Publicaţie trimestrială dedicată protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor de apă

Nr.17

ISSN 1857-2774

DIN CUPRINS:
Seceta şi apa. Editorial.
Ştiri scurte
Buletinul ecologic „Cronica apelor”
Forumul cititorilor
Legea apelor
Animale şi plante acvatice

Chişinău,
august 2012

CUPRINS
Editorial. Seceta şi apa . ...................................................................................................................1
Vladimir Garaba, redactorul revistei
Ştiri scurte:.......................................................................................................................................2
Unităţile de implementare abordează aspecte concrete de dezvoltare
Elaborarea legislației secundare pentru implementarea Legii apelor
Identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă
Acord de protecție ecologică a fluviului Nistru
Bani pentru implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă
Prutul – râul care ne unește
Vizită de studiu în România
Consultări publice pe marginea Strategiei de Comunicare privind Apele de Suprafaţă
Cronica apelor .................................................................................................................................5
Forumul cititorilor ........................................................................................................................11
Legea apelor . .................................................................................................................................12
Sumar în limba engleză..................................................................................................................27
Animale acvatice: Viza ..................................................................................................................29
Plante acvatice: Bumbăcăriţa.........................................................................................................30
Colegiul redacţional: Petru Cocîrţă, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞ a RM, Arcadie
Rusnac, SA „Apă-Canal Chişinău”, Ion Fliurţă, Agenţia „Apele Moldovei”, Nicu Vrednic,
Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Ion Şalaru, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Vladimir Garaba, Organizaţia Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova,
conducătorul proiectului.
Au colaborat: Nadina Gheorghiţă, Diana Garaba, Efim Colun.
Adresa redacţiei: Republica Moldova, MD 2009, Chişinău, str. Mihai Eminescu nr. 1
Tel.: 24 56 05, 27 56 03
e-mail: vladgaraba@yahoo.com
Materialele publicate reflectă opinia autorilor care nu întotdeauna coincide cu cea a redacţiei sau a finanţatorilor.
Reproducerea integrală sau parţială a materialelor publicate în “Revista Apelor” necesită, în mod obligatoriu, acordul redacţiei.
“Revista Apelor” nr.17, 2012
Pe copertă: Râul Prut, satul Costeşti. Autor Aleca Reniţă
Tipar&Design: “Tipografia-Sirius” SRL, tiraj: 2000
Finanţatorii proiectului: Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, sponsori locali.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

Editorial

Seceta şi apa

Lipsa de apă în sol şi temperaturile extrem de înalte sunt cauza principală a secetei. În vara curentă aceşti
doi factori negativi s-au combinat: ploi au fost mult mai
puţine decât mediile multianuale, iar arşiţa a durat o
perioadă neobişnuit de îndelungată (mai-august), bătând toate recordurile secolului.
Conform datelor preliminare, seceta din acest an
a adus prejudicii agriculturii în sumă de cerca 2 miliarde de lei, de două ori mai mari decât în 2007, un
alt an secetos din ultima perioadă. Pierderile nu pot fi
recuperate. Vor avea de suferit oamenii de la ţară, dar
şi orăşenii. Uniunea Europeana a anunţat că va acorda
ajutor ţării în diminuarea pericolului declanşării unei
eventuale crize alimentare, dar nu se ştie când şi la cine
va ajunge acesta. Oamenii prejudiciaţi de secetă aşteaptă nu compasiune şi promisiuni, ci susţinere reală de
la autorităţi, dar şi măsuri de prevenire a consecinţelor
grave ale calamităţii.
Fenomenul secetei în Moldova se repetă o dată în
trei-cinci ani cu tendinţa de a se amplifica. Pentru a
preveni dezastrele Guvernul este obligat să reformeze
radical agricultură, şi în primul rând să rastabilească
mai rapid fostele sisteme de irigare cu apa din râurile
Nistru şi Prut. S-a anunţat deja că, în cadrul proiectului
„Compact”, finanţat din mijloacele Guvernului SUA, în
anii următori vor fi reabilitate 11 sisteme de irigare care
vor asigura cu apă 15,5 mii hectare de terenuri agricole.
Încă 5 sisteme similare pentru suprafaţa de 20 mii de
hectare se prevăd a fi construite de către o companie din
Israel. În plus, începând cu anul 2014, se preconizează
lansarea procesului de restabilire a 10 sisteme de irigare
în cadrul Programului European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, destinat ţărilor din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD). În total, se preconizează extinderea suprafeţei totale a terenurilor irigate până la
300 mii ha. Pentru aceasta sunt necesare 11 miliarde de
lei. Din partea autorităţilor se cere o mobilizare a eforturilor, inclusiv lichidarea oricăror bariere birocratice
din calea elaborării, expertizării şi implementării proiectelor de reabilitare a sistemelor de irigare.
Mulţi ecologişti, pe bună dreptate, nu se uită cu
ochi buni la irigare. Dacă nu se respectă cerinţele tehnologice, irigarea poate conduce la degradarea accelerată a solurilor prin erodare, salinizare, înmlăştinire
etc. În acest caz creşte considerabil rolul specialiştilor
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în domeniu (hidrotehnicieni, pedologi, hidrologi, alţii),
însă, din păcate, i-am pierdut, în mare parte, pe parcursul ultimilor 20 de ani. Acum trebuie să revenim la
pregătirea lor mai bună.
Din punctul de vedere al utilizării durabile a resurselor de apă accentul trebuie să se pună pe apa din râurile Nistru şi Prut. Este periculos să se atenteze la sursele de apă ale râurilor mici. Din cauza supraexploatării,
o bună parte din ele au secat şi procesul este în creştere.
Cantitatea mică de precipitaţii a afectat fântânile şi
izvoarele din sate, în multe din ele apa a dispărut sau
s-a înrăutăţit calitatea acesteia. Se vorbeşte despre secarea a 10% din fântâni, dar în realitate situaţia este mult
mai gravă. Sute de mii de familii sunt nevoiţi să aducă
apă de la distanţe mari, să limiteze consumul în scopuri
gospodăreşti. Loturile de pământ de pe lângă casă n-au
putut fi udate şi sătenii au ajuns să meargă la piaţă după
legume, contribuind astfel la creşterea preţurilor. Unica
posibilitate de supravieţuire a populaţiei rurale în aceste condiţii este dezvoltarea sistemelor de alimentare cu
apă şi canalizare. Construcţia de apeducte trebuie să
devină o prioritate naţională.
Pe lângă toate acestea, cineva ar trebui să-i înveţe pe
oameni să acumuleze şi să utilizeze raţional minimumul
de apă de care dispun; să construiască acumulatoare de
apă de ploaie pe care apoi s-o folosescă în gospodărie,
inclusiv pentru irigare; să curăţe şi să adâncească fântânile, dar nu atunci când se termină apa, ci în fiecare an;
să lucreze adecvat terenul agricol, reducând, pe cât posibil, procesul de evaporare a apei în atmosferă; să încorporeze în sol îngrăşăminte organice. Aceste măsuri pot
diminua pierderile cetăţenilor, fiind un remediu eficient
contra secetei. Şi asigurarea în agricultără, fără îndoială,
trebuie să aibă o răspândire mult mai mare.
Specialiştii în climatologie afirmă că secetele vor
deveni tot mai frecvente şi mai severe. Experienţa noastră în lupta cu acest fenomen este modestă. Cred că ar
trebui să preluăm practica gestionării resurselor de apă
de la ţările situate în zona climaterică cu deficit permanent de precipitaţii, cum ar fi Israelul, unele ţări arabe
şi din Asia Mijlocie.

Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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ŞTIRI SCURTE
Unităţile de implementare abordează aspecte
concrete de dezvoltare
Recent, sub egida Ministerului Mediului, s-au
convocat reprezentanţii unităților de implementare a
Programului de dezvoltare a companiilor de apă din
Republica Moldova. Scopul reuniunii a constat în analiza, pas cu pas, a procesului de realizare a prevederilor
programului, instruirea în cele mai stringente probleme
ce urmează a fi puse la punct în perioada imediat următoare de către unităţile de implementare.
În cadrul ședinței de lucru fiecare unitate a prezentat un raport cu privire la gradul de realizare a
obiectivelor trasate conform Acordului semnat între
consiliile raionale și BERD. În acest context, pentru
optimizarea procesului de lucru coordonatorii din cadrul Ministerului Mediului au intervenit cu comentarii
și propuneri de îmbunătățire a activităților prevăzute
în program. Astfel, au fost discutate procedurile optime pentru realizarea debursărilor în conformitate cu

legislația națională, modalitățile de economisire a resurselor financiare etc.
Un subiect aparte l-a constituit tehnica de completare a dosarului de licitație pentru achiziţia apometrelor. De asemenea, au fost puse în discuție și alte
aspecte din domeniu, liderul de echipă al Companiei
de Consultanță EPTISA, Bill Payne, oferind răspunsuri
la întrebările adresate de către participanţi și recomandările de rigoare. Ca rezultat al discuțiilor, în sarcina
unităţilor de implementare a programului a fost pusă
prezentarea, până la următoarea ședință de lucru, a
planurilor de plată pentru lucrările ce se realizează în
baza contractelor semnate între companiile de apă și
firmele de construcție, precum și pregătirea pachetelor
de documente pentru înaintarea cererilor de plată către
BERD.

* * *

Elaborarea legislației secundare pentru
implementarea Legii Apelor
În cadrul unei şedinţe organizate de Ministerul
Mediului în comun cu Fondul “Provocările Mileniului –
Moldova”, Activitatea “Reforma Sectorului de Irigare” şi
Subactivitatea “Managementul Bazinelor Hidrografice”
au fost prezentate şi luate în discuție proiectele de acte
secundare, necesare pentru punerea în aplicare a Legii
apelor nr. 272 din 23.12.2011. Între acestea: regulamentele privind autorizarea de mediu a folosinței speciale a
apei, regulamentul de raportare de către utilizatorii de
apă a apei folosite, regulamentul privind identificarea,
delimitarea și clasificarea corpurilor de apă. Proiectele
actelor menţionate au fost elaborate, cu suportul Fondului “Provocările Mileniului – Moldova”, de către o echipă de experţi naţionali şi internaţionali, cu participarea
activă a reprezentanţilor ministerelor şi ai instituţiilor
implicate în acest proces.
În urma analizei şi a dezbaterilor pe marginea proiectelor propuse, membrii grupului de lucru au ajuns
la concluzia privind necesitatea comasării celor două

regulamente ce țin de folosința specială a apei prin elaborarea unui singur document, care ar include în sine
toate reglementările ce țin de folosința specială a apei.
În acest mod, cadrul normativ de implementare a
Legii apelor va fi supus optimizării şi, implicit, va spori
gradul de accesibilitate pentru aplicanţii acesteia.

* * *

Identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă
Recent, specialiștii Activității “Reforma Sectorului de Irigare” a Proiectului “Tranziția la Agricultura
Performantă” din cadrul Programului „Compact” s-au
întrunit pentru a discuta pe marginea problemelor ce
2

persistă în domeniul identificării, delimitării şi clasificării corpurilor de apă în sub-bazinele Bîc şi Botna. În
scopul remedierii situaţiei a fost propus proiectul unei
metodologii inedite, bazată pe experienţa acumulată în
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zona-pilot din sub-bazinele Bîc şi Botna. Metodologia
în cauză se prezintă ca un act obligatoriu în procesul
de implementare a Legii Apelor nr. 272 din 23.12.2011.
La discuţii au participat reprezentanţii instituţiilor implicate în procesul de gestionare a bazinelor
hidrografice din cadrul Ministerului Mediului, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Serviciului Piscicol,
Institutului de Zoologie, Institutului ACVAPROIECT,
Agenției “Apele Moldovei”, Agenției pentru Geologie și
Resurse Minerale, Institutului de Ecologie și Geografie, Institutului de Geologie şi Seismologie, Fondului
“Provocările Mileniului – Moldova”, Proiectului “Reforma sectorului de irigare și reabilitare a sistemelor
de irigare centralizate”, Activității “Reforma Sectorului
de Irigare”.

* * *
Acord de protecție ecologică a fluviului Nistru
O delegaţie reprezentativă a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale de la Kiev a vizitat recent Republica Moldova în scopul desfăşurării unei runde de
consultări bilaterale cu omologii din cadrul Ministerului Mediului de la Chişinău privind proiectul Acordului
moldo-ucrainean de colaborare în domeniul protecţiei
şi dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru.
Pe parcursul consultărilor participanţii au examinat şi coordonat, articol cu articol, textul proiectului de acord. Conform prevederilor acestuia, părțile
semnatare își asumă obligația de a respecta normele

internaționale în vederea protecției ecologice a fluviului Nistru. Un element aparte al acordului îl constituie
protecția resurselor biologice acvatice și a biodiversității
fluviului.
Ca rezultat al consultărilor, părţile au introdus modificări în textul iniţial al proiectului de acord. Până la
semnarea acestuia, textul modificat urmează a fi supus
consultărilor la nivel naţional. Se aşteaptă participarea
activă a structurilor de stat, ONG-urilor de mediu şi a
populaţiei din ambele ţări.

* * *

Bani pentru implementarea proiectelor în domeniul
aprovizionării cu apă
În primul semestru al anului 2012 în Republica
Moldova și-a desfășurat activitatea o delegație a Uniunii Europene, care a avut misiunea de a evalua modul
şi gradul de realizare a obiectivelor Matricei de Politici
a „Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în
domeniul Apelor” în anul 2011.
Potrivit surselor de la Ministerul Mediului, în anul
2011 au fost elaborate și aprobate un șir de acte legislative și normative cum ar fi Legea apelor și Legea privind
serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. De
asemenea, au fost construiţi 10 km de apeduct și sisteme de canalizare, a fost înlocuit utilajul tehnologic la 37
staţii de pompare în sistemul de alimentare cu apă şi la
11 staţii de pompare în sistemul de canalizare, fapt care
a permis conectarea la sistemul centralizat de aprovizioanre cu apă a 69915 și a 3390 – la rețelele de canalizare.
Ținând cont de faptul că gradul de realizare a

obiectivelor propuse a fost apreciat la nivel de circa 86 la sută, delegaţia UE a decis acordarea tranşei a
doua de suport financiar în sumă de circa 12 milioane de euro.
Pentru obținerea celei de a treia tranșe în valoare
de 13 milioane de euro în anul 2012 urmează a fi elaborată și aprobată legislația secundară necesară pentru
implementarea Legii apelor; implementat Proiectul
naţional de alimentare cu apă şi canalizare, susţinut de
Banca Mondială; asigurat accesul a peste 55 000 de persoane la sistemele de alimentare cu apă; elaborat și dat
publicităţii Studiul privind reforma tarifelor etc.
Acordul de finanţare a Programului de susţinere a
politicilor de sector în domeniul apelor a fost încheiat
între Uniunea Europeană şi Republica Moldova în august 2009. Valoarea totală a proiectului a fost estimată
la 50 milioane de euro.

* * *
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”Prutul – râul care ne unește”
În localitatea Văleni din raionul Cahul s-a desfășurat acțiunea ”Prutul – râul care ne unește”. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Mediului al
Republicii Moldova în parteneriat cu Consiliul Raional
Cahul. Alături de autorităţile de la Chişinău şi de la Cahul, la manifestare au luat parte reprezentanții societății
civile și populația din regiunile limitrofe râului Prut.
Programul evenimentului a inclus ceremonia de
dare în exploatare a apeductului din localitatea Văleni,
construit cu suportul financiar al Băncii Mondiale;
conferința științifico-practică ”Problemele actuale ale
Prutului: realități și perspective”, în cadrul căreia au fost
prezentate comunicări privind starea și perspectivele

extinderii ariilor naturale protejate din bazinul Prutului, monitoringul calității apelor râului Prut în limitele
raionului Cahul ș.a.
Evenimentul a constituit un bun prilej pentru
autoritățile centrale și locale, asociațiile neguvernamentale și societatea civilă de a-şi uni eforturile pentru ca, prin activități comune, să atragă atenția asupra
necesității protejării factorilor de mediu.

* * *

Vizită de studiu în România
O delegație din Republica Moldova constând din
specialişti ai Ministerului Mediului, Inspectoratului
Ecologic de Stat, Agenției ”Apele Moldovei”, Centrului
Național de Sănătate Publică și ai altor structuri de stat
a efectuat o vizită de studiu în România în scopul familiarizării cu experienţa şi bunele practici ale statului
vecin în domeniul managementului apelor. Vizita a fost
organizată cu suportul proiectului “Asistenţă tehnică
pentru susţinerea programelor de politici sectoriale în
domeniul apelor”.

Prin prisma oportunităţilor de cunoaştere a proceselor de implementare a proiectelor investiţionale mari,
a tehnologiilor moderne de epurare a apelor uzate, impactul real al vizitei a constat în asigurarea unui suport
efectiv pentru instituţiile din Republica Moldova, antrenate în gestionarea sectorului de aprovizionare cu apă
şi canalizare, pentru operatorii din sectorul dezvoltării
instituţionale a acestuia.

* * *

Consultări publice pe marginea Strategiei de
Comunicare privind Apele de Suprafaţă
Pe data 25 iulie, OT Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de Mediu au organizat prima rundă de Consultări publice pe marginea Strategiei de Comunicare
privind Apele de Suparafaţă, document elaborat în
cadrul proiectului „Consolidarea Societăţii Civile din Moldova pentru un Mediu îmbunătăţit” implementat de Miliekontakt International prin prisma programului MATRA a Guvernului Olandei.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului
Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Centrului
Naţional de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate Publică din municipiul Chişinău, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Agenţiei „Apele Moldovei”, Consiliului
de Bazin Bîc, ONG-uri de mediu şi alte părţi interesate.

Dl. Vlad Garaba, autorul Strategiei de Comunicare
privind Apele de Suprafaţă, a facut o scurtă prezentare, menţionînd că misiunea acesteia este comunicarea eficientă cu toţi partenerii sociali din districtul
hidrogragic pentru promovarea unui management
integrat al apelor de suprafaţă. Totodată, dumnealui
a specificat că apele de suprafaţă din republică sunt
în pericol şi prin implementarea acestei strategii se
doreşte schimbarea comportamentului populaţiei.
Participanţii la consultări au venit cu unele recomandări şi sugestii, care vor fi introduse în textul strategiei. În scurt timp strategia va fi prezentată publicului pentru a două rundă de consultări.
Sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea Strategiei la această etapă sunt binevenite.

* * *
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CRONICA APELOR
(trimestrul II a. 2012)

1. Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada aprilie-iunie 2012, situaţia privind precipitaţiile
şi regimul de umiditate se prezintă după cum urmează.
Cantitatea precipitaţiilor căzute pe o mare parte a
teritoriului a constituit de la 65 mm (Tiraspol, Ștefan
Vodă) până la 130 mm (Cornești), sau 40-75% din nor-

mă. Doar izolat au căzut 135-190 mm (80-95% din normă). Un deficit semnificativ de precipitații s-a semnalat
în luna iunie – suma lor în fond nu a depășit 10-45 mm
(15-60% din normă). Maxima zilnică de precipitaţii pe
parcursul lunilor aprilie-iunie a atins 61 mm (mai).
Pe parcursul lunilor aprilie-iunie s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ploi puternice:

Punctul

Data

Începutul

Sfârşitul

Cantitatea, mm

Bravicea

19.05

700

800

38

Bravicea
Vulcănești

19.05
19.05

528
1403

855

54

14

33

Giurgiulești

28–29.05

1830

440

59

În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2011, pe teritoriul republicii precipitaţii
au căzut în fond cu 25-100 mm, iar în unele raioane –
cu 135-170 mm mai puţine.
Conform situaţiei din 28 aprilie a.c., rezervele de
umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă (60% din teritoriu) au
constituit 25-35 mm (75-135% din normă), pe 40% din
teritoriu – 5-20 mm (15-65% din normă). Pe 70% din
teritoriu în stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele
de umezeală productivă au constituit 105-205 mm (85145% din normă), izolat (30% din teritoriu) – 55-90
mm (45-75% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil
al solului pe terenurile cu arătură (60% din teritoriu) au
constituit 10-20 mm (45-75% din normă), pe 40% din
teritoriu, preponderent în raioanele de nord ale ţării –
25-40 mm (90-150% din normă), în stratul de sol cu
grosimea de 1 m pe 50% din teritoriu – 110-180 mm
(100-140% din normă), în restul teritoriului – 75-95
mm (60-75% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale pe 60%
din teritoriu au constituit 60-95 mm (45-75% din normă), pe 40% din teritoriu – 110-155 mm (80-135% din
normă).
Potrivit situaţiei din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea
de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă (60% din
teritoriu) în fond au constituit 65-125 mm (75-130%
din normă), pe 40% din teritoriu – 8-45mm (10-65%
din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil
al solului pe terenurile cu semănături de porumb (60%
Revista Apelor nr. 17, 2012

35

din teritoriu) au constituit în fond 25-40 mm (80-135%
din normă), în restul teritoriului – 5-20 mm (20-65%
din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1m pe 60%
din teritoriu – 100-140mm (75-110% din normă), pe
40% din teritoriu – 70-85 mm (50-70% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale pe 60%
din teritoriu au constituit 105-125 mm (75-115% din
normă), în restul teritoriului – 45-80 mm (40-60% din
normă).
Potrivit situaţiei din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în sol pe plantaţiile cu culturi agricole
sunt reduse, izolat în stratul arabil şi în cel cu grosimea
de 0,5 m acestea sunt epuizate totalmente.
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de
porumb (70% din teritoriu) în fond au constituit 5-40
mm (10-65% din normă), în restul teritoriului – 50-60
mm (75-90% din normă). În stratul de sol cu grosimea
de 1 m pe 80% din teritoriu rezervele de umezeală productivă au constituit 25-75 mm (25-60% din normă), în
raioanele extreme de nord şi izolat în cele de sud – 90130 mm (75-90% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui
au constituit 5-40 mm (5-65% din normă), în stratul
de sol cu grosimea de 1 m pe 85% din teritoriu – 25-50
mm (30-60% din normă), izolat – 80-85mm (75-95%
din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 70% din teritoriu în fond au constituit 20-65 mm
(15-55% din normă), în restul teritoriului – 75-90 mm
(75-105% din normă).
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* * *

Scurgerea apei râurilor
în trimestrul II al a. 2012
Scurgerea apei pe râul Nistru pentru întreaga perioadă a fost mai mică decât cea normală, reprezentând
65-70% din scurgerea medie multianuală.
Scurgerea apei pe râul Prut, amonte de lacul de
acumulare Costești-Stânca, constituie 70– 80% din
normă, iar pe sectorul din aval de baraj aceasta reprezintă 40-45% din scurgerea medie multianuală.
În lunile aprilie şi iunie scurgerea apei pe râul Răut
și râurile mici din Centrul și Sudul republicii a fost considerabil mai mică, reprezentând 20-45%, pe când pe
râurile mici din Nordul republicii acest indice a constituit 60-70% din scurgerea medie multianuală.
În luna mai scurgerea apei pe râul Răut și râurile
mici din Nordul republicii a fost mai mare, reprezentând 70-100% din scurgerea medie multianuală.
În special trebuie menționată scurgerea mică a
apei pe râul Bâc, care constituie 5,4-11,6% din scurgerea medie multianuală. Aceasta se explică prin lipsa
precipitațiilor generatoare de scurgere și debitele mici
deversate din lacul Ghidighici.
Apele mari de primăvară pe râurile Nistru şi Prut
au început la sfârșitul celei de a doua decade a lunii
martie și au încetat la sfârşitul lunii aprilie. Pe Nistru
volumul lor a fost mai mic decât cel normal și a constituit circa 1,5 mlr m3 (volum normal – 1,9 mlr m3), iar
pe Prut volumul apelor la fel a fost mai mic decât cel
normal – 0,35 mlr m3 (volum normal – 0,40 mlr m3).
La începutul decadei a doua a lunii aprilie pe Nistru
a început viitura ecologică, care a durat până la începutul decadei a doua a lunii mai. Creşterea nivelului apei
în luna aprilie pe teritoriul republicii a constituit 1,2-2
m. Izolat s-a observat ieșirea apei în lunca din sectorul
de jos al râului.
La sfârșitul lunii mai pe Nistru, în amonte de lacul
de acumulare Dubăsari, în legatură cu trecerea viiturii
pluviale și mărirea deversării din lacul de acumulare
Dnestrovsk, a avut loc creșterea nivelului apei cu 0,81,1 m. Apa a curs în limitele albiei minore.
În prima decadă și la sfârșitul decadei a doua–începutul decadei a treia a lunii aprilie, pe râul Prut, pe sectorul din amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca, au avut loc viituri pluviale care au generat o creștere
a nivelului apei cu circa 0,7 m. Apa a curs în limitele
albiei minore.
În râul Prut, pe sectorul din aval de lacul de acumulare Costeşti-Stânca, în legătură cu mărirea deversării apei de până la 65 m3, iar la sfârșitul lunii – până la
120 m3 pe sectorul or. Costești – gura de vărsare a râului, pe parcursul lunii s-au observat creșteri ale nivelului apei cu 1-1,9 m. Apa a curs în limitele albiei minore.
În râul Prut, pe sectorul din amonte de lacul de
acumulare Costeşti-Stânca, pe parcursul decadei a doua
a lunii mai, a avut loc o viitură pluvială ce a generat o
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creștere a nivelului apei cu circa 0,6 m, la mijlocul decadei a treia a avut loc o viitură cu o creștere a nivelului
apei cu circa 2 m. În ambele cazuri apa a curs în limitele
albiei minore.

Caracteristica comparativă
cu trimestrul II al a. 2011
Scurgerea apei pe râurile Prut, Nistru, Răut și râurile mici din Centrul și Sudul republicii, în cel de al doilea trimestru al anului 2011, comparativ cu trimestrul
al doilea al anului 2012, se caracterizează prin niveluri
mici ale apei.
Scurgerea apei pe râurile mici din parte de Nord
a republicii a fost caracterizată de niveluri ale apei mai
mari, oscilând între 70 şi 100% din media multianuala
a scurgerii apei.
Volumul apelor mari de primăvară pe râurile Nistru
și Prut a fost aproximativ același cu cel de anul trecut.
Viitura ecologică pe Nistru a avut loc în aceeași perioadă ca și în anul curent, iar nivelul apei pe teritoriul
țării a oscilat între 0,7 şi 1,5 m. În timpul celei de a doua
decade a lunii aprilie pe râul Prut, pe sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, a avut loc o
viitură pluvială ce a generat o creștere a nivelului apei
cu până la 1 m. Apa a curs în limita albiei minore. Pe
sectorul din aval de lacul de acumulare Costești-Stânca,
pe râul Jijia (România), din cauza cantităților mari de
precipitații, de la mijlocul celei de a doua decade și până
la sfârșitul celei de a treia decade a lunii aprilie a avut
loc o viitură pluvială ce a generat o creștere a nivelului
apei cu 0,5-0,9 m. Apa a curs în limitele albiei minore.
În luna mai 2011, nu au fost observate viituri pluviale. Luna iunie 2011, comparativ cu luna iunie 2012, a
fost caracterizată de viituri pluviale atât pe râurile Prut
și Nistru, cât și pe râurile mici ale republicii. Viiturile
pluviale au continuat și în prima decadă a lunii iulie.
Pe unele râuri mici de pe teritoriul republicii, în decada a treia a lunii iunie, din cauza ploilor abundente, a
fost observată o creștere a nivelului apei cu circa 0,5 m.
Apa a curs în limita albiei minore.

2. Apele de suprafaţă
Potrivit datelor obţinute în baza reţelei naţionale
de observaţii a Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi
ca rezultat al analizelor de laborator efectuate în cadrul
Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului pe parcursul
trimestrului II al a. 2012, calitatea apelor de suprafaţă
s-a caracterizat prin următoarele particularităţi:
– au fost depistate 132 depăşiri ale concentraţiilor
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din
34 secţiuni a 12 râuri şi 2 acumulări de apă (Costeşti şi Dubăsari);
– cu ioni de amoniu s-au depistat 28 depăşiri ale
CMA în râurile Nistru, Cogâlnic, Lunga, Răut, Bâc,
Botna, Ichel şi Cahul, inclusiv 14 cazuri de poluare
înaltă (PÎ – 10-100 CMA) cu valoarea maximă de
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91,4 CMA în r. Bâc, secţiunea s. Gura Bâcului, în
luna iunie;
– cu nitriţi s-au depistat 52 depăşiri ale CMA în
râurile Nistru, Cogâlnic, Lunga, Bâc, Prut, Răut,
Botna, Ialpug, Cahul, Cubolta şi Sărata, inclusiv 5
cazuri de PÎ cu maxima de 91,5 CMA în râul Lunga, or. Ceadâr-Lunga, în punctul hidrometric, în
luna iunie;
– cu nitraţi s-au depistat 4 depăşiri ale CMA în râul
Lunga, cu maxima de 3,97 CMA în or. CeadârLunga, în punctul hidrometric, în luna iunie;
– cu produse petroliere s-au depistat 10 depăşiri ale
CMA în râurile Prut, Nistru, Bâc şi acumularea de
apă Costeşti, cu maxima de 10,2 CMA în r. Bâc,
secţiunea s. Gura Bâcului, în luna mai;
– cu CBO5 s-au depistat 9 cazuri de PÎ în râul Bâc,
cu maxima de 25,9 mgO2/dmc în secţiunea mun.
Chişinău, în aval (or. Sângera), în lunile mai şi iunie;
– cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-au depistat 11 depăşiri în râurile Bâc şi Ichel, inclusiv
10 cazuri de poluare extrem de înaltă (PEÎ) în r.
Bâc, cu maxima de 0,49 mgO2/dmc în secţiunea s.
Gura Bâcului la data de 17.05. 2012 şi 1 caz de PÎ
cu valoarea 2,12 mgO2/dmc în r. Ichel, secţiunea s.
Goian, în aval, în luna mai;
Nr.
ctr.
1

– cu fenoli s-au depistat 11 depăşiri ale CMA în râurile Prut, Nistru, Bâc, Răut şi acumularea de apă
Costeşti, cu maxima de 15 CMA în râul Răut, secţiunea s. Ustia, în luna aprilie.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011 s-a
înregistrat o majorare a numărului de depăşiri ale CMA
pentru ioni de amoniu, nitriţi, oxigen dizolvat, CBO5.
Iar pentru nitraţi, produse petroliere şi fenoli s-a înregistrat o micşorare a numărului de depăşiri. Nu s-au
depistat depăşiri ale CMA pentru compuşii zincului,
cuprului, pentru detergenţi anioni-activi sau pentru alţi
poluanţi prioritari.

3. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale informează că în trimestrul II al anului 2012 a eliberat
coordonări privind:
– folosirea specială a apei – 57 coordonări;
– proiectarea noilor sonde arteziene – 13 coordonări;
– forarea noilor sonde arteziene – 13 coordonări.

4. Sisteme de apeduct şi canalizare
SA “Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul II al a. 2012 în comparaţie
cu perioada de referinţă a a. 2011.

Indicii

Trim. II 2011

Trim. II 2012

Captarea apei, mii m3

18 671,8

19 171,0

din surse de suprafaţă;

18 218,1

18 620,5

453,7

550,5

Distribuţia apei, mii m :

18 033,5

18 563,5

din surse de suprafaţă;

17 583,1

18 013,4

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

450,4
11 247,2
6 456,9
13 815,4

550,1
11 125,5
7 000,9
12 504,2

93,4

109

5,59

2,17

9

14

1,05

0,26

3300

4 137

din surse subterane
3

2
3
4
5
6
7
8
9

5. Monitoringul apelor reziduale
Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Ecologic de Stat, pe parcursul trimestrului II al a. 2012 au
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fost supuşi controlului ecologic de stat 241 agenţi economici, potenţiali poluatori ai resurselor acvatice, fiind
identificaţi 281 contravenienţi. Ca rezultat, în privinţa
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acestora au fost perfectate 281 procese–verbale cu privire la contravenţii de mediu şi aplicate amenzi în sumă
de 175 700 lei, din aceasta fiind încasaţi 83 350 lei. În
perioada de referinţă au fost eliberate 49 autorizaţii de
folosinţă specială a apei.
În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor
de suprafaţă, în perioada aprilie-iunie 2012, centrele de Investigaţii Ecologice (CIE) Chişinău şi Bălţi au
prelevat 351 probe de apă şi au efectuat 3 668 analize
fizico-chimice. În majoritatea cazurilor probele au fost
prelevate de la staţiile de epurare (SEB) la recepţie şi
la evacuare, iar pentru a evalua influenţa deversărilor de ape uzate asupra emisarului au fost prelevate
probe pe cursul receptorilor, în secţiunile amonte şi
aval de deversare. Principalii indicatori specifici de
poluare, controlaţi de către CIE, sunt concentraţiile de amoniu, azotaţi, cloruri, sulfaţi, consumul chimic şi biologic de oxigen, materiile în suspensii şi
pH-ul.
CIE al AE Chişinău. Întru verificarea funcţionării
SEB-urilor privind respectarea normelor de deversare
(DLA) şi a concentraţiilor maximal admisibile (CMA)
piscicole, în conformitate cu planul de activitate, au
fost prelevate pentru analiză probe de ape uzate. Rezultatele denotă următoarele:
– SEB Cricova – depăşiri ale CMA piscicole la: CCO
de 73,3 ori; CBO5 de 256,6 ori; MS de 81,2 ori;
NH4+ de 78,44 ori; detergenţi de 7 ori;
– r. Bâc, mun. Chişinău – depăşiri ale CMA piscicole la: CCO de 3,2-7,7 ori; CBO5 de 4,8-11,6 ori;
SO42– de 1,6-5,3 ori; NH4+ de7,8-269, 6 ori; deteregenţi de 7,3-22,2 ori. Cele mai mari depăşiri
au fost constatate în punctele de prelevare aval de
SEB Chişinău şi podul Sângera-Floreni;
– SEB „Topaz-75”, s. Coşniţa, grădiniţa de copii – depăşiri ale CMA la: CCO de 9,3 ori; CBO5 de 10,7
ori; reziduu uscat de 1,6 ori; SO42 de 4,4 ori; NH4+
de 23,4 ori; detergenţi de 8,1 ori;
– SEB „Fabrica de conserve”, s. Coşniţa – depăşiri ale
CMA la: CCO de 40 ori; CBO5 de 160 ori; SO42– de
11,8 ori; NH4+ de 30,6 ori; detergenţi de 6,1 ori;
– SEB „Topaz – 60” , batalionul Forţelor Pacificatoare, s. Coşniţa – depăşiri ale CMA la: CCO de 26,7
ori; CBO5 de 106,7 ori; SO42– de 2,3 ori; NH4+ de
102 ori; detergenţi de 16 ori;
– SEB „Topaz – 24”, primăria Doroţcaia – depăşiri
ale CMA la : CCO de 100 ori; CBO5 de 400 ori;
reziduu uscat de 1,2 ori; SO42– de 23,1 ori; NH4+
de 123,5 ori; NO2– de 9,9 ori; detergenţi de 25 ori;
– SEB „Topaz – 7”, AO „Concordia”, s. Doroţcaia –
depăşiri ale CMA la: CCO de 5,3 ori; CBO5 de
21,3 ori; reziduu uscat de 1,2 ori; SO42– de 25,1 ori;
NH4+ de 225 ori; NO2 de 60,6 ori; NO3 de 1,4 ori,
detergenţi de 9, 2 ori;
– SEB „Biotal -50”, AO „Orăşelul Copilăriei”, s. Pârâta – depăşiri ale CMA la: CCO de 5,3 ori; CBO5
de 22,7 ori; SO42– de 16,6 ori; NH4+ de 189,6 ori;
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NO2 de 69,7 ori; NO3– de 1,9 ori; detergenţi de
14 ori.
Rezultatele investigaţiilor de laborator au fost
transmise inspecţiilor ecologice din teritoriu, acestea
obligând administraţiile SEB-urilor să elaboreze planuri de măsuri pentru redresarea situaţiei.
În conformitate cu buletinul-alertă nr. 462/05 din
18.04.2012 al Serviciului Hidrometeorologic de Stat cu
privire la poluarea r. Bâc (secţiunea s. Gura Bâcului) au
fost prelevate probe de apă din r. Bâc în următoarele
puncte de prelevare: 1) podul Sângera-Floreni; 2) aval de
s. Ţânţăreni, r. Anenii Noi; 3) amonte de SEB Bulboaca,
r-nul Anenii Noi; 4) aval de SEB Bulboaca, r. Anenii Noi;
5) aval de SRL „Pukoven”, s. Calfa, r. Anenii Noi;
6) amonte de SRL „Pukoven”, s. Calfa, r. Anenii Noi; 7)
s. Gura Bâcului, r. Anenii Noi; 8) râul Nistru, amonte de deversarea râului Bâc; 9) râul Nistru, aval de deversarea râului Bâc. Conform analizelor, concentraţia
oxigenului dizolvat, cu excepţia probelor din Nistru,
nu corespunde normelor piscicole în perioada caldă
a anului, variind între 0,7 mg/l şi 1,7 mg/l. Totodată,
au fost depistate depăşiri esenţiale ale conţinutului de
CCO, CBO5 şi amoniu în toate probele prelevate din
r. Bâc. S-a constatat o influenţă semnificativă asupra calităţii apei r. Bâc în secţiunile aval de or. Chişinău (podul Sângera-Floreni) şi aval de SEB Bulboaca,
r. Anenii Noi.
În legătura cu pieirea peştelui din iazul s. Dănceni,
r. Ialoveni au fost prelevate 2 probe de apă din iazul
respectiv. În urma analizelor au fost depistate depăşiri
ale CMA piscicole la: CCO de 13-18 ori; SO42– de 3,23,3 ori; NH4+ de 17,7-17,9 ori. Concentraţia oxigenului
dizolvat (7,1-6,8 mg/l) corespunde normelor piscicole.
Pe acest caz IE Ialoveni a perfectat un proces-verbal cu
privire la contravenţie (nr. 020200 din 02.05.2012) în
temeiul art. 154 al.(2) al CC al RM şi a aplicat sancţiunea contravenţională sub formă de amendă în mărime de 400 u.c. (8000 lei). Au fost prelevate 8 probe
din lacurile mun. Chişinău. Conform analizelor, conţinutul de oxigen dizolvat variază între 4,9 şi 6,6 mg/l.
De asemenea, în toate probele prelevate s-au constatat
depăşiri ale CMA piscicole la CCO de 1,3-13,3 ori şi la
CBO5 de 2-23 ori.
În conformitate cu buletinul-alertă din 14.06.2012
al Serviciului Hidrometeorologic de Stat cu privire la
poluarea excepţională a r. Bâc în amonte de SEB „Chişinău” şi în aval de or. Sângera au fost prelevate probe
de la SEB „Chişinău” şi în aval de or. Sângera. Încercările de laborator au demonstrat că efluentul SEB „Chişinău” (SA „Apă-Canal Chişinău”) a înrăutăţit calitatea
apei r. Bâc prin majorarea concentraţiei în aval în raport cu amonte. Nivelul de poluare comparat constituie pentru CCO – 400/60 depăşirea fiind de 6,7 ori;
CBO5 – 9,9/6,3, de 1,6 ori; MS – 42,4/13,2, de 3,2 ori;
Cl– – 74,2/47,2, de 1,6 ori; SO42– – 1184/301,1, de 3,9
ori; NH4+ 74,2/51,8, de 1,4 ori. Pe acest caz AE Chişinău
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a perfectat un proces-verbal cu privire la contravenţie
(nr. 022577 din 09.07.2012) în temeiul art. 111 al CC al
RM şi a aplicat sancţiunea contravenţională sub formă
de amendă în mărime de 40 u.c. (800 lei).
Totodată, a fost măsurat conţinutul de oxigen dizolvat care s-a dovedit a fi:
– la SEB „Chişinău”, deversare – 6,84 mg/l,
T= 24,5oC;
– în amonte de SEB „Chişinău” – 2,64 mg/l,
T= 21,7oC;
– în aval de SEB „Chişinău” – 1,97 mg/l,
T= 23,4oC;
– în aval de or. Sângera – 1,16 mg/l, T= 23,8o C.
În legătură cu sesizarea locuitorilor din s. Bălţata
au fost prelevate probe de la SEB „Budeşti” şi din râul
Frumuşica. Încercările de laborator au demonstrat că
deversările de la SEB au înrăutăţit calitatea apei râului
Frumuşica prin majorarea concentraţiilor în aval în raport cu amonte pentru: CBO5 – de 1,3 ori; MS – de
1,4 ori; Cl– – de 1,5 ori; NH4+ – de 48,5 ori. Rezultatele
analizelor au fost transmise AE Chişinău pentru utilizare în activitatea de control. Pe acest caz AE Chişinău
a perfectat un proces-verbal cu privire la contravenţie
(nr. 022576 din 06.07.2012) în temeiul art. 111 al CC al
RM şi a aplicat sancţiunea contravenţională sub formă
de amendă în mărime de 40 u.c. (800 lei). La solicitarea
IE Hânceşti au fost prelevate 6 probe de apă din râul
Cogâlnic pentru depistarea sursei de poluare a râului.
S-a depistat că sursa de poluare este ÎM „Amen Ver”
din Hânceşti. Din cauza deteriorării pompelor electrice de la staţia de pompare apele uzate au fost deversate
fără epurare prealabilă în râul Cogâlnic.
În legătură cu sesizarea locuitorilor s. Ratuş, r.
Criuleni au fost prelevate probe din râul Ichel şi de la
SEB „Romaneşti”. Poluarea râului Ichel în s. Ratuş a fost
cauzată de deversările de ape uzate neepurate de la SEB
„Romaneşti”. Ca rezultat al examinării sesizării, Secţia
Inspectare Resurse Acvatice şi Aer Atmosferic din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat a perfectat două
procese-verbale cu privire la contravenţii administraţiei SA „Romaneşti” în temeiul art. 109 şi 149 al CC al
RM cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de amendă, în ambele cazuri, în mărime de 300 u.c.
şi, respectiv, 350 u.c.
CIE al AE Bălţi. Întru verificarea influenţei localităţilor au fost prelevate probe de ape punctiform din 12
cursuri de apă în 22 secţiuni. Rezultatul denotă următoarea situaţie.
În Prut punctele de reper sunt secţiunile Lipcani şi
Costeşti. Indicii de calitate înregistrează depăşiri esenţiale în sec. Lipcani. Valoarea depăşirilor pentru suspensii este de 7,08 ori mai mare decât CMA, CBO5 – de
1,9 ori, pentru ionii de amoniu – de 1,86 ori. În sec.
Costeşti depăşirile nu sunt esenţiale.
Din Răut s-au prelevat probe din 4 secţiuni. VaRevista Apelor nr. 17, 2012

lori ce depăşesc esenţial CMA s-au depistat la ionii de
amoniu şi nitriţi în secţiunea aval de SEB (Regia „Apă
– Canal Bălţi”). La suspensii depăşirile sunt de până la
4,6 ori; la CBO5 – de 3,4-3,8 ori; la ionii de amoniu – de
3,12-8,1 ori; la nitriţi – de 2,55-10,02 ori.
S-au înregistrat zone de impact în urma deversărilor de ape uzate şi în râurile mici. Au devenit mai poluate apele râului Ciuluc din cauza evacuărilor de la SEB
„Apă-Canal Sângerei” şi „Apă-Canal Teleneşti”. Se fac
simţite zonele de impact şi pe afluentul Graidului, unde
sunt evacuate apele uzate de la SEB „Apă-Canal Drochia”, pe afluentul râului Şuvăţul Mic, receptor al apelor
de la DPGLC, Făleşti.
Au fost prelevate probe din 6 iazuri piscicole pentru determinarea continutului de oxigen dizolvat, a ionilor de amoniu, nitriţilor, CBO5 şi a altor indici de calitate. Cazuri de pieire a peştelui nu au fost înregistrate.
Volumul apelor uzate supus controlului analitic constituie 2408 mii m3, inclusiv: suficient epurate 1996,7 mii
m3; insuficient – 303,4 mii m3; fără epurare – 107,8 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 cele 19 supuse investigaţiilor. Comparând media concentraţiilor de
noxe la deversare cu normativul autorizat, constatăm că
acestea s-au încadrat în normativul LAD, apele evacuate de la staţiile ÎM „Regia apă-canal Bălţi”, SEB „Fabrica
de zahăr Glodeni” şi SA „Servicii comunale Floreşti”.
Sunt întreprinse acţiuni pentru menţinerea în stare funcţională a treptelor de epurare a apelor reziduale
la staţiile: DP „Apă-Canal Drochia”, DPLGC „Făleşti”,
„Apă-Canal Sângerei” şi „Apă-Canal Râşcani”. Sunt şi
alte unităţi care la fel dispun de normativul LAD, însă
apele evacuate de la aceste complexe de epurare sunt încărcate cu noxe peste limitele autorizate. Volumul total
de ape a fost insuficient epurat.
În perioada lunilor aprilie – iunie 2012, inspectorii
de stat pentru ecologie au efectuat 5 raiduri de contracarare a spălatului neautorizat al unităţilor de transport
în zona de protecţie a râului Bâc şi a altor obiective acvatice. Ca rezultat, în privinţa persoanelor vinovate de
încălcarea regimului de protecţie a apelor au fost perfectate 47 de procese-verbale cu privire la contravenţii
în temeiul art. 109 alin. (3) al CC.
La unităţile care nu dispun de DLA calitatea apelor la evacuare s-a comparat cu CMA piscicole. La toate
obiectele s-au înregistrat depăşiri şi apele sunt clasificate ca insuficient epurate.

6. Implementarea proiectelor
de protecţie şi utilizare a apei
În lunile mai-iulie ale anului 2012 din mijloacele FEN a fost finanţată implementarea următoarelor proiecte de aprovizionare cu apă şi canalizare, de
construcție a stațiilor de epurare, de construcție și amenajare a fântânilor și izvoarelor:
9

– Amenajarea fântânii din s. Teleşeu r. Orhei –
30 000 lei.
– Construcţia sistemului de apeduct şi canalizare,
etapa 1 – 1 500 000 lei.
–Amenajarea unei fântâni de mină şi a izvorului de
la intrarea în s. Păpăuţi r. Rezina – 30 000 lei.
– Evacuarea apelor reziduale din or. Criuleni la staţia
de epurare a s. Oniţcani, etapa 3 – 1 000 000 lei.
– Reconstrucţia staţiei de epurare din mun. Comrat
– 1 500 000 lei.
– Amenajarea izvorului din s. Vanţina r. Soroca –
30 000 lei.
– Reconstrucţia reţelelor de aprovizionare cu apă
potabilă, s. Malovata Nouă, r. Dubăsari –
1 500 000 lei.
– Construcţia sistemului de apeduct, canalizare, epurare, s. Chiţcanii Vechi, r. Teleneşti – 1 000 000 lei.
– Construcţia şi amenajarea unei fântâni de mină
pentru alimentarea cu apă a 11 gospodării, s. Pecişte r. Rezina – 25 751 lei.
– Reconstrucţia şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă din s. Cârnăţeni, r. Căuşeni
– 2 000 000 lei.
– Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apei în s. Chirileni r. Ungheni –
1 500 000 lei.
– Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă,
c. Coşniţa r. Dubăsari – 597 666 lei.
– Reabilitarea reţelei de canalizare şi construcția staţiei în s. Vălcineţ r. Călăraşi – 1 500 000 lei.
– Apă potabilă de calitate pentru fermieri, s. Vadul
lui Isac r. Cahul – 30 000 lei.
– Reconstrucția fântânii de mină de pe teritoriul
c. Sipoteni r. Călărași – 30 000 lei.
– Reconstrucţia şi amenajarea fântânii pe str. Viilor
din or. Nisporeni – 25 418 lei.
– Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă
potabilă din s. Coşcodeni r. Sângerei – 800 000 lei.
– Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Bulboaca
r. Anenii Noi – 800 000 lei.
– Construcţia fântânii arteziene pentru sectorul Antoneşti al s. Sălcuţa r. Căuşeni – 486 200 lei.
– Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă,
construcţia unei porţiuni de canalizare şi a staţiei
de epurare în s. Ciufleşti r. Căuşeni – 200 000 lei.
– Forarea fântânii arteziene în s. Lingura r. Cantemir, etapa 4 – 389 030 lei.
– Renovarea reţelelor magistrale de apeduct, s. Pârjota r. Râşcani, etapa 2 – 136 126 lei.
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– Amenajarea izvorului în s. Brânzenii Vechi r. Teleneşti – 30 000 lei.
– Aprovizionarea cu apă a cartierului Recea din or.
Cimişlia – 900 000 lei.
– Construcţia reţelelor de alimentare cu apă curentă
a populaţiei din s. Romaneşti r. Străşeni – 200 000
lei.
– Construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de
epurare pentru zona de nord a s. Vorniceni r. Străşeni – 700 000 lei.
– Construcţia reţelelor de canalizare din s. Sociteni
r. Ialoveni – 500 000 lei.
– Aprovizionarea cu apă a com. Sipoteni r. Călăraşi,
etapa 2 – 468 146 lei.
– Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă în s.
Burcuta r. Orhei, etapa 2 – 293 266 lei.
– Construcţia reţelelor de aprovizionare cu apă din
s. Bozieni r. Hânceşti, etapa 2 – 1 200 000 lei.
– Alimentarea cu apă potabilă a s. Grigorăuca r. Sângerei, etapa 2 – 900 000 lei.
– Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Gălăşeni
r. Râşcani, etapa 2 – 817 183 lei.
– Reconstrucţia şi amenajarea fântânii publice din
s. Parcani r. Soroca – 30 000 lei.
– Construcţia şi amenajarea unui izvor public,
s. Pripiceni-Răzeşi r. Rezina – 30 000 lei.
* * *
Pe parcursul trimestrului II al a. 2012, cu suportul
programului de finanţare FISM-2, au fost implementate
subproiecte de renovare a sistemelor de aprovizionare
cu apă şi sanitaţie în 23 de localităţi din raioanele Briceni, Călăraşi, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni,
Edineţ, Făleşti, Floreşti, Hânceşti, Rezina, Râşcani, Ştefan Vodă, Străşeni, Teleneşti, Ungheni, UTAG şi mun.
Chişinău (Coloniţa, Hulboaca). În perioada de referinţă, 3 dintre subproiectele respective au fost finalizate, 15
s-au aflat în proces de implementare, 4 – în fază de contractare şi 1 – în etapa de colectare a contribuţiilor de la
populaţie. Numărul total al beneficiarilor este de 33425
persoane. Costurile aprobate pentru realizarea acestor
subproiecte se estimează la circa 26 milioane de lei.
De asemenea, din mijloacele FISM-2 în 24 de localităţi din raioanele Basarabeasca, Călăraşi, Căuşeni,
Drochia, Glodeni, Hânceşti, Nisporeni, Orhei, Sângerei, Soroca şi Teleneşti s-au aflat în proces de implementare subproiecte care prevăd montarea staţiilor de
epurare a apelor reziduale. Costul aprobat al lucrărilor
este de circa 4,6 milioane de lei.
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Forumul cititorilor
Opiniile inserate, de această dată, la rubrica tradiţională a „Revistei Apelor” aparţin participanţilor la
Conferinţa ecologică municipală a liceenilor din municipiul Chişinău.
Doina CRĂCIUN, elevă a Liceului Teoretic „Budeşti”:
– Gravitatea problemelor ce ţin de protecţia mediului ambiant, în special a resurselor acvatice, oricât ar
părea de straniu, nu este conştientizată la justa valoare
de către populaţia rurală din Moldova. Pentru a schimba situaţia în domeniul respectiv publicaţiilor periodice,
dar şi instituţiilor din teritoriu le revine sarcina de a informa şi de a explica populaţiei riscurile poluării apelor.
Exemplul Consiliului Elevilor din cadrul LT „Budeşti”
este elocvent în sensul promovării paşilor concreţi în
domeniul dat. În special mă refer la Proiectul ecologic
„Noi nu suntem indiferenţi şi ne pasă de mediul în care

trăim”. Anume Consiliul Elevilor a fost acel factor mobilizator, care a unit eforturile a numeroşi actori din localitatea Budeşti (voluntari de diferite vârste şi profesii,
cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale etc.) în numele unui scop comun – curăţarea de
deşeuri a râului Frumuşica din vecinătatea comunei. În
cadrul acestui proiect au fost informaţi despre impactul
poluării apelor de profunzime şi de suprafaţă circa 500
de liceeni, care, la rândul lor, au diseminat informaţia în
propriile familii şi cercuri comunitare. În acest mod, s-a
reuşit mobilizarea unui număr impunător de voluntari
care, în ultimă instanţă, au reuşit să obţină ceea ce şi-a
propus proiectul, şi anume: râul Frumuşica a fost curăţat
pe o porţiune de 400 metri, iar suprafaţa parcului aferent adusă în ordine a constituit 2 hectare. Consider că
„Revista Apelor” trebuie să devină o arenă a schimbului
de experienţă şi a promovării bunelor practici în domeniul protecţiei resurselor acvatice.

* * *
Elena MANIN, elevă a Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”:
– „Revista Apelor” acordă atenţie sporită stării dezastruoase în care s-au pomenit râurile mici, în special
râul Bâc, însă autorităţile nu se grăbesc să-şi asume rolul de „locomotivă a schimbării” în domeniu. Într-un
editorial semnat de redactorul publicaţiei, Vladimir
Garaba, se punea problema depistării tuturor surselor
de poluare a Bâcului, dar şi a cazurilor de utilizare ilegală a resurselor acvatice. Aceasta ar fi un promiţător şi
eficient prim pas în urnirea efectivă a carului din loc.
Cel de-al doilea pas ar putea deveni elaborarea unui

plan comun de acţiuni, la care ar subsemna autorităţile
şi societăţile civile din toate cele şapte unităţi teritorialadministrative situate în bazinul râului Bâc. Cu regret,
trebuie să remarcăm un „detaliu” de-a dreptul curios.
Vocea plină de îngrijorare a organizaţiilor neguvernamentale de mediu, argumentele acestora... nu prea sunt
luate în seamă de către autorităţi. Uitaţi-vă ce se întâmplă. Deşi Moldova are mari probleme în domeniul protecţiei mediului, „verzii” autohtoni nicidecum nu pot
accede în Parlamentul ţării pentru a promova la nivel
legislativ principiile ecologiste. De ce oare?

* * *

Loredana HODOROGEA, Inna VERDEŞ, Centrul Tinerilor Naturalişti, sectorul Râşcani:
– Ca să înţelegem mai clar de ce se reduce pe an ce
trece speranţa de viaţă a moldovenilor şi de ce ne macină cu nemiluita bolile, este suficient ca fiecare dintre noi
să-şi îndrepte privirile spre râul sau pârâiaşul ce trece
prin localitatea de baştină sau prin preajma acesteia. Iar
atunci când vom uni într-un tot întreg „descoperirile”
făcute, vom obţine, cu siguranţă, un tablou trist şi dezolant: râurile şi apele mici din Republica Moldova au fost
transformate de oameni în gunoişti şi canale de scurgere a deşeurilor menajere, industriale şi animaliere. Ceea
ce ne lipseşte pentru a schimba situaţia este viziunea de
ansamblu asupra situaţiei. Deşi în unele localităţi autorităţile şi comunităţile de cetăţeni fac, de la caz la caz,
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curăţenie pe malurile râurilor mici, calitatea apelor nu
înregistrează ameliorări vizibile. Şi asta deoarece alte
localităţi situate pe fluxul râurilor continuă să rămână
surse şi focare de poluare, afectând bazinul hidrografic
în ansamblu. Este şi cazul râului Ichel, care traversează
mai multe localităţi din municipiul Chişinău (Cricova,
Ciorescu, Făureşti, Goieni). În acest context, mi se pare
de bun augur instituirea în paginile „Revistei Apelor” a
unei rubrici specializate în protecţia corpurilor mici de
apă de suprafaţă – „Povestea râurilor mici”. Din materialele inserate la această rubrică ne aşteptăm să aflăm
cât mai multe opinii ale reprezentanţilor puterii locale,
dar şi ale ong-iştilor, implicaţi în realizarea proiectelor
de mediu.
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Legea apelor

PARLAMENTUL Republicii Moldova
Legea apelor Nr. 272 din 23.12.2011
Publicat : 26.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 81
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege, parţial armonizată cu directivele
Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind
tratarea apelor urbane reziduale şi nr. 91/676 CEE din
12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale Consiliului: nr.
2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea
unui cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind
gestionarea calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE
din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea
riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în
domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării,
protecţiei şi folosinţei apelor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul legii
Scopul prezentei legi îl constituie:
a) crearea unui cadru legal pentru gestionarea,
protecţia şi folosinţa eficientă a apelor de suprafaţă şi
a apelor subterane în baza evaluării, planificării şi luării
deciziilor în mod participativ;
b) stabilirea drepturilor de folosinţă a apei şi promovarea investiţiilor în domeniul apelor;
c) stabilirea mecanismelor de protecţie a stării apelor, prevenirea oricărei degradări ulterioare a apelor,
protecţia şi restabilirea mediului acvatic, convergenţa
treptată şi sistematică a protecţiei şi a gestionării lor cu
cerinţele europene;
d) prevenirea deteriorărilor ulterioare, conservarea
şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice şi, în ceea
ce priveşte necesităţile lor de apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede care depind în mod direct de
ecosistemele acvatice;
e) asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă
de suprafaţă şi cu apă subterană de calitate bună, faptul
acesta fiind necesar pentru o utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei;
f) stabilirea unei baze legale de cooperare internaţională în domeniul gestionării şi protecţiei în comun a
resurselor de apă.
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art Nr : 264

Data intrarii in vigoare : 26.10.2013

Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
acvifer – strat sau straturi subterane de rocă sau alte
tipuri de straturi geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie captarea unor cantităţi
importante de ape subterane;
ape de suprafaţă – ape stătătoare şi ape curgătoare
de la suprafaţa solului;
ape subterane – ape care se află sub suprafaţa solului
în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau cu
subsolul;
ape uzate – ape ce provin din activităţi casnice, sociale şi economice, conţinînd poluanţi sau reziduuri
care îi alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale;
autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei
– document eliberat de instituţia subordonată organului
central al administraţiei publice în domeniul mediului,
al cărei titular are dreptul la folosinţa specială a apei în
anumite condiţii, conform dispoziţiilor prezentei legi;
bazin hidrografic – porţiune de teren de pe care toate scurgerile de suprafaţă curg printr-o succesiune de
rîuri, fluvii şi lacuri spre mare într-o singură gură de
vărsare, estuar sau deltă, delimitată prin cumpăna apelor;
Cadastru de stat al apelor – sistem informaţional
de stat ce conţine evidenţa datelor referitoare la reţeaua
hidrografică, la resursele de apă, la prelevările şi la restituţiile de apă, la patrimoniul hidrotehnic;
cerinţă de calitate a mediului pentru ape – concentraţie a unui poluant sau a unui grup de poluanţi în apă,
în sedimente sau în biotă care nu trebuie depăşită pentru asigurarea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului;
comitet al districtului bazinului hidrografic – organ
coordonator şi consultativ al districtului bazinului hidrografic;
corp de apă artificial – corp de apă de suprafaţă creat prin activitate umană;
corp de apă de suprafaţă – parte distinctă şi semnificativă a unei ape de suprafaţă, cum ar fi: lac, lac de
acumulare, iaz, curs de apă – rîu sau canal, segment al
unui curs de apă – rîu sau canal, ape tranzitorii;
corp de apă subterană – volum distinct de apă subRevista Apelor nr. 17, 2012

terană în limitele unui acvifer sau ale mai multor acvifere;
debit salubru – debit minim într-o secţiune pe un
curs de apă necesar pentru asigurarea condiţiilor de
viaţă a ecosistemelor acvatice existente;
district al bazinului hidrografic – suprafaţă de teren din Republica Moldova, constituită din unul sau
din mai multe bazine hidrografice învecinate, precum
şi din apele subterane asociate, identificat ca principală
unitate de gestionare a bazinelor hidrografice;
iaz (heleşteu) – corp de apă artificial format prin
stăvilirea apei cu baraj sau prin abaterea unui curs de
apă, destinat pisciculturii, irigaţiei etc., cu volum de apă
la nivelul normal de retenţie de pînă la un milion m3;
inundaţii – acoperire temporară cu apă, provenită
din revărsarea exagerată a apelor mari de viitură sau din
precipitaţii abundente, a unei porţiuni de teren care, în
mod obişnuit, nu este acoperit de apă;
lac – corp de apă stătătoare de suprafaţă care nu are
legătură cu oceanul planetar;
lac de acumulare – corp de apă artificial care constituie o rezervă de apă, cu o posibilă utilizare în diferite
scopuri, cu un volum de apă, la nivel normal de retenţie, de peste un milion m3;
poluare a apei – introducere directă sau indirectă,
ca rezultat al activităţii umane, a unor substanţe sau a
căldurii în aer, în apă ori sol care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct de ecosistemele acvatice, care duce
la deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează
ori afectează negativ serviciile şi alte folosinţe legale ale
mediului;
poluant – orice substanţă care ar putea constitui un
factor de poluare;
resurse de apă – ape de suprafaţă, ape subterane şi
precipitaţii atmosferice căzute pe teritoriul Republicii
Moldova;
risc de inundaţii – combinaţie între probabilitatea
producerii unor inundaţii şi efectele potenţial adverse
pentru sănătatea umană, pentru mediu, pentru patrimoniul cultural şi pentru activitatea economică, asociate inundaţiilor;
secetă – deficienţă temporară a apelor de suprafaţă
şi a celor subterane ca urmare a modificărilor climatice;
subbazin – suprafaţă de teren în cadrul unui district
hidrografic din care toate scurgerile de apă se varsă,
printr-o reţea de rîuri, fluvii şi lacuri, către un anumit
punct al unui curs de apă în cadrul acestui district hidrografic;
substanţe periculoase – substanţe sau grupuri de
substanţe toxice, persistente şi bioacumulabile, precum
şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care prezintă
pericol;
teren al fondului apelor – teren aflat sub ape, albiile
cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de apă, mlaştini, terenuri pe care sînt amplasate
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construcţii hidrotehnice şi alte structuri ale serviciului apelor, terenuri repartizate pentru fîşiile de deviere
(de pe maluri) a rîurilor, a bazinelor de apă, a canalelor
magistrale şi a colectoarelor, precum şi terenuri folosite
pentru construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, de apă tehnică, de apă curativă, altor necesităţi de interes public;
valori-limită de emisie – masă exprimată în funcţie
de anumiţi parametri specifici, concentraţie şi/sau nivel al unei emisii care nu pot fi depăşite pe durata unei
anumite perioade sau a mai multor perioade anumite;
zone umede – întinderi de bălţi, de mlaştini, de turbării, de ape naturale sau de ape artificiale, permanente
sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare,
dulce, salmastră ori sărată, a căror adîncime nu depăşeşte 6 m;
zone vulnerabile – suprafeţe de teren din care se alimentează apele de suprafaţă şi/sau apele subterane şi
care provoacă poluarea lor cu nitraţi proveniţi din surse
agricole.
Articolul 3. Obiectul de reglementare a legii
(1) Prezenta lege reglementează:
a) gestionarea şi protecţia apelor de suprafaţă şi a
celor subterane, inclusiv măsurile de prevenire şi de
combatere a inundaţiilor, a eroziunii şi măsurile de contracarare a secetei şi a deşertificării;
b) activităţile care au impact asupra apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv captarea şi folosinţa
apei, deversarea apelor uzate şi a poluanţilor, alte activităţi care ar putea dăuna calităţii apelor.
(2) Următoarele activităţi sînt reglementate şi prin
legi speciale:
a) folosinţa apelor minerale naturale şi minerale
medicinale, inclusiv termale;
b) siguranţa digurilor şi altor structuri hidrotehnice;
c) constituirea asociaţiilor de utilizatori de apă pentru irigare, precum şi transferul şi utilizarea infrastructurii pentru irigare de către asemenea asociaţii;
d) pescuitul şi acvacultura, cu excepţia deversărilor
de poluanţi provenite de la instalaţiile de acvacultură şi
introducerii substanţelor periculoase în apă reglementate de prezenta lege;
e) asigurarea aprovizionării cu apă, a deversării
apelor uzate şi a serviciilor de tratare a apei pentru populaţie, comerţ şi industrie.
Articolul 4. Regimul proprietăţii în domeniul apei
(1) Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă,
vulnerabilă şi limitată, un element indispensabil pentru
viaţă şi societate, un factor determinant în menţinerea
echilibrului ecologic, o materie primă pentru activităţi
productive, o sursă de energie şi o cale de transport.
(2) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci un
patrimoniu natural, care trebuie protejat, tratat şi apărat
ca atare.
(3) Apa face parte din domeniul public al statului.
(4) Orice persoană fizică sau persoană juridică are
dreptul la folosinţa apei în condiţiile prezentei legi.
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(5) Terenul de sub apa iazului poate face parte atît
din domeniul public, cît şi din domeniul privat. Orice
persoană fizică sau persoană juridică poate să construiască un iaz pe terenul care îi aparţine cu drept de proprietate, în condiţiile legii.
(6) Terenul fondului de apă este un bun indivizibil.
Articolul 5. Gestionarea resurselor de apă
(1) Gestionarea eficientă a resurselor de apă ale
Republicii Moldova se efectuează în baza bazinului
hidrografic Nistru situat pe teritoriul Republicii Moldova şi a bazinului hidrografic Dunărea–Prut şi Marea
Neagră situat pe teritoriul Republicii Moldova, numite
districte ale bazinelor hidrografice.
(2) Districtul bazinului hidrografic este principala
unitate de gestionare a bazinelor hidrografice şi a apelor
subterane asociate lor.
(3) Districte ale bazinelor hidrografice în Republica
Moldova sînt:
a) districtul bazinului hidrografic Nistru;
b) districtul bazinului hidrografic Dunărea–Prut şi
Marea Neagră.
(4) În cadrul districtelor bazinelor hidrografice pot
fi formate subbazine.
(5) Hotarele districtelor bazinelor hidrografice, hotarele subbazinelor şi hărţile speciale în care sînt determinate se aprobă de Guvern.
Articolul 6. Principiile de gestionare a resurselor de apă
Gestionarea resurselor de apă se bazează în fond pe:
a) principiul participării utilizatorilor de apă, autorităţilor publice centrale şi locale, a societăţii civile şi altor
părţi interesate la procesele de planificare şi de luare a
deciziilor privind folosinţa şi protecţia resurselor de apă;
b) principiul „poluatorul plăteşte”, potrivit căruia
costurile prevenirii poluării sau depoluării resurselor
de apă sînt suportate de către poluator;
c) principiul precauţiei, care presupune că, în cazul
în care există riscuri de prejudiciere gravă sau ireversibilă a resurselor de apă, lipsa certitudinii ştiinţifice
totale nu poate fi folosită ca justificare a evitării luării
de măsuri;
d) principiul folosinţei durabile a apei în sensul că
necesităţile generaţiilor prezente şi viitoare trebuie să
fie luate în considerare la folosinţa şi la protecţia apelor;
e) principiul valorii economice a apei în sensul că
valoarea economică a resurselor de apă şi a gestionării
lor trebuie să fie recunoscută prin introducerea unor
mecanisme de recuperare a costurilor de gestionare a
resurselor de apă.
Capitolul II
REGLEMENTAREA ŞI GESTIONAREA DE
CĂTRE STAT A FOLOSINŢEI ŞI A
PROTECŢIEI APELOR
Articolul 7. Guvernul
(1) În domeniul folosinţei şi al protecţiei apelor,
Guvernul:
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a) coordonează activitatea tuturor autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul apelor;
b) aprobă cadrul normativ pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
c) întreprinde alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
(2) Guvernul coordonează activităţile care trebuie
întreprinse conform prezentei legi şi poate delega anumite împuterniciri, stabilite în prezenta lege, autorităţilor administraţiei publice centrale, altor autorităţi cu
atribuţii în domeniul apelor.
Articolul 8. Organul central al administraţiei publice
în domeniul mediului
Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului este responsabil de implementarea politicii de stat în domeniul gestionării resurselor de apă şi:
a) elaborează politicile, actele normative, planurile
ce trebuie aprobate de Guvern, precum şi modificările
necesare pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu
cerinţele europene;
b) efectuează monitorizarea stării şi a folosinţei resurselor de apă, ţine Cadastrul de stat al apelor;
c) stabileşte instituţia subordonată în ale cărei atribuţii intră eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei şi ţinerea Registrului autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei (denumită
în continuare instituţie competentă);
d) asigură, în comun cu Ministerul Sănătăţii, respectarea legislaţiei privind calitatea şi protecţia apelor;
e) încurajează şi promovează participarea societăţii
civile şi a tuturor părţilor interesate la dezbaterea unor
anumite proiecte în domeniul apelor de interes naţional;
f) asigură cooperarea internaţională şi coordonarea
desfăşurării activităţilor ce rezultă din tratate internaţionale;
g) coordonează donaţiile externe şi gestionează investiţiile în domeniul apelor;
h) întreprinde alte măsuri prevăzute de lege.
Articolul 9. Autoritatea administrativă de gestio-nare
a apelor
(1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor întreprinde măsuri de implementare a legislaţiei în
domeniul protecţiei şi gestionării apelor şi:
a) participă la elaborarea şi la implementarea de
politici, de programe, de planuri şi de măsuri în gestionarea apelor;
b) gestionează construcţiile hidrotehnice care se
află în domeniul public;
c) întreţine corpurile de apă de suprafaţă, zonele
şi fîşiile de protecţie a apelor, conform art. 50 alin. (3);
d) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie, precum şi cele delegate de organul central al administraţiei
publice în domeniul mediului.
(2) Modul de organizare şi de funcţionare a autorităţii administrative de gestionare a apelor se stabileşte
printr-un regulament aprobat de Guvern.
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Articolul 10. Comitetul districtului bazinului
idrografic
(1) Pentru fiecare district al bazinului hidrografic,
Guvernul formează cîte un comitet, în a cărui componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, ai comitetelor subbazinale, ai
asociaţiilor utilizatorilor de apă, ai societăţii civile şi societăţii ştiinţifice.
(2) Principalele sarcini ale comitetului districtului
bazinului hidrografic sînt:
a) consultă la elaborarea, la modificarea şi la aprobarea planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic;
b) participă la procesul de identificare, delimitare
şi de clasificare a corpurilor de apă cărora li se aplică
cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau care au
nevoie de protecţie, sau care ar putea fi afectate de poluare din diferite surse, inclusiv agricole, consultă la
identificarea zonelor vulnerabile;
c) elaborează măsuri care trebuie incluse în planul
de gestionare a districtului bazinului hidrografic şi de
realizare a obiectivelor de gestionare;
d) participă la cooperarea transfrontalieră pe bazine comune.
(3) Modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic, structura şi atribuţiile lui sînt prevăzute într-un regulament aprobat de
Guvern.
Articolul 11. Autorităţile administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
a) întreţin şi gestionează corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor aflate în gestiune, conform art. 50 alin. (4);
b) îşi deleagă reprezentanţii în comitetul districtului bazinului hidrografic;
c) informează societatea civilă şi părţile interesate
despre anumite aspecte din domeniul apelor, inclusiv
despre restricţiile şi interdicţiile folosinţei apelor;
d) creează, în colaborare cu asociaţii obşteşti, comitete subbazinale ale rîurilor mici;
e) realizează alte sarcini prevăzute de lege.
Articolul 12. Colaborarea şi accesul publicului la informaţia din domeniul apelor
(1) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sprijină, direct sau prin intermediul
instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a
apelor, participarea instituţiilor publice şi a celor private, a organizaţiilor neguvernamentale, a mass-mediei,
a asociaţiilor utilizatorilor de apă, a cetăţenilor, a altor
părţi interesate la realizarea măsurilor privind folosinţa raţională şi protecţia apelor, prin încurajarea:
a) colaborării active la examinarea diferitelor probleme supuse dezbaterii publice;
b) iniţierii campaniilor de educare a populaţiei în
spiritul formării unei atitudini grijulii faţă de apă;
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c) organizării controlului public asupra realizării măsurilor de protecţie a apelor;
d) comunicării cazurilor de încălcare a legislaţiei în
domeniu, precum şi a cazurilor ale căror efecte sînt susceptibile de poluarea, de irosirea sau de secarea apelor;
e) prezentării propunerilor de optimizare a folosinţei şi a protecţiei apelor;
f) implicării în lucrări de optimizare a folosinţei şi
a protecţiei apelor, precum şi în prevenirea şi în lichidarea efectelor distructive ale apelor;
g) întreprinderii unor alte acţiuni menite să asigure
folosinţa raţională şi protecţia apelor.
(2) Orice persoană fizică sau persoană juridică are
dreptul de a consulta registre, planuri, liste, orice altă
informaţie publică în conformitate cu legislaţia privind
accesul la informaţie.
Capitolul III
GESTIONAREA DATELOR.
POLITICI ŞI PLANIFICARE
Articolul 13. Monitorizarea resurselor de apă
(1) Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării
apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a zonelor protejate se efectuează de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, prin intermediul
instituţiilor subordonate, în modul stabilit printr-un
regulament aprobat de Guvern. La prizele de apă potabilă, de apă de irigare şi în zonele de agrement monitorizarea se va efectua în comun cu Ministerul Sănătăţii.
(2) Regulamentul menţionat la alin. (1) specifică
parametrii supuşi monitorizării, procedurile şi măsurile tehnice necesare, fără a se limita la ele, pentru
prelevarea de probe şi respectarea cerinţelor de analiză
la fiecare parametru, pentru controlul calităţii, pentru
practicile de laborator şi înregistrarea de date.
(3) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să le
permită reprezentanţilor autorizaţi de organul central
al administraţiei publice în domeniul mediului, fără a
percepe plată, întreprinderea pe teren a următoarelor
acţiuni:
a) trecerea sau circulaţia personalului cu atribuţii de
serviciu în gestionarea apelor în scopul îndeplinirii lor;
b) transportarea şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor, circulaţia acestora şi a personalului, pompările experimentale, în cazul forajelor hidrogeologice, care fac parte din reţeaua naţională de
monitorizare;
c) amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură şi de control sau de alte aparate
ori instalaţii, necesare studiului apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea instalaţiilor destinate acestor
activităţi;
d) accesul pentru efectuarea lucrărilor de cercetare
ştiinţifică pe teren.
(4) Prejudiciul cauzat prin acţiunile prevăzute la
alin. (3) lit. a) şi b) se repară din contul alocaţiilor bugetare de stat sau din contul persoanelor autorizate care
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au cauzat prejudiciul, iar cel cauzat prin acţiunile de la
lit.c) şi d) se repară în alt mod prevăzut de legislaţie.
Articolul 14. Cadastrul de stat al apelor
(1) Cadastrul de stat al apelor este ţinut de organul
central al administraţiei publice în domeniul mediului,
prin autoritatea administrativă de gestionare a apei.
Cadastrul conţine date referitor la reţeaua hidrografică, inclusiv la identificarea, delimitarea, clasificarea şi
la starea corpurilor de apă, la construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice, la zonele şi fîşiile de protecţie, la ariile
protejate situate în aceste zone, precum şi date despre
prelevările şi restituţiile de apă.
(2) Structura şi conţinutul Cadastrului de stat al
apelor sînt stabilite printr-un regulament aprobat de
Guvern.
Articolul 15. Registrul autorizaţiilor de mediu pentru
folosinţa specială a apei
(1) Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei se ţine de instituţia competentă.
Registrul conţine date privind titularii de autorizaţii,
tipul autorizaţiilor, data eliberării, termenul de valabilitate, locul de desfăşurare a activităţii autorizate, alte
menţiuni privind eliberarea, modificarea, prelungirea,
suspendarea, încetarea sau retragerea autorizaţiilor.
Actele în a căror bază s-au efectuat înscrierile în Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a
apei se păstrează la dosar.
(2) Structura şi conţinutul registrului menţionat la
alin. (1) se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.
Articolul 16. Transparenţa informaţiei din Cadastrul
de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Informaţia din Cadastrul de stat al apelor şi din
Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei este publică.
(2) Orice persoană fizică sau persoană juridică are
dreptul să studieze şi să primească date din Cadastrul
de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor de mediu
pentru folosinţa specială a apei în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie.
Articolul 17. Documentele de politici naţionale în domeniul resurselor de apă
(1) Documentele de politici naţionale în domeniul
resurselor de apă se aprobă conform legislaţiei. Aceste
documente trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) cantitatea şi calitatea resurselor de apă existente
şi a corpurilor de apă, la folosinţa lor de către toate sectoarele economiei;
b) volumul fluxului neutilizat al resurselor de apă,
luîndu-se în considerare necesităţile de mediu şi tratatele internaţionale în domeniul folosinţei apelor;
c) cerinţele de apă pe termen scurt, mediu şi lung
pentru fiecare sector principal al economiei;
d) priorităţile de investiţii, avîndu-se în vedere ne16

cesitatea de a se asigura aprovizionarea eficientă cu apă
şi serviciile de salubritate a populaţiei urbane şi a celei
rurale, precum şi respectarea cerinţelor europene aplicabile şi a obiectivelor de mediu pentru ape;
e) măsurile speciale de prevenire şi de control al poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane;
f) măsurile prioritare de promovare a adaptării la
efectele schimbărilor climatice, inclusiv de identificare
şi de combatere a deficitului de apă, avîndu-se în vedere
dezechilibrul pe termen lung între cererea şi oferta de
apă, precum şi riscul crescut de secetă şi de inundaţii;
g) programele de măsuri privind îndeplinirea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape şi/sau privind
atingerea obiectivelor de mediu pentru ape, conform
celor ale Uniunii Europene;
h) termenele concrete de realizare a unor anumite
obiective, măsuri, acţiuni, cerinţe etc.
(2) Organul central al administraţiei publice în
domeniul mediului promovează participarea activă a
societăţii civile la elaborarea documentelor de politici
naţionale în domeniul resurselor de apă prin publicarea
de documente şi informarea tuturor părţilor interesate,
oferind tuturor oportunitatea de a comenta şi de a face
recomandări cu privire la conţinutul acestor documente.
(3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului asigură publicitatea documentelor de
politici naţionale în domeniul resurselor de apă prin intermediul mass-mediei naţionale.
Articolul 18. Documentele de politici naţionale privind apele uzate
Documentele de politici naţionale privind apele
uzate se aprobă conform legislaţiei şi conţin prevederi
referitor la:
a) proiectarea, finanţarea, construcţia, punerea în
funcţiune şi exploatarea sistemelor de colectare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile urbane,
precum şi la termenul în care Republica Moldova trebuie să se conformeze cerinţelor aplicabile în Uniunea
Europeană în acest domeniu;
b) identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor
care ar oferi costuri eficiente ale epurării apelor uzate în
localităţile rurale, astfel încît să se reducă şi să se minimalizeze poluarea apei, şi care ar proteja aprovizionarea cu apă potabilă, precum şi la proiectarea, finanţarea,
construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea unor
sisteme locale de colectare a apelor uzate, a unor staţii
de epurare, la implementarea unor procese, tehnologii
şi metode de alternativă adecvate.
Articolul 19. Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic
(1) Districtul bazinului hidrografic se gestionează
în baza unui plan elaborat de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare
cu comitetul districtului bazinului hidrografic, aprobat
de Guvern.
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(2) Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic prevede măsuri de implementare a documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă
şi include:
a) evaluarea calităţii şi a cantităţii resurselor de apă
în cadrul districtului bazinului hidrografic;
b) evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei,
al inundaţiilor, al poluării şi al eşecului barajelor din
cadrul districtului bazinului hidrografic, evaluarea costurilor de prevenire, de reducere sau de atenuare a unor
astfel de riscuri;
c) identificarea zonelor din districtul bazinului hidrografic în care există risc de poluare din surse difuze;
d) analiza ariilor protejate existente şi a zonelor de
protecţie stabilite în conformitate cu legislaţia, identificarea necesităţii de stabilire a unor noi arii sau zone ori
de modificare a celor existente;
e) priorităţile folosinţei speciale a apei, măsurile de
abordare a riscurilor şi a problemelor identificate la lit.
b) şi c), standardele existente şi cele viitoare;
f) alte aspecte relevante.
(3) Procedura de elaborare a planului menţionat la
alin. (1) şi (2), precum şi procedura de revizuire a acestuia se stabilesc de către organul central al administraţiei
publice în domeniul mediului şi se aprobă de Guvern.
(4) Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic se revizuieşte la fiecare 6 ani.
Articolul 20. Informarea şi consultarea societăţii civile
(1) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului încurajează, direct sau prin intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare
a apelor, participarea activă a tuturor părţilor interesate
la elaborarea, la revizuirea şi la actualizarea planului de
gestionare a districtului bazinului hidrografic prin publicare şi supunere la dezbatere publică:
a) a calendarului şi a programului de elaborare a
planului, a măsurilor care trebuie luate în materie de
consultare;
b) a sintezei provizorii privind problemele identificate în materie de gestionare a apelor în districtul bazinului hidrografic;
c) a proiectului de plan de gestionare a districtului
bazinului hidrografic sau a altei informaţii relevante.
(2) Informaţia menţionată la alin. (1), documentele
de referinţă şi informaţiile utilizate la elaborarea planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic se
pun la dispoziţia solicitanţilor gratuit, la cerere.
(3) Termenul de consultare şi de formulare în scris
a comentariilor şi a obiecţiilor pe marginea documentelor supuse dezbaterii trebuie să fie de cel puţin 6 luni.
Capitolul IV
FOLOSINŢA APELOR ŞI AUTORIZAREA
FOLOSINŢEI APELOR
Articolul 21. Folosinţa apelor
(1) Se consideră folosinţă a apelor următoarele activităţi:
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a) captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă
sau dintr-un corp de apă subterană, transportul şi folosinţa ulterioară a apei;
b) îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui
baraj sau al altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice;
c) colectarea, tratarea şi evacuarea apei uzate;
d) devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de apă într-un corp de apă;
e) modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a
caracteristicilor unui corp de apă;
f) construirea de structuri permanente pe terenul
fondului de apă.
(2) Utilizatorii de apă sînt obligaţi:
a) să folosească apa în mod raţional şi econom;
b) să întreprindă măsuri pentru protecţia apelor
împotriva poluării;
c) să respecte drepturile altor utilizatori de apă;
d) să ţină evidenţa apei folosite şi să o raporteze,
conform unui regulament aprobat de Guvern.
Articolul 22. Folosinţa generală a apei
(1) Se consideră folosinţă generală şi nu necesită
autorizaţie de mediu pentru folosinţă specială utilizarea
apei în următoarele scopuri:
a) consumul uman şi alte necesităţi casnice;
b) adăparea animalelor fără utilizarea de structuri
permanente;
c) irigarea terenurilor de pe lîngă casă;
d) scăldatul şi agrementul;
e) captarea şi folosinţa apei pentru lupta împotriva
incendiilor sau în orice altă situaţie de urgenţă.
(2) Irigarea efectuată de către o persoană aprovizionată legal cu apă printr-un sistem centralizat de irigare
gestionat de o asociaţie a utilizatorilor de apă pentru
irigare sau de o altă persoană care deţine autorizaţie de
mediu pentru folosinţa specială a apei nu necesită o astfel de autorizaţie.
(3) Folosinţa apei pentru scăldat şi agrement poate
fi limitată sau interzisă:
a) de organul central al administraţiei publice în
domeniul mediului sau de alte organe ale administraţiei publice abilitate în cazul unui pericol iminent pentru
viaţa şi sănătatea oamenilor sau într-o zonă de protecţie
stabilită în conformitate cu legislaţia;
b) de titularul unei autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei în conformitate cu condiţiile autorizaţiei.
(4) La sesizarea autorităţii administraţiei publice
abilitate, organul central al administraţiei publice în
domeniul mediului poate limita sau interzice temporar
folosinţa generală a apei în cazul în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau un
pericol pentru starea apelor şi echilibrul ecologic.
(5) Precipitaţiile atmosferice care cad pe terenurile
private pot fi folosite de către proprietar în conformitate cu dispoziţiile Codului civil.
(6) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa
specială a apei este obligat să asigure accesul la folosinţa
generală a apei indicată la alin. (1).
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(7) Dreptul la folosinţa generală a apei nu implică
dreptul de trecere printr-un teren privat decît în condiţiile prevăzute de Codul civil.
Articolul 23. Folosinţa specială a apei
(1) Folosinţa apei care nu cade sub incidenţa art.
22 se consideră folosinţă specială şi poate fi efectuată
numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa
specială a apei.
(2) Sînt considerate folosinţă specială a apei şi următoarele activităţi:
a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi
din cele subterane pentru aprovizionarea cu apă destinată consumului uman;
b) captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de
suprafaţă şi din cele subterane în scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare
şi în agroindustrie;
c) captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru
irigare;
d) folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură;
e) deversarea apelor uzate;
f) bararea apei pentru generarea de energie hidroelectrică;
g) construirea de pontoane, debarcadere şi de alte
structuri hidraulice pe terenul fondului de apă;
h) dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi
a zonelor de agrement.
Articolul 24. Priorităţi la folosinţa apei
(1) Satisfacerea necesităţii populaţiei în apă potabilă şi în apă pentru necesităţi casnice, asigurarea debitelor salubre au prioritate faţă de folosinţa apei în alte
scopuri.
(2) În cazul în care planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic nu specifică o altă ordine de
priorităţi la folosinţa şi la alocarea apei, inclusiv a celei
subterane, folosinţa specială a apei va fi conformată următoarelor priorităţi:
a) irigarea şi adăpatul animalelor;
b) activităţile industriale, inclusiv activităţile miniere şi activităţile în agroindustrie;
c) pescuitul şi piscicultura;
d) generarea de hidroenergie;
e) sportul şi agrementul;
f) alte domenii.
Articolul 25. Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu
pentru folosinţa specială a apei se înaintează instituţiei
competente.
(2) La cererea menţionată la alin. (1) se anexează:
a) descrierea scopului şi a modului de folosinţă a
apei la care se referă cererea;
b) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului pe care este situat corpul de apă şi
planul acestui teren, cu indicarea construcţiilor hidro18

tehnice sau a sondelor, după caz, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
c) documentele privind construcţiile hidrotehnice,
sondele, după caz, alte construcţii destinate folosinţei
apelor;
d) indicarea cantităţii de apă care urmează a fi folosită, a volumului de ape uzate şi a locului de deversare
a lor;
e) indicarea mijloacelor de măsurare a cantităţii de
apă care urmează a fi folosită şi deversată;
f) planul de măsuri privind protecţia resurselor de
apă în perioada de folosinţă a apei;
g) actele care atestă coordonarea condiţiilor de folosinţă a apei cu autorităţile avînd atribuţii de gestionare
a apelor, precum şi cu autorităţile de supraveghere sanitară, de protecţie a resurselor piscicole, de supraveghere
sanitar-veterinară, după caz;
h) dovada publicării în presa locală a anunţului,
prevăzut la alin. (4), cu privire la solicitarea eliberării
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.
(3) În cazul folosinţei apei care implică deversarea
apelor uzate, se aplică dispoziţiile art. 41 alin. (1).
(4) Solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să publice în presa locală un anunţ cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, precum
şi să îl afişeze la primăria din localitate. Orice persoană
fizică sau persoană juridică ce are obiecţii la cererea de
eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate notifica în scris instituţiei competente
în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.
(5) Instituţia competentă organizează, în cel mult
30 de zile de la primirea cererii, inspectarea corpului de
apă indicat în ea.
(6) Instituţia competentă plasează pe site-ul său oficial cererile de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru
folosinţa specială a apei şi organizează, după caz, audieri publice cu privire la numitele cereri dacă acestea din
urmă implică un impact semnificativ asupra mediului
sau dacă au fost prezentate obiecţii conform alin. (4).
(7) Termenul maxim de examinare a cererii şi de
eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este de două luni. În cazul autorizaţiei de
mediu pentru folosinţa specială a apei pe termen lung,
termenul poate fi prelungit cu două luni.
(8) Termenul indicat la alin. (7) curge din momentul prezentării de către solicitant a tuturor documentelor necesare, conform prezentei legi.
Articolul 26. Termenul autorizaţiei de mediu pentru
folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei se eliberează pentru un termen de 12 ani, cu excepţia cazurilor în care:
a) autorizaţia este cerută pentru un termen mai
scurt;
b) autorizaţia este cerută pentru un termen lung în
temeiul alin. (2).
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(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei pe termen lung se eliberează pentru 25 de ani în
cazul în care solicitantul se obligă să facă o investiţie pe
termen lung avînd ca obiect construcţia, îmbunătăţirea
sau reabilitarea:
a) unui baraj în scopuri hidroenergetice sau de altă
natură;
b) unei construcţii hidrotehnice sau instalaţii pentru tratarea şi furnizarea apei potabile.
Articolul 27. Eliberarea autorizaţiei de mediu pentru
folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei, inclusiv pe termen lung, se eliberează cu titlu gratuit de către instituţia competentă, cu avizul Serviciului
de supraveghere a sănătăţii publice, în baza reglementărilor aprobate de Guvern
(2) La examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei
de mediu pentru folosinţa specială a apei se vor lua în
considerare:
a) planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant;
b) obligaţiile Republicii Moldova asumate în conformitate cu tratatele internaţionale;
c) priorităţile la folosinţa apei aplicabile în cadrul
districtului bazinului hidrografic relevant;
d) conţinutul expertizelor ecologice sau de evaluare
a impactului asupra mediului cerute de lege;
e) utilizarea celor mai bune tehnici disponibile;
f) obiecţiile scrise, precum şi concluziile audierilor publice referitoare la cerere.
(3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei nu se eliberează dacă aceasta ar afecta negativ:
a) folosinţa apei de către orice persoană fizică sau
persoană juridică ce deţine autorizaţie de mediu pentru
folosinţa specială a apei;
b) cerinţele de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 sau obiectivele de mediu pentru ape
menţionate la art. 38;
c) cerinţele minime pentru debit salubru.
(4) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei se înscrie în Registrul autorizaţiilor de mediu
pentru folosinţa specială a apei, în conformitate cu prevederile art. 15.
(5) Decizia de eliberare sau de refuz al eliberării
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
poate fi atacată în instanţă de contencios administrativ,
fără a fi necesară procedura prealabilă.
Articolul 28. Conţinutul autorizaţiei de mediu pentru
folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei trebuie să prevadă:
a) scopul în care va fi folosită apa;
b) volumul de apă pe care titularul ei este în drept să
îl capteze, să îl îndiguiască, să îl devieze şi să îl folosească, prin referire fie la un volum fix, fie la o cotă-parte
din flux;
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c) volumul fluxului de restituţie, dacă este cazul, locul în care fluxul de restituţie va fi deversat.
(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei obligă titularul să respecte următoarele condiţii
generale:
a) folosinţa raţională a apei în scopul specificat;
b) prevenirea poluării apei;
c) instalarea echipamentelor de măsurare a volumului de apă folosită;
d) furnizarea informaţiei cu privire la volumul de
apă folosit;
e) respectarea normelor de deversare;
f) asigurarea zonelor de protecţie sanitară a sursei
de apă;
g) respectarea cerinţelor igienice de calitate a apei.
(3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei obligă titularul să respecte anumite condiţii speciale privind:
a) modul în care va fi folosită apa;
b) variaţiile sezoniere sau temporale de folosinţă a
apei;
c) luarea măsurilor de reducere a efectelor poluării
şi întreprinderea unor alte măsuri de protecţie a mediului;
d) gestionarea eficientă şi protecţia apelor.
Articolul 29. Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei este un document personal, care nu poate fi cesionat decît cu acordul prealabil al instituţiei competente,
cu respectarea de către cesionar a prevederilor art. 27
alin. (1). Acordul prealabil nu este necesar în caz de:
a) succesiune;
b) înstrăinare a terenului sau a construcţiei hidrotehnice la care se referă autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.
(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei, cesionată conform alin. (1), rămîne valabilă cu
condiţia ca, în termen de două luni de la data cesiunii,
cesionarul să înregistreze cesiunea la instituţia competentă.
Articolul 30. Modificarea şi suspendarea autorizaţiei
de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei poate fi modificată de către instituţia competentă:
a) la cererea titularului ei, inclusiv în caz de modificare substanţială survenită în exploatare care poate avea
efecte semnificative asupra apelor;
b) temporar, în cazul în care este necesară aplicarea
cerinţelor ce ţin de debitul salubru al sursei de apă ca
urmare a adoptării unei hotărîri de declarare a stării de
secetă în conformitate cu art. 48.
(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei poate fi suspendată de către instituţia competentă:
a) la cererea titularului;
b) în caz de neexecutare în termen de cel mult 30
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de zile a prescripţiei eliberate ca urmare a nerespectării
condiţiilor de autorizare;
c) în cazul în care nu au fost revizuite condiţiile de
deversare conform art. 42 alin. (3) şi (4);
d) în cazul în care este necesară aplicarea cerinţelor
ce ţin de debitul salubru al sursei de apă ca urmare a
adoptării unei hotărîri de declarare a stării de secetă în
conformitate cu art. 48;
e) în cazul în care este necesară protejarea sănătăţii
publice sau în alte cazuri excepţionale.
(3) Instituţia competentă, în decursul a 3 zile de la
data suspendării prevăzute la alin. (2) lit. b)–e), iniţiază
procese de judecată. Decizia instituţiei competente privind suspendarea se aplică pînă la adoptarea hotărîrii
judecătoreşti definitive.
Articolul 31. Încetarea şi retragerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei încetează:
a) la cererea titularului;
b) la expirarea termenului de valabilitate;
c) în cazul în care apa la care se referă nu a fost folosită în decursul a 3 ani consecutivi;
d) în caz de retragere.
(2) Instituţia competentă are dreptul să retragă autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei dacă
este necesară realocarea de apă pentru un alt scop în
conformitate cu utilitatea publică şi/sau cu planul de
gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant.
(3) În cazul retragerii prevăzute la alin. (2), titularul
autorizaţiei are dreptul să obţină gratuit o nouă autorizaţie pentru folosinţa unui volum echivalent de apă de
la o resursă de alternativă ori o compensaţie calculată
pe aceeaşi bază legală ca exproprierea în interes public.
(4) Instituţia competentă iniţiază proces de judecată de retragere a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa
specială a apei în cazul în care:
a) se constată că titularul autorizaţiei nu respectă
condiţiile de autorizare după o perioadă anterioară de
suspendare a autorizaţiei de maximum 30 de zile;
b) autorizaţia a fost cesionată fără respectarea art. 29.
Articolul 32. Prelungirea autorizaţiei de mediu pentru
folosinţa specială a apei
(1) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate solicita instituţiei competente
prelungirea autorizaţiei în conformitate cu procedura
de eliberare a unei astfel de autorizaţii. Cererea de prelungire a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei trebuie depusă cu cel puţin 3 luni înainte de
expirare.
(2) Instituţia competentă prelungeşte autorizaţia de
mediu pentru folosinţa specială a apei, cu excepţia cazurilor în care:
a) ordinea de priorităţi ale planului de gestionare
a districtului bazinului hidrografic aplicabil prevede ca
toată apa sau o parte din ea să fie realocată în alt scop;
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b) există alte motive de interes public pentru respingerea cererii de prelungire.
(3) Restricţiile specificate la alin. (2) nu se raportă
la captarea apei pentru aprovizionarea cu apă destinată
consumului uman.
Articolul 33. Terenurile şi construcţiile hidrotehnice
destinate folosinţei speciale a apei
(1) În cazul în care terenul unui corp de apă, construcţiile hidrotehnice şi terenurile pe care se află sînt
necesare pentru exercitarea dreptului de folosinţă specială a apei, dar nu sînt deţinute de solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, acesta
trebuie să obţină dreptul de folosinţă a terenurilor şi a
construcţiilor hidrotehnice.
(2) Dreptul de proprietate şi/sau dreptul de folosinţă a construcţiilor hidrotehnice şi a terenurilor destinate folosinţei speciale a apei pot fi dobîndite şi/sau
cesionate în conformitate cu prevederile Codului civil
şi ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
(3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului iniţiază, direct sau prin intermediul
instituţiilor subordonate, procese judiciare de demolare a construcţiilor şi demontare a instalaţiilor hidrotehnice neautorizate situate pe terenul fondului apelor
sau pe ape.
Capitolul V
PROTECŢIA APELOR
Articolul 34. Interzicerea poluării apelor
(1) Deversarea, introducerea de poluanţi într-un
corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă subterană,
în terenurile fondului de apă sau în terenurile din care
este posibilă scurgerea într-un corp de apă de suprafaţă
sau într-un corp de apă subterană sînt interzise, cu excepţia cazurilor în care se efectuează în conformitate
cu condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.
(2) Substanţele specifice care se introduc în apele
de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură,
dar care nu produc impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea
condiţiilor de deversare a apei uzate, se stabilesc într-un
regulament aprobat de Guvern.
(3) Zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă
din apele de suprafaţă şi din apele subterane se stabilesc
conform unui regulament aprobat de Guvern.
Articolul 35. Substanţele prioritar periculoase
Lista substanţelor prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului sporit pe care
îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri
de apă de suprafaţă, în corpuri de apă subterane sau pe
terenuri ale fondului de apă se aprobă de Guvern.
Articolul 36. Cerinţele privind deversarea substanţelor
periculoase
(1) Cerinţele privind deversarea substanţelor peRevista Apelor nr. 17, 2012

riculoase, altele decît substanţele prioritar periculoase prevăzute la art. 35, se stabilesc într-un regulament
aprobat de Guvern, care va prevedea:
a) valorile-limită de emisie;
b) controlul asupra emisiei şi cerinţele tehnice de
epurare a deşeurilor lichide şi a efluenţilor înainte de
deversarea acestora, inclusiv cerinţele de utilizare a celor mai bune tehnici disponibile;
c) monitorizarea şi cerinţele de raportare.
(2) Conţinutul celor mai bune tehnici disponibile
se aprobă de organul central al administraţiei publice în
domeniul mediului.
Articolul 37. Cerinţele de calitate a mediului pentru ape
(1) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape trebuie să prevadă, fără a se limita la ele, valori de temperatură, de aciditate/alcalinitate, de oxigen dizolvat, parametri chimici şi microbiologici. Cerinţele se stabilesc
într-un regulament aprobat de Guvern. Regulamentul
trebuie să conţină şi prevederi referitor la:
a) cerinţele de monitorizare a calităţii apelor, inclusiv la metodele de măsurare, de prelevare a probelor,
la frecvenţa analizelor şi a procedurilor, la cerinţele de
gestionare a datelor;
b) publicitatea informaţiei privind respectarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape;
c) clasificarea apelor prin referinţă la cerinţele de
calitate a mediului pentru ape stabilite în conformitate
cu alin. (3);
d) interzicerea folosinţei apei în anumite scopuri
din corpurile în care apa nu corespunde cerinţelor stabilite;
e) impunerea măsurilor de remediere care urmează
a fi întreprinse pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de calitate a mediului pentru ape, inclusiv la elaborarea unor planuri de gestionare şi de remediere prin
intermediul unor procedee participative care implică
publicul şi/sau utilizatorii apelor respective.
(2) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape sînt
stabilite în conformitate cu alin. (1) pentru toate resursele de apă, precum şi pentru:
a) folosinţa unor anumite corpuri de apă;
b) activităţile care sînt autorizate sau care au loc în
corpurile de apă de la lit. a);
c) corpurile de apă identificate în conformitate cu
alin. (3), care necesită protecţie în vederea susţinerii
unor anumite activităţi.
(3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului identifică apele sau corpurile de apă
cărora le sînt aplicabile cerinţele de calitate a mediului
pentru ape sau care au nevoie de protecţie în vederea
susţinerii unor anumite activităţi în aceste zone, în conformitate cu o procedură stabilită de Guvern.
(4) Identificarea efectuată în conformitate cu alin.
(3) se ia în considerare la revizuirea planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
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Articolul 38. Obiectivele de mediu pentru ape
(1) Obiectivele de mediu pentru ape cu referire la
starea chimică şi/sau ecologică şi/sau la starea cantitativă a apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a zonelor
de protecţie se stabilesc de Guvern.
(2) În sensul prezentei legi:
a) starea apelor de suprafaţă înseamnă starea unui
corp de apă de suprafaţă determinată de cea mai proastă stare ecologică şi chimică a sa;
b) starea apelor subterane înseamnă starea unui
corp de apă subterană determinată de cea mai proastă
stare cantitativă şi chimică a sa;
c) starea chimică a apelor de suprafaţă înseamnă
starea generată de concentraţia de poluanţi în apele de
suprafaţă;
d) starea chimică a apelor subterane înseamnă starea chimică a unui corp de apă subterană;
e) starea ecologică înseamnă calitatea structurii şi
a funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de
suprafaţă;
f) starea cantitativă reprezintă gradul de afectare a
unui corp de apă subterană de către captările directe şi
indirecte.
(3) Criteriile generale privind starea apelor pentru
corpurile de apă de suprafaţă, inclusiv rîuri, lacuri, corpuri de apă artificiale sau puternic modificate, pentru
corpurile de apă subterană, precum şi definiţiile necesare, se stabilesc de Guvern.
(4) Asigurarea conformităţii stării apelor pentru
corpurile de apă din fiecare district al bazinului hidrografic cu obiectivele indicate la alin. (1) se efectuează în
baza măsurilor elaborate de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare cu
comitetul districtului bazinului hidrografic. Măsurile
trebuie incluse în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
(5) În cazul unor circumstanţe excepţionale legate
de cauze naturale sau de o forţă majoră ori dacă, în comparaţie cu beneficiul anticipat, acest lucru ar fi posibil
doar la un cost disproporţionat în raport cu fezabilitatea tehnică, comitetul districtului bazinului hidrografic
poate solicita Guvernului derogare de la conformitatea
cu obiectivele de mediu pentru ape.
(6) Conţinutul minim al măsurilor stabilite în conformitate cu alin. (4) şi criteriile derogării acordate în
conformitate cu alin. (5) se stabilesc de Guvern.
Articolul 39. Cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane
Cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conţină
prevederi referitor la:
a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de
un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de
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calitatea apelor receptoare în care se deversează apele
uzate epurate;
b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile;
c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc pe baza unui acord, cu
excepţia cazurilor argumentate din punct de vedere
tehnic, economic şi ecologic;
d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;
e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, în plus
faţă de cerinţele de raportare;
f) alte aspecte relevante.
Articolul 40. Cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile rurale
Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare
locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a
tehnologiilor şi a proceselor adecvate, se stabilesc întrun regulament aprobat de Guvern.
Articolul 41. Reglementarea deversării apei uzate
(1) În cazul în care folosinţa apei implică deversarea
apei uzate sau un alt proces de poluare a apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa
specială a apei se anexează:
a) descrierea procesului de deversare;
b) expertiza ecologică a documentaţiei de proiect
pentru procesul de deversare;
c) descrierea cantităţii şi compoziţiei poluanţilor
care urmează să fie deversaţi;
d) descrierea metodelor propuse de monitorizare a
deversării.
(2) La examinarea cererii menţionate la alin. (1), instituţia competentă:
a) aplică cerinţele de deversare relevante adoptate
în temeiul art. 36, cu excepţia cazurilor în care realizarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 şi a obiectivelor de mediu pentru ape
menţionate la art. 38 impune condiţii mai severe şi, prin
urmare, controale de emisie mai stricte;
b) ia în considerare impactul deversării solicitate
asupra altor utilizatori de apă;
c) consultă organele abilitate în cazul deversării în
surse de apă potabilă şi în zone de agrement.
Articolul 42. Condiţiile autorizaţiei de mediu pentru
folosinţa specială a apei care implică
deversarea apei uzate
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a
apei care implică deversarea apei uzate, pe lîngă prevederile art. 28, trebuie să conţină:
a) valorile-limită de emisie în ceea ce priveşte fiecare substanţă a cărei deversare este autorizată;
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b) descrierea locului de amplasare a construcţiilor
de deversare, descrierea caracteristicilor acestora;
c) obligativitatea monitorizării de către titularul
autorizaţiei, precum şi frecvenţa cu care informaţiile
monitorizării urmează să fie furnizate către instituţia
competentă;
d) descrierea proceselor de epurare sau de epurare
prealabilă la care trebuie să se supună deşeurile sau poluanţii înainte de deversare;
e) descrierea construcţiei, exploatării şi întreţinerii
oricărei structuri care este necesară pentru epurarea
sau epurarea prealabilă a deşeurilor şi a poluanţilor ori
care controlează modul sau locul lor de deversare;
f) aspectele necesare minimalizării sau prevenirii
poluării corpurilor de apă, realizării cerinţelor de calitate a mediului pentru ape şi a obiectivelor de mediu
pentru ape, inclusiv variaţiile sezoniere sau de altă natură cu privire la cantitatea sau la concentraţia de poluanţi care poate fi deversată.
(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială
a apei care implică deversarea apei uzate poate preciza
termenul-limită de reducere progresivă a cantităţii şi/
sau a concentraţiei de poluanţi care poate fi deversată.
(3) Condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în
autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se
revizuiesc la fiecare 3 ani.
(4) Titularul autorizaţiei înaintează instituţiei competente cerere de revizuire cu cel puţin 3 luni înainte
de expirarea termenului de 3 ani. La cerere se anexează
descrierea procesului de deversare şi copia rapoartelor
de monitorizare furnizate conform alin. (1) lit. c).
(5) În baza cererii menţionate la alin. (4), instituţia
competentă revizuieşte condiţiile de deversare a apei
uzate prevăzute în autorizaţie, avînd ca scop îmbunătăţirea calităţii apei, şi modifică, atunci cînd este necesar,
aceste condiţii pentru a reduce cantitatea, tipul şi/sau
concentraţia de poluanţi deversaţi:
a) ca rezultat al introducerii în legislaţie a unor valori-limită de emisie mai stricte;
b) pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de
calitate a mediului pentru ape şi/sau cu obiectivele de
mediu pentru ape;
c) în virtutea schimbărilor produse în tehnologie în
ceea ce priveşte cele mai bune tehnici disponibile.
Articolul 43. Prevenirea poluării din activităţi agricole
(1) Identificarea apelor care sînt sau care ar putea fi
afectate de poluare din activităţi agricole şi desemnarea suprafeţelor de teren care au scurgere în apele respective ca fiind zone vulnerabile se efectuează de către
organul central al administraţiei publice în domeniul
mediului, în consultare cu fiecare comitet al districtului bazinului hidrografic, în baza unui regulament
aprobat de Guvern.
(2) Regulamentul menţionat în alin. (1) trebuie să
conţină şi prevederi referitor la:
a) normele de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în cadrul zonelor vulnerabile;
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b) elaborarea unui cod sau a unor coduri de bune
practici agricole pentru a fi puse în aplicare de către
agricultori, pe bază de voluntariat, precum şi a unor
programe de promovare a implementării codurilor, inclusiv de formare şi de informare a agricultorilor;
c) programele generale de acţiuni sau programele
aplicate în anumite zone, care pot conţine norme obligatorii privind depozitarea şi utilizarea unor anumite
produse de uz fitosanitar şi unor anumiţi fertilizanţi;
d) monitorizarea efectului activităţilor întreprinse
în temeiul prezentului articol, precum şi a concentraţiei
de nitraţi în apele dulci.
Articolul 44. Evacuarea apei de drenaj de pe teren
(1) Nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate dintr-un sistem de drenaj al terenurilor
folosite în scopuri agricole, silvice sau horticole, cu excepţia prevederilor alin. (2) lit. b).
(2) În cazul în care evacuarea apei de drenaj de pe
teren ar putea provoca poluarea gravă a apelor sau în
vederea respectării cerinţelor de calitate a mediului
pentru ape menţionate la art. 37 ori a obiectivelor de
mediu pentru ape menţionate la art. 38, printr-un regulament aprobat de Guvern:
a) se stabilesc cerinţe tehnice pentru epurarea apei
de drenaj, inclusiv pentru crearea şi utilizarea de iazuri
speciale, de zone umede construite şi de filtre; şi/sau
b) se impune ca astfel de evacuări să aibă loc numai
în temeiul condiţiilor de deversare.
Capitolul VI
FOLOSINŢA ŞI PROTECŢIA APELOR
SUBTERANE
Articolul 45. Folosinţa apelor subterane
(1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi cu apă menajeră este interzisă.
(2) În zonele în care nu există surse necesare de apă
de suprafaţă, dar există rezerve suficiente de ape subterane cu proprietăţi potabile, Guvernul poate permite
folosinţa acestora şi în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi cu apă menajeră.
(3) Folosinţa apei subterane se efectuează numai în
baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a
apei.
(4) Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în cazul în care folosinţa apelor freatice se încadrează în folosinţa generală
a apei conform art. 22.
Articolul 46. Calitatea apelor subterane
(1) Cerinţele de calitate a apelor subterane se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) obiectivele de gestionare a apelor subterane sau
a corpurilor de apă subterană care pot prevedea, fără
a se limita la acestea, starea cantitativă şi chimică, conRevista Apelor nr. 17, 2012

centraţia de poluanţi ca urmare a activităţilor umane,
asigurarea unui echilibru între captare şi realimentare;
b) cerinţele de calitate pentru apele subterane;
c) permisiunea realimentării şi stabilirea unor condiţii specifice de explorare şi de captare a apelor subterane;
d) zonele sanitare ale sondelor.
(2) Măsurile de asigurare a respectării obiectivelor
prevăzute la alin. (1) se elaborează în consultare cu comitetul districtului bazinului hidrografic.
Capitolul VII
GESTIONAREA SECETEI ŞI A
INUNDAŢIILOR
Articolul 47. Planurile de gestionare a secetei
Planificarea gestionării secetei este reglementată
printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie
să conţină prevederi referitor la:
a) elaborarea unor planuri individuale de gestionare a secetei pentru fiecare district al bazinului hidrografic ori subbazin;
b) precizarea indicatorilor care permit identificarea
împrejurărilor de secetă;
c) stabilirea unor sisteme de monitorizare specifice
pentru identificarea împrejurărilor de secetă;
d) identificarea obiectivelor de gestionare şi a măsurilor de atenuare a efectelor secetei, inclusiv a măsurilor
de raţionalizare a cererii de apă, de stabilire a priorităţilor la folosinţa apei, de sprijinire a necesităţilor umane
de bază, inclusiv în produse alimentare, de protecţie a
ecosistemelor acvatice;
e) măsurile de participare a publicului la elaborarea
şi la punerea în aplicare a planurilor de gestionare a secetei, inclusiv la măsurile de informare;
f) crearea rezervelor de apă pentru caz de secetă;
g) alte măsuri necesare.
Articolul 48. Declararea stării de secetă
(1) La propunerea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, Guvernul adoptă o
hotărîre prin care declară starea de secetă. Hotărîrea va
indica dacă prevederile sale se aplică la nivelul întregii
ţări, al unui district al bazinului hidrografic sau al unor
subbazine şi va conţine şi o altă informaţie relevantă
despre situaţia concretă de secetă.
(2) Hotărîrea de declarare a stării de secetă poate
prevedea temporar:
a) restricţii asupra unor activităţi sau a tuturor activităţilor care implică folosinţa apelor;
b) restricţii sau interdicţii asupra folosinţei apei
celor care deţin autorizaţie de mediu pentru folosinţa
specială a apei;
c) restricţii sau interdicţii asupra folosinţei generale a apei;
d) noi priorităţi de folosinţă a apei în zona supusă
secetei şi deficienţei de apă;
e) utilizarea rezervelor de apă.
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Articolul 49. Gestionarea riscului de inundaţii
(1) Gestionarea riscului de inundaţii este reglementată printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) domeniul de aplicare a planurilor de gestionare a
riscului de inundaţii;
b) integrarea pe etape a planurilor de gestionare a
riscului de inundaţii în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice;
c) stabilirea unor proceduri şi mecanisme de urgenţă în caz de inundaţii pentru a coordona acordarea de
asistenţă populaţiei afectate;
d) coordonarea elaborării şi adoptării planurilor de
gestionare a riscurilor de inundaţii cu exerciţii de planificare similare întreprinse în ţările vecine, pe baza unor
tratate bilaterale sau multilaterale;
e) alte aspecte relevante.
(2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului efectuează evaluarea zonelor din cadrul districtului bazinului hidrografic care sînt supuse
riscului de inundaţii, elaborează hărţile de hazard ale
zonelor geografice care ar putea fi inundate şi hărţile
zonelor cu risc de inundaţii în legătură cu zonele respective şi, în consultare cu fiecare comitet al districtului bazinului hidrografic, elaborează planuri de gestionare a riscului de inundaţii care să precizeze obiectivele gestionării riscului de inundaţii, precum şi măsurile
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv măsuri de
reducere a riscului de inundaţii şi de protecţie a sănătăţii şi a vieţii oamenilor, a activităţilor economice, a
ecosistemelor şi a patrimoniului cultural.
(3) Posesorii de terenuri sînt obligaţi să permită
reprezentanţilor autorizaţi de către organul central al
administraţiei publice în domeniul mediului, fără a
percepe taxe, trecerea, precum şi transportarea şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor pentru intervenţii operative privind apărarea împotriva
inundaţiilor.
(4) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului iniţiază negocieri cu ţările riverane în
elaborarea de planuri comune de prevenire şi de gestionare a inundaţiilor.
Capitolul VIII
ÎNTREŢINEREA CORPURILOR DE APĂ,
A ZONELOR ŞI A FÎŞIILOR DE PROTECŢIE
Articolul 50. Întreţinerea corpurilor de apă, a zonelor
şi a fîşiilor de protecţie
(1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi autorităţile administraţiei publice locale asigură
întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi
a fîşiilor de protecţie ca un serviciu public obligatoriu.
(2) Întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a
zonelor şi a fîşiilor de protecţie, care se bazează pe respectarea obiectivelor de mediu pentru ape menţionate
la art. 38, include:
a) consolidarea malurilor de rîuri, a albiilor corpurilor de apă;
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b) asigurarea capacităţii de evacuare a albiilor de
rîuri şi înlăturarea aluviunilor excedentare;
c) înlăturarea vegetaţiei excesive din albia minoră;
d) întreţinerea apelor navigabile în stare navigabilă;
e) înlăturarea obiectelor şi a deşeurilor de la suprafaţa apei, de pe terenurile fondului de ape;
f) alte lucrări necesare.
(3) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor este responsabilă de întreţinerea corpurilor de apă
de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum
şi a construcţiilor hidrotehnice stabilite de Guvern.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale, alţi
posesori privaţi sînt responsabili de întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor hidrotehnice aflate în
gestiunea lor.
(5) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi, după
ce au fost preavizaţi, să permită trecerea reprezentanţilor responsabili de întreţinere, precum şi transportarea
şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor
necesare îndeplinirii atribuţiilor de întreţinere.
Articolul 51. Regimul juridic al zonelor şi al fîşiilor de
protecţie
Modul de creare, regimul de folosinţă şi activitatea
de ocrotire a zonelor şi a fîşiilor de protecţie a apelor
sînt reglementate prin lege specială.
Articolul 52. Zonele de protecţie a apelor
(1) Zonele de protecţie a apelor sînt stabilite, în cazul în care acest lucru este necesar în interesul public,
în scopul:
a) protejării corpurilor de apă împotriva efectelor
dăunătoare pentru asigurarea curentă sau viitoare a
aprovizionării publice cu apă;
b) protejării apei destinate captării pentru alimentare cu apa potabilă;
c) realimentării apelor subterane;
d) prevenirii efectelor nocive cauzate de scurgerea
apei de ploaie, de eroziune, de introducere a componentelor de sol, a îngrăşămintelor, a pesticidelor şi a erbicidelor în corpurile de apă.
(2) În zonele de protecţie a apelor, anumite activităţi sînt interzise sau sînt reglementate în anumite condiţii conform legislaţiei. Posesorii de terenuri riverane
sînt obligaţi să permită organelor competente realizarea
măsurilor necesare, inclusiv a celor de monitorizare a
apei şi a solului.
(3) În cazul în care măsurile luate în conformitate cu alin. (2) echivalează cu o expropriere, se achită o
despăgubire conform legii.
Articolul 53. Zonele umede
(1) Identificarea şi delimitarea ariilor sau a suprafeţelor calificate ca fiind zone umede se efectuează conform
Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
(2) Calităţile specifice şi importanţa zonelor umede
trebuie să fie luate în considerare la punerea în aplicare
a prezentei legi şi la elaborarea planurilor de gestionare
a districtelor bazinelor hidrografice.
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(3) Nu se permite drenarea, utilizarea şi convertirea
zonelor umede. Acestea trebuie utilizate într-un mod
durabil, astfel încît să fie protejate natura şi caracteristicile esenţiale.
Capitolul IX
ASPECTELE FINANCIARE
Articolul 54. Principiul recuperării costurilor
(1) Pentru atingerea obiectivelor prezentei legi, se
aplică principiul recuperării integrale a costurilor legate
de folosinţa apelor, inclusiv evaluarea deplină a costului
apelor drept component al mediului şi resursă naturală,
în temeiul unei analize economice a folosinţei apei şi cu
respectarea principiului „poluatorul plăteşte”.
(2) Analiza economică menţionată la alin. (1) cuprinde calculele relevante necesare realizării principiului recuperării costurilor serviciilor legate de folosinţa
apei, avînd în vedere prognozele pe termen lung referitoare la cererea şi la oferta de apă în districtele bazinelor hidrografice, şi, în cazul în care este necesar, cu
estimarea volumului, a preţurilor şi a costurilor asociate
serviciilor legate de utilizarea apei şi cu estimarea investiţiilor relevante.
(3) Sistemul taxei pentru apă este reglementat de
Codul fiscal.
Articolul 55. Taxa şi plata pentru folosinţa şi poluarea
apei
(1) Folosinţa generală a apei se efectuează cu titlu
gratuit. Plăţi de acces în zonele de scăldat şi în staţiunile
balneare pot fi stabilite numai de titularul autorizaţiei
de mediu pentru folosinţa specială a apei care a edificat construcţii şi/sau instalaţii destinate activităţilor de
agrement.
(2) Taxele pentru folosinţa apei sînt stabilite de Codul fiscal.
(3) Plăţile pentru poluarea apei sînt stabilite prin lege.
Capitolul X
COMPETENŢA ÎN EFECTUAREA
CONTROLULUI FOLOSINŢEI ŞI AL
PROTECŢIEI APELOR
Articolul 56. Controlul folosinţei şi al protecţiei apelor
(1) Autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului coordonează şi
exercită activitatea de inspecţie şi de control în domeniul folosinţei şi al protecţiei apelor.
(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, inspectorii au dreptul:
a) de acces la ape, în zonele din lungul apelor, precum şi în orice alt loc, unitate sau instalaţie, pentru a
face constatări privind respectarea reglementărilor şi
aplicarea măsurilor de folosinţă şi de protecţie a apelor;
b) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor,
de a recolta probe de apă şi de a examina, în condiţiile
legii, orice date sau documente necesare controlului;
c) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile şi
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folosinţele care au legătură cu apa şi de a verifica dacă
acestea sînt realizate şi exploatate în conformitate cu
prevederile legale specifice şi cu respectarea condiţiilor
autorizaţiilor eliberate în conformitate cu prezenta lege;
d) de a întocmi actele corespunzătoare în cazul
constatării faptelor care constituie contravenţii în domeniul apelor;
e) de a dispune eliminarea deşeurilor, altor substanţe ori bunuri depozitate sau evacuate în contradicţie cu
legislaţia de mediu.
Articolul 57. Controlul poluării
(1) În cazul în care anumiţi poluanţi sau anumite deşeuri au fost deversate ori sînt susceptibile de a fi
deversate într-un corp de apă sau pe un teren, astfel
existînd un risc de poluare, autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului
central al administraţiei publice în domeniul mediului
emite o prescripţie, cerînd ca, într-un termen rezonabil, să fie întreprinse măsuri specifice de protecţie a apei
împotriva poluării, de minimalizare sau de remediere a
efectelor poluării
(2) În cazul în care măsurile specifice menţionate la
alin. (1) nu sînt întreprinse în termenele prescrise, autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat
din subordinea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului le realizează, avînd dreptul
să recupereze costurile suportate.
(3) Prescripţia emisă în conformitate cu alin. (1) poate fi contestată în scris, în termen de 10 zile, la organul
central al administraţiei publice în domeniul mediului.
(4) Depunerea contestaţiei menţionate la alin. (3)
nu suspendă executarea prescripţiei.
(5) Decizia organului central al administraţiei publice în domeniul mediului poate fi atacată în instanţă
de contencios administrativ.
Articolul 58. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
în domeniul apelor
Încălcarea sau neexecutarea legislaţiei în domeniul
apelor atrage răspunderea civilă, contravenţională sau
penală, în condiţiile legii.
Capitolul XI
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
Articolul 59. Gestionarea resurselor de apă pe plan
internaţional
(1) Guvernul, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, autoritatea administrativă
de gestionare a apelor şi comitetele districtelor bazinelor hidrografice participă la gestionarea în comun a
resurselor de apă internaţionale pe baza unor tratate bilaterale şi/sau multilaterale la care Republica Moldova
este parte
(2) Guvernul iniţiază procese de elaborare a tratatelor bilaterale şi/sau multilaterale cu statele riverane
rîurilor Nistru şi Prut, bazate pe principiile gestionării
integrate a bazinelor hidrografice
(3) Guvernul promovează participarea Republi25

cii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale de
gestionare a bazinelor hidrografice internaţionale, care
includ părţi din teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 60. Acţiuni de cooperare
(1) Pentru realizarea obligaţiilor Republicii Moldova care derivă din tratatele internaţionale, Guvernul
aprobă:
a) mecanisme pentru schimbul direct şi în timp util
al datelor de gestionare şi de protecţie a apei şi al informaţiilor între organul central al administraţiei publice
în domeniul mediului, autoritatea administrativă de
gestionare a apelor şi comitetele districtelor bazinelor
hidrografice, pe de o parte, şi instituţii similare din alte
ţări, pe de altă parte;
b) proceduri de coordonare a planurilor care urmează a fi elaborate în conformitate cu prezenta lege,
cu documente echivalente din alte ţări;
c) componenţa delegaţiilor, care pot include membri
ai comitetelor districtelor bazinelor hidrografice, pentru
întîlniri cu reprezentanţi din alte ţări.
(2) Guvernul aprobă cadrul normativ şi/sau înaintează iniţiative legislative pentru îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană şi faţă de
organizaţiile internaţionale.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 61
(1) Autorizaţiile de folosinţă specială a apei eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la expirare.
(2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului va elabora, va prezenta spre aprobare
Guvernului şi, de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, va pune în aplicare un plan etapizat de înregistrare
a folosinţei speciale a apei pentru districtele bazinului
hidrografic.
(3) Utilizatorii de apă care nu deţin autorizaţie de
folosinţă specială a apei sînt obligaţi să declare folosinţa
specială a apei organului central al administraţiei publice
în domeniul mediului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) Utilizatorilor de apă care au declarat folosinţa
specială a apei în conformitate cu alin(3) li se acordă un
termen de 6 luni pentru obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru folosinţa specială a apei în condiţiile prezentei legi.
Articolul 62
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 18 luni de la
data publicării.
(2) Guvernul:
a) în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi,

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

va înainta în Parlament propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu legea;
b) în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei legi:
va revizui şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia;
va elabora şi va aproba actele normative necesare
implementării ei.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
Codul apelor nr. 1532-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10,
art. 287);
art. XIX din Legea nr. 1592-XIII din 27 februarie
1998 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,
nr. 44–46, art. 326);
art. V din Legea nr. 493-XIV din 9 iulie 1999 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.
90–92, art. 452);
art. II din Legea nr. 454-XV din 30 iulie 2001 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.
141–143, art. 1089);
art. III din Legea nr. 523-XV din 11 octombrie 2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.
131–132, art. 981);
art. I din Legea nr. 446-XV din 13 noiembrie 2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.
6–12, art. 40);
art. X din Legea nr. 482-XV din 4 decembrie 2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.
6–12, art. 48);
art. II din Legea nr. 252-XVI din 21 octombrie 2005
cu privire la abrogarea şi modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.
151–153, art. 724);
art. I din Legea nr. 202-XVI din 26 iulie 2007 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145,
art. 599);
art. IV din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie
2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 94–96, art. 349);
art. III din Legea nr. 131-XVIII din 23 decembrie
2009 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2010, nr. 23–24, art. 35).

					Marian LUPU
Nr. 272. Chişinău, 23 decembrie 2011
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The editorial addressing of the issue signed by the
journal editor is dedicated to the most relevant theme
at the present moment – to drought. Damage resulting
from this natural disaster is evaluated to circa 2 milliard lei. The principal cause of drought is combination
of two negative factors: acute deficit of precipitations
and long-lasting heat. Losses cannot be recovered. Both
peasants and townspeople will suffer. The European
Union announced that it would grant aid to the country
in order to diminish danger of beginning of an eventual food crisis but it is unknown when and whom this
aid will come to. Phenomenon of drought in Moldova
repeats once every three or five years with a tendency to amplification. To prevent disasters, the Government is obliged to radically reform agriculture and, first
of all, to reestablish former systems of irrigation with
water from the Dniester and Prut rivers more quickly. It is dangerous to have designs on water resources
from small rivers. Due to supra-exploitation, a great
part of them have dried up and this process is progressing. Drought has affected wells and springs in villages,
water has disappeared in many of them or its quality
has gone down. Hundreds thousand families have to
carry water from long distances, to limit consumption
for household purposes. Water pipelines shall become
national priority. But people shall learn to collect and
rationally use minimal quantity of water they possess:
to build rainwater collectors and when use it in their
households, for irrigation, among other things, to clean
and to deepen wells every year but not when water
ends, etc. Besides that, assurance in agriculture, without doubts, shall be much more widespread. Specialists
in climatology affirm that droughts will become more
and more frequent and severe. Our experience in fighting with phenomenon is brief. I consider that we shall
water resources management practice from countries
situated in the climatic zone with permanent deficit of
precipitations, such as Israel, some Arab countries and
Middle Asia, as well.
The heading “Brief news” contains information
with the following titles:
Implementation entities deal on concrete development aspects
Elaboration of subsidiary legislation for Water Law
implementation
Identification, delimitation and classification of
water bodies
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Agreement on ecological protection of the Dniester river
Money for implementation of projects in the water
supply sphere
The Prut – river that unites us
Study visit to Romania
Public consultations in the Strategy of Communication regarding Surface Waters
Ecological newsletter “Water Journal” tells us about state of waters in April-June, 2012. We find out that
amount of precipitation fallen down on the greatest
part of the territory constituted from 65 mm (Tiraspol, Ştefan-Vodă) to 130 mm (Corneşti), or 40-75% of
norm. A considerable deficit of precipitations was detected in June – their total sum did not exceed 10-45
mm (15-60% of norm). As of the situation of the 28th
of June of this year, reserves of productive humidity in
the soil on plantation with agricultural plants were extremely reduced; reserves, isolated in the plowing level
and in the level with thickness of 0.5 m were consumed
in full. Within the whole period, the Dniester river runoff was below standard and constituted 65-70% of the
average multiannual runoff. The Prut river runoff, on
the lake upstream of Costeşti-Stânca, constituted 70–
80% of norm and this indicator constituted 40-45% of
the average multiannual runoff in the barrage sector.
In April and June, the Răut runoff and runoff of the
small rivers from the Center and South of the Republic
was significantly below the norm constituting 20-45%.
The Bâc river runoff constituted 5.4-11.6% of the average multiannual value. Pursuant to the data of the State
Hydrometeorologic Service, in the course of the IInd semester of 2012, 132 cases of exceeded maximum permissible concentrations in water samples were detected
in 34 sections of 12 rivers and 2 water collectors (Costeşti and Dubăsari). Compared with the same period of
2011, there was registered an increase of the number of
exceedences of CMA for ammonium ions, nitrites, dissolved oxygen and CBO5. As for nitrates, petroleum and
phenols, there was registered a decrease in the number
of exceedences. The State Environmental Inspectorate
subjected 241 economic agents to state ecologic control
and 281 offenders were identified. As a result, 281 protocols on environmental offences were made and there
were imposed fines amounting to 175 700 lei, 83 350 lei
of which were recovered.
Opinions reflected in the heading “Readers Forum” belong to the participants of the Environmental
Conference of lyceum pupils from Chişinău municipality: Doina CRĂCIUN, pupil of the Theoretical Lyce27

um “Budeşti”; Elena MANIN, pupil of the Theoretical
Lyceum “Alexandru Ioan Cuza”; Loredana HODOROGEA and Inna VERDEŞ from the Center of Young Naturalists from Râşcani sector.
The major part of the journal space is dedicated
to the Water Law, a document that had been elaborated for five years and partially coordinated with Directives of the European Union and was approved by
the Parliament of the Republic of Moldova on the 23rd
of December, 2011, and published in Official Monitor
no.81 of the 26th of April, 2012. The principal goal of
the document is creation of a legal framework for management, protection and efficient use of surface waters
and ground waters basing on evaluation, planning and
adoption of decisions in the participative mode. The
Law contains 12 chapters and 62 articles that comprise
all legal aspects from this sphere. The Law comes into
effect in 18 month after the date of publishing. Within
6 month from adoption of the present Law, the Government shall put forward proposals on bringing the
effective legislation in harmony with the Law; within
18 months from adoption of the present Law, it shall
revise and bring its normative acts in compliance with
the Law provisions and elaborate and approve normative acts necessary for Law implementation.
The last pages of the journal present the heading
“Aquatic Animals and Plants” to the readers. Bastard
sturgeon is a fish of great dimensions (some specimens
even reach a length of 2 meters and weight of 45 kilograms, but more often – 8-10 kilograms); it is reophilic and lithophilous migrating fish that makes part
of the Acipenseriform species, Acipenseridae familiy.
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Habitat of bastard sturgeon is limited. It encounters in
the southern aquatic basins – the Black Sea, the Azov
Sea, and the Caspian Sea. It rarely encounters in Moldova, only in the inferior segment of the Dniester river
and only in the reproduction and hibernation period,
being attracted by higher water temperatures. During
last years, there have been registered a drastic reduction
of the number of bastard sturgeons that migrate to the
Dniester river. Phenomenon is determined, in general,
by construction of barrages and excessive pollution of
the river.
Cotton-grass (Eriophorum Latifolium Hoppe) is a
perennial, hydrophilous semi-cryptophyte that makes part from the Cyperus species, Cyperaceae family.
It is devoid of stolons but it possesses stems in three
slightly seen edges with height of 20-60 cm. It is specie
spread in Europe, Asia and North America, habiting
as accompanying specie in wet and swampy places. It
has a limited habitat in the Republic of Moldova; it is
localized in the reservation “Codri” and in the Botna
floodplain, in the vicinity of Căpriana commune. Stems, leaves and inflorescences are used for medicinal
purposes. Tea of pileous spikes has such properties as
stopping hemorrhages, expectorant and antiviral properties (in case of colds and flues), as well as sudorific
properties. It is considered vegetal specie that is under
risk of extinction and is introduced into the Red List
of the Republic of Moldova. It needs special protection
conditions, especially in the vicinity of localities since it
is massively extirpated.
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Animale acvatice

viza

V

iza este un peşte de dimensiuni mari
(unele exemplare ating în lungime şi 2 metri, iar
în greutate – 45 kilograme, mai frecvent – 8-10 kilograme), migrator, reofil şi litofil, care face parte
din ordinul Acipenseriformelor, familia Acipenseridelor. Are un exterior remarcabil, caracterizat
de corpul masiv şi înalt, în timp ce capul mic are
formă triunghiulară, cu rostrum ascuţit şi alungit.
Corpul este lipsit de solzi, în schimb este traversat de patru rânduri de plăci osoase romboidale
– unul pe spate, altul pe abdomen şi câte unul pe
părţile laterale. Sub aspect cromatic viza nu prezintă interes deosebit, având spatele gri-închis,
spre lateral – în degradeu, cu unele nuanţe brune
sau chiar violete, în timp ce abdomenul este de culoare gălbuie sau albă.
Aria de răspândire a vizei este limitată. Se
întâlneşte în bazinele acvatice sudice – Marea
Neagră, Marea Azov, Marea Caspică. În Moldova poare fi întâlnită doar pe segmentul inferior al
Nistrului şi doar în perioada de reproducere şi de
hibernare, fiind atrasă de temperaturile mai înalte
ale apelor. Populează apele Nistrului primăvara,
când temperatura apei este de 8-120C şi toamna
(octombrie-noiembrie), când temperatura apei
se menţine în limitele a 12-180C. Preferă depresiunile acoperite cu nisip sau prundiş de pe fundul râului, iar în mări populează zonele de litoral,
cu fund nisipos, scufundându-se la adâncimi de
până la 50 metri.

(Acipenser nudiventris Lovetzky)
Perioada de reproducere durează trei luni
(aprilie-iunie), când temperatura apei este de 12200C. Masculii ating maturitatea reproductivă la
6-9 ani, iar femelele – la 12-14 ani. Viza depune
până la 800 mii de icre, într-o singură repriză, în
locuri nisipoase, cu fluxul rapid al apei. În perioada reproducerii vizele formează grupuri puţin
numeroase. În general, preferă compania, exemplarele izolate întâlnindu-se extrem de rar. Depunerea icrelor nu are loc anual, procesul fiind
în funcţie de factorii biologici şi/sau climaterici.
Perioada de inclubaţie a icrelor cu dimensiuni de
2,5-3 milimetri este de circa cinci zile. În următoarele 10 zile după eclozare larvele ajung să atingă
în lungime 1,5-1,7 centimetri. Viza este o specie
longevivă în lumea peştilor, trăind 25-30 de ani.
Se hrăneşte cu nevertebrate, insecte, viermi,
crustacee, icre de peşte, peşti de dimensiuni mici.
Alimentaţia este mai intensă pe durata verii, iar în
perioadele de migraţie din mare în râu şi invers
aceasta nu are loc.
Viza este apreciată pentru carnea sa, iar
exemplarele hibride, rezultate din încrucişarea cu
nisetrul, cega sau păstruga – pentru icrele depuse,
considerate o delicatesă scumpă.
În ultimii ani se atestă o reducere drastică a
numărului de vize care migrează în Nistru. Fenomenul este determinat, în general, de construcţia
barajelor şi de poluarea excesivă a fluviului.

PLANTE ACVATICE

Bumbăcăriţa
(Eriophorum latifolium Hoppe)

E

ste o plantă perenă, higrofilă, hemicriptofită, care face parte din ordinul Ciperalelor, familia Ciperaceelor. Lipsită de stoloni, posedă tulpini în trei muchii slab pronunţate, cu înălţimea
de 20-60 cm. Frunzele inferioare şi cele superioare de culoare neagră spre brună sunt lanceolate,
înguste de 3-8 mm, ascuţite. Florile bisexuate formează până la 12 spice de formă alungită, cu pedunculi păroşi, asemănători cu bumbacul (de aici
se trage şi denumirea populară a plantei). Apar
abundent în lunile mai şi iunie. Fructul este alungit, obovoidal, cu lungimea de până la 3 mm, de
culoare roşie-brună. Bumbăcăriţa se înmulţeşte
generativ şi vegetativ.
Este o specie răspândită în Europa, Asia şi
America de Nord, habitând ca specie însoţitoare
în locuri umede, mlăştinoase. În Republica Moldova are o arie de răspândire limitată, fiind localizată în rezervaţia „Codri” şi în lunca râului Botna,
în vecinătatea comunei Căpriana.

Este considerată o specie vegetală în pericol
de dispariţie, fiind introdusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova. Necesită condiţii speciale de
protecţie mai ales în vecinătatea localităţilor, deoarece este stârpită masiv.
În scopuri medicinale se folosesc tulpinile,
frunzele şi inflorescenţele. Perioada indicată de
colectare a plantei este cea de maturizare a fructelor, când pe acestea se formează învelişul pufos. În medicina populară decoctul din tulpinile
şi frunzele de bumbăcăriţă se foloseşte în calitate
de diuretic şi laxativ. Ceaiul din spicele păroase
posedă proprietăţi de stopare a hemoragiilor, de
expectorare, antivirale (în caz de răceli şi gripă)
şi sudorifere. Formele de aplicare sunt diferite.
Decoctul se administrează intern, dar şi extern,
pentru băi. De asemenea, în cazurile de miozită bolnavii inhalează fumul rezultat din arderea
plantei.

