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Editorial

Pericole majore
pentru râurile
Prut şi Nistru
Acum, când râurile mici sunt pe cale de dispariţie,
când nu mai curge prin ele apă și a dispărut biodiversitatea, se pornește un nou val de atacuri deja asupra
fluviului Nistru și a afluentului Dunării, Prut. Este vorba despre intenţia de a restabili practica de extragere
a nisipului și a prundișului din albiile acestor cursuri
de apă. Pretextele ar părea să fie nobile – menţinerea
nivelului de navigaţie. Este elaborat și un proiect de lege
privind transportul naval intern în Republica Moldova, la care se vor anexa regulamente menite sa faciliteze
procedurile de avizare a diferitelor proiecte de adâncire a albiei acestor râuri. Adică, se va deschide calea
excavării masive a materialelor minerale. În 1985, prin
hotărârea Consiliului de Miniștri al RSSM, aceste activităţi au fost interzise. Cei care sunt astăzi la putere
vor să le reanimeze. Subliniem, aceste lucrări au urmări
grave pentru ecosistemul bazinelor acvatice naturale și
anume: distrugerea boiștelor pentru depunerea icrelor
speciilor de pești, colmatarea gropilor pentru iernatul
peștelui, degradarea albiilor obiectivelor acvatice, majorarea turbidității apei, scăderea capacității de filtrare a
apei, micșorarea transparenței apei, pieirea organismelor furajere și, în special, a celor bentonice, punerea în
pericol cu efect întârziat a construcțiilor hidrotehnice
existente pe râu/fluviu din motivul substituirii straturilor solide ale albiilor, al eroziunii malurilor râurilor etc.
Tentative de a ocoli restricţiile legale sunt mai multe. Serviciul Piscicol al Ministerului Mediului a atenţionat în repetate rânduri autorităţile centrale despre
încălcarea flagrantă a interdicţiilor de extagere a nisipului. Printre cei care ignoră legea este ÎS ”Portul fluvial
Ungheni”, SRL “Navatur Service”, care au cauzat prejudiciu resurselor piscicole în sumă de peste 831658 lei.
Actualmente, instanțele de judecată și procuratura Republicii Moldova, care a fost sesizată de Serviciul Piscicol, urmează să adopte deciziile de rigoare.
Avem și alte motive sa nu admitem asemenea activităţi. Nistrul și Prutul sunt sursa noastră principală de
apă potabilă. Extragerea mineralelor va crea probleme
privind calitatea acesteia. Se poate repeta istoria anilor
90 când în sute de fântâni de pe malurile Nistrului a
dispărut apa. Irigaţia, într-o măsură mai mică, de aseRevista Apelor nr. 15, 2012

menea va fi afectată. Dar cel mai mare impact va fi asupra florei și faunei acvatice.
Optăm pentru dezvoltarea transportului naval.
Acesta poate fi mai ieftin și mai curat pentru mediu.
Dunărea, Nistrul Inferior au condiţii bune pentru asemenea activităţi. Aici nu sunt necesare mari lucrări de
adâncire a albiei. Vasele cu adâncimea de 1,5-2 m pot
liber să se deplaseze pe apele acestora. Dar Prutul și
Nistrul de Mijloc nu corespund cerinţelor de transport
naval fără a se efectua lucrări radicale de reconstrucţie a
albiei. Extragerea nisipului și a prundișului ar însemna
distrugerea totală a condiţiilor de viaţă pentru plantele
și animalele de apă, în prmul rând a peștilor.
Alt pericol major pentru r. Nistru este Centrala Hidroelectrică de la Novodnestrovsk cu unul dintre cele
mai mari rezervoare de apă din lume. Acest complex
hidrotehnic modifică puternic volumul scurgerilor și
regimul termic al apelor fluviului, făcând ca vara temperatura apei să coboare cu 5-6 grade mai jos decât
mediile multianuale. Condiţiile de înmulţire a peștilor
s-au înrăutăţit esenţial. După cum afirmă specialiștii,
din cauza răcirii apei, în anul 2011, în apele Nistrului
practic nu a crescut planctonul, principala hrană a majorităţii speciilor de pești. De fapt, ne aflăm în pragul
unei catastrofe ecologice.
Încă un pericol este tentativa unor grupe de interes
de înrăutăţire a interrelaţiilor mediu acvatic – activitate
economică, și anume cea de modificare a Regulamentului privind evaluarea prejudiciului cauzat ihtiofaunei
în urma diferitelor activităţi în râuri și lacuri. Scopul
celor care vor să exploateze apele de suprafaţă este de a
reduce la minimum plăţile pentru compensarea pierderilor faunei piscicole, asfel micșorând posibilităţile de
alocare a mijloacelor pentru protecţia și conservarea
biodiversităţii acvatice.
Am lansat discuţia privind cele mai mari pericole
pentru Nistru și Prut apărute în ultimul timp cu speranţa că experţii în domeniu își vor expune mai cuprinzător poziţia asupra problemelor enunţate pe paginile
numerelor următoare ale revistei noastre.
Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ
ESTE O PRIORITATE ÎN PROGRAMUL
DE DEZVOLTARE A REPUBLICII MOLDOVA
Interviu cu ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru,
acordat în exclusivitate „Revistei Apelor”

- Care este locul ocupat de problemele ce ţin de
domeniul resursele acvatice în contextul preocupărilor la zi a principalei autorităţi naţionale de
mediu?
- Resursele de apă în ultimii 20 de ani au degradat în cea mai mare măsură, mai ales dacă ne
referim la apele de suprafaţă, dar nu mai puţin și
pânza freatică. Afluenţii Nistrului și Prutului au
pierdut mult din debitul de altă dată, acumulează
și transportă în fluvii, iar de acolo în Marea Neagră,
cantităţi semnificative de substanţe organice, săruri
etc. Majoritatea acumulărilor de apă sunt colmatate, barajele – deteriorate. Ilegal se construiesc captaje (rezervoare de apă) din izvoare, iazuri, heleșteie.
Râurile pe timp de vară seacă, fenomen rar întâlnit
în trecut. Monitoringul cantitativ al apelor lipsește
cu desăvârșire. Apa din fântânile tubulare, care sunt
unica sursă pentru 50% de locuitorii din sate, în
proporţie de 75-80% nu corespunde normelor ecologice. Inundaţiile din luncile Nistrului și Prutului
din ultimii ani au avut efecte negative atât pentru
economia naţională, bunăstarea cetăţenilor, cât și
pentru biodiversitatea din zonele respective. Aceste
și alte argumente impun necesitatea plasării problemelor resurselor acvatice pe prim-plan. Vedeţi Planul de activitate al Ministerului Mediului și o să va
2

convingeţi. Doar la un singur capitol avem de gând
să elaborăm peste 30 de acte normative.
Practica internațională a impus aplicarea principiului bazinal la utilizarea durabilă a resurselor
de apă. La noi însă acest principiu a fost, până nu
demult, ignorat cu desăvârșire. Cu toate că aceste
râuri conțin peste 85% din cantitatea de apă de care
dispune republica, noi utilizam doar ceva mai mult
de 10% din aceste resurse pentru necesitățile socioeconomice, în timp ce vecinii noștri din stânga Nistrului utilizează apele acestui râu atât pentru irigare,
cât și pentru alimentare.
Cu toate ca râul Nistru străbate Republica Moldova pe o lungime de circa 700 km, în anii puterii
sovietice au fost construite doar două apeducte: Soroca - Bălți și Vadul lui Vodă - Chișinău, care asigurau necesitățile în apă potabilă doar pentru aceste
localități. Majoritatea localităților urbane și rurale
din imediata vecinătate a Nistrului erau nevoite săși asigure necesitățile de aprovizionare cu apă din
sursele subterane.
În prezent suntem nevoiţi să actualizăm Strategia naţională de aprovizionare cu apă și canalizare
din mers și să găsim finanţe pentru asigurarea implimentării ei.
- Este evident că investiţiile în sectorul apă și
canalizare vor crește esenţial în anii următori. În
ce măsură actuala capacitate naţională de absorbţie a fondurilor corespunde eventualelor fluxuri
investiţionale interne și externe?
- Ritmurile de dezvoltare a sectorului aprovizionării cu apă și canalizare în ultima perioadă nu
ne-au putut satisface, în primul rând din cauză că
o bună parte din lucrările efectuate în acest sens au
fost posibile doar grație investițiilor străine. În al
doilea rând, fiindcă și autoritățile publice locale s-au
transformat în cerșetori, solicitând de la autoritățile
centrale surse nu numai pentru construcția sistemelor de aprovizionare cu apă, ci și pentru întocmirea
schițelor tehnice, nemaivorbind de faptul că primarii uitau cu desăvârșire de necesitatea asigurării
unui circuit inofensiv al apei în natură. Din acest
Revista Apelor nr. 15, 2012

considerent, Consiliul de Administrare al Fondului
Ecologic Național a decis examinarea și finanțarea
doar a acelor proiecte de aprovizionare cu apă care
prevăd în mod obligatoriu construcția sistemelor de
canalizare și a stațiilor de epurare. De exemplu, în
localitățile Corjova, r. Criuleni, Cristeșiti și Iurceni,
r. Nisporeni, Mingir, r. Hâncești, Pelinia, r. Drochia, au fost construite sisteme de aprovizionare cu
apă în complex cu sisteme de canalizare și stații de
epurare a apelor reziduale. Doar în anul 2012, pentru implementarea proiectelor în acest domeniu,
Fondul Ecologic Național a locat peste 112 mil. lei.
În total pe republică au fost finanțate 100 asemenea
proiecte.
Deoarece proiectele de aprovizionare cu apă și
canalizare sunt foarte costisitoare, suntem nevoiți
să apelăm și la donatorii străini pentru obținerea
investițiilor. La momentul actual, ministerul a negociat finanțarea acestui domeniu pentru anii 2012
– 2015 din diverse surse externe, sub formă de credite sau de granturi, în mărime de circa 105,4 mln.
USD și 55,2 mln. euro. În domeniul construcției și
reconstrucției sistemelor de apă și sanitație a fost
lansat recent Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă finanțat de către
BERD, BEI, NIF în valoare de 30 mln. euro, care cuprinde peste 30 de localități din 6 raioane ale țării.
Are loc reabilitarea sistemelor de apă și canalizare
în raionul Nisporeni finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în sumă de 11,3 mln. euro.
Agenția Elvețiană finanțează întocmirea Planului
de aprovizionare cu apă și canalizare a raionului Ialoveni.
Se încearcă promovarea atragerii investițiilor
autohtone prin dezvoltarea parteneriatului public
privat. Totuși, pentru a asigura continuitatea în
domeniul investițional urmează a fi efectuat un șir
de reforme. Acestea țin, în primul rând, de aspectul
organizațional al subdiviziunilor ministerului care
gestionează domeniul apelor. Un alt aspect ține de
pregătirea profesională a specialiștilor, căci tehnologiile în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, la fel ca și în celelalte domenii, se află în continuă dezvoltare, astfel pentru asigurarea unei bune
administrări a proiectelor investiționale străine
specialiștii din cadrul ministerului resimt necesitatea iminentă a autoperfecționării.
În linii generale, la momentul de față Republica
Moldova dispune de un potențial și o capacitatea de
absorbție investițională satisfăcătoare în domeniul
aprovizionării cu apă și canalizare. Anul trecut au
fost efectuate lucrări în volum de circa 145 mln. lei,
pentru 2012 se planifică de a valorifica 250 mln. lei.
Revista Apelor nr. 15, 2012

Nu putem vorbi deocamdată despre o suprasaturaţie de fonduri. Singurul lucru care ne rămâne de făcut în aceste condiții este să asigurăm continuitatea
fluxului investițional pentru a nu periclita rezultatele deja atinse.
- Asigurarea populaţiei cu servicii de apă și canalizare mai are obstacole și de altă natură – pasivitatea sau chiar împotrivirea acestui proces a
unei părţi a populaţiei și a autorităţilor locale. Ce
intenţionează Ministerul Mediului să întreprindă
în direcţia ameliorării situaţiei la capitolul „Informare și comunicare”?
- Întrebarea este foarte interesantă, recent am
primit în audiență un primar al unei localități amplasate chiar pe malul Prutului, care solicita cu
încăpățânare finanțare pentru construcția unor fântâni arteziene, fiind conștientă de faptul că apa provenită din acestea este doar tehnică. Iată o dovadă
elocventă a unei lipse totale de informare la acest capitol. În general, informarea și comunicarea în orice
direcție de dezvoltare reprezintă un element foarte
important. Acest lucru este cauzat de simplul fapt
că deseori cetățenii de rând pur și simplu nu cunosc
întreaga gamă de oportunități de care se pot bucura
în cazul dezvoltării sănătoase a direcției respective.
Aceiași problemă se regăsește și în cazul dezvoltării sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare.
Pentru rezolvarea reușită a problematicii respective, Ministerul Mediului, în colaborare cu instituțiile
donatoare, a elaborat un șir de activități, menite să
dezvolte cadrul informațional la acest capitol. Deja
de câteva luni activează pagina web www.apelemoldovei.gov.md unde este reflectată starea de lucruri
ce ține de sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din Moldova. Aici pot fi găsite informații
utile și, cred eu, foarte interesante pentru majoritatea cetățenilor, despre proiectele aflate în implementare, baza legislativă din domeniu, proiectele ce
urmează să fie implementate, precum și o varietate
mare de alte informații la subiectul dat.
Printre alte măsuri importante în vederea informării publicului cu privire la mersul lucrărilor de
implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă
și canalizare, se figurează și numeroasele articole
publicate în revistele periodice din Republica Moldova. Actualmente se pregătește spre implementare
proiectul privind deschiderea Centrelor Aarhus în
țară. Un element foarte important al activității acestora îl va constitui anume conștientizarea și informarea cetățenilor privind implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare.
3

- Este un adevăr incontestabil faptul că în problema aprovizionării cu apă potabilă de calitate
în Moldova de mult nu se mai poate miza pe fântâni, dar și pe sursele de profunzime, care în multe
raioane ale republicii nu corespund normativelor
ecologice. În această situaţie, care ar putea fi sursele alternative de aprovizionare cu apă sigură?
- Problema alimentării cu apă de calitate în Republica Moldova are o istorie destul de complicată
și, din păcate, deloc una frumoasă. Doar câteva cifre:
din toate cele 1651 de localități ale RM cu 25 de ani
în urmă numai 52 (în majoritate orașe) dispuneau de
sisteme închise de aprovizionare cu apă, în celelalte
1599 localități populația se aproviziona cu apă din
fântânile de mină. În mod normal, varianta optimă
de asigurare cu apă a cetățenilor ca sursă reprezintă
cele două artere mari fluviale ale statului nostru: Nistru și Prut. Actualmente doar unele localități mari
din republică se alimentează cu apă din aceste râuri.
Rămân încă numeroase localități, amplasate deseori
chiar pe malul celor două râuri, care fie din lipsă de
fonduri, fie din lipsa interesului autorităților publice
locale, continuă să se aprovizioneze din surse de apă
mai puțin sigure.
Ministerul, cu susţinerea donatorilor, a declanșat
deja procesul de revizuire a Strategiei naționale de
aprovizionare cu apă și canalizare punând accentul
pe crearea apeductelor regionale. Dar fără înțelegerea
momentului de către autoritățile raionale și locale
nu vom putea stabili niște repere concrete. Bunăoară este clar că populația raionului Leova poate fi
aprovizionată cu apă potabilă dezvoltând apeductul
Leova - Sărata Nouă cu extindere spre Iargara. Iar de
la acest oraș nu este departe până la Cimișlia, iar din
Cimișlia apa poate fi livrată și la Basarabeasca. În așa
mod am putea asigura cu apă de calitate circa 107
mii de locuitori din aceste 3 raioane.
- Pentru Republica Moldova irigaţia este o necesitate netăgăduită. Vă rugăm să vă referiţi la perspectivele sectorului respectiv și aspectele ce vizează
eventualul impact al acesteia asupra mediului.
- Statistica oficială privind suprafeţele irigate în
ultimii trei ani este următoarea: 2009 – 31 mii ha,
2010 – 18,7 ha, 2011 – 4,7 mii ha. Vedem o discreștere vădită, fapt ce a influenţat negativ productivitatea
terenurilor agricole. Însă și impactul asupra mediului a diminuat. Din păcate, sistemele de irigare sunt
vechi, n-au fost reparate de zeci de ani. Pierderile de
la transportul apei se transformă în subinundare și
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înmlăștinire. Irigarea cu apă mineralizată conduce la
solonetizarea și salinizarea solurilor (detalii la temă
vezi în „masa rotundă” din numărul curent – nota
red.). În primul rând, trebuie categoric să ne dezicem de utilizarea apelor subterane pentru irigare
care deseori au o mineralizare sporită. În al doilea
rând, trebuie să urmărim atent procesul de restabilire a sistemelor locale de irigare din lacurile și bazinele de acumulare artificiale. Cele mai multe dintre ele
au apă cu concentraţii sporite de săruri și utilizarea
ei va aduce doar rău agriculturii. Pe lângă aceasta,
prin extragera apei din râurile mici noi contribuim la dispariţia acestora. Se cere o nouă strategie în
domeniul irigaţiei. Surse de apă pentru sector pot fi
exclusiv doar râurile Nistru și Prut care au apă de calitate bună, iar ele nu vor suferi de la extragerea unei
părţi a debitelor.
O parte a sistemelor de irigare vor fi reabilitate
din contul ajutorului financiar nerambursabil, acordat de Guvernul SUA în cadrul Programului COMPACT. Conform acestui program, îmbunătățirea
managementului bazinelor hidrografice are ca scop
asigurarea pe termen lung a resurselor disponibile de apă pentru dezvoltarea durabilă a economiei
naționale.
Recent, Ministerul Mediului a semnat cu Fondul Provocările Mileniului (FPM) un Memorandum
de colaborare. Conform acestui act de importanță
majoră FPM va susține instituțiile subordonate Ministerului Mediului în identificarea, delimitarea și
clasificarea corpurilor de apă de suprafață și va determina locaţiile de monitorizare, lista de parametri
monitorizați, frecvenţa de prelevare a probelor etc.
Aceste acțiuni vor permite monitorizarea în timp
real a calităţii și cantităţii apei și vor contribui la
identificarea măsurilor de prevenire și de combatere
a inundaţiilor și a eroziunii, de contracarare a secetei
și deșertificării în Republica Moldova.
FPM va oferi sprijinul necesar Ministerului Mediului în implementarea Legii apelor, adoptată recent
de Parlament, va procura echipament pentru monitorizarea în timp real a cantității și calității apei și
va contribui la instruirea personalului din instituțiile
implicate în managementul resurselor de apă.
Implementarea activităților prevăzute în cadrul
Programului COMPACT va permite crearea unei
platforme moderne pentru gestionarea resurselor
de apă și inițierea unor negocieri cu statele vecine
pentru dezvoltarea unui management integrat de
gestionare a resurselor de apă. Pentru reabilitarea
sistemelor de irigare din țara noastră FPM va aloca
cca. 102 mln. USD.

Revista Apelor nr. 15, 2012

ŞTIRI SCURTE

ŞEDINȚA ORDINARĂ A COMUNITĂȚII PRACTICIENILOR
DIN SECTORUL DE APĂ ȘI SANITAȚIE
La finele lunii ianuarie, a avut loc ce-a de-a patra
ședință a Comunității practicienilor din sectorul de
apă și sanitație a Moldovei. De astă dată subiectul care
i-a adunat pe practicieni la discuție a fost “Sistemele de
administrare integrată”. Tema a fost sugerată de unul
dintre membrii CP, Arcadie Rusnac, șef al Departamentului asigurarea calității, control și reglementare în
cadrul SA “Apă-Canal Chișinău”, care a făcut și prezentarea de bază din cadrul ședinței: “Îmbunătăţirea
managementului la SA ”Apă-Canal Chișinău” prin
implementarea Sistemului de Management Integrat.
După cum s-a exprimat unul dintre participanții
la ședință, ”a fost pentru prima oară când am ascultat
o prezentare atât de amplă despre această gospodărie
mare, pe care toți o cunoaștem, dar despre care știm
atât de puțin – SA “Apă-Canal Chișinău”.
După o scurtă prezentare a întreprinderii Arcadie
Rusnac a vorbit despre standardele care au fost implementate aici, a descris procesul de implementare la SA
”Apă-Canal Chișinău” a Sistemului de Management
Integrat (SMI), s-a referit la efortul depus, la cheltuielile solicitate de această implementare și, principalul,
la schimbările ce s-au produs la întreprindere în urma
implementării SMI.
Printre oaspeții ședinței au fost Roger Schmidt,
specialist în domeniul apă si sanitație, Fundația SKAT,
Elveția; Philippe Bergeron, dr. inginer, directorul proiectului UE de asistență tehnică în sectorul de apă și
sanitație, Delegația UE în Republica Moldova; Sergiu
Budeșteanu, director “Aspecte sociale si de mediu”,
MCA Moldova.
Roger Schmidt a continuat tema abordată de Arcadie Rusnac și prin comunicarea sa – “Administrarea cu accent pe aspectele umane (“caring management”) pentru servicii durabile de aprovizionare cu
apă în Elveția” – a adus în atenția practicienilor un nou
concept aplicat deja în modul de administrare a întreprinderilor de apă în Elveția, și anume administrarea
cu accent pe aspecte umane. Judecând după experiența
Elveției, acesta ar fi următorul nivel, după soluționarea
problemei de aprovizionare cu apă și sanitație la 100%.
În comparație cu prezentarea dedicată implementării SMI, unde s-a făcut referință mai mult la procese,
proceduri, standarde, rapoarte, planuri, în prezentarea
despre administrare cu accent pe aspecte umane categoriile de bază folosite au fost: resurse umane, crearea
condițiilor bune de muncă, atitudine grijulie, încredere reciprocă, empatie, necesitățile angajaților, instruire
continuă, stimularea angajaților etc. – categorii deloc
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noi, arhicunoscute, dar discutate și aplicate mai puțin
în sistemul de administrare de la noi.
Cea de-a treia prezentare a venit din partea unui
alt oaspete al ședinței, Philippe Bergeron, dr. inginer, șeful echipei care implementează proiectul UE
de asistență tehnică în sectorul de apă și sanitație în
Moldova. Tema ei: “Administrarea calității apei de
la sursă la consumator: experiențe de implementare
a planurilor de siguranță a apei în regiune, Europa și UE”. Vorbitorul s-a referit la un aspect mai îngust din cadrul managementului integrat, și anume la
administrarea calității apei de la sursă la consumator,
axându-se mai mult pe necesitatea și experiențele de
implementare a planurilor de siguranță a apei, în special în cadrul sistemelor mici de aprovizionare cu apă.
Având în vedere faptul că în “Protocolul privind apa și
sănătatea” Republica Moldova are stabilită ca una din
ținte elaborarea planurilor de siguranță a apei, prezentarea a fost oportună.
După discuții, în timpul rezervat pentru informaţii și schimb de experiență cu genericul “Ce-aș dori
să spun, ce-aș dori să aflu”, Philippe Bergeron a venit
cu o prezentare succintă privind proiectul de asistență
tehnică al UE pentru sectorul de apă și sanitație din
Moldova. Toate prezentările în format electronic au
fost expediate participanților la ședință.
În cadrul sesiunii ”Aspecte organizatorice”
participanții au lucrat în 3 subgrupuri, discutând și
propunând subiecte care, eventual, ar putea face parte
din agenda CP pentru anul curent.
Participanții la ședință s-au despărțit după ce au
convenit ca propunerile de subiecte sp fie acumulate și
prin intermediul poștei electronice, astfel încât și colegii din teritorii, aflați în imposibilitatea de a participa
în mod direct la ședință, să poată face propuneri.
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MEMORANDUM PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA
MANAGEMENTULUI BAZINELOR HIDROGRAFICE
Ministerul Mediului și Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) au semnat la 19 ianuarie, un Memorandum privind responsabilitățile
instituțiilor în procesul de îmbunătățire a gestionării
integrate a resurselor de apă, inițiat în cadrul Programului Compact, relatează Serviciul de Presă al Ministerului.
Conform Programului Compact, îmbunătățirea
managementului bazinelor hidrografice are ca scop
asigurarea pe termen lung a resurselor disponibile de apă pentru dezvoltarea durabilă a economiei
naționale. În acest scop, conform Memorandumului
semnat, FPM Moldova va susține instituțiile subordonate Ministerului Mediului în identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă de suprafață și va

determina locaţiile de monitorizare, lista de parametri monitorizați, frecvenţa de prelevare a probelor etc.
Aceste acțiuni vor permite monitorizarea în timp real
a calităţii și cantităţii apei și vor contribui la identificarea măsurilor de prevenire și de combatere a inundaţiilor, a eroziunii și de contracarare a secetei și deșertificării în Republica Moldova.
Conform aceluiași memorandum, Ministerul Mediului va continua procesul de reformare instituțională
pentru a fortifica capacitățile de gestionare eficientă a
resurselor de apă. De asemenea, ministerul va implementa „ghișeului unic” pentru procedura de eliberare
a autorizațiilor de folosinţă specială a apelor și va asigura accesul la informația hidrologică pentru părțile
interesate.

ÎNTRUNIRE DE LUCRU CU DONATORII DIN SECTORUL
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
La 3 februarie curent ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, a participat la întrunirea de lucru cu donatorii din sectorul de alimentare cu apă și canalizare
(AAC), în cadrul căreia au fost puse în discuție sarcinile și mecanismul de funcţionare a subgrupului de
lucru al Consiliului sectorial „Mediu, aprovizionare cu
apă și sanitaţie”.
Subgrupul respectiv va avea în sarcină soluţionarea problemelor ce țin de planificarea activităţilor donatorilor, ministerului și altor actori interesaţi în dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă și sanitaţie.
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Obiectivul general al activităţii subgrupului de
lucru constă în planificarea infrastructurii în sectorul AAC pentru programarea investiţiilor. În cadrul
subgrupului va fi discutată elaborarea Master Planurilor de către SDC și GIZ pentru raioanele Republicii Moldova. Totodată, în cadrul Asistenței Tehnice a
Programului de Suport al Politicilor Sectoriale se prevede actualizarea Strategiei de aprovizionare cu apă
și canalizare aprobate în anul 2007, care va include și
noţiunea de Master Plan și alte elemente importante
pentru dezvoltarea sectorului AAC.
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2 FEBRUARIE - ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE
Pentru prima dată această zi a fost celebrată în
anul 1997, marcând semnarea Convenției asupra
Zonelor Umede, care a avut loc la 2 februarie 1971,
în orașul iranian Ramsar, pe coasta Mării Caspice.
Cunoscută sub denumirea de Convenţia
Ramsar, acest tratat internaţional are drept obiectiv major conservarea biodiversităţii și a resurselor zonelor umede și constituie un real instrument
ce promovează dezvoltarea durabilă pe planeta
noastră.
Zonele Umede constituie o resursă de mare valoare ecologică, economică, naturală, știinţifică și
recreativă. Diapariţia lor ar fi un fenomen ireparabil, de aceea misiunea Convenției Ramsar constă în
„conservarea și utilizarea înţeleaptă a tuturor zonelor umede prin acţiuni locale, regionale și naţionale
și cooperare internaţională, ca o contribuţie la realizarea dezvoltării durabile pe tot cuprinsul globului”.
Republica Moldova a ratificat Convenţia asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională,

în special ca habitat pentru păsările acvatice, prin
Hotărârea Parlamentului nr. 504-XVI din 14 iulie
1999 și a devenit membru al acestei Convenţii în
iunie 2000, atunci când zona „Lacurile Prutului de
Jos” (191,5 km2), a fost inclusă în Lista zonelor umede de importanţă internaţională.
Genericul Zilei Mondiale a Zonelor Umede din
2012 este „Zonele Umede și Turismul” și este legat
de tema reuniunii din acest an a Conferinţei Părţilor
la Convenţia de la Ramsar.
La nivel național, de asigurarea respectării prevederilor Convenției Ramsar dar și de administrarea eficientă a resurselor turistice sunt responsabile
autoritățile centrale. Totodată, pentru fortificarea și
facilitarea managementului durabil al turismului,
inclusiv în Zonele Umede, principalii implementatori sunt atât instituțiile guvernamentale, cât și
ONG–urile, care conlucrează activ cu structurile
implicate în planificarea utilizării teritoriului, operatorii de turism, comunităţile locale ș.a.

CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR
În prima lună a anului, în incinta Ministerului
Mediului s-a desfășurat o rundă de consultări publice, în cadrul cărora a fost pus în discuție proiectul
Concepției privind protecția împotriva inundațiilor,
comunică Serviciul de Presă al Ministerului Mediului. La eveniment a participat viceministrul mediului, Lazăr Chirică, reprezentanți ai instituțiilor responsabile de gestionarea riscului de inundații și ai
ONG-urilor de mediu. În cadrul ședinței au fost înaintate propuneri privind îmbunătățirea Concepției
în scopul promovării cu succes a acesteia.
Concepţia privind protecția împotriva
inundațiilor stabilește principiile fundamentale
de organizare a protecţiei împotriva inundaţiilor
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în republică, sarcinile ei, cadrul juridic al activităţii în acest domeniu a autorităţilor publice, întreprinderilor, instituţiilor și organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma organizaţional-juridică, precum și a cetăţenilor. Scopul
prezentei Concepţii îl constituie stabilirea cadrului normativ necesar aplicării unor prevederi ale
Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundaţii; crearea unui cadru
legal pentru evaluarea și gestionarea riscurilor de
inundaţii în baza evaluării și planificării, care ar
reduce consecinţele nefaste asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural și activitatea
economică.
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CRONICA APELOR
(trimestrul IV a. 2011)

1.Precipitaţiile și regimul de umiditate
Serviciul Hidrometeorologic de Stat oferă informaţia privind regimul de umiditate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada octombrie-decembrie
2011.
Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul lunilor octombrie-decembrie a constituit în fond de la 45
mm (Bălți, Ceadâr Lunga) până la 70 mm (Cornești,
Bălțata), sau 45-70% din normă. Pe parcursul lunii noiembrie s-a semnalat vreme foarte uscată. În această
lună precipitaţiile în fond au lipsit sau cantitatea lor
izolat a constituit 1-3 mm, ceea ce pe o mare parte a
teritoriului se semnalează pentru prima dată în toată
perioada de observaţii instrumentale. Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul perioadei de referinţă a
atins 43 mm (octombrie, Tiraspol).
Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie fenomene meteorologice stihinice nu s-au semnalat.
În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2010, pe teritoriul republicii precipitaţii
au căzut cu 55-130 mm mai puţine.
Conform situaţiei din 28 octombrie 2011, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe
terenurile cu culturi de toamnă pe 80% din teritoriul
țării au constituit 15-30 mm (80-130% din normă), pe
20% din teritoriu – 8-10 mm (45-60% din normă). În
stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 60% din teritoriu
rezervele de umezeală productivă în sol au constituit
70-130 mm (85-135% din normă), în restul teritoriului (40%) – 35-60 mm (45-65% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale (60% din teritoriu) au constituit 45-65 mm (5570% din normă), în restul teritoriului (40%) – 80-110
mm (85-135% din normă).
Conform situaţiei din 18 noiembrie 2011, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă (60% din teritoriu) au constutuit 15-25 mm (75-115% din normă),
iar pe 40% din teritoriu – 5-12 mm (25-60% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m, pe 60% din
teritoriu, rezervele de umezeală productivă în sol au
constituit 70-120 mm (75-135% din normă), în restul
teritoriului (40%) – 25-60 mm (35-65% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de
sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale, pe 60% din teritoriu, au constituit în fond
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30-70 mm (30-65% din normă), pe 40% din teritoriu
– 75-105 mm (85-105% din normă).

Scurgerea apei râurilor
Scurgerea apei râurilor din Republica Moldova
pe parcursul trimestrului IV a. 2011 s-a caracterizat,
în general, prin scurgere mică.
Scurgerea apei râului Nistru în lunile octombrie decembrie a fost în limitele a 65-80% din valorile medii multianuale. Scurgerea apei râului Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, în
lunile octombrie și noiembrie, a fost semnificativ mai
mică de normă și a constituit circa 35%, iar scurgerea
în luna decembrie a fost în limitele a 55% din valorile
medii multianuale.
Scurgerea apei râului Prut pe sectorul aval de lacul de acumulare Costești-Stânca pe parcursul întregului trimestru s-a situat sub normă și a constituit 5565% din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râului Răut în luna noiembrie a
constituit 60%, în lunile noiembrie și decembrie – 3040% din normă.
Scurgerea apei râurilor mici din centrul și sudul
Republicii Moldova pentru această perioadă a fost
semnificativ mai joasă de normă și a constituit 2040%, iar a râurilor mici din nordul republicii – 70-90%
din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râului Răut și a râurilor mici din
nordul Republicii Moldova pentru această perioadă a
anului 2010 a constituit 70-100%, iar a râurilor mici
din centrul și sudul republicii a fost mai joasă de normă – 30-60% din valorile medii multianuale.
Pentru trimestrul IV a. 2010, scurgerea apei râului
Bîc a fost ceva mai mare comparativ cu scurgerea pentru aceeași perioadă a anului 2011 și a oscilat de la 34%
(lunile octombrie și noiembrie) până la 57% (luna decembrie). În anul 2011 acești indici s-au repartizat în
felul următor: octombrie – 34,4%, noiembrie – 20,2%,
decembrie – 27% din valorile medii multianuale.
2. Apele de suprafaţă
Probe reprezentative au fost prelevate din 18 cursuri de apă, din 46 secţiuni de control. S-a monitorizat influenţa localităţilor și a surselor punctiforme
de evacuare a apelor uzate asupra calităţii apelor de
suprafaţă.
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Reieșind din posibilităţile tehnice, indicii specifici de poluare investigaţi sunt: pH, ionii de amoniu,
nitriţii, nitraţii, substanţele suspendate, reziduul fix,
clorurile, sulfaţii, duritatea, oxigenul dizolvat și masa
organică determinată prin consumul chimic și biologic de oxigen. Rezultatele obţinute sunt redate mai
jos.
În r. Prut punctele de reper sunt sec. Lipcani și
Costești. Indicii de calitate înregistrează depășiri mai
esenţiale în sec. Lipcani. Mărimea depășirilor, faţă de
CMA, este pentru substanţe suspendate de 28,3/5
= 5,66 ori, CBO5 – 6,2/3 = 2,06 ori, ionii de amoniu
1,0/0,5 = 2 ori. În sec. Costești depășirile sunt după
substanţe suspendate 9,5/5 = 1,9 ori . Conţinutul de
oxigen dizolvat în ambele puncte de control se încadrează în limitele CMA și constituie corespunzător 9,9
mg/dm3 și 7,29 mg/dm3.
Din r. Nistru probe reprezentative s-au prelevat
din 8 secţiuni. Depășiri mai mari contra CMA s-au
înregistrat în sec. aval de or. Soroca (suspensii 6,7
CMA, CBO5 – 1,8 CMA, ionii de amoniu 2,4 CMA.
Depășiri semnificative faţă de CMA la fel sunt înregistrate în aval de ÎA „Tezeu Lux” Vălcineţ. Nivelul de poluare se mărește în urma deversării af.
Codreanca.
Din r. Răut s-au prelevat probe din 8 secţiuni. Cea
mai poluată secţiune este în aval de SEB „Regia ApăCanal Bălţi”. Concentraţia nitriţilor depășește CMA de
5 ori (0,4 mg/l / 0,08). Ca rezultat al evacuării volumului mediu de 19 mii m3 de la obiectul nominalizat,
apa r. Răut este impurificată și cu ioni de amoniu. În
raport cu concentraţia în secţiunea de referinţă majorările constituie NH4 = 3,5 / 1,96 = 1,79 ori, sau contra
CMA - 3,5/ 0,5 = 7 ori. În amonte MS este de 36,6
mg/l, în aval – 34 mg/l.
În celelalte secţiuni de control impactul evacuărilor de ape uzate este înregistrat prin valori care variază
mai puţin, dar sunt vizibile. De exemplu, în sec. aval
de SEB „Servicii comunale Florești” CBO5 se majorează de la 14,52 mg/l la 14,9 mg/l, ionii de amoniu de
la 1,38 mg/l la 1,46 mg/l.
Sunt vizibile zonele de impact în rezultatul descărcărilor de ape uzate și în râurile mici. Devin mai
impurificate apele r. Ciuluc în urma evacuărilor de
noxe de la SEB „Apă –Canal Sângerei”, „Apă – Canal
Telenești” și Șuvăţul de Jos cu evacuările de la DPGLC,
or. Fălești. Cel mai mult se înrăutăţește calitatea apelor în aceste cursuri prin prezenţa sporită a ionilor de
amoniu.
Af. Ciuhur, care este afectat de apele evacuate de
la SEB „Apă-Canal Edineţ”, devine mai poluat de 1,55
ori după conţinutul de substanţe organice determinate
prin CBO5 și după ionii de amoniu.
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Af. Graidului unde sunt evacuate apele uzate de la
SEB „Apă-Canal” Drochia este înalt poluat în ambele
secţiuni. Mărimea depășirilor pentru ionii de amoniu
în amonte este de 17,9 CMA, în aval de 18,3 CMA,
respectiv CBO5 de 5,7 CMA și 5,6 CMA, suspensiile
8,6 CMA și 8,2 CMA.

Analiza datelor obţinute de Direcţia Monitoring
al Calităţii Mediului pe parcursul trimestrului IV a.
2011 ne permite să oferim următoarea caracteristică
privind calitatea apelor de suprafaţă.
Astfel, au fost depistate 143 depășiri ale concentraţiilor maxime admisibile (CMA) în probele de apă
din 36 secţiuni a 12 râuri, 4 acumulări de apă (Dubăsari, Costești, Taraclia și Comrat) și 2 lacuri naturale
(Cahul și Manta). Situaţia se prezintă după cum urmează:
- cu ioni de amoniu s-au depistat 25 depășiri ale
CMA în râurile Prut, Nistru, Bîc, Răut, Lunga, Cogâlnic, Botna, Ichel, inclusiv 6 cazuri de poluare înaltă (PÎ
– 10-100 CMA) cu maxima de 72 CMA în Bîc, secţiunea mun. Chișinău, în aval (or. Sângera), în luna decembrie;
- cu nitriţi s-au depistat 38 depășiri ale CMA în râurile Nistru, Prut, Bîc, Lunga, Răut, Cogâlnic, Botna,
Ichel, lacul Cahul, inclusiv 5 cazuri de PÎ cu maxima
de 38,2 CMA în râul Lunga, secţiunea Ceadâr-Lunga,
în punctul hidrometric, în luna noiembrie;
- cu nitraţi s-au depistat 6 depășiri ale CMA, cu
maxima de 5,4 CMA în râul Lunga, secţiunea CeadârLunga, în amonte, în luna noiembrie;
- cu produse petroliere s-au depistat 36 depășiri
ale CMA în râurile Nistru, Prut, Cogâlnic, Lunga, Ciuhur, Botna, Gârla Mare, Ialpug, Răut, Bîc, Lăpușna,
acumulările de apă Taraclia, Comrat, Costești și lacul
Manta, cu maxima de 22,4 CMA în râul Lunga, secţiunea Ceadâr Lunga, în punctul hidrometric, în luna
decembrie;
- cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 6 depășiri ale CMA, în râurile Lunga, Cogâlnic, Răut și
Ichel, cu maxima de 5,7 CMA în râul Răut, secţiunea mun. Bălţi, în aval, în luna octombrie;
- cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-au
depistat 4 cazuri de poluare extrem de înaltă (PEÎ) de
până la 1,46 mgO2/dmc în Bîc, secţiunea mun. Chișinău,
în aval (or. Sângera), în data de 08.12.2011;
- cu CBO5 s-au înregistrat 12 depășiri ale CMA
în râurile Răut, Lunga, Cogâlnic, Bîc, inclusiv 1 caz
de PEÎ cu maxima de 65,3 mgO2/dmc în râul Bîc,
secţiunea s. Calfa, în data de 26.10.2011 și 2 cazuri
de PÎ cu maxima de 51,4 mgO2/dmc în râul Bîc,
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secţiunea mun. Chișinău, în aval (or. Sângera), în
luna decembrie;
- cu fenoli s-au depistat 16 depășiri ale CMA în râurile Prut, Botna, Bîc, Cogâlnic, Lunga și acumulările
de apă Comrat și Dubăsari cu maxima de 8 CMA în r.
Bîc, secţiunea mun. Chișinău, în aval (or. Sângera), în
luna decembrie.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010 s-a
înregistrat o majorare a frecvenţei de repetare a numărului de depășiri ale CMA pentru indicii menţionaţi,
cu excepţia detergenţilor anioni-activi care au rămas
la același nivel.

3. Sistemele de apeduct și canalizare
SA “Apă-Canal Chișinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul IV al anului 2011 în comparaţie cu perioada de referinţă a anului 2010.
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 și comerciale, mii m3
Volumul apelor uzate epurate, mii m3
Colectarea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate
prestate, % de achitare
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă:
- reparaţia și înlocuirea reţelelor, km
- spălarea bazinelor de apă potabilă, unităţi
Exploatarea sistemelor de canalizare:
- reparaţia și înlocuirea reţelelor, km
Numărul scurgerilor din reţelele de apă, unităţi

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

Trim. IV
2011
19 028,95
18 699,07
329,88
18 469,09
18 140,89
328,20
11 205,36
6 799,07
12 677,80

105,4

100,4

8,1

2,55

4

-

1,7

0,17

3417

3445

4. Monitoringul apelor reziduale
Inspectoratul Ecologic de Stat informează că, pe
parcursul trimestrului IV al a. 2011, au fost supuși controlului ecologic de stat 482 agenţi economici, potenţiali poluatori de resurse acvatice, fiind identificaţi 164
contravenienţi. Ca rezultat, în privinţa lor au fost întocmite 164 procese–verbale și aplicate amenzi în sumă de
147 900 lei, inclusiv încasate – 66 850 lei. În perioada de
referinţă au fost eliberate autorizaţii de folosinţă specială a apei în număr de 40.
Inspectoratul Ecologic de Stat a examinat solicitarea cu
privire la prezentarea informaţiei necesare pentru editarea buletinului periodic „Cronica Apelor” și vă comunică că, pe parcursul trimestrului IV al a.2011 au fost
supuși
În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor de
suprafaţă, în perioada septembrie-decembrie a. 2011,
Centrele Investigaţiilor Ecologice Chișinău și Bălţi
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(CIE) au prelevat 408 probe de apă și au efectuat 3703
analize fizico–chimice. În majoritatea cazurilor probele
au fost prelevate la recepţie și la evacuare, iar pentru a
evalua influenţa deversărilor de ape uzate asupra emisarului s-au prelevat probe pe cursul receptorilor în
secţiunile amonte și aval de deversare. Principalii indicatori specifici de poluare controlaţi de către Centrele
Investigaţii Ecologice sunt concentraţiile de pH, amoniu, azotaţi, cloruri, sulfaţi, consumul chimic și biologic de oxigen, materiile în suspensii.
CIE Chișinău. Au fost prelevate 187 probe și efectuate 1180 analize.
În legătură cu buletinul –alertă nr. 1113/05 al Serviciului Hidrometeorologic de Stat privitor la poluarea excepţională a r. Bîc, secţiunea mun. Chișinău, aval de or.
Sângera s-au prelevat probe de apă în decursul perioadei
07.10.2011-18.10.2011 din punctele de prelevare: aval de
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or. Sângera (podul Sângera-Floreni); aval de SEB „Chișinău”; amonte de SEB „Chișinău”; ţeava de scurgere a apelor meteorice - vizavi de Regia „EXDRUPO”;
amonte de Regia „EXDRUPO”; aval de SA „Piele”. S-au
depistat depășiri ale normelor piscicole în deosebi în
punctele de prelevare aval de or. Sângera (podul Sângera-Floreni), aval de SEB „Chișinău”, ţeava de scurgere a
apelor meteorice - vizavi de Regia „EXDRUPO”. Conţinutul de oxigen dizolvat în toate punctele prelevate nu
a corespuns normelor din perioada caldă a anului (nu
mai puţin de 6 mg/dm3).
În comun cu specialiștii laboratorului Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe data de 15.11.2011 au fost
prelevate probe de apă din r. Kirghij-Kitai s. Tvardiţa și
la hotar cu Ucraina pentru determinarea calităţii apei
râului. La momentul prelevării probelor evacuări directe sau deversări accidentale în receptorul natural ale
apelor uzate din sectorul comunal centralizat și sectorul industrial nu au fost observate. Totodată, în ambele probe prelevate a fost depistat un conţinut înalt de
poluanţi (CCO, CBO5, MS, reziduu uscat, sulfaţi), care
este cauzat de deversările apelor uzate menajere din
sectorul casnic particular, gestionarea incorectă a dejecţiilor animaliere și a gunoiului menajer.
În legătură cu informaţia transmisă de către IE
Criuleni privind poluarea r. Ichel în s. Hrușeva, r-nul
Criuleni au fost prelevate probe din r. Ichel: amonte
de s. Hrușeva; aval de SEB „Ciorescu”; amonte și aval
de deversare de la SEB „Cricova”. Concomitent au fost
prelevate probe de apă la intrare și deversare de la SEB
„Cricova”. Conform analizelor efectuate, poluarea apelor r. Ichel în sectoarele investigate este cauzată de gradul redus de eficienţă a epurării la SEB or. Cricova și
SEB com. Ciorescu.
Pentru a determina influenţa deversărilor și cantitatea de noxe deversate în receptorul natural, râuleţul
fără nume din s. Hârbovăţ, s-au prelevat probe de apă
la recepţie și deversare de la staţia de epurare a întreprinderii CAP „Basarabia”, s. Hârbovăţ, r. Anenii-Noi
și pe cursul râuleţului la intrare și deversare din sat. S-a
constatat că eficacitatea de epurare a staţiei de epurare
la indicii de bază determinaţi este următoarea: CCO –
72,2%; CBO5 – 74 %; MS – 15%; NH4 – 8,4%. Concentraţia oxigenului dizolvat pe cursul râului, respectiv la
intrare în sat și deversare din sat, este de 3,9 mg/dm3
și 3,8 mg/dm3 și nu corespunde normelor piscicole ori,
NH4 de 77,2 ori, detergenţi de 6,4 ori.
S-au analizat probele de apă meteorică de la ÎM „Tirex Petrol” SA. Au fost pelevate 49 probe de pe teritoriul staţiilor de alimentare cu petrol din mun. Chișinău,
r. Criuleni, Orhei, Strășeni, Călărași, Ungheni, Ialoveni,
Hâncești, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă. Conţinutul
de produse petroliere și materie în suspensie variază,
respectiv: 2-110 mg/dm3 și 2-66 mg/dm3.
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La solicitarea „Grădina Botanică” a AȘM mun. Chișinău au fost analizate probele prelevate din 2 lacuri. Au
fost depistate depășiri ale CMA pisc. respectiv în lacul
nr. 1 și lacul nr. 3 la indicii: CCO de 7,6 și 6,9 ori; CBO5
de 11,4 și 10,5 ori; SO4 de 7,4 și 8 ori; NH4 de 12,1 și
2,4 ori. Rezultatele au fost prezentate solicitantului.
CIE Bălţi. În perioada de referinţă s-au colectat
221 probe de la 162 obiecte și s-au efectuat 2523 încercări fizico-chimice. Au fost prezentate 98 buletine de analiză. Lucrările s-au desfășurat conform planului grafic, la
solicitările Inspecţiilor Ecologice și a beneficiarilor.
Controlul asupra funcţionării complexelor de epurare a apelor uzate s-a efectuat la 24 unităţi economice. Rezultatele investigaţiilor și eficacitatea funcţionării
acestora se prezintă după cum urmează.
Volumul apelor uzate, supus controlului analitic,
constituie 2202,6 mii m3, inclusiv suficient epurate
1888,8 mii m3, insuficient epurate 217,74 mii m3 și
fără epurare 96,6 mii m3. Suficient epurate sunt volumele de apă la care indicii de calitate s-au încadrat în
normativul LAD. Dispun de normativ autorizat (LAD)
9 obiecte din 26 supuse monitorizării. Comparând media concentraţiilor de poluanţi la deversare cu normativul autorizat, s-a constatat încadrarea în normativul
LAD a apelor evacuate de la staţiile ÎM „Regia ApăCanal Bălţi”, SA „Servicii comunale Florești”, ÎM „ ApăCanal Edineţ” și „Tezeu-Lux” Vălcineţ.
Se întreprind măsurile posibile pentru menţinerea funcţionării treptelor de epurare a apelor reziduale la staţiile: DP „Apă-Canal Drochia”, DPLGC Fălești,
„Apă-Canal Sângerei” și „Apă-Canal Râșcani”. În luna
octombrie 2011 a fost reînnoită autorizaţia de folosire
specială a apei la DP ”Apă-Canal Sângerei”. Sunt unităţi
care la fel dispun de normativul LAD, însă apele evacuate de la aceste complexuri de epurare sunt încărcate
cu poluanţi peste limitele autorizate. Volumul total de
ape prelucrate a fost insuficient epurat.
La unităţile care nu dispun de LAD calitatea apelor
la evacuare s-a comparat cu CMA. La toate s-au înregistrat depășiri și apele sunt clasate ca insuficient epurate.
De la toate complexurile de tratare a apelor uzate
au fost prelevate probe de control la recepţie și la evacuare. S-a calculat eficacitatea de reţinere a noxelor pentru
MS, CCO, CBO5 și ionii de amoniu. Eficacitatea este cea
mai redusă pentru ionii de amoniu. Alterarea calităţii
cursurilor de apă s-a fixat în toate cazurile verificate. În
ceea ce ţine de ionii de amoniu și nitriţi, alterarea calităţii apelor este constatată în toate secţiunile comparate
cu cele de referinţă.
Continuă să fie deversate fără epurare apele uzate
de la DAC or. Soroca. Apele evacuate de la staţiile de
pompare, în volum de 1100 m3/zi, au un conţinut înalt
de poluanţi care afectează principala arteră ca sursă primară cu apă potabilă – r. Nistru.
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5. Irigarea terenurilor
În anul 2011 întreprinderile Agenţiei „Apele Moldovei” au încheiat cu agenţii economici 146 contracte
pentru prestarea serviciilor la irigarea terenurilor pe
sistemele centralizate pe o suprafaţă de 10,5 mii ha. Au
fost irigate cu prima udare 4,7 mii ha, cu două și mai
multe udări – 4,7 mii ha. Volumul apei pompate la
irigare a constituit 3648,8 mii m3; consumul de energie
electrică – 3604,8 mii kWt; consumul de combustibil
– 2,5 mii litri. Costul resurselor utilizate la pomparea
apei pentru irigare a constituit 6095 mii lei.
Terenurile contractate nu au fost irigate în volumul deplin din cauza precipitaţiilor atmosferice căzute
în aprilie-mai în volum suficient pentru dezvoltarea
culturilor agricole, precum și din cauza lipsei de finanţe a agenţilor economici. Majoritatea agenţilor economici nu pot asigura plata pentru resursele energetice,
utilizate la pomparea apei pentru irigare.

6. Calitatea apei potabile
Pe parcursul trimestrului IV al a. 2011 laboratoarele Centrului Naţional de Sănătate Publică au investigat la parametrii de calitate chimici și bacteriologici
98 probe de apă potabilă din sisteme centralizate, apă
potabilă din surse locale - 6, apă îmbuteliată minerală și
potabilă - 20 probe, ape reziduale - 2 probe.
Dintre acestea neconforme normelor sanitare s-au
dovedit a fi 15 probe de apă din sisteme centralizate și
3 probe din fântâni de mină, în special după conţinutul de amoniu, nitraţi, fluor, reziduu sec solubil total,
E.coli, bacterii coliforme și streptococi fecali. În perioada de referinţă cazuri de izbucniri epidemice de maladii infecţioase condiţionate de apă nu s-au înregistrat.
S-au examinat proiectele Strategiei de dezvoltare a
localităţilor din Zona de Securitate și Planului de acţiuni pentru dezvoltarea localităţilor din Zona de Securitate pe anii 2012-2015, elaborate la iniţiativa Biroului
pentru reintegrare în scopul susţinerii dezvoltării comunităţilor locale din Zona de Securitate cu propunerea de a include în Planul de acţiuni ca măsură un
punct adăugător – „Amenajarea zonelor de odihnă și
agrement a populaţiei situate în Zona de Securitate”,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.737 din
11.06.2002 privind reglementarea funcţionării zonelor
de recreere aferente bazinelor acvatice.
Specialiștii Centrului Naţional de Sănătate Publică
au participat timp de cinci zile la atelierul de lucru în
cadrul Proiectului Polish Aid Project „Susţinerea dezvoltării de management durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova” cu scopul de a facilita integrarea economică cu Uniunea Europeană.
În perioada 1-2 noiembrie 2011 specialiștii Centrului Naţional de Sănătate Publică au participat la
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Ședinţa Grupului European de Lucru privind Apa și
Sănătatea sub auspiciul UNECE/OMS. La evenimentul
în cauză a fost prezentat un raport privind implementarea Protocolului în Moldova, au fost abordate probleme privind colaborarea internaţională, elaborarea
suportului metodic, încurajarea ratificării Protocolului
de către alte ţări.
De asemenea, specialiștii au participat la 3 conferinţe internaţionale cu discursuri în vederea poluărilor
transfrontaliere ale râului Nistru, cu 3 publicaţii, inclusiv 2 internaţionale (România și Ucraina).
La 01.12.2011 Colegiul Ministerului Sănătăţii a
examinat informaţia cu privire la implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea și stabilirea indicatorilor-ţintă în Republica Moldova, fiind adoptată
Hotărârea nr.8/2. Protocolul privind Apa și Sănătatea
al Convenţiei CEE-ONU din 1992 privind protecţia și
utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaţionale CEE ONU/OMS-EURO este primul
acord internaţional adoptat în mod special pentru asigurarea accesului adecvat la apă potabilă de calitate și a
mijloacelor de bază de sanitaţie pentru fiecare. Obiectul principal al Protocolului este protecţia sănătăţii și a
bunăstării umane prin îmbunătăţirea gestionării resurselor de apă, inclusiv protecţia ecosistemelor acvatice,
precum și prin prevenirea, controlul și reducerea numărului de boli cauzate de apă. Republica Moldova a devenit parte la protocol la 15.12.2005 și în conformitate cu
alineatul 2 al art. 6 al Protocolului a avut obligaţia de a
stabili indicatorii-ţintă, ceea ce a și fost îndeplinit.

7. Ape îmbuteliate
Conform situaţiei la data de 20.01.12 în Sistemul
informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor
minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice
îmbuteliate” sunt înregistraţi 57 agenţi economici autohtoni, cu 672 denumiri de ape minerale, potabile și
băuturi nealcoolice îmbuteliate notificate. A fost monitorizată calitatea apei la 8 agenţi economici producători
de ape minerale și potabile și la 5 agenţi importatori de
ape minerale naturale, medicinale și potabile îmbuteliate. Pe parcursul trimestrului IV al a.2011 nu au fost
constatate sau interzise spre realizare loturi de ape minerale sau potabile neconforme cerinţelor sanitare.

8. Implementarea proiectelor de protecţie
și utilizare a apei
În trimestrul IV al a. 2011 s-au aflat în proces de
realizare următoarele proiecte de alimentare cu apă și
canalizare, finanţate cu contribuţia PNUD Moldova:
- Conectarea și aprovizionarea instituțiilor de
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menire socială cu apă potabilă în s. Nemțeni r. Hâncești.
În cadrul proiectului s-au realizat următoarele lucrări:
construcţia a 1,5 km de apeduct pentru racordarea
nemijlocita la sursa de apă potabilă; conectarea școlii
și a grădiniței de copii la rețeaua existentă; amenajarea grupurilor sanitare în incinta instituțiilor școlare.
Costul proiectului – 482 000 lei, acoperit în totalitate
din grantul PNUD Moldova.
- Conectarea și aprovizionarea instituțiilor de menire socială cu apă potabilă în s. Obileni r. Hâncești.
În cadrul proiectului s-a realizat: forarea unei fântâni
arteziene cu adâncimea de 80 m; instalarea unui turn
de apă cu capacitatea de 15 m3; construcţia a 1 km de
apeduct; conectarea școlii și a grădiniței de copii la
sistemul de apeduct. Costul proiectului – 482 000 lei,
acoperit în totalitate din grantul PNUD Moldova.
- Crearea unei surse de apă alternativă pentru locuitorii s. Cotul Morii r. Hâncești. În cadrul proiectului au fost construite și amenajate 12 fântâni de mină.
Costul proiectului – 482 000 lei, acoperit în totalitate
din grantul PNUD Moldova.

În trimestrul IV al a. 2011 din Fondul Ecologic
Naţional au fost aprobate spre finanţare 43 proiecte pentru alimentarea cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate, suma totală aprobată a constituit circa
47 mln lei. Lista beneficiarilor poate fi găsită pe pagina
web a Ministerului Mediului.
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2011, cu
suportul programului de finanţare FISM-2, au fost
implementate subproiecte de renovare a sistemelor
de aprovizionare cu apă și sanitaţie în 27 de localităţi din raioanele Briceni, Călărași, Cantemir, Cimișlia, Criuleni, Fălești, Florești, Hâncești, Ocniţa,
Orhei, Ștefan Vodă, Strășeni, Telenești, Ungheni și
UTA Găgăuzia. În perioada de referinţă, 11 dintre
subproiectele respective au fost finalizate, 15 s-au
aflat în proces de implementare și 1 – în etapa de
colectare a contribuţiilor de la populaţie. Numărul
total al beneficiarilor este de 25178 persoane. Costurile aprobate pentru realizarea acestor subproiecte se
estimează la circa 28 milioane de lei.
De asemenea, din mijloacele FISM-2 în 30
de localităţi din raioanele Basarabeasca, Briceni,
Călărași, Căușeni, Drochia, Fălești, Glodeni, Hâncești, Nisporeni, Orhei Sângerei, Soroca și Telenești, s-au aflat în process de implementare subproiecte care prevăd montarea staţiilor de epurare
a apelor reziduale. Costul aprobat al lucrărilor este
de circa 5,7 milioane de lei.

Revista Apelor nr. 15, 2012

Investiții capitale locale și străine utilizate pentru construcția și reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare (AAC).
În anul 2011 în sectorul AAC au fost valorificate
146,2 mln. lei:
- Investiții capitale din componenta de bază destinate APL – 7,1 mln. lei;
- Investiții capitale din componenta de bază destinate APC – 2,3 mln. lei;
- Fondul Ecologic Naţional – 42,8 mln. lei;
- Proiecte finanțate din surse externe, inclusiv
contribuția Guvernului - 22,7 mln. lei;
- Mijloace financiare alocate de regiile Apă-Canal –
45 mln. lei;
- Fondul Național pentru Dezvoltare Regională –
26 mln. lei.

9. Acte normativ-legislative cu privire
la resursele acvatice
În trimestrul IV al a. 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură Legea
Apelor care va înlocui Codul Apelor și unele articole
din diferite acte legislative. Obiectivul Legii Apelor
se axează pe reglementarea relaţiilor în domeniul
resurselor acvatice, prevenirea degradărilor acestor
resurse și restabilirea mediului acvatic prin procedura de convergenţă la Directiva-cadru privind Apa
2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 (Jurnalul oficial al UE din
22 decembrie 2000, nr. 1, 327).
În aceeași perioadă a fost iniţiat procesul de
elaborare a proiectului Concepţiei privind protecţia
împotriva inundaţiilor. Aceasta stabilește principiile
fundamentale de organizare a protecţiei împotriva
inundaţiilor în Republica Moldova, sarcinile, cadrul
juridic al activităţii în domeniul dat a autorităţilor
publice, întreprinderilor, instituţiilor și organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma organizaţional-juridică, precum și a cetăţenilor. Pentru
ianuarie 2012 sunt preconizate consultările publice
pe marginea acestui proiect.
La 22 decembrie 2011 a fost semnat Memorandumul de înţelegere între BERD și Ministerul Mediului referitor la elaborarea unui studiu de fezabilitate privind dezvoltarea și punerea în aplicare a unui
parteneriat public-privat la construcţia apeductului
„Soroca-Bălţi”. Conform prevederilor acestui Memorandum BERD va aloca 1,2 milioane euro în
două etape. Actualmente se află în stadiu de promovare proiectul Legii serviciului public de alimentare
cu apă și canalizare; proiectul Hotărârii de Guvern
privind aprobarea Regulamentului privind digurile
antiviitură din Republica Moldova.
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ÎM „APĂCANAL UNGHENI”:
40 DE ANI ÎN SERVICIUL POPULAŢIEI
Victor Ciobanu, directorul ÎM „Apă-Canal Ungheni”
ÎM „Apă-Canal Ungheni” își are începutul în
anul 1972 când a fost dată în exploatare staţia de
tratare a apei (STA) cu o capacitate de 12,7 mii m³/
zi, construită pe malul r. Prut în or. Ungheni, obiectiv care, de atunci, funcţionează non-stop, deservindu-annual pe cei 32 mii de locuitori ai urbei.
În 1974 a fost dată în exploatare staţia de epurare a apei uzate (SEA) cu o capacitate de 15 mii m³/
zi în complex cu staţia de pompe principale și 2 linii
ale colectorului sub presiune.
Pe parcursul acestor ani întreprinderea a suportat mai multe reorganizari. Conform Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 14/2 din 23.09.2000
s-a întemeiat Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” din Ungheni. Numărul actual al angajaţilor este
de 159 persoane, înclusiv 27 ingineri.
Scopul principal al întreprinderii este captarea,
tratarea și comercializarea apei potabile prin asigurarea cantităţii de apă necesară în toate punctele
de consum și la presiunea necesară, activitatea întreprinderii având un rol determinant în asigurarea
sănătăţii populaţiei și, datorită epurării apelor uzate,
asigurări unui mediu curat. De serviciile prestate de
întreprindere beneficiază, în egală măsură, populaţia orașului, agenţi economici, organizaţiile bugetare, cele industriale, businessul mic și mijlociu.
În fiecare an, în conformitate cu planul strategic
adoptat, staţiile erau reformate, perfecţionate, renovate. Astfel, la Staţia de tratare a apei, cu ajutorul
firmei YET – Finlanda, au fost montate module de
filtrare rapidă a apei potabile. Pe parcurs, s-a înlo-

14

cuit staţia de pompare plutitoare cu un grib. A fost
modernizat sistemul de clorinare, fiind implementat un nou tip de clorator – „Moscova”. Pe parcursul anilor 2004-2011 a fost modernizat sistemul de
pompare a apei potabile. La staţia de tratare s-au
schimbat toate pompele de tip vechi cu pompe noi
de tip WILO. Cu acest tip de pompe noi, în oraș, la
11 substaţii de ridicare a apei la blocurile cu 9 niveluri, au fost înlocuite toate pompele vechi.
Staţia de tratare a apei potabile este dotată cu
un laborator performant. În prezent laboratorul se
perfecţionează și se introduc metode noi și utilaj
modern pentru efectuarea analizelor de calitate înaltă.
Și la Staţia de epurare a apei uzate, cu forţele
proprii ale întreprinderii, au fost operate mai multe
schimbări:
- reconstrucţia acoperișurilor din foi de ardezie;
- construcţia și schimbarea podelelor din lemn;
- reconstrucţia platformelor de nămol;
- reutilarea cu 2 grable mecanice de tip
PMH3-1000;
- reparaţia capitală a reţelelor tehnologice de
transportare a nămolului și a apelor uzate.
La momentul actual întreprinderea este în căutarea investiţiilor pentru reconstrucţia staţiei cu
introducerea tehnologiilor moderne de aerare (curaţarea biologică prin utilizarea reactorului cu activitate variabilă – SBR).
La staţia de pompe principale echipamentul
vechi a fost înlocuit cu 2 pompe noi de tip EMU.
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După instalarea pompelor de tip „EMU” la toate
sectoarele întreprinderii s-au observat efectele de
economie a energiei electrice – cu circa 40 la sută,
precum și micșorarea costurilor de deservire a
pompelor.
În total, întreprinderea are la balanţă:
- 80,3 km reţele de apeduct, inclusiv magistralele principale – 11,6 km;
- 60,8 km reţele de canalizare, inclusiv colectorul principal orășenesc – 12,9 km;
- colectorul sub presiune la SEA – 20,9 km.
Pe reţele sunt staţii de repompare a canalizaţiei cu
retehnologizarea de pompare cu pompe de tip EMU.
În ultimii ani tot mai pe larg se folosesc materialele tehnico-sanitare din polimeri. În consecinţă,
s-a schimbat tehnologia de montare a sistemelor sanitare. Dacă în anii precedenţi se schimbau până la
200 m de ţevi, în prezent se schimbă până la 1500 m
de ţevi și fasonină de diferite diametre.
Întreprinderea dispune de un parc de mașini și
mecanisme specializate, destinate curăţării reţelelor
de canalizare și lichidării avariilor de pe reţelele de
apeduct. La lichidarea avariilor sunt folosite motopompe de evacuare a apei din canale și subsoluri
de tip „Honda”, aparate de sudat, grup electrogen
de sudat, aparat de sudare a materialelor din polietilenă, mașină de tăiat asfalt, detector de depistare
a scurgerilor de apă și diferite alte agregate pentru
ușurarea muncii lucrătorilor din echipele specializate, preocupate de deservirea reţelelor și întreţinerea lor în permanenţă în stare de lucru.
În anul 2009 la balanţa întreprinderii a trecut
gospodăria de pompare a apei de la Calea Ferată.
Staţia are 5 sonde în funcţiune și 5 sonde în rezervă.
Staţia a fost reparată și readusă în stare de lucru în
eventualitatea unor cazuri excepţionale.
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De serviciile întreprinderii beneficiază persoane fizice în număr de 13,5 mii, dintre care sunt contorizaţi 59 la sută, și agenţi economici în număr de
502, dotaţi cu apometre – 99 la sută.
Annual întreprinderea comercializează apă
potabilă în volum de 1360,4 mii m³ și prelucrează
892,6 mii m³ de ape reziduale.
Prin Decizia Consiliului Orășenesc nr.19/8 ultima aprobare a tarifelor a avut loc în 2007 după cum
urmează:
Populaţia
Întreprinderile bugetare
Alţi consumatori

U/M
1 m³
1 m³
1 m³

Apa
3,88
8,80
13,0

Canal
3,46
8,80
12,12

La 26.06.2008 între Ministerul Finanţelor și ÎM
„Apă-Canal Ungheni” a fost semnat un contract de
reacreditare a împrumutului destinat alimentării cu
apă și canalizare în Republica Moldova. Suma contractului este de 2 milioane dolari SUA și corespunde condiţiilor standard ale Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare cu o perioadă de scadenţă de
30 ani, cu o perioadă de graţie de 6 ani. Rata dobânzii este de 1,5 la sută, iar comisionul de angajament
– de 0,5 la sută annual.
Aceste surse financiare sunt îndreptate spre
ameliorarea nivelului de viaţă al populaţiei prin reabilitarea și extinderea reţelelor de livrare a apei potabile, modernizarea STA. Aceste lucrări au ca finalitate îmbunătăţirea performanţelor tehnice, financiare,
sporirea eficienţei energetice, creșterea calităţii apei,
a eficienţei și durabilităţii serviciilor prestate.
În anii 2009-2011 s-au valorificat 1029 mii dolari
SUA pentru procurarea mecanismelor specializate:
- mașină de asanare;
- mașină de curăţare a sistemului de canalizare;
- utilaje specializate;
- utilaj modern de laborator;
- apometre.
De asemenea, s-au efectuat lucrări importante:
- reabilitarea și extinderea a 10 km de apeduct;
- reabilitarea staţiei de repompare din cartierul
Dănuţeni.
La momentul de faţă se desfășoară lucrările de
reabilitare a STA.
Din aceeași sursă financiară se mai preconizează:
- procurarea unui excavator și a unei mașini specializate pentru intervenţii la avarii.
- extinderea reţelelor de apeduct D100 mm,
L=2590m.
- construcţia reţelelor de canalizare D160 mm,
L=2350 m.
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ISTORII CU APA LA SATE

SA “APĂ-CANAL CHIŞINĂU” A FINALIZAT LUCRĂRILE
LA APEDUCTUL DIN SATUL BUNEŢ
Recent, a fost dat în folosinţă apeductul cu
lungimea de 6500 metri din satul Buneţ, comuna
Tohatin din componenţa municipiului Chișinău,
localitatea fiind conectată la sistemul centralizat de
aprovizionare cu apă potabilă. Evenimentul se încadrează perfect în șirul de acţiuni ce s-au produs pe
parcursul celor 119 ani de la punerea în funcţiune,
în 1892, a primului sistem complex de apă din Chișinău.
În urma implementării proiectului peste 2000
de familii (circa 5000 de locuitorii) din localităţile
Buneţ și Tohatin beneficiază în prezent de apă sigură la robinet. Galina Banaru este primul beneficiar
care a semnat contractul cu furnizorul de apă. Ulterior, SA “Apă-Canal Chișinău” va semna contracte
individuale cu fiecare locuitor din satul Buneţ. Beneficiarii își pot alege singuri tipul de contor pe care
doresc să și-l instaleze.
Construcţia apeductului a început în august
2009 și a fost finalizată în octombrie 2011. Pe traseul apeductului sunt construite 31 de cămine, inclusiv 7 hidranţi de incendiu. Noul apeduct a costat
aproape 3 milioane de lei. Astfel, satul Buneţ este
cea de-a 30-a localitate din raza municipiului Chișinău aprovizionată centrtalizat cu apă potabilă de
către SA ”Apă-Canal Chișinău”. În conformitate cu
calculele proiectului, necesarul consumului maxim
de apă este de 35 m3/24 ore, pentru s. Buneţ, și 244
m3/24 ore pentru cartierul nou al c. Tohatin. Aprovizionarea cu apă a acestor două localităţi se efectuează prin tronsonul din polietilenă cu diametrul
de 180 mm.
În urma implementării proiectului menţionat
locuitorii conectaţi la apeduct vor beneficia de servicii de calitate oferite în conformitate cu standardele europene de manamegement integrat EN ISO
9001, 14001 și OHSAS 18001 la care SA „Apă-Canal
Chișinău” a aderat în 2008.
Potrivit lui Constantin Becciev, directorul general al SA „Apă-Canal Chișinău”, conectarea întregului municipiu la reţeaua de apă și canalizare
este una din priorităţile furnizorului de apă, iar
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drept dovadă, în acest sens, sunt proiectele ce se
implementează în toate localităţile din componenţa
municipiului Chișinău. Constantin Becciev a subliniat că SA “Apă-Canal Chișinău” și-a stabilit drept
obiectiv asigurarea condiţiilor decente de trai pentru toţi locuitorii municipiului, ceea ce presupune
construcţia de noi apeducte, reţele de canalizare
în toate localităţile care fac parte din municipiul
Chișinău.
În cadrul evenimentului de inaugurare a noului apeduct conducerea întreprinderii a ţinut să
menţioneze că anul 2011 a fost un an de cotitură
pentru sistemul municipal de apă și canalizare. În
această perioadă a fost dat startul mai multor proiecte în domeniu. Acestea sunt finanţate din diverse surse, iar costul lor total se estimează la circa
200 milioane lei.
Majoritatea investiţiilor au fost făcute de Consiliului Municipal Chișinău, SA ”Apă-Canal Chișinău”, administraţiile publice locale, fondurile ecologice, agenţii economici. Dar au existat și investiţii
efectuate de persoane fizice.
Printre obiectele importante care au fost date în
folosinţă în ultimul timp și care au înbunătăţit radical indicii de activitate a SA „Apă-Canal Chisinau”
sunt:
- depozitul de nămol nr.2 de la SE Chișinău;
- apeductul magistral de canalizare din str. Costiujeni;
- apeductul din str. Columna;
- apeductul magistral din str. Industrială, Stăuceni;
- apeductul magistral ce duce spre localitatea
Goianul Nou;
- apeductele stradale din Sângera și Dobrogea
cu lungimea de circa 6 km;
- apeductele din comuna Grătiești și orașul Ialoveni cu lungimea de 3 km.
Lungimea totală a reţelelor de apă și canal, construite în 2011 în municipiu, se cifrează la 125 km.
SA „Apă-Canal Chișinău” a găsit mijloace financiare pentru a finanţa aceste lucrări, obiectiv ce a putut
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fi atins doar în perioada implementării proiectelor
investiţionale susţinute de Banca Europeană de Reconstrucţie și Dezvoltare.
În fază de construcţie și montaj se găsesc actualmente numeroase alte obiecte, care, odată finalizate, vor înbunătăţi esenţial calitatea serviciilor
de bază oferite de către SA ”Apă-Canal Chișinău”.
Printre acestea se numără și Centrul de dezinfectare
a apei cu hipoclorit de sodiu de la Staţia de tratare
Chișinău care va fi dat în exploatare la finele lunii

martie 2012. Acest obiectiv va pune punct perioadei îndelungate de tratare cu clor a apei potabile
livrate municipilui.
Luând în considerare deciziile Primăriei municipiului Chișinău menite să stopeze acumularea
de datorii la consumul de apă de către gestionarii
fondului locativ din capitală în urma neachitării
diferenţei de contoare, conducerea SA ”Apă-Canal
Chișinău” declară ferm că cel puţin în 2012 tarifele
la apă nu vor fi majorate.
Centrul de presă al SA „Apă-Canal Chișinău”

Suprarăcirea apei
Cunoaștem de la orele de fizică faptul că apa îngheaţă la temperatura de 00, iar la 1000C ea începe să
fiarbă. Însă puţini știu că există și un fenomen supranumit suprarăcirea apei, valabil doar pentru apa
foarte curată, fără impurităţi de orice natură ar fi acestea. Chiar fiind răcită dincolo de punctul de îngheţ,
această apă își păstrează starea lichidă. Totuși, și în cazul acestui tip de apă există puncte termice al
îngheţului și al fierberii.
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EXPERIENŢA ELVEŢIEI PRIVIND
ADMINISTRAREA DESCENTRALIZATĂ
ÎN BAZA EXEMPLULUI DE ADMINISTRARE
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ
(Sfârșit. Începutul în “Revista Apelor” nr. 14)
Dr. jur. Nicole Töpperwien1

Acest material prezintă un șir de experienţe ale Elveţiei privind administrarea descentralizată.
Accentul se pune pe nivelul local de prestare a serviciilor comunale, în particular a serviciului de
aprovizionare cu apă, precum și pe noile tendinţe în managementul public, menite să sporească
nivelul de prestare a serviciilor.
Noul Management Public
Managementul apelor este doar una dintre sarcinile care pot aduce comunele mai aproape de limitele
propuse. Gestionarea deșeurilor solide, învăţământul primar, poliţia sunt alte câteva domenii care pot fi
o provocare, în special pentru comunele mici. Aceste
sarcini necesită o conducere politică judicioasă și un
know-how adecvat, precum și o planificare strategică
și de sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor
elaborate. Deja de mai mult timp în Elveţia au loc dezbateri pentru identificarea soluţiilor care ar eficientiza
treburile comunale, le-ar spori randamentul.
În special, comunele mici și mijlocii se confruntă
cu problema găsirii unui număr sufficient de candidaţi
pentru locurile din birourile politice alese. În mod tradiţional, doar unele birouri au membri care activează
pe bază de full-time. Majoritatea membrilor activează
fie cu sarcină redusă, fie nu sunt remuneraţi. Cererile
pentru profesionalizarea aparatelor executive comunale
au apărut ca urmare a faptului că este tot mai dificil de a
găsi candidaţi pentru funcţii cu jumătate de normă sau
neremunerate. Unele comune au introdus chiar obligaţia de a-ţi asuma responsabilităţile funcţionale dacă
ai fost ales. În plus, responsabilităţile aparatului administrativ al comunelor devin tot mai complexe și mai
cronofage; cerinţele cetăţenilor sunt în creștere, ceea ce
complică și mai mult procesul de identificare a candidaţilor calificaţi și motivaţi.
Desigur, există și comune care dispun de aparate
administrative profesionale, însă acestea sunt comune
mici. În Elveţia aproximativ 60 000 de funcţionari lucrează în cadrul administraţiilor comunale. În general,
comunele decid singure modul de organizare a administraţiei lor. Acestea sunt, de asemenea, responsabile
de selectarea și angajarea funcţionarilor publici, de sta-

bilirea remunerării lor. În comunele mici, administraţia comunală constă, în principal, din doi-trei angajaţi
publici, în comunele cu o populaţie mai mare de 10 000
locuitori numărul funcţionarilor crește în mod semnificativ, depășind chiar și cifra de 100. Numărul de angajaţi publici din administraţia centrală pe cap de locuitor este cel mai mare în comunele mici, cel mai mic în
comunele mijlocii și crește din nou în comunele mari.
În general, activitatea comunală elveţiană este
în mare măsură bazată pe munca de voluntariat. Sistemul politic, așa cum este practicat în prezent în Elveţia, funcţionează doar dacă cetăţenii preiau în mod
voluntar sau part-time angajamentele în comuna lor.
Cetăţenii contribuie cu timpul lor nu numai în sfera
politică, ci, de asemenea, și în cadrul activităţilor sportive, de timp liber sau de protecţie a mediului, cele
mai multe activităţi fiind promovate prin intermediul
voluntariatului, al muncii neremunerate. Și în alte domenii, decât cele politice, se face simţită scăderea disponibilităţii populaţiei de a contribui la viaţa de obște.
Pe de altă parte, profesionalizarea politicii și a afacerilor comunale ar duce la o creștere bruscă a tarifelor.
În plus, aceasta ar contribui, probabil, la o scădere a
implicării cetăţenilor în treburile comunale. Cetăţenii
ar plăti mai mult pentru implicare mai puţină. Ca urmare, comunele practică o strategie dublă: 1) continuă
să promoveze activ voluntariatul, încurajându-l prin
asigurarea infrastructurii pentru voluntari (calculatoare, Internet, spaţii de lucru) sau prin recunoașterea
publică și acordarea de tarife speciale pentru voluntari;
2) profesionalizează activitatea aparatului executiv și a
administraţiei prin instrumente noi de management și
de formare. Comunele încearcă din ce în ce mai mult
să-și gestioneze sarcinile în conformitate cu principiile
Noului Management Public. Din această cauză unele

1 Dr. jur. Nicole Töpperwien, L.L.M. este unul dintre membrii fondatori ai Ximpulse GmbH. Ximpulse este un centru de consultanţă independent cu sediul în Elveţia, constând dintr-o echipă de experţi specializaţi în organizarea de stat, guvernare și drepturile omului, precum
și în proiectarea și facilitarea proceselor multistrat. Nicole Töpperwien lucrează, în principal, cu probleme de reformă teritorială, descentralizare şi federalism, precum şi alte mecanisme de împărţire a puterii.
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comune au început să-și instituţionalizeze aparatele
executive prin reducerea numărului de funcţii în favoarea utilizării muncii salariate integral sau parţial.
În plus, unele comune și-au reorganizat administraţiile deseori prin angajarea personalului administrativ
și, lucrul cel mai important, ele și-au revizuit relaţiile
dintre administraţie și aparatul executiv.
Exemplu: Comuna Naters din cantonul Valais a
creat o platformă de leadership strategic. Într-o primă
etapă, comuna Naters a analizat situaţia la zi. În acest
scop s-au făcut, de asemenea, sondaje de opinie pentru a afla despre percepţiile și așteptările populaţiei și
ale altor părţi interesate. Ca urmare, a fost elaborată o
strategie pentru întreaga comună, cuprinzând diferite
sectoare. Au fost identificate primele trei priorităţi pentru comună: atractivitatea ca loc de reședinţă, dezvol-

tarea economică și cooperarea regională. Pentru fiecare
dintre aceste priorităţi au fost definite obiectivele strategice pe o perioadă medie de patru ani (coordonate
cu ciclul electoral). Mai mult, au fost definite măsuri și
proiecte pentru fiecare obiectiv strategic. De exemplu,
pentru creșterea atractivităţii ca loc de reședinţă a fost
identificat următorul scop strategic: ”Drum fără pericole pentru copiii ce merg la școală”; în conformitate
cu acest scop au fost revizuite regulamentele rutiere.
Strategia a fost elaborată de către consiliul comunal în
câteva workshop-uri, fiind susţinut de experţi cu scopul de a dezvolta capacităţi, astfel încât politicienii și
funcţionarii publici locali să poată gestiona procesul pe
cont propriu în viitor. În plus, comuna a elaborat un
mecanism de control al numărului populaţiei, al elevilor, al vehiculelor; de verificare a prognozelor.
În plus faţă de consolidarea
strategiilor comunale, aceste reforme deseori includ delegarea
de competenţe din partea consiliului executiv către administraţia
comunală în scopul separării mai
eficiente a sarcinilor strategice
(Consiliul Executiv), de deciziile
operaţionale (Consiliul de Administrare).
Exemplu: Comuna de mărime
medie Aarburg (7000 locuitori) a
introdus o echipă de management
constituită din cinci membri în
calitate de decident operaţional
al administraţiei, care se ocupă de
coordonare, control, raportare, comunicare, IT, management de proiect, de resurse umane.

Bazat pe modelul de management
al comunei Naters, de HES-SO Wallis
De asemenea, și cerinţele cetăţenilor se schimbă.
Comunele reacţionează prin modificarea orelor de audienţă în oficii și prin acordarea mai multor servicii importante pentru locuitori prin intermediul Internetului,
e-administraţiei și e-guvernării. Majoritatea comunelor
disiminează informaţii pliante și formulare prin Internet. Unele cantoane deja au început să ofere cetăţenilor care locuiesc în afara Elveţiei posibilitatea de a vota
prin intermediul Internetului. Astfel, comunele demonstrează că sunt capabile să sesizeze schimbările și
să se adapteze la ele.
În plus, comunele se concentrează pe educaţia personalului propriu, precum și a organelor executive comunale. Cele mai multe cantoane oferă cursuri specifice de formare pentru administraţia de nivel comunal
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în baza programelor distincte pentru funcţionarii publici și politicieni. Participarea la aceste cursuri nu este
obligatorie, dar ele îmbunătăţesc șansele la o carieră de
succes pentru funcţionarii publici.
Exemplu: Asociaţia Elveţiană a Comunelor dorește să stabilească o diplomă, recunoscută la nivel
federal, pentru funcţionarii publici comunali. Curriculum-ul este orientat spre responsabilităţile cadrelor
comunale și trebuie să combine cunoștinţele teoretice
cu cele practice know-how. Acest curs va fi deschis în
special pentru persoanele care lucrează deja în cadrul
comunelor. Participanţii urmează cursurile fie suplimentar la munca lor, fie sunt obligaţi să facă stagii în
scopul dobândirii abilităţilor practice necesare.
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Concluzii
Tot mai multe comune utilizează mecanisme de
planificare strategică, inclusiv pentru furnizarea de servicii, cum ar fi cele de aprovizionare cu apă. Analiza,
planificarea strategică, punerea în aplicare a planului
strategic și controlul sistematic au devenit factori obișnuiţi în activitatea administrativă și a organizaţiilor
politice. Cu toate acestea, managementul unei comune
este, totuși, în mod substanţial diferit de managementul
unei companii. În Elveţia principalii factori de decizie
sunt cetăţenii. Cele mai multe decizii sunt luate de către
adunările cetăţenilor. În comunele care dispun de un
parlament majoritatea deciziilor trebuie să fie supuse
referendumului (votului popular). După cum a arătat
și exemplul comunei Wittenbach, chiar și deciziile în
structurile specializate, cum ar fi întreprinderile de
apă, tind să fie luate de către toţi cetăţenii în ansamblu.

Bazat pe modelul Managementului Strategic
cu implicarea normală a cetăţenilor,
gfs.bern, Schweizer Gemeinden, 12/2010, 17.
Acest lucru poate crea unele probleme, deoarece
cetăţenii sunt cei care iau decizia finală. Cu toate acestea, cetăţenii nu sunt adesea implicaţi în faza în care se
face analiza de bază. Prin urmare, aceștia sunt lipsiţi de
informaţii, au cunoștinţe limitate cu privire la diferitele opţiuni, pe care executivul comunal le-a discutat, și,
în consecinţă, își pot exprima doar opinia cu privire la
strategia propusă de comună printr-un vot da sau nu.
Ei vor decide în baza unei evaluări personale a strategiei, iar criteriile lor de decizie ar putea fi diferite de
cele avute în vedere de către comună. Aceasta ar face ca
rezultatul luării deciziilor să fie greu de prezis.
Experienţa Elveţiei arată că, pentru a evita rezultatele imprevizibile și pentru a îmbunătăţi strategiile,
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cetăţenii trebuie să fie incluși deja în faza de analiză ca
actori, precum și ca subiecţi de analiză, de exemplu sub
forma unor discuţii în cadrul adunării cetăţenilor, precum și prin intermediul altor platforme de dezbatere
și comunicare. Numai prin participare publică analiza fiabilă a situaţiei de ansamblu poate fi făcută în așa
mod, încât să corespundă percepţiilor și așteptărilor
cetăţenilor. Strategiile care nu iau în calcul și așteptările cetăţenilor se pot confrunta cu riscul de a fi respinse
de votul popular. Includerea timpurie a cetăţenilor în
proces devine o necesitate nu numai pentru a construi
legitimitatea democratică, dar chiar mai mult – pentru construirea unor strategii care pot primi aprobarea
cetăţenilor în calitate de principal factor de decizie. În
contextul comunal, participarea publicului, începând
cu stadiile incipiente, devine un element necesar al managementului strategic.

Bazat pe modelul Managementului Strategic,
gfs.bern, Schweizer Gemeinden, 12/2010, 19
Participarea publicului în faza de analiză și în faza
elaborării strategiei este chiar mai importantă atunci
când cetăţenii urmează să contribuie prin muncă voluntară la punerea în aplicare a strategiei. Dacă ei au fost
implicaţi în elaborarea strategiei, este mult mai probabil
ca aceștia să se angajeze pentru punerea în aplicare a ei.
În cele din urmă, cetăţenii vor fi parte a mecanismului
de monitorizare, deoarece aceștia își pot exprima satisfacţia sau insatisfacţia la viitoarele alegeri.
În acest sens, managementul strategic al comunelor din Elveţia, de exemplu în domeniul aprovizionării
cu apă, necesită o abordare participativă din partea cetăţenilor.
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MASĂ ROTUNDĂ

IMPACTUL IRIGĂRII ASUPRA MEDIULUI AMBIANT
Organizaţia Teritorială Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova (OTC a MEM) în colaborare cu
redacţia „Revistei Apelor” a desfășurat o „masă rotundă” cu tema „Impactul irigării asupra mediului ambiant”.
Au participat: Teodor Coșuleanu, prof. univ., UASM; Gheorghe Jigău, Centrul Republican de Pedologie Aplicată,
profesor unuversitar; Alexandru Coronovschi, șef de secţie la Agenţia „Apele Moldovei”; Ion Fliurţă, specialist
în secţia Managementul resurselor de apă, Agenţia „Apele Moldovei”; Corneliu Busuioc, consultant de mediu,
Proiectul TAVA; Svetlana Maruseac, șef-adjunct al secţiei Inspectarea Resurselor Acvatice și Aer Atmosferic
din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat; Sergiu Budeșteanu, Fondul „Provocările Mileniului Moldova”. A
moderat discuţiile la „masa rotundă” Vladimir Garaba, președintele OTC a MEM, redactorul „Revistei Apelor”.

V. Garaba. Ne-am adunat la această „masă rotundă” pentru a dezbate o problemă de mare actualitate pentru Republica Moldova, ţară care a declarat implementarea proiectelor de irigare drept o
prioritate de dezvoltare economică. Ce-i drept, deocamdată procesul nu a luat amploare și, în consecinţă, suprafaţa terenurilor irigate este încă redusă.
Dar, indiscutabil, graţie suportului oferit de guvernul SUA, de UE, de alte structuri internaţionale, ne
aflăm în pragul unei creșteri considerabile a acestor
suprafeţe. În situaţia dată, ecologiștii sunt obligaţi
să ia atitudine pentru a preveni eventualele influenţe nefaste ale irigării asupra diverșilor factori de
mediu. Cunoaștem de pe băncile școlii că o irigare
necontrolată sau prost gestionată conduce la apariţia fenomenelor distructive, cum ar fi eroziunile,
subinundarea/înmlăștinirea, alunecările de teren
etc. În acest sens, Republica Moldova are, din păcate, o experienţă negativă, acumulată în deceniile
trecute, când, în urma irigării fără o prealabilă fundamentare știinţifică, au avut de suferit sute de hectare de terenuri agricole. În particular, mă refer la
acel proiect de irigare a regiunii de sud a Moldovei
din lacul de acumulare de la Taraclia. Înainte de a
lansa acest grandios proiect, nu s-a făcut o evaluare
știinţifică prealabilă a impactului. De fapt, se spune
că anumite studii, totuși, au existat, atâta doar că
acestea au fost efectuate de către specialiști din afara
republicii, care nu au ţinut cont de specificul autohton. Activând după absolvirea USM în raionul Slobozia, am văzut personal cum în urma irigării prost
gestionate, în particular, s-a ridicat nivelul apelor
în lunca Nistrului cu toate consecinţele de rigoare.
La momentul actual, încă nu se fac simţite la scară
naţională asemenea probleme, dar important este
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să ne asigurăm că nici pe viitor nu se vor manifesta
fenomene de amploare care ar conduce la degradarea mediului. Pentru începutul discuţiilor consider
că ar fi binevenită o trecere în revistă a ceea ce avem
în prezent la capitolul „Irigare”, pentru ca astfel să
putem judeca despre proporţiile eventualului impact al acestui proces asupra mediului, dar și despre perspectivele pe termen mediu și lung, legate de
implementarea la scară largă a proiectului „Provocările Mileniului”.
A. Coronovschi. În 2010 în Moldova s-a irigat
cu sisteme de irigare private circa 20 mii ha. În 2011
nu au fost terenuri irigate prin intermediul acestui
tip de sisteme, în timp ce prin sistemele de stat s-a
irigat circa 8000 ha. Ca să mă refer la tendinţele în
domeniu, începând cu 2012, suprafeţele irigate prin
sistemele private vor crește, în timp ce irigarea prin
sistemele de stat se va restrânge. Este important
să menţionăm că și proprietarii sistemelor private
fac parte din sistemul de stat de subvenţionare. În
mod obligatoriu, în contractele încheiate cu aceștia se indică sursa de apă pentru irigare și calitatea
ei. Cercetările confirmă că folosirea îndelungată a
irigării, în condiţiile tehnologice existente în agricultură, a condus la reducerea cu aproximativ 30%
a fertilităţii solurilor. Irigarea ca metodă de a îmbunătăţi regimul hidric al solului influenţează direct
starea mediului prin modificarea regimului hidrotermic al solului și al spaţiului adiacent terenului
irigat; regimului hidrofizic și hidrochimic al solului; complexului micro- și macrobiologic al solului;
regimului hidrogeologic al incintei irigate. Regimul
hidrotermic al solului se schimbă din cauza modificării raportului dintre radiaţia solară și cantitatea
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de apă evaporată (coeficientul aridităţii). Coeficientul natural al aridităţii pentru teritoriul Republicii
Moldova se află în limitele 1,1-1,67, valoarea acestuia crescând de la Nord la Sud, ceea ce ne arată
că în condiţiile hidrotermice naturale cantitatea de
energie solară înglobată este mai mare de 1,1-1,67
ori decât cantitatea de energie necesară evaporării
volumului anual de apă provenită din precipitaţiile atmosferice. Sub influenţa acestui regim hidrotermic s-a format și continuă să se dezvolte toate
procesele pedologice, climatice în teritoriu. Odată
cu utilizarea irigării se schimbă și coeficientul respectiv, care coboară până la nivelul de 0,9-1,1.
Acest fapt a condus la modificarea esenţială a stării
hidrofizice și hidrochimice a solului, și anume: intensificarea procesului de distrugere a părţii minerale, schimbarea direcţiei și intensităţii proceselor
chimice și biologice. La rândul lor, aceste procese
conduc la modificarea stării fizico-chimice și biologice a solului irigat, la modificarea regimului hidrologic. Acest regim se modifică din cauza că se
produc percolări de apă de la irigare, ceea ce poate
genera ridicarea nivelului de ape subterane. În afară
de aceasta, se pot produce scurgeri de suprafaţă și,
ca urmare, are loc eroziunea solului. Printre influenţele nefaste ale irigării se mai numără: compactarea și fluidizarea solului, modificarea componenţei
chimice a solului, salinizarea, modificarea direcţiei
proceselor microbilogice din sol, modificarea componenţei micro- și macrobiologice a solului, modificarea nivelului pânzei apei freatice, modificarea
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componenţei chimice a apei freatice și a celei de
suprafaţă, intensificarea procesului de eroziune a
solului etc. Conform datelor Buletinului de monitoring hidroameliorativ din 1995, aceste modificări
au condus deja la faptul că solurile de pe 13% din
suprafeţele irigate au stare ameliorativă satisfăcătoare, 4% - nesatisfăcătoare. Adică, feritilitatea solului a scăzut din cauza folosirii irigării. Având în
vedere folosirea îngrășămintelor chimice și organice, irigarea a condus la înrăutăţirea considerabilă a
compoziţiei chimice a apelor de suprafaţă, freatice,
ceea ce a condus, la rândul său, la o înrăutăţire a
stării mediului și sănătăţii populaţiei. Reieșind din
cele expuse, irigarea trebuie utilizată cu respectarea
celor mai performante – atât din punct de vedere
ecologic, cât și economic – tehnologii și tehnici de
irigare. În acest domeniu sunt necesare studiile și
cercetările știinţifice complexe, acestea fiind sistate
aproape în totalitate în ultimii 10-15 ani.
I. Fliurţă. Referitor la influenţa irigării asupra
mediului voi preciza că în timpurile sovietice, la
care adeseori se face referinţă, fusese întocmit un
program de obţinere a producerii agricole ecologic
pure. Am participat la elaborarea acestui program
anume sub aspectul impactului – negativ și, deopotrivă, pozitiv – al irigării asupra calităţii produselor agricole. Atunci specialiștii ajunseseră la concluzia că irigarea trebuie să fie aplicată raţional, în
baza condiţiilor pedoclimatice concrete, zonale, a
tipurilor de culturi supuse irigării etc. Fără aceste
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principii de aplicare raţională nu se exclud abuzurile care pot avea consecinţe ireversibile pentru
mediu. Problema care se impune la momentul de
faţă constă în faptul că apă de calitate pentru irigare
în Moldova este insuficientă. În fond, doar apa din
Prut și Nistru este potrivită pentru aceste scopuri,
în timp ce apa din râurile mici are un conţinut sporit de săruri și, deci, aplicarea ei în scopul irigării ar
avea un impact degradant asupra solurilor și, bineînţeles, asupra recoltelor. Din aceste considerente,
în cadrul AȘM, în comun cu Institutul Agriculturii din Tiraspol, în ultimii ani se efectuează studii
și se discută pe marginea aplicării în practică a irigării în condiţii de subasigurare cu apă de calitate.
Care sunt măsurile, metodele capabile să diminueze cheltuielile de apă și de energie necesare pentru
obţinerea unei unităţi de producţie? Dacă se identifică aceste măsuri și metode, atunci multe dintre
efectele negative moștenite din trecut ar dispărea
în mod automat. În concluzie: sursa de apă poate
fi fiolosită pentru irigare numai dacă este potrivită
sub aspect calitativ, dar și cantitativ și numai prin
metoda adecvată astfel ca apa să ajungă la destinaţie, adică în stratul activ al solului, unde se află sistemul radicular al plantei. Acest deziderat este pus
la baza programului „Compact” acum în derulare
în Moldova, care preconizează anume acest gen de
abordare a problemei.
V. Garaba. S-a afirmat aici un lucru pe care
ar fi bine să-l clarificăm în continuare, și anune că
de 15 ani nicio instituţie abilitată nu se ocupă de
cercetarea știinţifică a impactului irigaţiei asupra
mediului, în special asupra calităţii solului. Dle Fliurţă, ce propune Agenţia „Apele Moldovei” pentru
a debloca aceste studii, atât de necesare în perioada
actuală?
I. Fliurţă. Într-adevăr, la modul direct nicio
instituţie nu se ocupă în prezent de studierea acestor aspecte. În trecut existau mai multe institute de
cercetări știinţifice și aplicative care aveau în vizor
problematica dată. Tangenţial, aspectele respective
sunt investigate la Institutul de Pedologie, la alte
instituţii de cercetare. În acest context, consider că
s-a procedat corect atunci când, în programul de
dezvoltare a irigării, a fost prevăzută și pregătirea
cadrelor în domeniu, deoarece actualmente în republică se simte o mare insuficienţă nu numai de
cercetători știinţifici, dar și de specialiști, responsabili de implementarea practicilor de irigare. Mai
mult decât atât, pentru a exclude impactul negativ
al irigării asupra solului și nu numai, avem nevoie
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de specialiști care să aplice în practică, să monitorizeze procesul în teritoriu. Terenurile supuse irigării
trebuie să devină un obiect de cercetare și monitorizare continuă, permanentă, la faţa locului. Iar pentru aceasta avem nevoie de cadre calificate.
S. Budeșteanu. La momentul actual în cadrul
Fondului „Provocările Mileniului” suntem în faza
de proiectare detaliată a reabilitării sistemelor centralizate de irigare. După cum cunoașteţi, în Programul „Compact” sunt incluse 11 asemenea sisteme – 6 care se alimentează din Nistru și 5 – din
Prut. Aspectelor de mediu li se acordă atenţie deosebită. Aceasta este și cerinţa donatorului, dar ne-o
cere și legislaţia naţională, în baza căreia activăm.
Colegul meu Corneliu Busuioc ar putea prezenta în
detalii ce se planifică în etapa actuală, dar și în perspectivă anume sub aspectul cerinţelor de protecţie
a mediului.
C. Busuioc. Sub aspectul componentei de mediu, orice proiect al fundaţiei nu poate fi lansat înainte de a avea certitudinea că acesta nu va provoca
daune ţării care îl implementează. Este principiul
Băncii Mondiale care insistă ca fiecare proiect să
treacă un screening prin prisma protecţiei mediului. La fel s-a întâmplat și cu proiectul la care ne
referim în aceste discuţii. A trecut screeningul respectiv prin studiul de fezabilitate realizat în 2010,
în cadrul acestuia fiind efectuat și un studiu aprofundat al impactului de mediu și social. Concluzia
a fost univocă: irigarea nu va avea impact negativ
asupra solului, firește în cazul în care vor fi luate
în cont normele existente în acest domeniu. Pe durata celor 14 luni, prevăzute pentru pregătirea documentaţiei de proiect, în paralel vor fi efectuate
și cercetările de mediu. Rezultatele vor fi reflectate
în proiectul propriu-zis și, ulterior, în calitate de
condiţii, în documentele de licitaţie. La momentul
actual sunt pe punctul de a fi lansate câteva studii
adiţionale de mediu: 1) studiul solului, efectuat în
fiecare masiv irigaţional aparte (deja s-a realizat pe
masivele Criuleni, Lopatna și Jora de Jos); 2) studiul privind calitatea apei pentru irigare din Prut
și Nistru, dar și din rezervoarele de acumulare, de
unde se va livra apa spre masivele irigate; 3) studiul
premergător planurilor de management al mediului, unde toate posibilele influenţe vor fi enumerate, evaluate, identificate, iar măsurile de diminuare
a impactului estimat vor fi reflectate în planurile
propriu-zise și ulterior vor fi integrate în structura
proiectului; studiul ihtiocenozelor ca urmare a extragerii apei din Nistru și Prut, acesta presupunând
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un set de cercetări la fiece priză de apă pentru a se
calcula eventualele daune asupra ihtiofaunei, provocate de captarea apei pentru necesităţile irigării.
Aceste studii, cu siguranţă, vor contribui univoc
la securizarea mediului în procesul implementării
proiectului ce vizează dezvoltarea agriculturii irigate. Structurile abilitate vor fi cu ochii pe implementatori, astfel încât să fie respectate toate recomandările ce ţin de protecţia mediului, în acest scop
urmând a fi elaborat și un plan de monitorizare a
efectuării lucrărilor de implementare a sistemelor
de irigare în teren, dar și a procesului de exploatare.
Or acesta nu va fi simplu, dacă ţinem cont de faptul
că asociaţiile private de utilizatori, fie conștient, fie
inconștient, ar putea recurge la unele derogări de la
norme.
Gh. Jigău. Este esenţial să delimităm două aspecte: irigarea ce nu poate fi controlată - din resursele interne de apă și irigarea ce poate fi relativ
controlată – din Nistru și Prut. Ceea ce se întâmplă la irigarea mică nu poate fi atribuit și la irigarea mare, adică la ce din Prut și Nistru. Or așa se
mai judecă lucrurile. Unii spun: dacă la irigarea
mică poate avea loc solonetizarea, înseamnă că și
la irigarea mare este posibil acest proces etc. Da,
este adevărat ceea ce s-a spus aici despe proiectele de irigare din sudul Moldovei, și anume că s-au
comis erori soldate cu urmări grave. Dar trebuie să
accentuez că specialiștii noștri, pe parcursul a cinci
ani, au efectuat propriile cercetări și au tras concluziile de rigoare, de care, bineînţeles, se va ţine cont
în procesul de realizare a actualului proiect de dezvoltare a agriculturii irigate. Iniţierea cercetărilor
pegologice, din care ar trebui să reiasă toate celelalte decizii, a fost anticipată de o activitate foarte
minuţioasă de studiere a materialelor anterioare
și asta deoarece proiectul prevede și restabilirea/
reabilitarea sistemelor de irigare construite cu ani
în urmă. Și atunci, pe lângă faptul că a fost făcut
studiul de fezabilitate, am ridicat toate materialele
de arhivă disponibile ca, în consecinţă, să ajungem
la niște idei clare asupra a ceea ce s-a întâmplat în
cadrul cercetărilor anterioare, unde și de ce s-a greșit. În acest mod, ne asigurăm împotriva repetării
greșelilor din trecut. Cineva spunea că în ultimii ani
nu se face nimic în domeniul studiilor, cercetărilor.
Este o opinie eronată. Profitând de ocazie, aș vrea să
accentuez că cercetările în cadrul sistemului de irigare Sucleea, începute cu mulţi ani în urmă, nu s-au
întrerupt nici până astăzi, iar rezultatele obţinute
servesc drept temei pentru promovarea politicilor
actuale în domeniul irigării. Deci, lucrurile nu sunt
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lăsate în voia sorţii. Astfel, am adunat rezultatele a
mai bine de patru decenii de cercetări care au vizat
și vizează evoluţiile pedologice ale cernoziomurilor
irigate cu apă din Nistru. Metodologia aplicată la
momentul de faţă în cercetarea pedologică nu permite ca anumite tipuri sau subtipuri de sol să decadă din proces, cu atât mai mult cu cât ne conducem
în această activitate de hărţi reînnoite în 1993-1994.
Trebuie să remarc că, în cadrul cercetărilor, schimbări negative, generate de irigările anterioare, nu
am descoperit. Recomandările elaborate presupun
prelucrarea conservativă a solului, cu tot ce include
această noţiune. Nerespectarea de către utilizator a
acestor condiţii va conduce obligatoriu la degradarea solului, iar pentru a evita situaţii de acest gen
se impune monitorizarea strictă a modului de exploatare a sistemelor de irigare și sancţionarea abaterilor de la recomandările savanţilor. În linii mari,
conceptul promovat de către cercetători se rezumă
la faptul că cernoziomurile s-au format inclusiv cu
participarea secetei, acestea fiind produsul stepelor
bântuite de fenomene extreme, precum seceta. Prin
urmare, avem nevoie de acea perioadă – sfârșitul
lunii iunie – lunile iulie, august – când procesele
biologice trebuie să se reducă la minimum, astfel
încât rezervele de humus formate în perioada aprilie-prima decadă a lunii iunie să nu fie descompuse.
Abia în toamnă, atunci când se reduc temperaturile, ar trebui să se reia procesele biologice. Aceasta
este dinamica normală a lucrurilor, acea dinamică
care ar exclude orice posibilitate de degradare a solurilor, inclusiv ca urmare a irigării excesive, spre
care ar putea să încline unii producători dornici să
obţină din terenurile lor agricole maximum posibil.
În acest context, insistăm ca regimul de irigare să
fie elaborat nu numai la solicitările producătorilor
agricoli, dar și ţinându-se cont de dinamica proceselor pedologice, chiar dacă anume în perioada
iunie-august irigarea este și cel mai mult solicitată.
Soluţia pentru agricultori ar fi acele rezerve de umiditate din sol care, odată făcute cu cap, le-ar fi de
folos în depășirea perioadei respective. Soluţii știinţifice există și pentru alte pericole pe care le comportă irigarea, cum ar fi, de exemplu, salinizarea și
solonetizarea. Producătorii agricoli, eventualii utilizatori ai sistemelor de irigare trebuie doar să se
înarmeze cu informaţia oferită de către cercetărori
și să respecte întocmai recomandările lor. Și atunci
impactul irigării asupra mediului va fi minim sau
chiar nul. Însă pentru aceasta am avea nevoie de un
statut/regulament aparte al terenurilor irigate, în
care ar fi stipulate clar responsabilităţile gestionarului de teren irigat. Poiectul poate fi excelent, dar
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dacă aplicarea lasă de dorit, atunci cu adevărat ne
putem aștepta la fenomene de degradare catastrofală a mediului, cauzată de irigarea nechibzuită, fără
control.
T. Coșuleanu. Aici s-a afirmat că cercetările
efectuate demonstrează lipsa consecinţelor nefaste
ale irigării din trecut, în special în domeniul salinizării. De asemenea s-a afirmat că, și mai departe,
riscul salinizării nu există, dar, totodată, am înţeles
din cele spuse că cercetătorii, în special dl Jigău, se
pronunţă categoric împotriva irigării din surse locale. Care este logica?
Gh. Jigău. Irigarea din bazinele interne prezintă un pericol major de degradare a solului și a altor
factori de mediu. Factorul uman – aici se ascunde
problema cea mare. Vedeţi ce se întâmplă? Statul
subvenţionează sistemele de irigare. Producătorul
agricol a cumpărat 200 m de furtun pentru irigare
și statul îi compensează 20% din cheltuieli, fără a se
interesa ce se întâmplă mai departe cu solul irigat
în acest mod. Iar situaţia este de așa natură încât,
luând apa destinată irigării din râuleţele din preajma terenurilor agricole, beneficiarul de subvenţii,
de fapt, în 2-3 ani reduce la zero fertilitatea acestora, în special din cauza proceselor de solonetizare.
Tocmai pentru a evita asemenea cazuri grupul de
cercetători, din care fac parte, va studia minuţios
calitatea tuturor resurselor de apă, inclusiv freatice,
potenţial utilizabile pentru irigare.
T. Coșuleanu. În contextul celor discutate aici,
în opinia mea, se impune o delimitare strictă între
doi termeni – cel de irigare ca atare și cel de irigare
defectuoasă. Vorba e că irigarea ca atare nu poate fi
cauza degradării mediului, în special a solurilor, ci
doar irigarea defectuoasă, efectuată cu neglijarea recomandărilor știinţifice, are impact negativ. De aici
și enorma responsabilitate ce le revine structurilor
abilitate cu monitorizarea. Cât privește irigarea din
surse locale de apă, aș putea spune că și aici situaţia
nu este univocă. Pe timpuri, anual se udau până la
100-120 mii ha din contul iazurilor, acumulărilor
etc. Și experienţa ne spune că nu s-au înregistrat
degradări masive sau ireversibile ale solului. Deci,
dacă regularizăm aceste scurgeri, dacă le diluăm ele
pot fi utilizate cu succes la irigare. Daunele care s-au
produs la sudul Moldovei au fost determinate nu de
utilizarea irigării în sine, ci de voluntarismul admis
în gestionarea acestui proces, cu alte cuvinte de factorul antropic. Având această experienţă tristă, sper
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ca actualii promotori ai programului de dezvoltare
a agriculturii prin irigare să tragă învăţămintele de
rigoare și să nu permită amestecul în acest proces
a persoanelor incompetente, indiferent de funcţiile
ocupate de acestea.
S. Maruseac. Specialiștii Inspectoratului Ecologic de Stat pun accent în activitatea lor anume
pe riscurile utilizării apei din acumulările locale.
În privinţa Prutului și Nistrului, ca surse pentru
irigare, nu pot exista neliniști. Există proiectul
respectiv care va fi expertizat, analizat din toate
punctele de vedere de către proiectanţi, savanţi,
cu alte cuvinte situaţia, în acest sens, va avea o
claritate și o siguranţă că nu va exista un impact
negativ asupra mediului. Dar ce facem cu râuleţele interne, cu iazurile locale? Riscăm să stopăm
definitiv cursurile râurilor mici, să le ștergem de
pe harta hidrografică a Moldovei. Ne putem oare
permite acest pas? Cred că nu. Atunci, ce ne facem
cu producătorii agricoli care nu-și permit, în virtutea diverselor cauze, să construiască sisteme de
irigare din Prut sau Nistru? Da, în trecut sursele
interne au fost utilizate la irigare, dar să nu uităm
că în ultimii 20-30 de ani debitele acestora s-au
redus considerabil. Firește, vor fi create asociaţii
mari ale utilizatorilor de apă și acestea vor putea fi
controlate, monitorizate, obligate să respecte niște recomandări etc. Dar cum procedăm în cazul
micului producător agricol, care irigă cele 20-40
ha de teren pe care le are în proprietate, luând apă
din iazul de alături, construit, în scopuri piscicole,
de către vecinul său, prin stoparea cursului unui
râu intern, cum ar fi Bâcul sau Ichelul, sau prin
captarea izvoarelor din zonă? Atâta timp cât nu
se vor găsi răspunsuri și soluţii pentru aceste probleme, nu vom putea exclude un eventual impact
negativ, pe care l-ar putea avea irigarea asupra
mediului.
V. Garaba. Evident, în cadrul acestei „mese
rotunde” nu am putut aborda (dar nici nu ne-am
propus acest lucru!) toate problemele legate de
eventualul impact al irigării asupra factorilor de
mediu. De exemplu: relaţia dintre irigare și inundaţii; metodele ecologice de irigare; crearea cadrului
legal pentru interzicerea irigării din râurile interne;
raportul dintre avantajele economice și dezavantajele ecologice; monitoringul cantitativ al resurselor
de apă etc. Vă mulţumesc pentru participare și vă
invit la noi discuţii pe care intenţionează să le iniţieze ONG-urile de mediu în tematica enunţată.
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POVESTEA RÂURILOR MICI

CUBOLTA PE DRUMUL SPRE REABILITARE
Oleg Rotari,
ACT Ormax – Secretariatul Tehnic CHB Cubolta
http://cubolta.info

În Republica Moldova starea actuală a râurilor
mici este similară pentru majoritatea bazinelor hidrografice, care își îndreaptă cursurile prin diferite
regiuni ale ţării. La momentul de faţă pe teritoriul ţării este greu de găsit un bazin hidrografic în care apa
ar fi de o calitate bună. După indicii hidrochimici,
râurile mici corespund claselor III (moderat poluate)
– V (intens poluate, până la degradate). Același nivel
de calitate a apei este indicat și de componenţa organismelor acvatice în apele respective. Degradarea
resurselor acvatice în mare parte se datorează factorului antropogen, reabilitarea bazinelor hidrografice
devine tot mai complicată.
Dar, în pofida acestui fapt, actualmente se fac încercări de a reabilita râurile și râuleţele. Ca exemple
de activităţi ecologice care generează schimbări po-
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zitive în acest sens pot servi campaniile de reabilitare
a râului Cubolta, iniţiate de echipa ecologică Ormax,
în colaborare cu alte organizaţii, agenţii și cu APL
din regiune.
Râul Cubolta izvorăște dintr-o vâlcea de la nordvest de s. Lipnic, la altitudinea de 180 m și debușează
în r. Răut, de pe malul stâng, la kilometrul 191 de
la gura de vărsare a acestuia, lângă s. Putinești. Râul
Cubolta curge prin 16 localităţi, traversând, în așa
fel, cinci raioane din nordul Moldovei. Lungimea râului este de 101 km.
Starea acestui bazin hidrografic nu este îmbucurătoare. Ca și în cazul majorităţii râuleţelor mici din
Moldova, și aici avem de-a face cu aceiași atitudine
inadecvată a populaţiei. Problemele principale cu care
se confruntă acest râuleţ sunt: depozitele neautorizate
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de deșeuri solide, apele reziduale care se scurg în râu,
înnămolirea excesivă a albiei râului, lipsa fâșiilor riverane de protecţie ș. a.
Dacă privim în trecut, acest râuleţ, din cele mai
străvechi timpuri, oferea localităţilor din apropiere
hrană și apă, menținând o relaţie specială cu populaţia băștinașă. În trecut oamenii nu poluau apele râului
și râul, la rândul său, răsplătea cu daruri pe cei care
locuiau în preajmă. În prezent situaţia s-a schimbat în
rău. Băștinașii poluează râul și râul îi “răsplătește” cu
un adevărat dezastru ecologic. În anii 2000 lunca râului Cubolta arăta ca un depozit mare de deșeuri care se
întindea prin toate cele 16 localităţi prin care Cubolta își îndreaptă cursul spre Răut. La prima vedere era
greu să crezi că situaţia se va remedia, în sens că vor
dispărea mormanele de gunoi. Rezultatele analizelor
efectuate de echipa Ormax demonstrau că poluarea
resurselor naturale și acvatice progresa în ritm rapid.
Publicul larg și autorităţile locale păreau a fi iresponsabile de situaţia care s-a creat în regiune.
Primii pași în reabilitarea râului Cubolta au fost
iniţiaţi de echipa Ormax prin elaborarea strategiilor
care prevedeau diverse activităţi cu caracter practic de salubrizare, campanii de informare și educaţie
ecologică. Pentru început aceste campanii și activităţi
ecologice au avut ca ţintă câteva comunităţi separate. Peste un timp s-au văzut și rezultatele positive: au
început să dispară gunoiștile și autorităţile locale deveneau mai responsabile. Aceste succese ne-au determinat să conectăm la activităţile ecologice de reabilitare a acestui bazin hidrografic mai multe localităţi
de pe Cubolta. Începând cu anul 2007, echipa Ormax,
în colaborare cu alte organizaţii, a reușit să promoveze un număr impunător de activităţi ecologice și să
realizeze o strategie complexă de programe privind
protecţia râului Cubolta. În perioada care a urmat, au
fost realizate următoarele programe vizând râul Cubolta: „Salvaţi râuleţele noastre” – program susţinut
de “REC Moldova”; „Democratizarea administrării
bazinului fluviului Nistru. Râul Cubolta” – program
susţinut de MAE Olanda, WECF și AIE Eco-Tiras;
„Reabilitarea ecologică a râului Cubolta” – program
susţinut de “REC Moldova; „Și apa are viaţă - SOS” –
program susţinut de PNUD Moldova; „Râul Cubolta
cu șanse de a fi cunoscut de lume” – program susţinut
de Banca Mondială; „Apă potabilă și sanitaţie sigură
pentru Moldova” – program susținut de Church World Service și Danielle Mitterrand.
Aceste programe au redus considerabil impactul
negativ al depozitelor de deșeuri și au generat diverse rezultate pozitive în bazinul râului Cubolta. Ca
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urmare, au dispărut multe stocări de deșeuri solide
din lunca râului Cubolta, autorităţile publice locale
au devenit mai responsabile, publicul larg – mai informat și mai educat în domeniul ecologic.
Rezultatele, firește, bucură, însă mai sunt încă multe de făcut pentru ca în râul Cubolta să curgă o apă mai
curată. Ca exemplu, în câteva localităţi situaţia rămâne
a fi deplorabilă în sensul că lunca râului Cubolta este
poluată cu deșeuri până în prezent. Localităţile Gribova
și Baroncea din raionul Drochia continuă să depoziteze
deșeurile în lunca râului Cubolta, afectând în așa fel calitatea apei din bazin. Această situaţie se poate schimba
doar daca autorităţile publice locale vor demonstra interes faţă de soluţionarea problemelor ecologice, care au
efect negativ asupra sănătăţii populaţiei.
În localitatea Lipnic din raionul Ocniţa rămâne nesoluţionată problema cu deversarea în izvorul
Cubolta a apelor uzate din sistemul de canalizare al
spitalului raional. Satul Drochia din raionul omonim,
deși a fost calificat în 2010 ca localitate care contribuie
intens la poluarea râului Cubolta, rămâne a fi o problemă. Soluţionarea acesteia nu mai poate fi amânată.
Lucrurile se complică din cauza lipsei finanţelor
pentru realizarea programelor de reabilitare a râului
sau, cel puţin, a unei porţiuni de râu. Procesul este
stopat și de pasivitatea publicului larg care râmâne
reticent la apelurile ecologiștilor de a contribui la protecţia resurselor acvatice și naturale.
Cu toate acestea, iniţiatorii programelor ecologice, în caz că profilul de activitate este integrat și
complex, oricum obţin rezultate bune. Pe Cubolta
activităţile ecologice se desfășoară în comun și în
colaborare. Organizaţiile obștești de mediu colaborează strâns cu autorităţile publice locale, raionale,
cu agenţiile și inspectoratele ecologice. Acest parteneriat, unind în sine localităţile din bazinul râului
Cubolta, Inspectoratul Ecologic de Stat Drochia,
Direcţia Agricultură a raionului Drochia, Staţiunea
Tehnologică de Irigare Drochia, ONG-uri, autorităţi
de novel local și raional etc., stabilește un cadru de
politică comunitară în domeniul apei. Râurile mici,
inclusiv Cubolta, au șanse de a supravieţui doar în
caz că se va aplica politica ce ţine de managementul
integrat al resurselor acvatice.
Pentru anul 2012, în bazinul râului Cubolta, rămâne a fi prioritară soluţionarea problemelor ce ţin
de poluarea resurselor de apă. În comun vom încerca
să soluţionăm problemele stringente, vom continua
să realizăm Planul de management al bazinului râului
Cubolta (Programul de gospodărire a apelor) și Planul
de acţiuni.
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PROIECTE CEHE DE DEZVOLTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
A SERVICIILOR DE APĂ ŞI SANITAŢIE
Daniela Moyzesova, consilier în domeniul cooperării pentru dezvoltare,
Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova
Republica Cehă a selectat Republica Moldova ca una
dintre cele cinci ţări cu statut prioritar în implementarea
programului de colaborare pentru dezvoltare, aceasta
presupunând, în accepţia partenerilor cehi, cel mai înalt
nivel de cooperare, cea mai mare atenţie din partea ţării
donatoare faţă de ţara beneficiară.
Republica Cehă are deja o istorie în realizarea proiectelor în Republica Moldova. Conform statisticii ultimilor
10 ani (2001-2010), aici au fost realizate 41 de proiecte
mari în sumă totală de circa 12 mln. de euro. Dacă repartizăm acești bani dupa sectoarele de implementare,
vedem că cea mai mare parte aparţine domeniului Apă
și Canalizare. Este sectorul spre care a fost direcţionat cel
mai mare flux financiar, în consecinţă sectorul respectiv
devenind cel mai bine reprezentat de către Republica
Cehă în Republica Moldova.
În anii 2006-2009 ţara noastră a finanţat și a realizat
proiecte de reconstrucţie a staţiilor de epurare, a staţiilor
de filtrare a apei, a sistemelor de decontaminare a solului
impurificat cu diverși poluanţi. Pentru realizarea acestor
proiecte Republica Cehă a adus în Moldova tehnologiile
și utilajele sale, cum ar fi pompele speciale și alte sisteme
destinate gospodăriei Apă și Canalizare. Cu ajutorul acestora a fost optimizat procesul de tratare a apelor reziduale și
de aprovizionare cu apă potabilă sigură. De exemplu, graţie acestor dotări au fost posibile dozajul chimic, desinfecţia apei, pomparea acesteia la parametrii necesari s. a. De
asemenea, partea cehă a acordat atenţie sporită instruirii
și sensibilizării în problemele apei și ale canalizării atât a
cetăţenilor din comunităţile locale, cât și a reprezentanţilor
structurilor responsabile de gestionarea apelor în Moldova.
În acest scop au fost organizate mai multe seminare.
Un proiect important este implementat actualmente
în orașul Nisporeni și satele adiacente, Vărzărești și Grozești. De fapt, este un proiect realizat în parteneriat multilateral ce presupune cooperarea cu UE și două agenţii de
dezvoltare – elveţiană și austriacă, acești actori construind împreună apeductul. Iar Republicii Cehe i-a revenit
sarcina de a construi staţia de epurare a apelor reziduale.
Acest proiect a fost lansat în august 2010 și va fi încheiat
in noiembrie 2012.
Republica Cehă realizează și alte două proiecte în
domeniul tratării apelor reziduale – în orașele Cimișlia
și Vulcănești.
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În viziunea noastră, realizarea nemijlocită a proiectelor urmează a fi combinată, în mod obligatoriu, cu activităţile de consolidare a capacitaţilor locale în scopul asigurării caracterului durabil al rezultatelor obţinute în acest
proces. În Cimișlia, de exemplu, proiectul este susţinut de
Consiliul Municipal prin contribuţia sa, ceea ce înseamnă
că cel puţin 20 la sută din volumul de lucru va fi executat
de forţa locală de muncă.
Am dori să menţionam și proiectul realizat de compania cehă „Dekonta” care prevede evacuarea a circa
200 tone de pesticide din patru foste depozite de chimicale amplasate în tot atâtea localităţi moldovenești.
Decontaminarea terenurilor utilizate anterior pentru
depozitarea pesticidelor se înscrie plenar în contextul
tratamentului complex al apelor subterane, deoarece
pesticidele, alte substanţe cu grad înalt de toxicitate,
pătrunzând în sol, contaminează masiv sursele de apă
potabilă. Din aceeași categorie face parte și proiectul
de decontaminare a solului poluat cu reziduuri petroliere în fosta bază militară Marculești – Lunga, la care
experţii cehi colaboreaza, contribuind la îmbunătăţirea
mediului, în general, și a resurselor acvatice, în special.
Acest proiect necesită eforturi susţinute pentru asigurarea unei durabilităţi considerabile, deoarece proiectul în cauză are o durată de doar câţiva ani, în timp ce
procesul de decontaminare necesită câteva decenii. În
acest context, este foarte important ca, după finalizarea
proiectului internaţional, administraţia locală să aibă
capacitatea de a continua cu forţe proprii procesul de
decontaminare.
Poporul ceh posedă o dezvoltată cultură a solidarităţii umane și un sentiment lucrativ al datoriei de a fi alături de cei care necesită a fi ajutaţi. La rândul lor, cehii cunosc din propria experienţă cât de important este ajutorul
acordat la timp. Imediat după anul 1989, Cehia a beneficiat de o asistenţă generoasă din partea statelor occidentale, membre ale Uniunii Europene, fapt care i-a asigurat
progresul rapid. În acest sens, Republica Cehă speră ca, la
finele procesului de transformare a economiei moldovenești în una performantă, cetăţenii Republicii Moldova să
încerce același sentiment de recunoștinţă pentru ajutorul
acordat și, concomitent, de solidaritate cu alte ţări care
vor necesita să fie sprijinite pe calea progresului.
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REVISTA APELOR despre APĂ
Prof., dr. hab. Elena Zubcov,
conf., dr. în biologie Lucia Bilețchi,
Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, Institutul de Zoologie, AȘM
Ce este Apa? Răspunsul la această întrebare pare a fi
cel mai simplu, deoarece nu există om pe pământ care nu
știe ce este apa. În același timp, nicicând nu veţi primi un
răspuns univoc la această întrebare. Se pare că cea mai reușită definiţie a apei se conţine în faimoasa expresie a lui Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry: „Apă,
tu ești nu numai necesară vieţii, ci ești însăși viaţa…”.
De vreme ce se consideră că cantitatea de apă pe planeta Pământ este o mărime constantă, atunci de ce există atâtea probleme privind asigurarea populaţiei cu apă potabilă
de calitate? Cu ce poate fi înlocuită apa și ce înseamnă „apă
curată”, „apă potabilă”, „apă poluată”, „apă murdară” și, pur
și simplu, „apă naturală”? Nu există întrebări mai simple,
dar, în același timp, și mai complicate decât acestea.
Dacă reieșim din faptul că apa este o substanţă chimică, atunci formula ei este înspăimântător de simplă: Н2О,
adică molecula de apă conţine doi atomi de hidrogen și
unul de oxigen. Printre chimiști circulă vorba: „…păi, el
nici formula apei nu cunoaște…”, care exprimă lipsa absolută a cunoștinţelor în domeniul chimiei.
Cu toată simplitatea sa, apa există în trei ipostaze – vapori, lichid și corp solid, formula ei chimică rămânând neschimbată în toate aceste stări. Formula este una și aceeași,
însă proprietăţile sunt dificil de comparat. Astfel, dacă vom
îngheţa apa, apoi o vom dezgheţa, vom obţine o apă care
se va deosebi de prima nu doar prin gust, ci și prin acţiunea asupra organismului nostru. Doar trei atomi, însă, în
funcţie de poziţia lor reciprocă, de aranjarea moleculelor
una faţă de alta, are loc modificarea radicală a proprietăţilor apei. Astfel, structura apei continuă să fie o provocare
pentru cercetători.
Apa reprezintă o substanţă care posedă proprietăţi deosebite de dizolvare a altor substanţe, de aceea în natură nu
există un asemenea compus - Н2О, ci există o soluţie complexă, care permanent se modifică în timp și spaţiu. Anume
această soluţie complexă și este apa naturală.
Apa naturală poate fi ultradulce, dulce, salmastră, sărată și sub formă de saramuri, în funcţie de suma sărurilor
dizolvate în ea. Pe lângă aceasta, ea poate fi transparentă,
tulbure, colorată, în funcţie de prezenţa particulelor în suspensie, a substanţelor coloidale și a celor colorate. Apa poate fi lipsită de gust, dar poate fi și dulcie, salmastră, sărată,
amară, amară-sărată, în funcţie de coraportul sărurilor din
ea. Apa poate avea diferite mirosuri – de la miros de prospeţime până la miros de putrefacţie și ouă alterate (în cazul
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prezenţei în apă a sulfurii de hidrogen). Diversitatea apelor
naturale este imensă, ea fiind determinată de originea, parametrii fizico-chimici și biologici ai apelor.
Volumul total al apelor naturale de pe glob este imens,
însă distribuţia lor pe planetă este extrem de neuniformă, în
special diferă foarte mult coraportul dintre apa dulce, potabilă și apa sărată, oceanică, aceasta, la fel, fiind o apă naturală, dar nepotabilă. Astăzi, pe lângă problema distribuţiei
în mozaic a apei pe Pământ, mai există și problema poluării
apelor naturale.
Pierdem resursele de apă naturală dulce într-un ritm
alarmant. Este suficient să amintim că doar câteva decenii în urmă apa de ploaie era considerată ca fiind „dulce
și foarte curată”, pe când astăzi, în cea mai mare parte a lumii, ea este caracterizată ca fiind „periculoasă pentru băut”.
Suntem martorii poluării globale a apelor de suprafaţă ale
uscatului. De fapt, apa potabilă a încetat a mai fi un izvor
natural al vieţii, transformându-se într-o marfă, preţul căreia crește cu fiece clipă.
În ţara noastră problema apei potabile curate este destul de acută. Subiectele legate de asigurarea cu apă, sanitaţie,
urbanizare a teritoriului necesită o abordare specială. Râurile noastre, din cauza construcţiei barajelor de la centralele
hidroelectrice, se transformă în lacuri de acumulare. Din
râuri se extrage în cantităţi excesive nisip, fapt care diminuează drastic capacitatea de autoepurare a apelor. Râurile
au fost transformate în recipiente de ape reziduale și deșeuri. Într-o stare la fel de deplorabilă sunt și apele subterane,
în special cele din orizonturile superioare, în care pătrund
scurgerile menajere, inclusiv dejecţiile de la gospodăriile de
creștere a animalelor, de pe teritoriile neamenajate.
Problema apei de calitate bună depinde de fiecare dintre noi și, totodată, de întreaga comunitate. Anume această
abordare își găseste reflectare în revista trimestrială „Revista Apelor” cu varianta sa în limba rusă „Журнал о Воде”.
Putem avea atitudini diferite vizavi de o publicaţie
sau alta, însă vom fi cu toţii de acord că această revistă este
actuală, destul de accesibilă. De aceea ea trebuie să fie în
vizorul factorilor de decizie în domeniul mediului și al asigurării cu apă. Revista trebuie să fie prezentă în fiece sat, în
fiece instituţie de învăţământ.
Este extrem de important ca pe paginile acestei publicaţii, alături de exemplele pozitive, de succesele obţinute, să
fie prezentate și nereușitele noastre și, totodată, propunerile
cu privire la utilizarea durabilă a resurselor acvatice.
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WATER JOURNAL 15 Abstract

The magazine’s editorial raises discussions upon
the burning issues of both Dniester and Prut rivers –
the first issue of special attention is the sand and gravel
extraction and the second is the negative impact of
Novodnestrovsk dam upon the Dniester flow. The
initiation of drafting Law on development of inland
waterway transport confirms the increasing pressure
of interest groups lobbying for cheap construction
materials and large profits from river regulation
activities. Since 1985 these works were prohibited,
however it seems that in a nearest future could be
legalized. The State fisheries inspectorate repeatedly
notified the authorities regarding the cases on illicit
sand extraction. The impact of such activities is rather
significant, negatively affecting the spawning of fish,
clogging holes for fish’s wintering, the degradation
of riverbeds, increase water turbidity, and others.
What will happen if the proportions of works would
intensify? Novodnestrovsk dam has already disrupted
the hydrological regime of the Dniester river, thus
radically contributing to the change of the size and
water temperature fluctuations, drastically reducing the
production of plankton, and endangered the existence
conditions for ichthyo-fauna. If in the first case the
solution of the problem entirely depends on political
will of the Government, then the reducing the impact of
dam located above the Naslavcea is a bilateral issue, in
which the provisions of the international agreements to
which Moldova and Ukraine are Parties should strongly
guide the discussions.
The interview with George SALARU, Minister of
Environment contains reflections on directions of
activity of the institution he leads. When asked “What
is the place of issues related to aquatic resources in the
context of daily concerns of the central environmental
authority? the Minister puts this area on one priority
list, bringing convincing arguments. During last 20
years the water resources have considerably degraded,
especially if we consider the surface water, but the
situation is rather alerting as well to the groundwater.
Tributaries of the Dniester and Prut rivers flow lost much
of another time, accumulated and transported in rivers,
and from there into the Black Sea, significant amounts
of organic matter, salts, etc. The majority of water
reservoirs contain silted water, the dams are damaged,
continues Minister. Illegally are built water captures
(closed tanks of water) from streams, lakes, ponds.
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During hot summer period the rivers dry out, the rare
phenomenon in the past. The quantitative monitoring
of water is lacking. Water from tube wells, which is the
only source of drinking water for about 50% of rural
inhabitants, in proportions of 75-80 percent do not meet
the environmental standards. Water sector will soon
have about 30 pieces of new legislation and standards,
they are included in the ministry activity plan for 2012.
In addition the Minister answered questions regarding
the national capacity on the absorption of funds for
water supply and sanitation projects, the matters related
to information and communication, the irrigation
prospects and its impact upon the environment.
Under the heading “Water News” the reader
learns about major events that occurred in the last
three months. Some of the titles include: “Outcomes of
ordinary meeting of community practitioners in water
and sanitation “, “Memorandum on improving water
basin management”, “Meeting with donors working in
the sector of water supply and sewerage”, “February 2nd
- World Day of Wetlands “,” Public consultation on flood
protection. “
Ecological newsletter “Water Journal” continues
to presents the comprehensive information about the
volume and condition of water quality, precipitation,
river discharge, highlights the main activities of
environmental authorities in the field of environmental
water control. The amount of precipitation continuously
fallen during the period of October to December was
in fact from 45 mm (Balti- Ceadâr-Lunga) to 70 mm
(Cornesti, Baltata) which is about 45-70% of norm.
Compared with same period in 2010, the precipitation
level has decreased on 55-130 mm. Productive moisture
reserves in the soil layer thickness of 1 m on land with
perennial crops (60% of territory) were 45-65 mm
(55-70% of norm), for the rest of soils (40%) - 80-110
mm (85-135% of norm). Dniester river runoff in the
months from October to December was in the range of
65-80% of average annual values. Water flow upstream
the Prut River on the lake Costesti-Stanca, in October
and November was significantly less then norm and
constituted about 35%, and the flow in December was
within 55% of average annual values. In the river Prut,
the quality indices are most essentially exceeded in
sector Lipcani. Size overruns, to average annual quantity
is for suspended substances 28.3 / 5 = 5.66 times, CBO56.2 / 3 = 2.06 times, ammonium ions -1.0 / 0.5 = 2 times.
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In sector Costesti overruns of suspended substances are
9.5 / 5 = 1.9 times. Dissolved oxygen content in both
checkpoints are within AAQ and is accordingly 9.9 and
7.29 mg/dm3. The Dniestr river, overtaking larger for
CMA are occurred in the downstream of Soroca town
(6.7 CMA suspension, CBO5 - 1.8 CMA, ammonium
ions 2.4 CMA. According to the Department of
Environmental Quality Monitoring of SHS, for the
fourth quarter of 2011 have been detected 143 cases
of exceeded maximum permissible concentrations in
water samples from 36 sections of 12 rivers, four water
reservoirs (Dubasari Costesti Taraclia Comrat) and two
natural lakes (Cahul and Manta). Compared with same
period of 2010, there was an increase in the frequency
of repetition of the number of exceed of the CMA for
values mentioned, except anion-active detergents figure
is remaining the same. Agency for Geology and Mineral
Resources reports that for the period 01.10.2011 01.01.2012 issued coordination acts regarding: a) the
special water use - 38 coordination acts, b) designing
new artesian wells - 13 coordination acts, c) drilling new
artesian wells - 11 coordination acts. In the information
presented by “Apa-Canal Chisinau”, the largest water
provider in Moldova, is included evidence of activity in
the fourth quarter of 2011 compared with the reference
period of 2010. Volume of water abstraction reduced
almost with one million cubic meters. Accordingly,
about 900 000m3 has decreased water quantity supplied
to consumers. The volume of technological losses
decreased from 7517.9 mln m3 in July to 6 799.07 mln
m3. Collecting payments for water and wastewater
discharge was done on in proportion of 100.4% in
2011 comparing to the value of 105.4% in 2010.
State Environmental Inspectorate reports that during
the fourth quarter of 2011 there screened 482 economic
operations potential polluters of water resources, 164
offenders were identified. As a result, they have been
prepared on 164 protocols and fines amounting to
147,900 lei, including payments received - 66,850 lei.
During the reporting period 40 permits on special
water use have been issued. Ecological investigations
centers (EIC) and Balti have taken 408 samples of water
and made 3,703 physical-chemical analysis. In Chisinau
EIC 187 samples were taken and 1180 analyzes made,
including from rivers Bîc, Ichel, Chîrghij Chitai and
others, and the TS Chisinau, Vadul lui Vodă, Coloniţa,
Budeşti and TS „Vinăria Bardar”, r. Ialoveni The results
of the research are presented in the newsletter.
Agency “Apele Moldovei” provides data on irrigated
areas during 2011, amounting to 4.7 thousand
hectares. Volume of water pumped for irrigation was
3648,8 thousand m3; electricity consumption - 3604,8
thousand kW, fuel consumption - 2500 thousand litre.
The cost of resources used to pump water for irrigation
was 6.095 thousand lei.
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During a fourth quarter of 2011, the National
Center for Public Health laboratories have investigated
the chemical and bacteriological parameters as 98
samples of centralized drinking water systems; drinking
water from local sources - 6, bottled mineral water and
drinking - 20 samples, waste water - 2 samples. Of these
non-compliant to sanitary regulations were detected
to be 15 water samples from centralized and 3 samples
from wells, especially on the content of ammonium,
nitrate, fluoride, total soluble dry residue, E-coli,
coliform bacteria and streptococci faecal. During the
reference period the cases of cases of outbreaks of
infectious diseases subject to water were not recorded.
In the fourth quarter, the National Environment
Fund has financed 43 projects in the field of water
supply and sanitation, the total amount was about 47
million lei. According to Agency “Apele Moldovei” the
amount of local and foreign investment to this area in
2011 reached 147 million lei.
Victor Ciobanu, in the article entitled “Apă-Canal
Ungheni: 40 years of public service” familiarize the
reader with the beginnings and current concerns of the
company he runs. In 1972 it was put into operation water
treatment plant, and in 1974 - wastewater treatment
plant. The customs of the enterprise are about 13,500
households, of which 59 % are counted and the number
of 502 economic operators out of which equipped with
water meters - 99 %. Annual volume of water sold is
1,360,400 m³ and 892,600 m³ of processed waste water.
On 26.06.2008 the Ministry of Finance and IM “ApaCanal Ungheni” signed the re-accreditation loan for
water supply and sanitation in Moldova. Contract
amount is US$ 2 million, out of which for the period of
2009-201 1029 thou. were spent .
An important water related event occurred
recently in the village Buneţ, Chisinau municipality. As
reported by the press center of “Apa-Canal Chisinau”,
on December 4th, 2011 in this community was put
into operation the water supply system of 6500 meters
length. The full investment volume was covered by
central and municipal authorities, due to the fact that
the majority of villagers are the pensioners and persons
with low income. The event fits in the range of actions
that occurred during the 119 years from commissioning
in 1892, the first water complex in Chisinau. The
construction of water supply system in this community
began in August 2009 and was completed in October
2011 the total costs reaching nearly 3 million lei..
Along the aqueduct were built 31 cămine, including
seven fire hydrants, Thus, Buneţ village is the 30th
locality within the Chisinau municipality supplied
centrally with drinking water by “Apa-Canal Chisinau”.
According to draft calculations the maximum water
consumption needs is 35 m3/24 hours for Buneţ village,
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and 244 m3/24hours for new district of Tohatin village.
Water supply to these two places is made by 180 mm
diameter polyethylene supply pipe.
In this issue the journal continues with the second
part of the article “Switzerland of management experience
in the example of decentralized management of water
supply systems” signed by Nicole Töpperwien opened in
the 14th edition of the Water Journal. Referring to the
New Public Management of water and sanitation sector,
the author writes that small and medium municipalities
are faced with issue related to finding a sufficient
number of candidates for such jobs. Traditionally, only
some offices have members working on full-time basis.
Most active members are charged reduced amount
or not paid at all. In general, municipalities decide
by themselves how to organize their administration.
They are also responsible for selecting and hiring civil
servants, the establishment of their remuneration.
Municipalities focus on education of personnel and
municipal executive bodies. Most cantons provide
targeted training for the administration of communal
level under different programs for civil servants and
politicians.
In this edition the magazine has reserved a few
pages to partly reproduce discussions held at the round
table entitled “Impact of irrigation on the environment”
with the participation of specialists from the many
institutions in Moldova: Teodor Coşuleanu, prof.,
UASM, George Jigau, prof., Center of Applied Soil
Science; Coronovschi Alexander, Head of Department
at the Agency “Apele Moldovei”; Ion Fliurţă, specializing
in Water Resources Management Department, “Apele
Moldovei”; Corneliu Busuioc, environmental consultant
within project TAVA, Svetlana Maruseac, Deputy Head
of Water Resources and Atmospheric Air Inspection
Department, the State Ecological Inspectorate; Sergiu
Budeşteanu-Fund “Millennium Challenge Moldova”.
The present participants greeted the launching of
opportunity to discuss the impact of irrigation upon
the environment, given the bad experience during the
90’s, when in the Southern region of Moldova was built
an irrigation system which could then be used due to
increasing salt concentrations in water samples.
The story of river Cubolta, which is currently on
its way to rehabilitation, was shared with readers by
Oleg Rotari, president of NGO Ormax, Drochia raion.
River Cubolta runs through 16 communities on its way,
thus crossing five raions in the Northern Moldova. The
length of the river is 101 km. The main problems which
this water resource is currently facing are the following:
unauthorized solid waste landfills, sewage leaking
into the river, excessive silt layer of riverbed, lack of
protection of riparian strips and others. A first step
in river Cubolta’s rehabilitating taken by Ormax team
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was the initiation of the strategies that provided various
practical activities, which implemented in complex
should reduce the human impact and generate various
positive results in river basin. But much remains to
be done to have the clean water in river Cubolta. For
example, in some localities Cubolta river valley is
heavily polluted with waste up till today.
About the Czech development projects in Moldova
on water and sanitation services speaks Mrs. Daniela
Moyzesova adviser in development cooperation, Czech
Embassy to the Republic of Moldova. An important
project is currently implemented in Nisporeni and
neighbouring villages Vărzăreşti and Grozeşti. In fact,
it is a joint project run in cooperation with multilateral
partnership involving EU and two development agencies
- Swiss and Austrian, these actors together building the
water supply system. On its turn the Czech Republic
was in charge of building a wastewater treatment plant.
This project was launched in August 2010 and shall
be completed in November 2012. The Czech Republic
made two other projects on waste water treatment - in
cities Cimislia and Vulcanesti. According to the author,
direct implementation of projects will be necessarily
combined with local capacity building activities to
ensure sustainability of results obtained in this process.
In Cimislia town, for example, the project is supported
by the Municipal Council which contributes of at least
20 percent of the work which will be executed by the
local labour force.
Under the heading “Readers Forum” is presented the
opinion of PhD. Elena Zubcov and Dr. Lucia Bileţchi
both representing Hydrobiology and Ecotoxicology
Laboratory, Institute of Zoology of the ASM.
Last page of the magazine are dedicated to aquatic
biodiversity. Are represented the pond duck (Anas
platyrhynchos L.) and yellow water lily (Nuphar lutea
L.). The first is also known as wild duck, the “father”
of domestic duck, which has many similarities with the
outdoor and natural behavior. Weight and dimensions
yields to domestic specimens. Usually does not exceed
1.5 kg, but in some cases can reach 2 kg and a wing span
of 30 cm.
Yellow lily is a perennial herb, with dimensions
between 1 and 1.5 m are found in waters with depths
of up to 3 m, smoothly flowing, stagnant or swampy
places in the plains, but also in special facilities, such as
parks, ponds, lakes recreation areas. Unlike the white
lily, which already has been written in the magazine,
the yellow one grows in shady areas. Undeniable beauty
of lily flowers - both solitary and intoxicating aroma.
In Moldova, this plant is considered an endangered
species.
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Animale acvatice

Raţa-de-baltă
(Anas platyrhynchos L.)

E

ste cunoscută şi cu denumirea de raţă sălbatică, fiind “strămoşul” raţei domestice, cu care are
numeroase asemănări de exterior, dar şi de comportament natural. Ca greutate şi dimensiuni cedează în
faţa exemplarelor domestice. De regulă, nu depăşeşte 1,5 kg, însă în unele cazuri poate atinge şi 2 kg la o
anvergură a aripii de 30 cm.
Dimorfismul sexual este evident din toamnă şi
până în primăvară, incluzând perioada de cădere în
perechi şi de împerechere, când masculii, care sunt
cu puţin mai mari decât femelele, se prezintă mai
viu coloraţi, în special capul şi gâtul care sunt de un
verde metalizat. Femela are o culoare mai apropiată
de cea a mediului său de viaţă – brună-gălbuie, cu
pete şi dungi brune, negre şi albe. Schimbarea penajului se produce după clocit, în iunie-iulie, astfel încât culoarea masculului devine foarte asemănătoare
cu cea a femelei. În această perioadă diferenţierea se
face uşor după cioc, care la răţoi este galben-verzui,
iar la raţă – galben-cenuşiu. Labele sunt roşii-oranj.
Glasul raţei-de-baltă este un măcăit puternic la
femelă şi unul mai discret, mai nuanţat şi mai răguşit la mascul.
Simţurile sunt ascuţite. Se distinge prin vedere
binoculară de excepţie şi un câmp vizual de aproape
360 grade. Aude foarte bine. Raţa-de-baltă este longevivă – rar exemplar nu ajunge la 10 ani.
Habitatul raţei-de-baltă este legat, cum ne sugerează chiar denumirea, de biotopul bălţilor cu
stuf, dar şi al lacurilor cu apă multă şi vegetaţie bogată, care să-i asigure adăpostul şi hrana. Apreciază
prezenţa sălciilor scorburoase, alegându-le pentru

cuibărit. Iarna este întâlnită frecvent pe râurile interioare care nu îngheaţă sau pe lacurile din vecinătatea oraşelor. În iernile grele migrează spre sud, de
regulă în zona Mediteranei.
Hrana este variată, compusă atât din vegetaţie,
cât şi din vietăţi mici: plante acvatice, seminţe, insecte, larve, melci, peşti etc. Îşi dobândeşte hrana
de la adâncimi mici, atât cât ajunge scufundânduşi capul, căci este o raţă de suprafaţă, cu activitate
diurnă, care înnoptează, de obicei, pe apă. În nopţile cu lună plină se hrăneşte şi noaptea pe câmpurile cu grâne. La rândul său, raţa-de-baltă poate
cădea pradă păsărilor răpitoare, vulpilor, câinilor
sălbăticiţi. Aceştia atacă şi cuiburile cu ouă, devastându-le. Bobocii pot fi vânaţi de peştii mari, cum
ar fi ştiuca.
Raţa sălbatică este monogamă, perechile constituindu-se încă din zilele însorite de iarnă, în cadrul
stolurilor care iernează la noi. În martie-aprilie perechile se separă şi încep zborurile nupţiale în căutarea
locului de cuibărit, nu foarte departe de apă. Cuibul
este amenajat pe pamânt, în scorburi, în grămezile
de vreascuri, în cuiburile părăsite de alte păsări etc.
Începând din luna aprilie, femela depune 8-14 ouă,
pe care le cloceşte 24-26 de zile. Ouăle sunt depuse
treptat, clocitul începând după depunerea ultimului ou. Cloceşte numai femela, care părăseşte cuibul
doar pentru a se hrăni, timp în care lasă ouăle acoperite cu ierburi şi cu pene.
Dupa eclozare, bobocii pot înota imediat. Devin
capabili de zbor la 8 săptămâni şi pregătiţi pentru reproducere la 1 an.

PLANTE ACVATICE

Nufărul galben
(Nuphar lutea L.)

E

ste o plantă ierboasă perenă, cu dimensiuni între 1 şi 1,5 m. Se întâlneşte în ape cu
adâncimi de până la 3 m, lin curgătoare, stagnante sau în locuri mlăştinoase din zonele de
câmpie, dar şi în spaţii special amenajate, cum
ar fi parcurile, heleşteele, iazurile din zonele de
agrement.
Spre deosebire de nufărul alb, cel galben
creşte şi în zone umbrite. Datorită frunzelor
groase, submerse, de formă ovală, circulară
(ating în diametru 3-6 cm, dar, în unele zone
geografice, se întâlnesc şi exemplare de 40-60
cm) sau care amintesc de conturul inimii, plutitoare pe suprafaţa apelor, planta are o valoare decorativă general recunoscută. Peţiolii sunt
foarte lungi, de formă triunghiulară, în timp ce
rădăcina este un rizom cărnos, repent, ramificat, care iernează în nămolul de pe fundul bazinului acvatic, pentru ca în primăvară să dea
start unui nou ciclu de viaţă.
Podoaba incontestabilă a nufărului sunt
florile – solitare, cu aromă îmbătătoare. Bisexuate, ele prezintă între 4 şi 7 sepale petaloide
care nu sunt altceva decât frunze metamorfozate ce reprezinta învelişul extern al florii. De
culoare galbenă-verzuie, floarea prezintă în
partea interioară între 10 şi 20 de petale, de
dimensiuni mai mici ca sepalele, şi un peţiol
aplatizat. Nufărul galben dă în floare în lunile
iunie-iulie.
Mai puţin spectaculoase, fructele sub formă
de con (baciform), de culoare verde se formează

şi se maturizează la suprafaţa apei. Antrenate de
curenţi, fructele îşi scutură seminţele în nămol,
acestea păstrându-şi perioade îndelungate capacitatea de a germina. Însă nufărul galben nu se
înmulţeşte doar prin seminţe, ci şi prin rizomi.
Nufărul galben este răspândit în toată Europa şi în Asia Mică. În Republica Moldova face
parte din flora spontană care se atestă de-a lungul cursului inferior al Nistrului şi al Prutului,
dar şi în lacul Leuntea şi în limanul Cuciurgan.
Formează populaţii omogene sau eterogene,
împărţind acelaşi spaţiu fie cu nufărul alb, fie
cu alte plante acvatice.
Pe lângă faptul că este un element peisagistic fermecător, nufărul galben joacă un rol important în fitocenozele acvatice, servind ca hrană pentru animale şi păsări. În unele zone ale
globului planta este folosită şi în alte scopuri. De
pilda, seminţele prăjite se folosesc ca substituent
al cafelei, frunzele – în marochinărie, iar infuziile obţinute din rădăcini – în tratarea diferitelor afecţiuni ale rinichilor sau gâtului, pentru
calmarea durerilor. Rizomii nufărului galben
sunt folosiţi sub formă de cataplasme în tratarea
unor boli dermatice sau în calitate de insecticide
împotriva gândacilor de bucătărie. În general,
nufărului galben i se atribuie calităţi astringente, sedative, antibiotice, emoliente etc. Deşi au
un gust amărui, frunzele şi florile servesc ca materie primă pentru prepararea gemurilor.
În Republica Moldova nufărul galben este
considerat o specie periclitată.

