implementation of water supply
project in village Sculeni, Ungheni rayon. With the support of project activities 620 households (25000 inhabitants) and 16 social and business institutions (bakery,
shops, secondary schools with 550 pupils, kindergarten
with 105 children, art school with 60 students, hospital,
culture club) were connected to quality drinking water
supply. From the project’s inception phase the village
association of water consumers “Aqua Sculeni” was created- the structure that unites, mobilizes and presents
the interests of local water recipients. At present “Aqua
Sculeni” overtook the management and service provision
of the drinking water supply system.
The fact that France may serve as a model for Moldova in the treatment of drinking water, wastewater
treatment and planning of modern dispatchers have
convinced many experts of the “Apa-Canal Chisinau” in
frames of the study visit conducted in September thus
describing this experience on the pages of the magazine in the article entitled “Apa-Canal Chisinau is targeting
towards EU partners experience”. To see the real achievements of French experts, colleagues from Moldova
were given the opportunity to become familiar with the
activity of drinking water station Choisy-Le-Roi, located
on the river Seine. Another visited facility was wastewater treatment plant Ginestous-Garonne in town Toulouse, which could serve as an example to Chisinau in the
treatment and continued use of decomposed sludge as
fertilizer in agriculture.
The next article with the title “The Switzerland experience on decentralized administration on the basis of
example of water supply systems management” develops
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the idea of taking over advanced practices related to water supply. The majority of water issues are governed by
the cantons (autonomous territorial administrative units
of the size of county in Moldova) and communities.
Water supply is mainly the task of communes, cantons
having a supervisory function. Water consumption in
Switzerland is divided in the following shares: 40% comes from surface sources, 40% of ground water and 20%
of lakes and rivers. Average consumption per capita per
day was reduced from 500 liters in 1981 to 350 liters in
2010. The article written by Nicole Töpperwien shall be
continued in the 15th edition of the magazine.
The magazine continued publication of material on
the development of river transport. After two years of silence on this topic the magazine comes with the article
“Giurgiulești Port: between achievements and problems”
signed by Igor Zaharia, the chief of Naval Transport Service, Ministry of Transport and Road Infrastructure. The
complex geographical situation of Giurgiulești port gives
the possibility to develop the flow of goods and passengers between Moldova and the Black Sea basin states, the
Mediterranean coastal countries of Eastern and Western Europe via the Danube River and inland waterway
Rein - Main - Danube. This complex is more attractive
compared to other ports due to developed access routes
(roadway, railway) and the possibility of floating transhipment internal navigation, which can carry cargo up the
river Prut. In other words, the port complex is a highly
developed multimodal hub. In this context, Giurgiulesti
port complex is a rather strong competitor for Ukrainian
ports located on the Danube, which is why the Ukrainian
side has intentions to stop its activity, relying on totally
unfounded environmental hazard.
Under the heading “Readers Forum” are starring
Svetlana PANAIOTOVA Women Association from Gagauzia, Comrat, Ion ȘARANUŢ, mayor of village Bubuieci, Chisinau municipality and Nicolae CREŢU, student, Faculty of Architecture and Urbanism, Moldova
Technical University. Along with the expression of support words for materials published in magazine’s editions
and activity to promote sustainable use of water resources, these people advocate the initiation of a campaign
to educate people, especially children and youth in the
spirit of protection and careful attitude towards natural
resources in general and to water in particular. They believe that the water wells can not be neglected as a source
of water and that their future as the consequence to the
connection to safe water sources must be decided at state level. It is suggested to return to the topic regarding
the old water supply facilities, such as, for example, water
tower in Chisinau.
The review of new publications is represented in
current edition with the ecological map of river Bîc basin.
The obtained cartographic product presents the first attempt of its kind in the country and can be attributed by
some experts to the category of “raw material”. But the
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amount of information which may be found by a curious reader, is quite impressive, making the publication
to have a such price. Examining the river basin, the authors offer us a rather mixed picture - the large number
of broken blue lines, which tells us that at least one time
of year, water from the river disappears. With few exceptions, the river Bîc and its tributaries are also represented
by mapping lines. On the map one can find available data
on rural water supply and sanitation, including the share
of the population connected to these services, indicating
the type of resource (captured spring, artesian, flowing
water). As well the objectives with major impact on the
environment are reflected on the map such as chemical
storage, solid waste landfills and spontaneous dumps,
land and underground mines, oil storage and gas stations, and others. Interested on providing their feedback
on the map can contact either authors, editors or directly
Chisinau Office of Ecological Movement of Moldova
(MEM). The project, in which map was developed and
printed was financed from the National Environmental
Fund.
The aquatic biodiversity is represented at the end of
the magazine. Readers can see pictures and get acquainted with the description of a mammal - the-water-rat
(Arvicola terrestris L.) and a higher plants Thelypteris palustris. The Arvicola terrestris L. is a rodent with a length
of 12-23 cm, tail 7-11 cm and weight of 60-300 grams.
It is spread throughout palearctic region. In our region,
almost all around the country it can be seen next to quiet
streams and stagnant waters in lowland and hill area.
This specie usually consumes carrot, parsley, beets, onions, potatoes, tender roots of trees, aquatic plants, etc. It
builds the gallery next water’s edge with one exit to water
and one or two on land. Rat-the-water has a significant
role in the transmission of leptospirosis, tularaemia and
other diseases affecting both animals and human. To
prevent this undesirable phenomenon rat populations
are controlled by regulating the number of species. Animal fur is used in making clothing pieces.
Thelypteris palustris is a perennial herbaceous, cryptogamic, vascular and higrofilă plant, This plant is reproduced by rhizomes, and vegetative height reached 100
cm. Fern-the-pool is spread over the flat, swampy, shady
woods and moist on the ponds and lakes, often forming
small floating islands. It meets in every continent except
Australia and, of course, the Antarctic. In Moldova, impressive populations of ferns are found in the reserve
“Lower Prut”. The plant is well-known people, including
name synonymous with the beard airlock, faults, fern,
grass of snake, etc. From ancient times it was appreciated
for its rhizomes rich in curative substances. Currently,
the plant is used in pharmacology. In nature, Thelypteris
palustris is considered as an effective air and dust filter,
radiation protection including solar. Health experts recommend placing a potted ferns nearby computer, which would neutralize the radiation emission.
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Animale acvatice

Şobolanul-de-apă
(Arvicola terrestris L.)

E

ste o rozătoare cu lungimea de 12-23 cm,
coada de 7-11 cm şi greutatea de 60-300 grame.
Se diferenţiaza de restul şobolanilor şi de şoareci
prin botul bont, urechile mici şi coada mai scurtă.
Are un corp îndesat, capul mare, cu ochi şi urechi
ascunse în blană. Spatele cafeniu-ruginiu întunecat, spre coadă are numeroase pete negricioase.
Părţile laterale ale corpului sunt cafenii-roşcate,
iar abdomenul este cenuşiu întunecat, cu luciu
roşcat sau gălbui.
Este răspândit în toată regiunea palearctică.
La noi – aproape în toată ţara, pe lânga râuri liniştite şi ape stătătoare, din zona de şes şi de deal.
Specia consumă, de obicei, morcov, pătrunjel,
sfeclă, ceapă, cartofi, rădăcinile fragede ale arborilor, plante acvatice, din care îşi face provizii. Galeria şi-o construieşte la marginea apei cu o ieşire
în apă şi una sau două pe uscat. Deseori, galeria
se aseamănă cu un adevărat labirint, atingând în
lungime şi 2 metri. Unele specii construiesc cuiburi la suprafaţa pământului, iar pe durata iernii
se mută cu traiul sub scârtele de paie şi fân, în
hambare, aducând mari daune. Animalele care
rămân să ierneze în vecinătatea apelor se alimentează cu icrele peştilor şi chiar cu peşti mici.
Perioada de reproducere este martie-septembrie. Femela naşte de 2-4 ori pe an câte 2-8
pui. Supravieţuiesc, de regulă, o treime, restul
căzând pradă animalelor domestice şi sălbatice,
în special păsărilor răpitoare.

În arealul nostru se atestă trei subspecii:
a. Ar. ter. Terrestris – o rasă de şes, răspândită aproape în toată ţara, prin regiuni umede,
mai puţin în malurile apelor. Face muşuroaie
asemănătoare cu ale cârtiţei, cu care este confundată deseori.
b. Ar. ter. Amphibius – cea mai răspândită
rasă din Moldova. Trăieste pe marginea apelor
lin curgătoare sau a celor stătătoare cu o vegetaţie acvatică bogată. Produce distrugeri prin
roaderea rădăcinilor de copaci. Rareori construieşte muşuroaie.
c. Ar. ter. Schermann – o rasă de altitudine, semnalată în câteva puncte din regiunea
subcarpatică, la 400-1200 m, în păşuni şi pajişti umede, prin culturi de trifoi, lucernă, livezi cu pomi fructiferi. Duce un mod de viaţă
mai mult nocturn. Se hrăneşte cu rădacinile
plantelor spontane sau cultivate (hamei, mazăre, cartofi, morcovi, sfeclă, varză).
Şobolanul-de-apă are un rol considerabil în
transmiterea leptospirozei, tularemiei şi a altor
boli care afectează atât animalele, cât şi omul.
Pentru a preveni acest fenomen nedorit populaţiile de şobolani sunt ţinute sub control prin
reglarea numărului de exemplare. Blana animalului este utilizată în confecţionarea pieselor de
vestimentaţie.

PLANTE ACVATICE

Feriga-de-baltă
(Thelypteris palustris)

E

ste o plantă erbacee perenă, criptogamă vasculară, higrofilă din familia polipodiaceelor. Feriga are în pământ un rizom repent,
lung, subţire sau gros, târâtor, de culoare brunnegricioasă, pe care se observă urmele frunzelor
din anii trecuţi în formă de solzi tari. Rizomul
atinge în lungime 10-30 cm şi uneori chiar mai
mult. Când este proaspăt, rizomul are în secţiune o culoare verde măslinie caracteristică.
Frunzele întregi sau penat sectate, lung peţiolate, de dimensiuni mari (uneori ating lungimea de un metru) au un peţiol bine dezvoltat, acoperit cu o pulbere brun-roşcată. În faza
dezvoltării frunzele sunt de forma unei cârje,
iar la maturitate se disting prin pete galbeneportocalii pe partea inferioară. Aceste pete nu
sunt altceva decât grupuri de sporangii (sorii)
dispuse pe două rânduri. Sporangii apar în lunile iulie-august.
Plantele se înmulţesc prin rizomi, dar şi
vegetativ, atingând în înălţime 100 cm. Feriga-de-baltă este răspândită pe teritorii întinse,
mlăştinoase, în păduri umbroase şi umede, pe
marginea bălţilor şi a lacurilor, formând adeseori mici insule plutitoare. Se întâlneşte pe toate
continentele, cu excepţia Australiei şi, fireşte, a
Antarctidei. În Moldova, populaţii impresionante de ferigi se întâlnesc în rezervaţia „Prutul
de Jos”.
În popor planta este bine cunoscută, inclusiv cu numele sinonime de barba sasului, făliuţă, ferigea, iarba şarpelui, limba şarpelui etc.

Din vremuri străvechi era apreciată pentru rizomii săi bogaţi în substanţe curative. În prezent, planta este utilizată în farmacologie. Din
rizomii care se recoltează în lunile septembrie
– noiembrie sau februarie – martie se extrag
derivaţii fluorobutirofenonici, uleiurile gras şi
volatil, substanţele minerale, enzimele (tiaminaza) şi alte substanţe folosite la prepararea
remediilor medicamentoase antiparazitare, recomandate ca vermifuge şi, în special, ca teniifuge. Administrarea preparatelor fabricate pe
baza extraselor din feriga-de-baltă are loc sub o
strictă supraveghere medicală, deoarece supradozarea poate produce intoxicaţii grave. Din
acelaşi motiv, feriga nu este indicată ca nutreţ
animalier.
În natură feriga-de-baltă este considerată
drept un filtru eficient pentru curăţarea aerului
de praf şi un protector împotriva radiaţiilor, inclusiv solare.
Datorită acestor calităţi, dar şi pentru frumuseţea sa, în ultimul timp feriga-de-baltă este
utilizată în designul peisager ca un valoros element decorativ şi de asanare a spaţiilor destinate recreerii. Unele specii derivate din ferigade-baltă cuceresc interioarele moderne, servind
atât ca element decorativ, cât şi ca protector
împotriva radiaţiilor emise de aparatura electronică utilizată în spaţiile de locuit. De exemplu, specialiştii recomandă plasarea unei ferigi
de ghiveci în imediata apropiere de calculator,
ceea ce ar neutraliza radiaţia emisă de acesta.

