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Editorial

Realizarea dreptului
la apă potabilă pentru
locuitorii satelor
Statisticile oficiale prezintă date optimiste privind
creșterea numărului de locuitori ai satelor care au acces
liber la apă potabilă. Dacă acum 5 ani erau conectate la sisteme centralizate de aprovizionare cu apă 24% din populaţia rurală, în prezent acest indice constituie 34%. Există un
progres și ar trebui doar să ne bucurăm. Dar iată că studierea mai detaliată a situației reale conturează un alt tablou.
Pentru a pregăti materialul curent de la rubrica „Istorii
cu apa la sate” am solicitat informații de la diferiți donatori: Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale, Agenția pentru Dezvoltare Regională, altele. Intenţia
noastră era să selectăm cele mai reuşite şi mai sugestive
exemple pentru a le populariza în paginile „Revistei Apelor”. Una dintre principalele condiți de publicare a materialului a fost corespunderea apei potabile din sistemul
centralizat normelor sanitare. Am obținut mai multe liste
de localități în care au fost finalizate proiectele de alimentare cu apă. Însă mare ne-a fost mirarea și nedumerirea
atunci când am depistat că în majoritatea apeductelor,
date recent în exploatare, cu foarte mici excepții, curge
apă necorespunzătoare standardelor sanitare în vigoare.
Proiecte de acest gen au fost implementate preponderent
în raioanele de centru și de sud ale republicii, sursa de
alimentare cu apă fiind sondele arteziene. Am putea să
numim cel puțin zece adrese concrete, identificate recent,
dar nu dorim să le facem sânge rău locuitorilor din satele
respective, care au așteptat ani buni apă sigură de băut,
însă, până la urmă, s-au ales cu apă tehnică de calitate
dubioasă. Căt privește autoritățile abilitate, le putem oferi
toată informația. Nu mă refer la „Apele Moldovei” sau la
Ministerul Sănătății, căci specialiştii din aceste instituţii
cunosc bine situația, atâta doar că nu întreprind nimic
pentru a o remedia. Cât priveşte Procuratura Generală,
CNA, Curtea de Conturi, alte structuri de control, nu
cred că acestea se vor autosesiza în cazul dat. Au ele de
rezolvat cu totul alte probleme decât cele ce ţin de irosirea
fără noimă a banilor destinați asigurării populației cu apă
de calitate înaltă.
Cititorii noștri au tot dreptul să afle cum de a fost posibil ca zeci de milioane de lei să nu fi fost cheltuiţi conform
destinației. În mod obișnuit, alocarea mijloacelor pentru
proiectarea și construirea apeductelor se face în baza unor
avize, în primul rând al celui de la Centrul Național de
Sănătate Publică, prin care se confirmă că viitoarea sursă
de apă este conformă cerințelor igienice. Dacă cercetăm
atent actele, ne convingem că toate proiectele dispun de
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avize pozitive eliberate de această instituție. Îmi amintesc
de cazul când, acum 5-6 ani, Banca Mondială, în baza
avizelor respective, a decis alocarea a circa 5 milioane de
dolari pentru soluționarea problemei alimentării cu apă
a 50 de sate. Deşi nu era clar dacă toate au sursă sigură
de apă potabilă, programul, totuşi, a fost lansat. Pe parcurs, însă, s-au confirmat presupunerile unor experți referitoare la imposibilitatea utilizării mai multor surse de
apă în scopuri potabile. Ca rezultat, numărul localităţilor
beneficiare ale acestui proiect s-a tot redus până a ajuns,
într-un final, la 5.
Avizele pozitive eliberate de instituția abilitată, în cazurile când sursa de apă nu corespunde cerințelor igienice, conțin o frază care condiționează construcția apeductului cu cea a instalațiilor de filtrare a apei. Nu este nimic
deosebit în toate acestea, în afară de faptul că instalațiile
de tratare sunt mai scumpe decât însuși apeductul. Drept
urmare, în caz că s-ar respecta această condiţionare, apa
din robinet ar costa de 5-10 ori mai mult decât cea din
apeductele fără instalaţii de filtrare. Din această cauză nimeni nu proiectează sisteme de filtrare (şi poate că nici
nu este cazul să utilizam apă filtrată în scopuri igienice).
Oricum, până la urmă, populația se alege cu apă neconformă standardelor.
În următorii ani, finanțarea sectorului apă și sanitație va
crește. În această situaţie, este absolut necesar de a schimba
atitudinea autorităților și a reprezentanților societății civile față de întreg procesul de implementare a proiectelor de
alimentare cu apă a localităților rurale, de la inițiere până
la darea lor în exploatare. În cadrul unui proiect finanțat
de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova se
pregătește o bază de date computerizată națională care va
conține informaţii despre toate proiectele ce vizează alimentarea cu apă, inclusiv calitatea acesteia. Accesul la baza
de date va fi liber și toți cei interesaţi vor putea să se implice în procesul de monitorizare a activităților nominalizate.
Legea apelor, care va intra în vigoare în viitorul cel mai
apropiat, regulamentele adiționale specifice aflate în curs
de aprobare vor crea cadrul legal care va garanta asigurarea populației cu apă potabilă de calitatea cuvenită. Rămâne doar ca aceste acte normative să fie nu doar aprobate,
dar şi respectate cu stricteţe.

Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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ŞTIRI SCURTE

Provocările din sectorul apă şi canalizare
La Chișinău şi-a ţinut lucrările Conferința
Internațională „Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova,
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova,
Biroul Elveţian de Cooperare.
La deschiderea Conferinței au participat prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat, ministrul Mediului Gheorghe Șalaru, delegatul ONU Catarina de
Albuquerque, reprezentantul Delegației UE în Republica Moldova Kaido Sirel, șeful Biroului Elvețian de
Cooperare Georgette Bruchez, precum și reprezentanți
ai Guvernului Republicii Moldova, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, dar și peste 200 de invitați din țară
și de peste hotare, specialiști în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare.
Şeful Executivului moldovean a apreciat înalt decizia de a desfășura conferința la Chișinău,

remarcând că importanţa extraordinară a evenimentului este determinată de faptul că acesta vizează direct sănătatea cetăţenilor ţării. Totodată,
premierul a subliniat că sectorul de aprovizionare
cu apă potabilă a cetățenilor țării reprezintă o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova.
La rândul său, ministrul Mediului Gheorghe
Șalaru a menționat că participanţii la conferinţă
şi-au propus să discute mai multe subiecte sensibile pentru ţara noastră, venind cu soluţii şi paşi
concreți pe care ţara noastră trebuie să-i întreprindă. Ministrul a oferit participanţilor o prezentare
amplă a situaţiei în domeniul aprovizionării cu apă
potabilă şi canalizare în RM, menționând că 45%
din populaţia ţării nu are acces la sisteme moderne
de aprovizionare cu apă potabilă, iar 65% - la sisteme de canalizare. Ministrul s-a arătat convins că,
prin eforturi comune şi bine coordonate, se va reuşi
îmbunătăţirea situaţiei în domeniu.

Mecanismul de solidaritate în sectorul apă şi canalizare
Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru a participat
la inaugurarea atelierului de lucru cu genericul „Mecanismul de solidaritate în sectorul apă și canalizare din Republica Moldova”, desfășurat în contextul
Conferinței Internaționale „Provocările din sectorul
apă și canalizare”. La eveniment au participat, de asemenea, reprezentanți ai organizațiilor internaționale
donatoare, ai autorităților publice locale, ai companiilor de alimentare cu apă și canalizare, precum și
reprezentanți ai societății civile.
Atelierul a avut drept obiectiv principal
prezentarea în faţa tuturor actorilor din domeniul
aprovizionării cu apă și canalizare a oportunităților

de implementare în Republica Moldova a
mecanismului de solidaritate pentru apă.
În alocuțiunea sa Gheorghe Șalaru a menționat
că o bună parte din localităţile republicii dispun
sau au dispus de finanţare pentru construcţia
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare,
însă până în prezent problema ce ţine de accesul la
apă potabilă sigură nu este rezolvată în totalitate.
Astfel, implementarea mecanismului de solidaritate
va oferi acea oportunitate de care are nevoie statul
nostru pentru realizarea cu succes a obligațiilor
asumate în domeniul asigurării accesului durabil la
apă potabilă de calitate a tuturor cetățenilor.

Paşi concreţi în realizarea prevederilor
Protocolului privind Apa şi Sănătatea
Au avut loc prima şedinţă a Comitetului Coordonator şi lansarea oficială a proiectului “Implementarea indicatorilor-ţintă la Protocolul privind
Apa şi Sănătatea în Republica Moldova”.
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Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă şi sanitaţie pentru populaţia Moldovei, reducerea incidenţei bolilor condiţionate de apă, asiguRevista Apelor nr. 18, 2013

rarea unui management mai bun al apelor. Se preconizează că, prin implementarea acestui proiect,
eşalonat pe durata a trei ani și jumătate, accesul la
apă potabilă şi la condiţii îmbunătăţite de sanitaţie
va fi asigurat tuturor cetăţenilor țării.
Ministerele Mediului şi al Sănătăţii, Comisia
Economică pentru Europa a ONU şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare au semnat
un Memorandum de Înţelegere privind realiza-

rea Proiectului ăn cauză. Semnarea Memorandumului are drept scop stabilirea unei înţelegeri
comune între părţi cu privire la implementarea
indicatorilor-ţintă pentru realizarea Protocolului
privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova,
contribuirea la consolidarea capacității Guvernului Republicii Moldova de a implementa indicatorii şi datele-ţintă stabilite în temeiul Protocolului
privind Apa şi Sănătatea.

Noi stații de monitorizare a apei de suprafață
Autoritățile publice pregătesc locațiile pentru instalarea echipamentului de monitorizare în timp
real a nivelului apelor de suprafață. Echipamentul
este procurat în cadrul programului “Compact” şi
urmează a fi instalat pe râul Nistru – la Naslavcea,
Unguri, Soroca, Rezina și Vadul lui Vodă; pe râul
Ichel – la Goian; pe râul Bâc – la Merenii Noi; pe
râul Botna la Căușeni. Toate posturile hidrometrice vor fi instalate pe poduri, cu excepția celor de la
Naslavcea și Soroca, unde există posturi hidrometrice clasice. Podurile selectate pentru instalarea
posturilor sunt rezistente la inundații, fiind şi mai
sigure din punctul de vedere al securității echipamentului.
O companie germană, selectată prin concurs, a
livrat senzori de nivel (presiune și radar), echipament pentru măsurarea temperaturii, înregistrator și transmițător de date în timp real, mire hidrometrice. Se planifică instalarea echipamentului
livrat până la finele lunii martie 2013.
Ulterior, FPM Moldova va achiziționa echipament și tehnică de calcul, programe de modelare
hidrologică și sisteme informaționale geografice
pentru dotarea Serviciului Hidrometeorologic de
Stat și a altor instituții implicate în gestionarea resurselor de apă.
Eforturile Programului “Compact” de modernizare a rețelei hidrografice vor permite monitorizarea
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în timp real a nivelului apei și va contribui la identificarea măsurilor de prevenire şi combatere a inundaţiilor, secetei şi deşertificării în Moldova.
Totodată, în contextul îmbunătățirii managementului resurselor acvatice, FPM Moldova, Ministerul Mediului și Centrul de Guvernare Electronică au semnat recent un acord de colaborare
privind elaborarea Platformei comune de autorizare a folosinței apei. Aceasta va permite instituirea unui ghișeu unic de eliberare a autorizațiilor
ce va reduce considerabil timpul de perfectare a
autorizațiilor de folosință a apei. Platforma comună de autorizare a folosinței apei reprezintă un
sistem informatic destinat eficientizării proceselor de recepţionare şi procesare a cererilor şi de
eliberare a autorizației de mediu pentru folosința
specială a apei. Datorită acestui sistem, persoanele
fizice și juridice nu se vor mai confrunta cu proceduri complicate, costisitoare și de durată pentru
obținerea autorizațiilor de folosință a apei potrivit
actualei proceduri. În linii mari, platforma urmăreşte scopul optimizării proceselor de lucru şi al
reducerii costurilor operaţionale în condiții transparente.
Platforma respectivă va fi elaborată până în vara
anului 2013, iar din toamna 2013 urmează să fie
funcțională, fiind parte comună a platformei guvernamentale pentru registre și autorizații.
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CRONICA APELOR
(trimestrul IV a. 2012)
1.Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în
perioada octombrie-decembrie 2012 cantitatea precipitaţiilor căzute a constituit în fond de la 145 mm
(Soroca) până la 240 mm (Cornești), sau 135-210%
din normă. Cea mai mare cantitate de precipitații s-a
înregistrat în luna decembrie, când suma lor a constituit 75-145 mm (200-450% din normă), ceea ce
pe 85% din teritoriul ţării s-a semnalat pentru prima
dată în toata perioada de observaţii instrumentale.
Primul înveliş de zăpadă s-a stabilit, izolat, în raioanele de nord ale ţării pe 3-4 decembrie; grosimea
Punct
Ocnița
Drochia
Edineț
Glodeni
Cornești (r-nul Ungheni)
Sadova (r-nul Călărași)
Sadova (r-nul Călărași)
Cărpineni (r-nul Hâncești)

Data
9.12
9.12
9.12
16.12
12.12
10.12
16.12
16.12

Începutul
800
800
800
800
300
800
800
800

În trimestrul IV al anului 2012, în comparaţie cu
perioada analogică a anului 2011, pe teritoriul republicii au căzut mai multe precipitaţii (cu 80-165 mm).
Conform situaţiei din 28 octombrie 2012, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m, pe terenurile cu culturi multianuale,
pe 70% din teritoriu au constituit 25-55 mm (25-70%
din normă), în rest – 65-95 mm (80-115% din normă).
Conform situaţiei din 18 noiembrie 2012, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe 80% din
teritoriu au constituit 20-40 mm (80-150% din normă), izolat în raioanele din nordul şi centrul ţării –
10-18 mm (40-70% din normă). În stratul de sol cu
grosimea de 1 m, pe 60% din teritoriu, rezervele de
umezeală productivă în sol au constituit 20-85 mm
(15-75% din normă), în rest – 95-140 mm (85-140%
din normă). Rezervele de umezeală productivă în
stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu
culturi multianuale, pe 55% din teritoriu, au constituit 85-140 mm (90-150% din normă), în rest – 5575 mm (50-60% din normă).
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acestuia pe platformele meteorologice nu a depăşit 3
cm. Pe 6-7 decembrie pe o mare parte a teritoriului
ţării, iar în raioanele de sud – pe 11-12 decembrie s-a
stabilit un înveliş de zăpadă care s-a menţinut până
la sfârşitul lunii. Grosimea lui maximă pe platformele meteorologice în decursul lunii a atins în raioanele de nord 42-59 cm (Briceni, Soroca, Edineţ), iar în
restul teritoriului – 10-33 cm.
Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie s-au
semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ninsori abundente:
Sfârşitul
2000
2000
2000
2000
1500
2000
2000
2000

Durata, ore
12
12
12
12
12
12
12
12

Cantitatea, mm
22
24
21
23
20
20
23
24

Scurgerea apei râurilor din Republica Moldova
În trimestrul IV 2012 râurile din Republica
Moldova s-au caracterizat prin scurgere foarte
redusă.
Astfel, scurgerea r. Nistru în această perioadă a
oscilat în limitele 70-80%, iar în cazul râurilor mici
din partea de nord a Republicii Moldova debitul a
fost aproape de normă şi a constituit 80-100% din
valorile medii multianuale.
Scurgerea r. Prut a oscilat de la 35% până la 45%
din valoarea medie multianuală.
Scurgerea apei r. Răut şi a râurilor mici din partea centrală şi de sud a Republicii Moldova s-a situat
semnificativ sub normă, oscilând între 20 şi 50% din
valorile medii multianuale.
Este de menţionat scurgerea foarte scăzută a apei
r. Bîc – între 4,5 şi 5,5% din valoarea medie multianuală. Acest fapt este cauzat de lipsa precipitaţiilor
generatoare de scurgere în perioada dată şi de debitele mici de apă deversate din lacul de acumulare
Ghidighici.
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Caracteristica comparativă cu trimestrul IV 2011
Scurgerea râurilor Nistru şi Prut pe durata trimestrului IV 2011, comparativ cu trimestrul IV
2012, în r. Nistru s-a plasat sub normă, oscilând în
limitele 65-80% din valoarea medie multianuală.
În r. Prut în această perioadă scurgerea a fost mai
joasă de normă şi a constituit 35-65% din valoarile
medii multianuale.
Scurgerea r. Răut în luna octombrie a constituit
60-80%, în luna noiembrie 40-60%, micșorându-se
treptat şi atingănd în luna decembrie 25-40%. Scurgerea râurilor mici din partea de nord a ţării în toată
perioada anului 2011 s-a menţinut sub indicii normali şi a constituit în medie 40-60%, iar a râurilor
mici din partea de sud a republicii – semnificativ
mai jos de normă, constituind circa 20-40 % din valorile medii multianuale.
Pe parcursul trimestrului IV 2011 ponderea
scurgerii apei râului Bâc a fost semnificativ mai joasă, atingând valorile 5,7-10,7%.
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 IV al anului 2012, calitatea apelor de suprafaţă s-a caracterizat prin următoarele particularităţi:
- au fost depistate 181 depăşiri ale concentraţiilor
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din
43 secţiuni a 14 râuri (Dunărea, Prut, Nistru, Cogâlnic, Lunga, Răut, Bâc, Botna, Ciuhur, Ichel,
Cubolta, Cahul, Ialpug şi Lăpuşniţa), 5 lacuri
de acumulare (Costeşti, Dubăsari, Ghidighici,
Comrat, Taraclia) şi 2 lacuri naturale (Beleu şi
Manta).
- cu ioni de amoniu s-au depistat 26 depăşiri ale
CMA în râurile Nistru, Prut, Cogâlnic, Lunga,
Răut, Bâc, Botna, Ichel şi lacurile de acumulare
Taraclia şi Comrat, inclusiv 13 cazuri de poluare
înaltă (PÎ – 10-100 CMA) cu valoarea maximă de
80,5 CMA în r. Bâc, secţiunea s. Gura Bâcului, în
luna octombrie.
- cu nitriţi s-au depistat 44 depăşiri ale CMA în
râurile Nistru, Prut, Cogâlnic, Lunga, Bâc, Răut,
Botna, Cahul, Cubolta, Ciuhur, Ichel, inclusiv 4
cazuri de poluare înaltă cu maxima de 25,5 CMA
în r. Lunga, or. Ceadâr Lunga, în punctul hidrometric, în luna octombrie.
- cu nitraţi s-au depistat 4 depăşiri ale CMA în r.
Lunga şi Botna cu maxima de 5,3 CMA în r. Lunga, or. Ceadâr Lunga, în punctul hidrometric, în
luna noiembrie.
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- cu produse petroliere s-au depistat 57 depăşiri ale
CMA în râurile Dunărea, Prut, Nistru, Bâc, Ialpug, Ichel, Ciuhur, Botna, Răut, Cogâlnic, Cahul,
Lunga, lacurile de acumulare Costeşti, Comrat,
Taraclia, Dubăsari, Ghidighici şi lacurile naturale Beleu şi Manta, inclusiv 1 caz de poluare înaltă
cu valoarea de 11,8 CMA în r. Răut, mun. Bălţi,
în aval, în luna decembrie.
- cu CBO5 s-au depistat 25 depăşiri ale CMA în râurile Bâc, Botna, Ciuhur, Cahul, Ialpug, Cubolta, Ichel, Botna, Răut, Lunga, Cogâlnic şi Răut,
lacurile de acumulare Taraclia, Comrat şi lacul
natural Beleu, inclusiv 1 caz de poluare extrem
de înaltă (PEÎ) cu valoarea de 67,4 mgO2/dmc în
r. Botna, s. Chiţcani, la data de 22.11.2012 şi 4 cazuri de poluare înaltă cu maxima de 30,09 mgO2/
dmc în r. Bâc, s. Gura Bâcului, în luna octombrie.
- cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-au
depistat 6 depăşiri în râurile Ichel, Bâc şi Botna, inclusiv 4 cazuri de PEÎ, cu maxima de 0,32
mgO2/dmc în r. Botna, secţiunea s. Chiţcani, la
data de 22.11.2012 şi 2 cazuri de PÎ cu valoarea
de 2,93 mgO2/dmc în r. Bâc, secţiunile s. Gura
Bâcului şi mun. Chişinău în aval, în lunile octombrie şi noiembrie.
- cu fenoli s-au depistat 10 depăşiri ale CMA în
râurile Prut, Nistru, Bâc, Botna, Răut şi lacul de
acumulare Costeşti, cu maxima de 8,0 CMA în r.
Bâc, secţiunea mun. Chişinău, în aval şi r. Botna,
s. Chiţcani, în luna octombrie.
- cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 6 depăşiri ale CMA în râurile Bâc, Botna şi Ichel, cu
maxima de 4,8 CMA în r. Bâc, mun. Chişinău, în
amonte, în luna octombrie.
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, produse petroliere; pentru nitraţi şi
fenoli s-a înregistrat o micşorare a numărului de
depăşiri, iar pentru detergenţi anioni-activi indicii
au rămas la acelaşi nivel. Nu s-au depistat depăşiri
ale CMA pentru compuşii zincului, cuprului sau ai
altor poluanţi prioritari.
3. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale informează că în trimestrul IV al anului 2012 a eliberat coordonări privind:
- folosirea specială a apei - 34 coordonări;
- proiectarea noilor sonde arteziene - 21 coordonări;
- forarea noilor sonde arteziene - 18 coordonări.
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4. Sisteme de apeduct şi canalizare
SA “Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul IV al anului 2012 în
comparaţie cu perioada de referinţă a anului 2011.
Nr.
ctr.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Indicii

Trim. IV 2011

Trim. IV 2012

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

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

19 031,72
18 606,74
424,98
18 489,70
18 064,72
424,98
10 887,19
7 180,78
12 755,41

100,4

100,1

2,55

3,08

-

2

0,17

0,2

3 445

3 202

Potrivit informaţiei prezentate de Agenţia “Apele Moldovei”, Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până
în 2015 prevede soluţionarea urgentă a problemei
ce ţine de modernizarea, reutilarea tehnică şi dezvoltarea sistemelor comunale de alimentare cu apă
şi canalizare, preconizând atingerea obiectivelor
mileniului către anul 2015 prin asigurarea accesului la apă potabilă a 50% din populaţie, reanimând
sistemul de alimentare cu apă şi canalizare existent.
Acest sistem, actualmente fiind puţin funcţional,
este dotat cu utilaj şi sisteme învechite, cu consum
major de energie, sisteme automate ieşite din uz,
amplasate pe suprafeţe mari şi cu randament de lucru mic, care nu satisfac cerinţele de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei
prin acordarea unor servicii adecvate de alimentare
cu apă şi canalizare.
Reieşind din situaţia economico-financiară a
Republicii Moldova şi din capacitatea reală de finanţare, lucrările privind realizarea Programului de
alimentare cu apă şi canalizare urma a fi efectuat în
trei etape:
- etapa I - lucrări cu cheltuieli mici, prevăzând renovarea sistemelor existente în baza argumentărilor studiilor de fezabilitate până în anul 2008;
6

- etapa II - modernizarea şi dezvoltarea sistemelor
de alimentare cu apă şi canalizare până în anul
2009;
- etapa III - modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare până în
anul 2015.
1. Pe parcursul anului 2010-2012 au fost efectuate
un șir de lucrări pentru reabilitarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă,
inclusiv:
- au fost finalizate lucrările de reabilitare a complexului de alimentare cu apă ,,Micăuți-Strășeni”
pentru alimentarea cu apă potabilă a or. Strășeni
și a unor localități adiacente;
- au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru
construcția și dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în 74 de localităţi rurale din
raioanele Rezina și Șoldănești de la complexul de
tratare a apei Tarasova-Boșernița;
- au fost realizate proiectele pentru construcția
sistemelor de alimentare cu apă a localităților
adiacente tronsonului de cale ferată ,,CahulGiurgiulești”, inclusiv satele: Crihana Veche,
Manta, Colibaș, Brânza, Văleni, Slobozia Mare și
Câșlița–Prut din raionul Cahul;
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- au fost implementate proiecte de renovare a sistemelor de alimentare cu apă în localitățile rurale: s. Molovata, r-nul Dubăsari; s. Steţcani şi s.
Cruglic, r-nul Criuleni; s. Șamalia, r-nul Cantemir; s. Pojăreni, r-nul Ialoveni; s. Gornoe şi s. Recea, r-nul Strășeni; or. Durleşti, mun. Chişinău;
s. Soltănești, r-nul Nisporeni; s. Decebal, r-nul
Soroca;
- a fost renovat sistemul de aprovizionare cu apă
în or. Glodeni;
- a fost efectuat studiul de fezabilitate pentru
construcția sistemelor de alimentare cu apă în 50
de sate;
- au fost construite și puse în exploatare sisteme
centralizate de alimentare cu apă în s. Iurceni, rnul Nisporeni și s. Merești, r-nul Hâncești;
- au fost reabilitate și construite sistemele de alimentare cu apă în orașele Bălți, Orhei, Ștefan
Vodă și Cahul;
- continuă realizarea proiectului de reabilitare a
apeductului Prut-Fălești;
- a fost construit colectorul de canalizare pentru
evacuarea apelor uzate din or. Criuleni;
- a fost construit sistemul de aprovizionare cu apă
în or. Iargara și reconstruită stația de epurare în
or. Leova;
- s-a reabilitat sistemul de alimentare cu apă
în orașele Florești, Ceadâr Lunga, Cantemir,
Căușeni;
- s-au construit stații de tratare a apei potabile în
oraşele Nisporeni și Ungheni;
- s-a efectuat construcția apeductului Zagarancea
– Cornești, r-nul Ungheni;
- s-au reabilitat rețelele de canalizare și stațiile de
epurare în mun. Bălți, oraşele Comrat, Ceadâr
Lunga şi Vadul lui Vodă; satele Rusca şi Negrea,
r-nul Hâncești; s. Roșcana, r-nul Strășeni;
- este elaborată documentaţia de proiect pentru
conectarea la apeductul Soroca-Bălţi a 5 oraşe:
Floreşti, Drochia, Râşcani, Sângerei, Teleneşti;
- se implementează proiectul de construcție a
stației de epurare a apelor uzate în or. Orhei;
- este inițiată procedura de implementare a proiectului ,,Reabilitarea sistemului de alimentare
cu apă în raionul Nisporeni”.
Pentru implementarea proiectelor au fost alocate
mijloace financiare din:
- bugetul de stat – 37,4 mln. lei;
- bugetele locale – 35,0 mln. lei;
- investiții străine – 350,0 mln. lei.
Numeroase proiecte ce ţin de modernizarea, reutilarea tehnică şi construcția sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv în localitățile rurale, au fost implementate cu susținerea financiară
a Fondului Ecologic Național (investiţii în sumă de
circa 89,75 mln. lei).
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5. Sisteme de irigare
Potrivit informaţiei prezentate de Agenţia “Apele Moldovei”, în anul 2012 suprafața terenurilor irigate a constituit 9,9 mii ha, iar volumul apei utilizate – 3845,2 mii m3. În anul 2013 pentru dezvoltarea
sistemului de irigare este prevăzută suma de 1221
mii lei din contul Fondului Ecologic Național și 122
mii lei din contul ÎS „Direcția bazinieră de gospodărire a apei”. Investiţiile vor fi direcționate spre
reparația construcțiilor hidrotehnice ale lacului de
acumulare Salcia, raionul Taraclia.
6. Monitoringul apelor reziduale
Potrivit informaţiei prezentate de Inspectoratul
Ecologic de Stat (IES), pe parcursul trimestrului IV
al a. 2012 au fost supuşi controlului ecologic de stat
366 agenţi economici, potenţiali poluatori de resurse acvatice, fiind identificaţi 199 contravenienţi. Ca
rezultat, în privinţa lor au fost încheiate 199 procese–verbale cu privire la contravenţii de mediu şi
aplicate amenzi în sumă de 228 200 lei, inclusiv încasate – 113 000 lei. În perioada de referinţă au fost
eliberate 54 autorizaţii de folosinţă specială a apei.
În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor de suprafaţă, în perioada octombrie - decembrie 2012, Centrele Investigaţiilor Ecologice (CIE)
Chişinău şi Bălţi au prelevat 293 probe de apă şi au
efectuat 2042 analize fizico–chimice. În majoritatea
cazurilor probele au fost prelevate de la staţiile de
epurare biologică (SEB) la recepţie şi la evacuare, iar
pentru a evalua influenţa deversărilor de ape uzate
asupra emisarului s-au prelevat probe pe cursul receptorilor în secţiunile amonte şi aval de deversare.
Principalii indicatori specifici de poluare controlaţi
de către 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 maxim admisibile (CMA) piscicole, au fost prelevate probe de
ape uzate. Rezultatele obţinute în urma analizelor
denotă următoarele:
- SEB Vadul lui Vodă, mun. Chişinău – depăşiri
ale DLA la CCO – de 1,2 ori; CBO5 – de 1,6 ori;
detergenţi – de 2,1 ori; MS – de 4 ori;
- SEB Budeşti, mun. Chişinău – depăşiri ale CMA
piscicoli la CCO – de 66,7 ori; CBO5 – de 250,3
ori; NH4 – de 520,6 ori; detergenţi – de 22 ori;
MS – de 58,9 ori;
- SEB Coloniţa, mun. Chişinău – depăşiri ale CMA
piscicoli la CCO – de 26,6 ori; CBO5 – de 116,4
ori; NH4 – de 521,2 ori; detergenţi – de 22 ori;
MS – de 22,2 ori;
- SEB Cricova, mun. Chişinău – depăşiri ale CMA
piscicoli la CCO – de 24 ori; CBO5 – de 91,2
ori; RU – de 1,6 ori; MS – de 33,6 ori; NH4 – de
592,6,2 ori; detergenti – de 63 ori;
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- SEB Ciorescu, mun. Chişinău – depăşiri ale
CMA piscicoli la CCO – de 14,7 ori; CBO5 – de
58,7 ori; MS – de 49 ori; NH4 – de 121 ori; detergenţi – de 48 ori;
- SEB or. Rezina – depăşiri ale CMA piscicoli la
CCO – de 26,7 ori; CBO5 – de 106,7 ori; MS – de
82 ori; NH4 – de 302,6 ori; SO4 – de 2,3 ori, detergenţi – de 34 ori;
- SEB Penitenciarul nr.17, or. Rezina – depăşiri ale
CMA piscicoli la CCO – de 4 ori; CBO5 – de 16
ori; MS – de 5 ori; NO3 – de 20 ori; detergenţi –
de 2 ori;
- SEB mun. Chişinău – depăşiri ale DLA la CCO –
de 4 ori; CBO5 – de 1,7 ori; MS – de 5,8 ori; NH4
– de 16,4 ori; NO2 – de 56,3 ori; detergenţi – de 3
ori;
- SEB ÎM „Amen-Ver”, or. Hânceşti – depăşiri ale
CMA piscicoli la CCO – de 2,8 ori; CBO5 – de
11,8 ori; MS – de 4 ori; NH4 – de 190,8 ori; detergenţi – de 3 ori;
- SEB “ Lafarge Ciment (Moldova)”, or. Rezina –
depăşiri ale CMA piscicoli la CBO5 – de 1,6 ori;
MS – de 4,7 ori; detergenţi – de 2 ori.
Rezultatele investigaţiilor de laborator au fost
transmise inspecţiilor şi agenţiilor din teritoriu,
care prin acte de control ecologic au obligat administraţiile SEB-urilor să întreprindă măsuri pentru
redresarea situaţiei. Concomitent au fost încheiate
procese-verbale cu privire la contravenţie pentru
depăşirea concentraţiilor depistate la deversare.
CIE al AE Bălţi. Întru verificarea influenţei localităţilor au fost prelevate probe de ape punctiforme din 9 cursuri de apă în 17 secţiuni, rezultatul
cărora denotă următoarele.
Pe r. Prut punctul de reper este sec. Costeşti. Rezultatele investigaţiilor la proba de apă prelevată
din acest sector indică o concentraţie a substanţelor
suspendate de 9,1 mg/dm3, iar conţinutul de oxigen
dizolvat se încadrează în limitele CMA piscicoli şi
constituie 7,38 mg/dm3.
În apa r. Nistru, în secţiunea amonte – aval de
or. Soroca, concentraţia de noxe se majorează cu 8,4
mg/dm3 la MS, cu 1,1 mgO2/l la CBO5 şi la ionii de
amoniu cu 0,2 mg/dm3. Concentraţia oxigenului dizolvat scade de la 9,8 1a 9,5 mgO2/l.
Din r. Răut s-au prelevat probe din 4 secţiuni.
Cea mai poluată secţiune este în aval de SEB ,,Regia
Apă-Canal Bălti”. Concentraţia nitriţilor depăşeşte
CMA de 6 ori. În urma evacuării volumului mediu
de 19,2 mii m3 de la obiectul nominalizat are loc
impurificarea apei r. Răut şi cu ioni de amoniu. În
raport cu concentraţia în secţiunea de referinţă majorările constituie la NH4 – de 3,14 ori. În amonte
MS este de 32 mg/l şi în aval – de 33 mg/l.
În celelalte secţiuni de control impactul evacuării apelor uzate este înregistrat prin valori care variază mai puţin.
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Volumul apelor uzate supus controlului analitic
constituie 2153,7 mii m3, inclusiv suficient epurate – 160,4 mii m3, insuficient epurate – 1993,3 mii
m3. Suficient epurate sunt volumele de apă la care
indicii de calitate s-au încadrat în normativul DLA.
Comparând media concentraţiilor de poluanţi la
deversare cu normativul autorizat s-a constatat încadrarea în normativul DLA a apelor evacuate de
la staţiile ÎM “Regia Apă-Canal Bălţi”, SA “Servicii
comunale Floreşti”.
SEB ÎM “Apă-Canal Donduşeni” zilnic recepţionează şi supune tratării mecanice un volum de 150
m3 de ape uzate. După epurarea efectuată în lacurile biologice eficienţa de curăţare a apelor este de
80,2% la MS, de 78,7 la CBO5 şi de 86,6 % la ionii
de amoniu. Oxigenul dizolvat constituie 7,3 mgO2/l.
7. Calitatea apei potabile
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 laboratoarele Centrului Naţional de Sănătate Publică au
investigat la parametrii sanitaro-chimici 56 de probe, inclusiv 12 probe de apă îmbuteliată; 14 probe
de apă de suprafaţă; 2 probe de apă reziduală, care
au fost conforme normelor sanitare.
La indicatorii microbiologici au fost analizate
103 probe, inclusiv 19 probe de apă din surse centralizate subterane, dintre care 5 s-au dovedit a fi
neconforme normelor sanitare; 76 probe de apă din
apeductele comunale urbane din surse de suprafaţă,
dintre care 2 nu au corespuns normelor sanitare; 7
probe de apă din apeducte departamentale, inclusiv
2 au fost neconforme; 1 probă de apă din surse descentralizate subterane de alimentare cu spă care a
fost neconformă normelor sanitare.
În perioada de referinţă au fost eliberate 1 autorizaţie sanitară de funcţionare pentru o secţie
de îmbuteliere a apei aparţinând firmei SC „Lupu
com” SRL, 19 avize sanitare de calitate a apei potabile şi a surselor de apă pentru alimentarea secţiilor
de îmbuteliere a apei.
8. Implementarea proiectelor
de protecţie şi utilizare a apei
În trimestrul IV al anului 2012 au fost aprobate
spre finanţare din Fondul Ecologic Naţional următoarele proiecte:
- Construcţia fântânii arteziene, a sistemului de
aprovizionare cu apă potabilă şi a canalizării din
regiunea grădiniţei de copii nr. 2 din s. Chiştelniţa, r. Teleneşti - 1 390 634 lei.
- Reabilitarea sistemului de canalizare în s. Negrea, r. Hânceşti, etapa 2 - 1 294 524 lei.
- Reconsctrucţia staţiei de epurare şi a sistemului
de canalizare în or. Donduşeni – 3 000 000 lei.
- Alimentarea cu apă a satului Sămăşcani, r. Şoldăneşti – 1 500 000 lei.
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- Construcţia sistemului de canalizare a satelor
Seliştea-Nouă şi Tuzara, r. Călăraşi, etapa 3 900 000 lei.
- Reconstrucţia apeductului de presiune înaltă
din cadrul sistemului de irigare Bereşti, Agenţia
„Apele Moldovei” - 2 301 150 lei.
- Lucrări suplimentare la proiectul ,,Reconstrucţia
staţiei de epurare şi canalizare”, s. Chetrosu, r.
Anenii Noi, etapa 2 - 212 242 lei.
- Reutilarea staţiilor de pompare a sistemului de
aprovizionare cu apă ,,Soroca-Bălţi”, etapa 3,
Agenţia „Apele Moldovei” - 5 631 570 lei.
- Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă
şi canalizare, s. Cetireni, r. Ungheni, etapa 2
- 1 000 000 lei.
- Alimentarea cu apă a com. Grebleşti, r. Străşeni,
etapa 1 - 1 000 000 lei.
- Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Mitoc , r. Orhei - 463 308 lei.
- Lucrări suplimentare la construcţia sistemului de apeduct din s. Ruseştii Noi, r. Ialoveni 459 544 lei.
- Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Bocani, r. Făleşti, etapa 2 - 956 000 lei.
- Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu
apă potabilă a s. Ratuş, r. Teleneşti - 500 000 lei.
- Forarea sondei arteziene în s. Cucioaia, com.
Ghiliceni, r. Teleneşti - 541 110 lei.
- Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi a reţelelor de canalizare în s. Frumuşica,
com. Cazangic, r. Leova - 1 500 000 lei.
- Construcţia reţelelor de canalizare, a staţiei de
epurare cu extinderea porţiunii de apeduct în s.
Măgdăceşti, r. Criuleni, etapa 3 - 1 000 000 lei.
- Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă
din s. Rotunda, r. Edineţ - 1 500 000 lei.
- Construcţia sistemului de apeduct, canalizare şi a
staţiei de purificare în satele Fiodorovca şi Clişova Nouă, com. Ciocâlteni, r. Orhei - 1 500 000 lei.
- Renovarea staţiei de epurare, pompare şi a reţelelor de canalizare, com. Speia, r. Anenii Noi 1 000 000 lei.
- Construcţia reţelelor de aprovizionare cu apă din
s. Bozieni, r. Hânceşti, etapa 3 - 1 565 700 lei.
- Instalaţii de epurare şi reţele de canalizare în s.
Hârtopul Mic, r. Criuleni, etapa 2 - 208 378 lei.
- Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiei
de epurare a apei în s. Chirileni, r. Ungheni, etapa 2 - 1 500 000 lei.
- Reparaţia sistemului de canalizare şi aprovizionare cu apă potabilă, s. Coropceni, r. Teleneşti,
etapa 2 - 433 764 lei.
- Captarea izvoarelor şi aprovizionarea cu apă a s.
Cârneşti, com Brătuleni, r. Nisporeni, etapa 1 800 000 lei.
- Alimentarea cu apă a s. Doltu, r. Făleşti, etapa
1 - 1 000 000 lei.
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- Construcţia colectorului de canalizare în s. Bălăbăneşti, r. Criuleni, etapa 1 - 1 000 000 lei.
- Construcţia staţiei de epurare şi reconstrucţia,
extinderea sistemelor de canalizare şi aprovizionare cu apă potabilă, s. Corlăteni, r. Râşcani, etapa 1 - 1 000 000 lei.
- Renovarea apeductului în zona de sud-est a s.
Ţarigrad, r. Drochia, etapa 1 - 500 000 lei.
- Construcţia staţiei de epurare pentru grădiniţa
de copii şi gimnaziul din s. Paşcani, r. Hânceşti,
etapa 1 - 500 000 lei.
- Construcţia sistemului de aprovizionare cu
apă şi canalizare în s. Drojdeni, com. Şişcani, r.
Nisporeni, etapa 1 - 1 000 000 lei.
- Reparaţia şi amenajarea izvorului din s. Sărata
Răzeşi, r. Leova - 50 304 lei.
- Alimentarea cu apă a unor sectoare din com.
Truşeni, mun. Chişinău, etapa 1 - 500 000 lei.
- Alimentarea cu apă a s. Andruşul de Jos, r. Cahul, etapa 1 - 1 000 000 lei.
- Construcţia apeductului în com. Ciobalaccia, r.
Cantemir - 672 690 lei.
- Reconstrucţia şi amenajarea unei fântâni publice
în mahalaua Siminilor, s. Cotiujenii Mari, r. Şoldăneşti - 29 912 lei.
- Reconstrucţia şi amenajarea a două fântâni în
com. Vadul Rascov, r. Şoldăneşti - 60 000 lei.
- Amenajarea fântânii din curtea bisericii de lemn,
AO „Asociaţia pentru conservarea şi restaurarea
edificiilor din lemn”, mun. Chişinău - 30 000 lei.
- Fântâna trecutului – frumuseţea prezentului,
s. Cuşmirca, r. Şoldăneşti, ONG „Speranţa” 27 818 lei.
Pe parcursul trimestrului IV 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 26 de localităţi
din raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi,
Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Edineţ, Floreşti, Rezina, Râşcani, Ştefan Vodă, Străşeni, Teleneşti, Ungheni, UTAG şi mun. Chişinău (Coloniţa,
Hulboaca, Sângera). În perioada de referinţă, 15
dintre subproiectele respective au fost finalizate, 10
s-au aflat în proces de implementare şi 1 proiect – în
fază de contractare. Numărul total al beneficiarilor
este de 49583 persoane. Costurile aprobate pentru
realizarea acestor subproiecte se estimează la circa
26 milioane de lei.
De asemenea, din mijloacele FISM-2 în 17 localităţi din raioanele Basarabeasca, Călăraşi, Căuşeni,
Dubăsari, Glodeni, Hânceşti, Orhei, Sângerei, Soroca şi Teleneşti s-au aflat în proces de implementare
subproiecte care prevăd montarea staţiilor de epurare a apelor reziduale, inclusiv un subproiect a fost
finalizat. Costul aprobat al lucrărilor este de circa
3,5 milioane de lei.
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Istorii cu apa la satE

Aprovizionarea cu apă a localităţii Zagarancea –
un exemplu de unitate între promisiuni şi realizări
Comuna Zagarancea din raionul Ungheni
este o aşezare veche de pe malul pitoresc al Prutului. În total, în cele trei componente ale comunei – satele Zagarancea, Semeni şi Elizavetovca –
îşi duc traiul circa 4000 de locuitori. Deşi nu este
o unitate administrativă mare, comuna dispune
de oportunităţi economice importante şi asta
graţie aşezării sale geografice – la o azvârlitură de
băţ se află Prutul şi oraşul Ungheni. Această particularitate le asigură sătenilor posibilitatea de
a-şi găsi mai uşor un loc de muncă. Majoritatea
populaţiei mature, fiind angajată la întreprinderile şi instituţiile din oraş, dispune de o sursă de
venit constantă, ceea ce îi permite să-şi organizeze viaţa conform unor standarde previzibile. În
plus, apropierea de oraş joacă un rol important
în aspiraţiile sătenilor. Beneficiind de bunurile
culturale şi informaţionale oferite de oraş, aceştia
ajung să-şi dorească cel puţin acelaşi nivel de trai,
aceleaşi condiţii de organizare a activităţii personale şi profesionale pe care le asigură mediul
urban.
Aşezarea geografică – aproape de Prut şi
de Ungheni – oferă avantaje incontestabile şi în
aprovizionarea cu apă a localităţii, or în lista valorilor unei vieţi moderne apa de calitate sigură,
livrată în regim nonstop, ocupă o poziţie prioritară. Deşi cantitativ comuna nu a dus niciodată lipsă de apă, calitatea acesteia a fost mereu o
problemă. Potrivit analizelor biochimice, în 80 la
sută din cele 101 fântâni, cişmele şi izvoare de pe
teritoriul comunei apa nu corespunde normelor
sanitare, prezentând un pericol real pentru sănătatea oamenilor, în special a copiilor. În această
situaţie era firesc ca populaţia, autorităţile locale
să fie mereu antrenate în căutarea unei alternative care să permită soluţionarea onorabilă a problemei. Însă calea spre acest deziderat nu a fost
nici uşoară şi nici scurtă.
Candidând în alegerile locale generale din
2007 pentru funcţia de primar, Mihai Burlacu a
inclus în prim-planul programului său electoral
obiectivul asigurării populaţiei cu apă potabilă
de calitate prin conectarea satului Zagarancea la
apeductul oraşului Ungheni. Iar ieşind învingător în alegeri, Mihai Burlacu şi-a concentrat toate
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eforturile pentru transformarea acestor prevederi
electorale în realitate. Anticipând evenimentele,
vom preciza că determinarea cu care primarul
s-a implicat în soluţionarea acestei, dar şi a altor
probleme din localitate i-a convins pe localnici
că merită încă un mandat la cârma comunei, astfel încât, după alegerile din 2011, Mihai Burlacu
a obţinut din nou sprijinul populaţiei pentru a-şi
duce la bun sfârşit lucrările începute.
Cum era şi firesc, realizarea planului de aprovizionare a comunei cu apă a început cu elaborarea proiectului, de care s-au ocupat specialiştii
de la institutul de profil „IPROCOM”. Lucrarea
a costat 220 mii de lei, sumă achitată integral de
către administraţia comunală. În baza proiectului s-a realizat devizul de cheltuieli, costul total
al lucrărilor fiind estimat la 6 milioane 450 mii
de lei. Şi doar asumarea de către Întreprinderea
Municipală „Apă-Canal Ungheni” a celei mai
mari părţi din această sumă impunătoare a făcut
posibilă realizarea cu succes a proiectului. Potrivit bilanţului investiţional, cota de participare a
întreprinderii „Apă-Canal Ungheni” a constituit
6 milioane de lei, primăria comunei a alocat 150
mii de lei, iar contribuţia populaţiei a fost de 300
mii lei. Apropo, colectarea contribuţiilor de la locuitori nu a fost un lucru uşor, problemele financiare cu care se confruntă actualmente o bună
parte a populaţiei fiind deloc neglijabile. Ţinând
cont de starea reală de lucruri, primăria a decis
să acorde un ajutor celor mai nevoiaşi membri ai
comunităţii, achitând până la 5 la sută din valoarea calculată a contribuţiei.
Un cuvânt aparte merită a fi spus despre modul cum s-a implicat în realizarea proiectului Întreprinderea Municipală “Apă-Canal Ungheni”.
Managerii acesteia sunt preocupaţi în permanenţă de dezvoltarea întreprinderii la nivelul de bun
prestator de servicii în ceea ce priveşte calitatea
apei, eficienţa economică şi funcţională, acoperirea şi fiabilitatea serviciilor, satisfacerea deplină
a exigenţelor exprimate de clienţi. În urma unui
studiu de fezabilitate efectuat de SWECO Internaţional, oraşul Ungheni a fost selectat pentru cel
de-al doilea proiect de apă şi canalizare destinat
oraşelor mici din Republica Moldova.
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În 2008, între Ministerul Finanţelor şi “ApăCanal Ungheni” a fost semnat un contract de recreditare a împrumutului destinat alimentării cu
apă şi canalizare în Republica Moldova. Suma
contractului este de 2 milioane dolari SUA şi corespunde cerinţelor standard ale Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare cu o perioadă de
scadenţă de 30 de ani şi o perioadă de graţie de 6
ani. Rata dobânzii este de 1,5 la sută, iar comisionul de angajament – de 0,5 la sută anual. Aceste
surse financiare sunt îndreptate spre ameliorarea
nivelului de viaţă al populaţiei prin reabilitarea şi
extinderea reţelelor de livrare a apei potabile.
În ordinea priorităţilor pentru aceste investiţii a fost inclusă şi conectarea unor noi zone la
reţeaua de distribuţie a apei Ungheni, inclusiv a
satului Zagarancea.
Lucrările au avut un caracter complex, constând din instalarea conductelor din polietilenă
cu D 160mm şi L 1925 m în valoare de 840536
lei; conectarea reţelei noi la cea existentă; excavarea pe străzi pentru montarea conductelor;
montarea vanelor de închidere-deschidere care
permit deconectarea zonelor mai mici de la reţeaua principală; verificarea condiţiei conexiunilor interioare şi a contoarelor de apă, înlocuirea
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branşamentelor rezidenţiale aflate în stare critică;
instalarea contoarelor rezidenţiale noi. În cadrul
proiectului au fost construite şi reabilitate 9034
m reţele de apeduct cu diferite diametre, valoarea
lucrărilor constituind circa 6,3 milioane lei.
Întreprinderea „Apă-Canal Ungheni” a realizat volumul integral de lucrări planificate, aducând conductele până la poarta gospodarilor,
acestora revenindu-le sarcina de a achita costul
materialelor şi al lucrărilor din curte. Ca rezultat
al implementării proiectului, actualmente pot beneficia de servicii garantate (aprovizionare nonstop cu apă de calitate) 500 gospodării individuale cu circa 2000 locuitori. Dintre acestea, 250 de
gospodării deja s-au conectat la apeduct. Aprovizionarea cu apă a instituţiilor cu menire social-culturală din localitate s-a efectuat din contul
primăriei.
Problema evidenţei consumului de apă a fost
soluţionată prin procurarea apometrelor cu precizie înaltă de marca italiană „Maddalena” la costul de 365 lei unitatea. Lucrările de instalare şi verificare a apometrelor şi le-a asumat „Apă-Canal
Ungheni”. O dată în lună, specialiştii întreprinderii verifică indicaţiile apometrelor, ţinând astfel
evidenţa strictă a volumelor de apă consumate.
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Preţul unui metru cub de apă s-a calculat în
baza preţului de cost şi constituie, pentru populaţie, 5 lei. Apa destinată irigării este vândută fermierilor la preţul de 4 lei pentru un metru cub.
Calitatea apei potabile se află sub controlul
strict al specialiştilor de la Întreprinderea Municipală „Apă-Canal Ungheni”, care efectuează monitorizarea şi verificările de rigoare potrivit unui
grafic prestabilit. Astfel, „surprizele” la capitolul
„Calitate” sunt categoric excluse, iar populaţia
poate fi sigură că apa pe care o consumă corespunde întrutotul parametrilor igienici.
Un cunoscut proverb spune: „Omul se deprinde repede cu binele”. Este şi cazul locuitorilor
din Zagarancea. Mulţi dintre ei au şi început să
uite cum e să cari apă de la o distanţă de 300-500
metri de casă, cum e să stai mereu cu grijă pentru
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sănătatea copiilor, cum e să te gândeşti la ziua de
mâine cu pesimism şi lipsă de încredere.
Deşi populaţia din Zagarancea beneficiază
actualmente de apă sigură, planurile primarului
merg mai departe. În prezent, Mihai Burlacu este
în căutarea sponsorilor pentru a aduce apa şi în
celelalte două componente ale comunei – satele Semeni şi Elizavetovca. Un loc important în
agenda primarului îl ocupă şi identificarea soluţiilor financiare pentru construcţia sistemului de
canalizare, fără de care o localitate nu poate pretinde la calificativul de civilizată. Deoarece s-au
convins în repetate rânduri că primarul lor ştie
nu doar să promită, dar şi să se ţină de cuvânt, locuitorii comunei Zagarancea au certitudinea că,
foarte curând, vor putea să spună cu mândrie că
duc un trai civilizat.
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SA «Apă-Canal Chişinău»
la 120 de ani:
realizării, probleme, soluţii, proiecte

Interviu cu dl Constantin Becciev,
director general al SA “Apă-Canal Chişinău”

– O aniversare atât de impunătoare, ca cea marcată
de întreprinderea pe care o conduceţi, este un minunat prilej de a analiza perioada parcursă şi de a trage
unele concluzii referitoare la succesele, dar şi eventualele neîmpliniri ale colectivului. Pentru început,
V-aş ruga să vă referiţi la realizările înregistrate de SA
«Apă-Canal Chişinău» în ultimii anii de activitate?
– Activitatea întreprinderii, în ultimii ani, a fost
marcată de realizări importante în plan investiţional şi
managerial, care au permis atingerea unui nivel superior al calităţii serviciilor de bază, în paralel cu asigurarea unei activităţi stabile a tuturor compartimentelor
întreprinderii. Acum 5-6 ani, prestarea serviciilor de
alimentare cu apă potabilă a mun. Chişinău era pusă
în pericol din cauza tarifelor cu mult mai joase decât
preţul de cost al acestor servicii.
În această situaţie, nu ajungeau resurse financiare
pentru achitarea energiei electrice, materialelor şi reagenţilor pentru menţinerea proceselor tehnologice etc.
Însă odată cu ajustarea tarifelor situaţia s-a stabilizat şi
chiar s-a îmbunătăţit.
Au fost modernizate reţelele de apă potabilă şi de canalizare, inclusiv pe străzile care au fost supuse asfaltării. Numai pe parcursul anului 2012, atât din fondurile
municipale, cât şi din sursele proprii ale SA „Apă-Canal
Chişinău”, au fost efectuate investiţii în valoare de peste
150 milioane de lei. Ca rezultat, au fost reabilitate circa
90 km de reţele de apă şi canalizare.
Cea mai mare parte a lucrărilor investiţionale a fost
executată din alocările bugetului municipal – circa 59,3
milioane lei (34,1 km), Fondului de Investiţii pentru
Vecinătate al Uniunii Europene – circa 50 milioane lei,
contribuţiile entităţilor economice şi ale populaţiei, inclusiv în cadrul contractelor de parteneriat public-privat – circa 15,5 milioane lei (11,8 km), Fondului Ecologic Naţional, prin intermediul autorităţilor publice
locale – circa 4,1 milioane lei (14 km).
Valoarea lucrărilor executate din sursele proprii ale
SA „Apă-Canal Chişinău” a constituit 37,7 milioane lei.
Cu ajutorul acestei sume au fost reabilitate 28,3 km de
reţele, inclusiv clasificate ca investiţii – lucrări în valoare de 19,8 milioane lei (total 16,1 km, din care 15,5 km
de apeduct) şi reparaţii capitale – 17,8 milioane lei (total 12,2 km de reţele, din care 11,2 km de apeduct).
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O altă realizare importantă a constat în înlocuirea
clorului în procesul de dezinfectare a apei potabile la
Staţia de Apă Nistru şi la Staţia de Tratare, cu implementarea unor tehnologii mai performante şi cu utilizarea hipocloritului de sodiu, care este un dezinfectant
mai eficient, stabil şi de calitate înaltă. Astfel, s-a îmbunătăţit şi calitatea apei distribuite consumătorilor, iar
exploatarea acestor obiecte, strategice pentru municipiu, are un grad mai înalt de siguranţă.
Întru funcţionarea stabilă a proceselor tehnologice
de epurare a apelor uzate şi prelucrarea nămolurilor la
Staţia de Epurare a fost implementat procesul de deshidratare a nămolului cu utilizarea geotuburilor şi a reagenţilor.
Vorbind despre extinderea reţelei de apeducte, voi
menţiona că în anul trecut s-a reuşit construcţia celui
de-al doilea branşament cu D 600 mm din străzile Lomonosov şi Mălina Mică destinat alimentării cu apă a
sectorului Botanica. A fost construit şi cel de-al doilea
branşament cu D 600 mm din străzile Albişoara, Mihai
Viteazul, Ştefan cel Mare, Ion Creangă şi Belinski pentru alimentarea cu apă a sectorului Buiucani. S-au încheiat lucrările celui de-al doilea branşament cu D 365
mm pentru alimentarea cu apă a oraşului Durleşti (str.
Ialoveni din or. Chişinău – str. Dimo din or. Durleşti).
De asemenea, comuna Budeşti a fost racordată la sistemul centralizat municipal de apă.
Printre realizările din anul 2012 ale întreprinderii figurează elaborarea studiului de fezabilitate „Programul
de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău” pentru următorii 25 de ani. Documentul
a fost elaborat în parteneriat cu Facilitatea de Investiţii
pentru Vecinătate a Uniunii Europene (NIF), Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca
Europeană de Investiţii.
Tot în 2012, a fost dată în exploatare noua staţie de
tratare a apei, de tip monobloc, la Staţia de captare a
apei din Nistru din oraşul Vadul lui Vodă.
Printre succesele întreprinderii se numără şi reducerea de circa două ori a diferenţei de volum al apei potabile indicat de contoarele de la branşamentele blocurilor
de locuinţe şi de apometrele din apartamente. Achitarea
sumelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare de către consumatori a depăşit nivelul de 100%.
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De asemenea, a avut loc reabilitarea căilor de acces la
Staţia de tratare a apei din Chişinău, Staţia de apă Nistru, Staţia de epurare a apelor uzate din Chişinău.
Anul trecut, Mişcarea Română pentru Calitate, organism de certificare acreditat în spaţiul Uniunii Europene, a efectuat auditul de supraveghere a Sistemului de
management integrat, implementat la întreprinderea
SA „Apă-Canal Chişinău” în anul 2008, şi a recertificat
sistemul în conformitate cu prevederile standardelor
internaţionale: ISO 9001:2000 – sistemul de management al calităţii, ISO 14001:2004 – sistemul de management al mediului şi OHSAS 18001:1999 – sistemul
de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
În plus, în anul 2012 au fost implementate 13 standarde internaţionale în domeniul controlului calităţii apei
potabile şi 14 standarde – în domeniul controlului calităţii apelor uzate, pentru a aduce la un nou nivel activitatea laboratoarelor întreprinderii.
Pe parcursul ultimilor doi ani, compania franceză
SEUREC a elaborat Studiul de fezabilitate „Programul
de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în mun.
Chişinău” pentru următorii 25 de ani, în parteneriat cu
Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a UE (NIF),
BERD, BEI şi KfW. Finanţat din sursele Fondului de
Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene, acest
studiu este un document strategic de proporţii, atât
pentru SA „Apă-Canal Chişinău”, cât şi pentru întreg
municipiul Chişinău, care va sta la baza dezvoltării
continue a serviciilor de apă şi de canalizare în următorul sfert de secol.
– Lista realizărilor impresionează, cu adevărat,
dar, ca orice organism funcţional, întreprinderea,
cu siguranţă, s-a confruntat în ultima perioadă şi cu
unele probleme. Care ar fi acestea?
– Deoarece SA „Apă-Canal Chişinău” activează în
condiţii austere, mai există impedimente semnificative
pentru activitatea întreprinderii, acestea, în unele cazuri, umbrind oarecum performanţele obţinute şi, ca
urmare, necesitând a fi înlăturate cât mai curând posibil. Factorii negativi care au redus considerabil veniturile scontate şi au majorat cheltuielile de operare sunt:
uzura avansată a fondurilor fixe din dotare; scăderea
continuă a volumelor de vânzare a serviciilor către toţi
consumatorii, pe de o parte, şi creşterea ponderii serviciilor prestate populaţiei la un tarif în pierdere, pe de
altă parte; creşterea tarifelor la energia electrică, gaze
metan etc.; obligaţiile foarte mari privind plata TVA la
buget, în legătură cu modificarea legislaţiei fiscale, care
nu permit deducerea tuturor sumelor TVA, achitate
furnizorilor la efectuarea achiziţiilor; sistemul defectuos de percepere a plăţilor de la consumatorii casnici şi
a plăţilor pentru lucrările de marketing cu populaţia în
favoarea gestionarilor fondului locativ, fără acoperire
financiară tarifară etc.
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– În aceste condiţii dure, ce soluţii implementează
întreprinderea pentru buna desfăşurare a activităţii?
– Întru asigurarea bunei funcţionări a întreprinderii, Executivul a întreprins mai multe măsuri de suplinire veniturilor ratate, inclusiv prin utilizarea mai largă
a staţiilor electrice cu cogenerare din dotare, nu doar
ca surse alternative, de rezervă, ci şi ca sursă paralelă de
energie electrică şi termică proprie, mai cu seamă pentru intensificarea proceselor de epurare a apelor uzate şi
reducerea plăţilor pentru consumul de energie electrică
şi termică pentru Staţia de epurare.
În acest context, au fost majorate volumele de recepţionare a apelor uzate, cu concentraţii majorate de
poluanţi, de la mai mulţi agenţi economici, ce nu corespund exigenţelor pentru a fi recepţionate în sistemul
municipal de canalizare. Modificarea şi intensificarea
proceselor tehnologice de la Staţia de epurare şi epurarea acestor ape ce depăşesc normativele, până la cerinţele normative, cu deversarea ulterioară a lor în emisar.
Astfel, se exclude pericolul de disfuncţionare a proceselor tehnologice de recepţionare, transportare şi epurare a apelor uzate şi se suprimă pericolul de poluare a
mediului.
Mai mult ca atât, anul 2012 a fost unul de succes,
fapt care îl confirmă un şir întreg de realizări, care încununează activitatea de 120 ani a întreprinderii. Dacă
în anul fondării, 1892, existau 35 km de reţele de apă, în
prezent în gestiunea întreprinderii sunt peste 3500 km
de reţele de apă potabilă şi peste 1000 km de reţele de
canalizare.
Merită să fie menţionate unele activităţi care, de asemenea, au influenţat în bine situaţia economico-financiară, imaginea întreprinderii şi calitatea serviciilor:
• La capitolul pierderi tehnologice de apă la reţele nu
a fost admisă depăşirea volumului normativ de 30,3
milioane m3, acestea constituind, realmente, doar
28,6 milioane m3, ceea ce a economisit peste 2 milioane lei. Sub un alt aspect, pierderile tehnologice
specifice de apă constituie 1,8 m3/km pe oră, cu mult
sub nivelul din anii 1997-1998, perioadă în care a
demarat programul de investiţii finanţat din creditul
BERD, când pierderile depăşeau 4 m3/km pe oră.
• A fost pus în funcţiune în Laboratorul de apă potabilă din str. Studenţilor, 14 spectrofotometrul cu
absorbţie atomică pentru efectuarea investigaţiilor
de laborator la determinarea metalelor grele din apa
brută, captată din fluviul Nistru, şi apa potabilă din
sistemul centralizat de alimentare cu apă.
• Au fost montate 6 convertizoare de frecvenţă, cu puterea de la 4 până la 250 kW, la staţiile de pompare
a apei potabile.
• A continuat procesul de inventariere a contoarelor
de apă din apartamente, în cadrul căruia a fost verificată evidenţa consumului de apă din 2 715 blocuri
de locuinţe şi, în special, starea a 85 126 de contoare
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din 39 326 de apartamente, gestionate de către întreprinderile municipale.
A fost implementat proiectul-pilot de transmitere
prin internet a indicaţiilor contoarelor individuale de apă rece şi caldă de la consumatori. Testarea
metodei respective de lucru şi, ulterior, utilizarea
pe larg a acesteia, va permite atingerea unor noi
niveluri de operativitate în activitatea comercială a
întreprinderii, va asigura reducerea cheltuielilor de
procesare a informaţiilor.
A fost creat un nou design, cu o mai bună funcţionalitate, a site-ului întreprinderii (www.acc.md), fiind
acordată şi în continuare o atenţie sporită informării
consumatorilor privind inovaţiile aplicate în cadrul
întreprinderii, atât prin intermediul site-ului, cât şi
prin intermediul mass-media.
A fost organizat şi desfăşurat Forumul aniversar
„120 de ani de la fondarea primului sistem de alimentare cu apă din or. Chişinău”, cu participarea oficialilor de la Preşedinţia şi Guvernul RM, a
administraţiei publice a municipiului Chişinău, a
reprezentanţilor altor operatori din domeniu din
RM, a delegaţiilor din Franţa, România, Rusia şi
Ukraina, precum şi a reprezentanţilor BERD.
A fost desfăşurată Conferinţa tehnico-ştiinţifică
internaţională cu genericul „Problemele actuale ale
urbanismului şi amenajării teritoriului”, la care au
participat 273 de specialişti în domeniu; în cadrul
forumului au fost editate patru volume care inserează 198 de articole şi 57 de prezentări, structurate în
patru secţiuni.
A fost lansat programul educaţional cu genericul
„Preţuind apa – preţuieşti viaţa”; în cadrul acestuia
au fost organizate două concursuri: unul de eseuri –
„Rolul apei în viaţa omului şi în economie”, la care
au participat 41 de elevi din 6 licee ale municipiului
Chişinău, şi unul de desene – „Povestea apei”, în cadrul căruia au fost expuse 100 de lucrări, dintre care
35 – ale elevilor din judeţele Argeş şi Constanţa, România, iar alte 75 de lucrări – ale elevilor din liceele
şi gimnaziile chişinăuiene.
A fost lansat volumul aniversar „Uzina de apă”, ediţia II, completată şi reactualizată.

– Ce obiective de importanţă majoră pentru întreprindere şi, implicit, pentru comunitatea chişinăuiană V-aţi propus pentru anul 2013?
– An de an, întreprinderea elaborează un plan de acţiuni în funcţie de priorităţile stabilite, dar şi de posibilităţile financiare. Şi în 2013 furnizorul de apă va efectua un
şir de lucrări de reabilitare şi renovare a reţelelor de apă.
În cadrul Studiului de fezabilitate „Programul de alimentare cu apă şi tratarea apelor uzate în municipiul Chişinău”, care va sta la baza dezvoltării continue a serviciilor
de apă şi de canalizare până în anul 2032, au fost elucidate un şir de probleme ce ţin de activitatea întreprinderii şi
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căile de soluţionare a eventualelor probleme. În special, a
fost propus un program investiţional în sumă de 280 milioane euro, din care 60 milioane – pentru programul de
investiţii prioritare, care urmează să fie realizat în primii
5 ani, şi 220 milioane – pentru programul de investiţii
complementare, propus spre realizare după finalizarea
investiţiilor prioritare. Acest studiu este cel mai real instrument de atragere a investiţiilor care pot fi realizate
direct, fără a elabora alte proiecte de execuţie, cu aplicarea normelor Federaţiei Internaţionale a Inginerilor
Consultanţi – FIDIC.
Iată şi alte câteva proiecte importante pentru anul
în curs:
• Finalizarea lucrărilor de proiectare şi iniţierea lucrărilor de construcţie a Staţiei de transformatoare de
110-6 kV la Staţia de captare a apei Nistru, pentru a
obţine statut de consumator eligibil de energie electrică.
• Demararea unui proiect-pilot, cu proiectarea unei
staţii hidroelectrice pentru producerea energiei verzi, care urmează a fi amplasată pe o aducţiune de diametru mare din dotare.
• Proiectarea şi instalarea mai multor staţii de utilizare a hipocloritului de sodiu la staţiile zonale de repompare, începând cu staţia de pompare „Telecentru”, pentru a înlocui clorul.
• Modernizarea staţiei de pompare a apelor uzate
Sculeni din or. Chişinău, cu aplicarea tehnologiilor
şi a utilajelor noi.
• Iniţierea unui proiect-pilot de utilizare în agricultură a nămolului procesat la Staţia de epurare a apelor
uzate din mun. Chişinău.
• Realizarea lucrărilor de construcţie, reabilitare şi reparaţie capitală a obiectivelor sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, conform business-planului pentru anul 2013.
• Reducerea diferenţei de volume indicate de contoarele de la branşamentele blocurilor de locuinţe şi de
cele din apartamente.
• Iniţierea activităţilor de externalizare a unor activităţi noncore (complementare).
• Elaborarea mai multor acte strategice în cadrul întreprinderii, conform business-planului pentru anul 2013.
• Promovarea opiniilor şi a conceptelor ACC în cadrul proceselor de elaborare a actelor legislative şi
normative, prin intermediul mass-media, întâlnirilor cu reprezentanţii administraţiilor publice de diferite niveluri, consumatorii etc.
• Atragerea investiţiilor, inclusiv din UE, pentru implementarea Programului de Investiţii Prioritare
prevăzut de Studiul de fezabilitate „Programul de
alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în mun.
Chişinău”, în primul rând pentru renovarea a 190
km de reţele de apă, construcţia unor instalaţii noi
şi performante la Staţia de epurare, inclusiv pentru
prelucrarea nămolurilor etc.
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Experienţe

Vizită de studiu la „Castelul Apei din Europa”
Oportunitatea organizării unei vizite de
studiu pentru membrii Comunității Practicienilor din Sectorul de Apă și Sanitație al Moldovei a fost discutată încă în cadrul ședinței
acestei structuri din mai 2012. În cadrul acelei
ședințe s-a făcut un schimb de opinii privitor la
importanța și relevanța vizitelor de studiu pentru învățare și dezvoltare, la elementele constitutive ale unei asemenea vizite pentru ca aceasta să înregistreze o eficienţă maximă etc. Tot
atunci a fost identificat domeniul de interes
prioritar pentru o eventuală vizită de studiu și
membrii Comunității Practicienilor, prezenți
la ședință, s-au arătat în mod explicit interesați
de organizarea unei vizite de studiu cu scopul
de a învăța din experiența avansată a colegilor
din țările unde o atare experiență există. Proiectul Elveției în domeniul apei și sanitației
din Moldova (“ApaSan”) s-a oferit să investigheze posibilitatea finanțării unei atare vizite.
Cu acordul fundației “Skat” din Elveția, care
implementează proiectul “ApaSan” finanțat de
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanțat de Agenția Austriacă
pentru Cooperare (ADA), s-a decis ca prima
vizită de studiu pentru practicienii din sectorul
de apă și sanitație al Moldovei să fie întreprinsă
în Elveția, țara care, deloc întâmplător, este supranumită „Castelul Apei din Europa”.
Vizita de studiu a fost concepută ca un mijloc
de edificare a capacităților pentru practicienii
din domeniul apei și sanitației al Moldovei. Pornind de la domeniile de interes major identificate în prealabil, a fost precizat obiectivul vizitei de
studiu, şi anume: familiarizarea participanților
cu modul de organizare și prestare a serviciului
de aprovizionare cu apă și sanitație la nivel local
și regional în Elveția în eventualitatea preluării
şi implementării bunelor practici în contextul
Moldovei.
Aflarea practicienilor moldoveni în Elveţia s-a soldat cu vizite de lucru la sistemele
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de aprovizionare cu apă, stațiile de epurare a
apelor reziduale, instituțiile de cercetare și instruire în domeniu. Organizatorii le-au oferit
participanților posibilitatea de a se deplasa și în
Germania, unde au cunoscut mai multe exemple de bună gestionare a apelor și unde, mai cu
seamă, s-au familiarizat cu activitatea științifică
și de cercetare în domeniu, precum și cu practicile internaționale de administrare a bazinelor
de apă comune.
Selectarea subiectelor care au fost abordate
în cadrul vizitei de studiu a avut loc în urma
consultării cu membrii comunității practicienilor, astfel încât vizita să fie cu adevărat utilă.
Programul a inclus introduceri în cadrul legal
și instituțional atât pentru domeniul apei, cat
și pentru domeniul sanitației al Elveției; a fost
organizată vizitarea mai multor asociații și întreprinderi care administrează sisteme de apă
și sanitație, ca ulterior să se întreprindă vizite la
Asociaţia elveţiană a specialiştilor în domeniul
protecţiei apelor, ce se ocupă și de instruirea
continuă a profesioniștilor din sector; Institutul de cercetare în domeniul acvatic EAWAG/
SANDEC; Institutul German de Cercetare
a Lacurilor; Comisia Internațională pentru
Protecția Lacului Constance etc.
Pe parcursul vizitei participanții s-au arătat foarte interesați de aspectele manageriale,
legale, financiare și tehnice ale serviciilor de
aprovizionare cu apă și sanitație. Toate vizitele au fost însoțite de discuții la subiect cu
managerii organizațiilor-gazdă. Ospitalitatea
și competența gazdelor elvețiene și germane,
precum și buna organizare a vizitei de către colaboratorii fundației “Skat” Claudia Schneider
Noro Robson, Violeta Zivanovic, Florian Klingel și Roger Schmidt au fost înalt apreciate de
participanți.
Gazdele au pregătit pentru grupul de practicieni din Moldova mai multe comunicări valoroase ca experienţă şi informaţie. Între acestea,
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în timpul vizitei în cantonul St. Gallen: Alan
Germann “Introducere în sistemul de aprovizionare cu apă din Elveția (cadrul instituțional
și juridic), roluri și responsabilități (nivel federal, canton, municipalitate)”; Dr. Christoph
Baumann “Introducere în sistemul de sanitație
din Elveția (aspecte juridice și instituționale)”.
Vizita la Asociația regională de apă RWSG/
Municipalitatea St. Gallen a inclus şi o “Prezentare generală despre Asociația regională
de apă (RWSG)/aprovizionarea cu apă a municipiului St. Gallen (aspecte manageriale, tehnice, legale și financiare)”, făcută de Alfred Näf
şi Marcel Steiger. În comuna Wittenbach în faţa
oaspeţilor au luat cuvântul: Albert Etter “Scurtă
introducere despre comuna Wittenbach și sistemul său de aprovizionare cu apă”; Franz Bünter
“Prezentarea Cooperativei de Apă (istoria, managementul, aspectele tehnice și financiare, relația
cu Asociația intermunicipală de apă, în care
Cooperativa de Apă este membru”. La Stația de
epurare Hofen: Hanspeter Bauer “Introducere
în sistemul de epurare a apelor reziduale colectate în regiunea St. Gallen (aspecte tehnice, legale, financiare și de management)”. În localitatea
Weinfelden: Walter Krähenbühl “Infrastructura
și prestarea serviciilor publice în Weinfelden; aspecte de organizare, legale, tehnice și economice
de prestare a serviciului de aprovizionare cu apă;
cooperarea intermunicipală”. La Asociaţia elveţiană a specialiştilor în domeniul protecţiei apelor:
Dr. Urs Kupper “Despre Asociație, mandatul ei,
activitățile”. La Institutul de Cercetări în domeniul Acvatic EAWAG/SANDEC: Dr. Christoph
Lüthi “Despre EAWAG/SANDEC, cine sunt,
activitățile și serviciile prestate”; Ulrike Messmer
“Soluții inovatoare pentru sanitație – toalete cu
separarea urinei”; Annette Johnson “Opțiuni de
neutralizare a fluorului din apa potabilă”. La Institutul de Cercetare a Lacurilor: Dr. Heinz-Gerd
Schröder “Despre Institutul de Cercetare a Lacurilor, Comisia Internațională pentru Protecția
Lacului Constance”; Robert Obad “Introducere
în sistemul informațional al lacurilor BOWIS”;

Dr. Petra Teiber-Siessegger “Experiențe de restaurare a țărmului lacului Constance”.
În cadrul unui atelier de totalizare a vizitei, desfăşurat în ultima zi de aflare în Elveţia,
participanții au vorbit despre lecțiile învățate,
expunând şi idei privitoare la eventuala aplicare a acestora în activitatea de acasă.
Pe scurt, lecțiile învățate în cadrul vizitei se
rezumă la următoarele:
· Investirea în sisteme şi în menținerea acestora în stare bună este crucială pentru prestarea unui serviciu de calitate, de rând cu instruirea profesională continuă a angajaților
din sector.
· În sectorul de apă şi sanitație doar prin planificare pe termen lung poți asigura durabilitatea şi continuitatea.
· Divizarea clară a responsabilităților în stat
stă la baza calității înalte a serviciilor prestate.
· Participarea publicului în luarea deciziilor
este o practică obișnuită în Elveția, aceasta
stimulându-i pe prestatorii de servicii comunale să-și ridice în permanență nivelul
calității.
· Implicarea oamenilor de știință în
soluționarea problemelor din sector (combinarea teoriei cu practica) este foarte importantă pentru protecţia mediului ambiant.
· Atitudinea conștiincioasă faţă de muncă este
o obișnuință și o necesitate a elvețienilor.
Obiectivele vizitei de studiu au fost practic
atinse, şi asta datorită varietății de instituții vizitate și interesului manifestat de către membrii Comunității Practicienilor și de către
partenerii lor din Moldova. În plus, vizita de
studiu a ajutat la consolidarea Comunității
Practicienilor din Sectorul de Apă și Sanitație
al Moldovei, care este o structură relativ nouă,
la crearea unui spirit de echipă între membrii
Comunității, bazat pe discuții colegiale, schimb
constructiv de opinii şi de experienţă, dar şi pe
disponibilitatea de a învăţa lucruri noi pentru
a îmbunătăţi realmente situaţia din Moldova.

Cu impresiile participanţilor la recenta vizită de studiu în Elveţia
vom reveni în numărul următor al “Revistei Apelor”.
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Activitatea ÎS „Direcţia Bazinieră
de Gospodărire a Apelor”
capătă contur real
Victor Bujac, inginer-sef
al ÎS „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor”

ÎS „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a
Apelor” (DBGA) a fost creată prin Hotărârea
Guvernului nr. 97 din 09.02.2009 „Cu privire
la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1056 din 15 septembrie
2008” şi inclusă în lista întreprinderilor şi organizaţiilor, în privinţa cărora Agenţia „Apele
Moldovei” exercită atribuţiile de fondator.
Întreprinderea este agent economic şi
îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător
pe baza proprietăţii ce i-a fost transmisă în
gestiune: realizează activităţi auxiliare pentru organele administraţiei publice;activităţi
pentru societate; activităţi legate de băncile
de date; prelucrarea datelor; activităţi legate
de tehnica de calcul.
În anul 2010, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410 din 25.05.2010 “Cu privire la
transmiterea unor obiective acvatice şi a unei
întreprinderi de stat din gestiunea Agenţiei “Moldsilva”, Agenţia “Apele Moldovei” a
transmis în gestiunea economică a Întreprinderii de Stat “DBGA” 38 de lacuri de acumulare şi iazuri.
Potrivit legislaţiei in vigoare, întreprinderea se ghidează de următoarele obiective:
- calculează şi stabileşte limitele consumului
de apă în baza materialelor corespunzătoare prezentate de către consumatorii de apă;
- ţine evidenţa de stat la compartimentul utilizării apelor;
- formează banca de date în domeniul elaborării Cadastrului de Stat al Apelor şi Registrului Patrimoniului Hidrotehnic;
- avizează autorizaţia de folosinţă specială a
apelor;
- întreprinde măsuri privind evitarea utilizării ilicite a apei, a construcţiilor hidrotehnice şi propune retragerea avizelor în caz de
încălcare a legislaţiei;
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- asigură realizarea măsurilor ce decurg din
colaborarea interstatală în domeniul gestionării resurselor de apă;
- participă la elaborarea planurilor de management al resurselor de apă după principiul
de bazin hidrografic.
În cadrul întreprinderii sunt create 3 secţii:
o Cadastrul Apelor;
o Utilizarea Apelor;
o Exploatarea Lacurilor de Acumulare.
-

-

-

-

Secţia Cadastrul Apelor:
efectuează colectarea, analiza şi procesarea
rapoartelor statistice după formularul nr. 1
„Gospodăria apelor” privind utilizarea apei
în Republica Moldova;
ţine controlul operativ asupra autenticităţii
datelor din rapoartele statistice, supraveghează prezenţa acestora;
pregăteşte şi prezintă rapoartele generalizate conform formularelor nr. 1 „Gospodăria
apelor” către Biroul Naţional de Statistică,
Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”;
elaborează raportul anual generalizat “Utilizarea apei în Republica Moldova” conform formularului nr. 1 „Gospodăria apelor”;
pregăteşte materialele pentru întocmirea
Cadastrului de Stat al Apelor la Compartimentul 5 „Utilizarea Apelor”.

Secţia utilizarea apelor:
- coordonează autorizaţiile la folosire specială şi folosire separată a apelor, prezintă
propuneri privind retragerea autorizaţiilor
eliberate anterior din cauza încălcărilor legislaţiei în domeniul apelor;
- monitorizează folosirea resurselor de apă
din bazinul hidrografic şi corelarea utilizării adecvate a acestora cu prevederile autorizaţiei eliberate de gospodărire a apelor.
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Secţia Exploatarea Lacurilor de Acumulare are ca obiective:
- asigurarea exploatării construcţiilor hidrotehnice ale lacurilor de acumulare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, regulamentele de exploatare existente,
regulamentul-tip de exploatare a lacurilor
de acumulare NCM D.01.02.-2003;
- efectuarea lucrărilor ce ţin de reparaţia capitală a construcţiilor hidrotehnice care
sunt în gestiunea întreprinderii;
- perfectarea paşapoartelor şi a documentaţiei
tehnice a lacurilor de acumulare şi bazinelor
de apă;
- monitorizarea stării tehnice a construcţiilor
hidrotehnice, elaborarea planurilor de lucru privind exploatarea, reparaţia construcţiilor hidrotehnice şi întreţinerea acestora,
terenului fondului apelor, inclusiv a fâşiilor
de protecţie a apelor;
- monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi
respectarea regimului evacuărilor de apă în
vederea menţinerii debitului salubru al apelor în aval de barajele lacurilor de acumulare, prevăzut de regulamentul de exploatare;
- monitorizarea respectării în regim de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice în conformitate cu prevederile regulamentului de
exploatare;
- efectuarea controlului lacurilor de acumulare în comun cu organele serviciului de

protecţie civilă, de protecţie a mediului şi
administraţiile publice locale, conform planurilor de lucru aprobate;
- promovarea şi implementarea procedurilor
moderne în procesul de gestiune economică
a lacurilor de acumulare.
Pentru începutul anului 2013 a fost planificată raportarea către autorităţile administraţiei publice locale în scopul informării privind
activităţile, serviciile prestate de către întreprindere şi al identificării problemelor ce ţin
de gospodărirea apelor în teritoriu. În cadrul
acestei campanii de promovare şi informare,
la 11.01.2013, în or. Comrat, în cadrul seminarului de instruire, organizat de către Consiliul
UTA Găgăuzia, reprezentanţii ÎS „DBGA” au
informat administraţia publică locală, reprezentată de către preşedinţii raioanelor şi primarii din UTA Găgăuzia, despre activităţile
şi serviciile prestate de către întreprindere;
despre necesitatea obţinerii autorizaţiilor de
folosinţă specială a apei, a prezentării rapoartelor privind utilizarea apelor în anul 2012, a
obţinerii limitelor de apă pentru autorizaţia
de folosinţă specială a apelor şi respectarea legislaţiei în domeniul apelor. Totodată, a fost
prezentată informaţia despre prevederile Legii
apelor nr. 272 din 23.12.2011 şi ale regulamentelor care urmează să fie aprobate de către Guvern în anul curent, data intrării în vigoare a
Legii apelor fiind 26.10.2013.

Mai multe informaţii despre structura şi activitatea
ÎS „DBGA” se conţin pe site-ul www.dbga.md
Date de contact:
MD 2004, mun. Chişinău,
str.Vasile Alecsandri 1, bir. 815,
tel./ fax. 022 28 08 05, 022 28 85 53
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Valentina SANDU, şefa Centrului Adolescenţilor, DGETS a Consiliului Municipal
Chişinău:
- Activând cu un grup-ţintă constant, şi
anume cu adolescenţii din zona urbană, mă
surprind tot mai des la gândul că salvarea
mediului este în mâinile acestor tineri. Dacă
vom avea competenţa şi voinţa de a-i educa
în spiritul ocrotirii mediului ambiant, atunci
am putea avea un viitor – ca ţară, ca neam.
Iar mass-media ar trebui să devină, în acest
sens, un ajutor important al şcolii. Cu regret,
subiectele pozitive nu prea au priză la televiziunile şi ziarele noastre. Şi e păcat, câci uneori un exemplu concret de implicare valorează
mai mult decât o sută de discursuri teoretizante despre rolul mediului în progresul unei ţări,
despre legătura dintre sănătatea mediului şi
sănătatea umană, despre perspectivele sumbre
ale unui popor care a ales să distrugă mediul,
călăuzindu-se de cunoscutul dicton “După
noi - potopul”. Or exemple pozitive există şi
mass-media ar trebui să le reflecte, să le popularizeze, cum se întâmplă, să zicem, în cazul
“Revistei Apelor”. Unul dintre aceste exemple
este şi concursul “Împreună salvăm râul Bâc”,
organizat de Centrul Naţional de Mediu în
colaborare cu Centrul Adolescenţilor şi deschis participării instituţiilor şcolare din toate

localităţile situate în bazinul acestui multpătimit râu. Pe durata proiectului am încercat (şi
am certitudinea că am reuşit!) să aducem la
cunoştinţa tinerilor informaţia dezolantă privitoare la starea actuală a Bâcului – un râu pe
cale de dispariţie, transformat într-un canal
al apelor uzate provenite de la staţiile de epurare nefuncţionale şi de la întreprinderile din
regiune. Aceste ape uzate se concentrează în
lacurile de acumulare folosite pentru piscicultură, irigaţie şi agrement, influenţând direct
starea sănătăţii a circa un milion de oameni,
care locuiesc în bazinul râului. Doar luptând
cu ignoranţa şi pasivitatea, cu incultura ecologică vom putea salva râul de la dispariţie.
Adolescenţii au auzit acest semnal de alarmă
şi s-au implicat activ în concursul organizat
în cadrul proiectului “Reabilitarea ecologică
a râului Bâc”, susţinut financiar de fundaţia
americană “United States Central & Eastern
Europe Environment Foundation” (UCEF).
Această implicare a demonstrat că informaţia utilă şi relevantă se propagă cu viteza sunetului, dacă sunt voci care s-o sonorizeze şi
suflete neindiferente care s-o recepţioneze. În
acest context, noi, pedagogii, am dori să găsim
în paginile „Revistei Apelor” cât mai multe şi
mai interesante materiale care ne-ar fi de folos
în educarea ecologică a tinerei generaţii.

Maria FURDUI, directorul Bibliotecii Publice Raionale „Vasile Alecsandri”, Teleneşti:
- Pentru a schimba lucrurile în bine, apa
trebuie să devină obiect şi, concomitent, subiect pentru educaţia populaţiei. Chiar dacă
nu posedau cunoştinţe ştiinţifice, străbunii
noştri au avut dintotdeauna un respect deosebit pentru apă, transformând fântânile şi izvoarele în obiective sacre, acestora aplicânduli-se un regulament strict de comportament,
transmis din generaţie în generaţie. Cu regret,
generaţiile din ultimele decenii, deşi posedă

cunoştinţe mai vaste, deşi sunt mai informate
în materie, au vandalizat şi izvoarele, şi fântânile, şi râurile, şi tot ce înseamnă licoare divină, dăruită de Dumnezeu neamului nostru.
Cum de a fost posibil? Cauza rezidă în lipsa
unei educaţii adecvate, a unei formări sistemice a omului moral. Căci toate dezastrele naturale de aici încep – de la lipsa de moralitate
a omului modern. Astăzi am ajuns să credem
cu greu celor scrise de marele nostru cărturar
Dimitrie Cantemir: „Nu se poate afla nicăieri
în vreo altă ţară cât Moldova de mică atâtea
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ape şi natură împodobită cu asemenea locuri minunate ca aici... Prutul are apa cea mai
uşoară şi sănătoasă... Nistrul are o apă foarte
limpede... Moldova are nenumărate pâraie...
Moldova nu duce lipsă de lacuri, cum nu duce
lipsă nici de râuri... Toate aceste ape sunt pline
de peşti, cu osebire pâraiele... au peştii cei mai
gustoşi...”. Şi când te gândeşti că de la scrierea
acestor rânduri nu au trecut nici 300 de ani!
Cu durere în suflet mă gândesc la râurile Răut
şi Ciuluc, care în copilăria mea aveau cursuri
bogate şi curate, iar acum au apă doar în perioada ploilor, şi atunci murdară, încât nu le permitem copiilor să se apropie de ele. Problema
apei potabile la Teleneşti mai rămâne actuală,
cu toate că demult s-au desfiinţat complexurile

de porcine care, în trecut, poluau masiv pânza
freatică. Numărul celor certaţi cu bunul simţ
nu scade, ci creşte pe an ce trece şi aşa se explică faptul că albiile râurilor s-au transformat în
adevărate gropi de gunoi. Nimeni nu se teme
de sancţiuni sau de mânia comunităţii, câci
nici prima nici a doua pur şi simplu nu există.
Biblioteca pe care o conduc face atât cât îi permite statutul de instituţie culturală: informează, sensibilizează, promovează bunele practici.
Însă în situaţia în care ne-am pomenit cu apele
din Moldova doar legea dură şi, mai ales, aplicarea necondiţionată a acesteia, mai pot schimba lucrurile în bine. Promovarea consecventă a
prevederilor legale în domeniu – asta aştept, în
primul rând, de la „Revista Apelor”.

Ludmila NESTOR, Organizaţia Obştească
„Avântul”, comuna Izvoare, raionul Floreşti:
- Pentru localitatea noastră problemă mai
importantă decât calitatea apei potabile nu
există. S-a creat o situaţie paradoxală: satul
nostru, care pe vremuri era renumit în toată
Moldova pentru izvoarele sale (de aici i s-a tras
şi numele), declarate prin anii 90 ai secolului
trecut monument al naturii, a ajuns să sufere
de sete. Se usucă izvoarele, iar ca urmare dispare şi apa în fântâni. Sigur, de vină sunt şi secetele care au devenit în ultima perioadă mai
frecvente decât în trecut, dar totuşi cea mai
mare parte de vină o poartă omul, cu ignoranţa şi indiferenţa sa. Organizaţia noastră a avut
câteva proiecte ecologice, inclusiv de curăţare a izvoarelor şi râurilor mici. Am mobilizat
elevii şcolii din localitate la salubrizare, însă

marea majoritate a sătenilor au rămas pasivi la
îndemnul copiilor de a pune umărul la această
cauză nobilă. Se face simţită lipsa de educaţie,
în general, şi de educaţie ecologică, în special.
Salvarea ar putea veni pentru Izvoare odată cu
realizarea proiectului de aprovizionare cu apă
a celor cinci raioane, inclusiv Floreşti, care urmează a fi conectate la apeductul Soroca-Bălţi.
Este un proiect pe cât de grandios, pe atât de
costisitor şi greu de realizat. Ce ne facem, însă,
până atunci? – iată întrebarea la care nouă,
locuitorilor satului, dar şi administraţiei publice ne este foarte greu să găsim răspuns. În
legătură cu această situaţie, am dori să aflăm
din paginile „Revistei Apelor” cum avansează
acest proiect, când vor începe lucrările propriu-zise, care vor fi condiţiile de conectare la
viitorul apeduct etc.

Cea mai curată apă se găseşte în Finlanda
La această concluzie a ajuns un grup de savanţi care, în cadrul unui proiect UNESCO, au prelevat şi au
testat în cele mai performante laboratoare probe de apă din 122 de ţări ale lumii. Cea mai curată s-a
dovedit a fi apa din Finlanda. Totodată, studiul a constatat că circa 1 miliard de locuitori ai planetei nu
au acces la apă sigură.
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The magazine’s editorial begins with “The right
to water for villagers” signed by the editor. It refers to official statistics showing the increasing
number of people that have access to drinking
water. But behind these figures lies a different
situation, not so positive. With the purpose of
searching for good practices the journalists have
requested information from donor institutions
and obtained several lists of localities with recently completed water projects. But great was
the astonishment when it was discovered that
most aqueducts recently given in exploitation,
with some exceptions, do not meet water quality
standards. Such projects have been implemented
mostly in the Central and Southern part of the
country, were the major source of water is artesian wells. The editor believes that readers are
entitled to know how it happened that tens of
millions of lei did not reach the targeted destination. Typically, allocation of funds for design
and construction of water pipes is given based
on official authorizations issued by competent
authorities; primarily by the National Center for
Public Health is confirming that future source
of water complies with hygiene requirements.
But to avoid liability, the authorized institution
makes formal statement regarding construction
within the water pipe of the water filtration installation. There’s nothing special in it besides
the fact that water treatment facilities are more
expensive than the water pipe itself. Because of
this, no one designs such facilities and eventually, the population gets water which doesn’t comply with quality standards.
Under the heading “Water News” the reader learns about different events that occurred in recent
months. The international conference “Challenges
of water supply and sanitation sector in Moldova”
was recently held in Chisinau. The conference participants were greeted by the Prime Minister Vlad
Filat, Minister of Environment George Salaru, UN
delegate Catarina de Albuquerque, the representative of the EU Delegation in Moldova Kaido Sirel,
the head of the Swiss Cooperation Office Georgette
Bruchez. The conference were attended by representatives of the Government, MPs of Moldovan
Parliament, representatives of local government,
and over 200 guests from home and abroad, specialists in water supply and sanitation.
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The first meeting of the Steering Committee and
the official launch of the project „Implementation
of target indicators Protocol on Water and Health
in Moldova” as well took place during mentioned
period. The overall project objective is to facilitate
access to improved drinking water and sanitation
for Moldova’s population, reducing the incidence
of conditioned water, ensuring better water management. It is expected that through this project,
which will be implemented over three and a half
years, the access to drinking water and improved
sanitation conditions will be provided to all citizens
of the country.
Public authorities of selected regions are preparing
to install real-time monitoring equipment of surface water level. The equipment is purchased under
the “COMPACT” program funded by the U.S. Government, and will be installed on the river Dniester
– at Naslavcea, Unguri, Soroca, Rezina and Vadul
lui Vodă ; on the river Bic - at Merenii Noi; on the
river Botna at Causeni. All hydrometric stations will
be installed on bridges, except for the Naslavcea and
Soroca, where the traditional hydrometric stations
exist. It is worth mentioning that all bridges selected for installation jobs are resistant to flooding and
safe in terms of equipment security.
Ecological newsletter «Water Journal» acquaints
us with the situation regarding water quantity and
quality during October-December 2012. According
to the State Hydrometeorological Service data the
amount of precipitation varies from 145 mm (Soroca) to 240 mm (Corneşti) which is about 135-210%
of norm. The highest amount of precipitations was
recorded in December, with sum of 75-145 mm
(200-450% of the norm), which in 85% of the country was reported for the first time during the entire
period of instrumental observations. On 18 November 2012, productive moisture reserves in the arable
soil layer of autumn crops on 80% of the territory were 20-40 mm (80-150% of norm), isolated in
northern and central districts of the country - 10-18
mm (40-70% of the time). The productive moisture
reserves in the soil layer thickness of 1 m on land
were 20-85 mm (15-75% of the norm), for the rest
- 95-140 mm (85-140% of norm). The productive
moisture reserves in the soil layer thickness of 1 m
on land with perennial crops on 55% of the territory
constituted 85-140 mm (90-150% of norm), for the
rest - 55-75 mm (50 - 60% of the norm).
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Dniester river runoff for this period was in the range
of 70-80%, of average annual values and in the case
of small rivers runoff in the northern part of Moldova it was close to normal and constituted 80-100%
of average annual values. Prut river runoff ranged
from 35% to 45% of the annual average.
According to the State Hydrometeorological Service report the surface water quality was characterized by the following features: 181 exceeding the
maximum permissible concentrations (MPC) were
detected in water samples from 43 sections of 14
rivers, five lakes and two natural lakes (Beleu and
Manta). Compared to the same period in 2011, there
has been an increase in the number of exceedances
of the CMA for ammonium ions, nitrite, dissolved
oxygen, BOD5, oil products, , but for number of nitrates and phenols a decrease has been registered,
and for detergent anions -active the indices remained at the same level.
Environmental Agency Balti took samples in 4 sections of river Raut. The most polluted section is of
downstream of Apa-Canal Balti. The nitrite concentration exceeds maximum permissible concentrations 6 times. Following evacuation of average
volume of 19,200 m3 of water from nominated subject, the water contamination occurs within river
Raut including with ammonium ions. Compared to
the reference concentration section, the NH4 data
shows increase by 3.14 times, the MS upstream is 32
mg / l and downstream - to 33 mg / l.
During the fourth quarter of 2012 were subjected
to a state ecological control 366 economic operators
the potential polluters of water resources, and consequently identified 199 offenders. During the reporting period 54 permits were issued special use
of water. As a result, they have been prepared on
199 protocols and fines amounting to 228 200 lei,
including payments received - 113 000 lei. During
the reporting period 54 permits on special water use
have been issued.
Agency «Apele Moldovei» provides data on irrigated
areas during 2012 amounting to 9.9 thousand hectares and the volume of water used - 3,845,200 m3.
Agency for Geology and Mineral Resources reports
that for the fourth quarter of 2012 issued coordination acts regarding: a) the special water use - 34 coordination acts, b) designing new artesian wells - 21
coordination acts, c) drilling new artesian wells - 18
coordination acts.
In the information presented by „Apa-Canal Chisinau” is included evidence of activity in the fourth quarter of 2012 compared with the reference
period of 2011. Volume of water abstraction is 19
031,72 thou. m3, similar to the previous year; waRevista Apelor nr. 18, 2013

ter marketing was 10 887,19 thou. m3 comparing to
11 205,36 thou. m3 in 2011; the volume of technological losses 3202 units against 3445 in the previous
period, other.
National Center for Public Health laboratories have
investigated the chemical and bacteriological parameters as 56 samples, including bottled mineral
water – 12 samples; surface water – 14; waste water - 2 samples which were reported as compliant
with standards. For microbiological indicators were
analyzed 103 samples, including 19 samples of ground water from centralized sources, 5 of which were
proven to be inconsistent to sanitary norms; 76 water samples from urban municipal water pipes from
surface sources, 2 of which were inconsistent with
norms; 7 samples of water from water pipes departments, including 2 of which were inconsistent with
norms, 1 water sample from decentralized renewable groundwater supply was reported as inconsistent with norms.
In the article “Zagarancea village water supply: an
example of consistence between promises and achievements” describes the efforts of the local government on achievement of major objective on ensuring the population with safe drinking water by
connecting the village to Ungheni town water pipe.
A special attention is given to the commitment and
involvement of staff of Apa-Canal Ungheni that
made entire volume of work planned, bringing the
water to the gate of householders, accounting for
their duty to only pay the cost of materials and of
work inside of household yards. As a result of project implementation 2000 village inhabitants at 500
individual households can now enjoy guaranteed
services (nonstop quality water supply).
The interview with Mr. Constantin BECCIEV,
CEO of “Apa-Canal Chisinau” provides to reader
an overview of the major achievements in investment and management plan, which enabled a
high level of quality basic services while ensuring
stable activities of all company departments. But
there are significant impediments to business activity. Negative factors that have reduced the expected revenue and increased operating expenses
include: the advanced depreciation of fixed assets
supplied; the continuous decrees of sales volumes
to all consumers; on the one hand, and the growth
of services rendered at a rate the loss, on the other
hand, increasing electricity tariffs, methane gas,
etc. It is worth mentioning some activities that
have improved the economic and financial situation of the company image and service quality, such
as startup of Drinking water laboratory; fitting to
6 drives with power from 4 to 250 kW pumping
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stations for drinking water; water meter inventory
within apartments, in which the water consumption
evidence was verified at 2,715 residential buildings
and, in particular, the state of 85 126 of 39 326 water
meters in apartments, managed by municipal enterprise; was launched educational program titled
“Treasure water - cherish life” with organization of
two competitions: one essay - “The role of water in
human life and the economy”, and others.
The article “Water Castle in Europe” describes the
outcomes of the study visit of the group of specialists on Community Water and Sanitation Sector of
Moldova. The objective of the visit was to familiarize
the participants with the organization and provision
of water supply services and sanitation at local and
regional level in Switzerland in the context of sharing and further implementation of best practices.
The program included introduction to the legal and
institutional framework for the water and sanitation in Switzerland, visits to several associations and
companies managing water and sanitation systems
including visiting of the Swiss association of specialists the protection of waters, dealing and continuous training of professionals in the sector; the Institute for water research EAWAG / SANDEC; the
German Institute for lakes research, International
Commission for the protection of Lake Constance
etc. During the visit participants were very interested in issues related to management, legal, financial
and technical services for water supply and sanitation. All visits were accompanied by discussions with
management corps of host organizations. Hospitality and competence of Swiss and German hosts and
good organization of the visit by “Skat” Foundation
staff, particularly Claudia Schneider Noro Robson,
Zivanovic Violeta, Florian Klingel and Roger Schmidt were highly appreciated by the participants.
The impressions of the participants, including lessons learned shall be shared in the next issue of “
Water Journal”.
Victor Bujac, chief engineer of the State Enterprise
“Directorate of Water Basin Management” introduces us to activity of this newly created structure.
This entrepreneurial company operates on property
that was given to it and mainly focuses on providing
support to activities performed by public administration and activities for society, activities related
databases, data processing, computing-related activities. Currently under its management are 38 lakes
and ponds. Within the enterprise 3 sections are created: Water Cadastre, Water Use, Lakes Operation
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sections. For the beginning of 2013 it is planned to
inform local authorities on the activities and services provided by the enterprise and identify issues
related to water management in the territory.
Under the heading „Readers Forum” are presented
suggestions of Mrs. Valentina SANDU, head of Adolescent Center, Education Department within Chisinau Municipal Council, Maria FURDUI, Director
Public District Library „Alecsandri” from Telenesti,
Ludmila NESTOR, NGO „ Avântul “. The readers
are interested in learning more through the magazine about the project “Environmental restoration of
the river Bic”, funded by the American Foundation
“United States Environment Foundation Central &
Eastern Europe” (UCEF) and water supply project
on the five northern raions of the country, including
Floresti which are designed to be connected to the
water pipe Soroca-Balti.
Aquatic fauna and flora are represented this time
by Hirudo medicinalis and Vallisneria spiralis. The
leech (Hirudo medicinalis) is a ringed worm. Most
leeches are parasitic, feeding on the blood of other
animals. Some are capable from a single feeding to
take a quantity of blood five times increasing its own
weight, from which can nourish up till one year. Leeches owes its bad reputation because of feeding
mode of hematophagous. In the past they were very
appreciated by physicians, who believed that blood
with leeches draining effect any disease. Currently,
treatment with leeches is considered rather exotic
medicine’s arsenal. In past leech species were widespread throughout the country, but due to rising
levels of water pollution is very rare today.
Vallisneria spiralis is a dioeciously plant, perennial,
advent, aquatic, submerged, attached to the bottom
of water bodies, which is part of the family hidroharitacee. It is characterized by short stem about 2 cm,
3 mm thick, with many runners. In populations of
aquatic plants is plays a dominant role. It is preferred
by fish as food rich in protein, fat and fiber and for
its decorative features and water purification is used
for setting aquariums. Being a cosmopolitan species,
it has a widespread area, being part of the vegetable
world Europe, Central Asia, Far East, Central Africa, Central and North America. In Moldova is found
sporadically in river basins, especially on Lake Cuciurgan and Prut. In general, plant vegetates in water
bodies and line, not deeper than 2 m. Unfortunately,
due to massive water basins drainage, its presence is
becoming reduced in Moldova. The plant is protected in the scientific reserve “Lower Prut”.
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Animale acvatice

Пиявка медицинская
(Hirudo medicinalis)

П

иявка кольчатый червь, имеющий родственные черты с земляным червяком. Основной окрас – зеленовато-охровый, с изменчивыми узорами на теле бурого или грязноватооранжевого цвета. Тело удлиненное, веретенообразное. Внутри расположены нервы, сосуды и
пищеварительный канал. Стенки тела состоят
из продольной и поперечной мускулатуры. С ее
помощью пиявка может извиваться как змея, а
когда находится в опасности - съеживаться. На
обоих концах тела расположены хорошо развитые присоски. Ими она прикрепляется к телу
жертвы. Когда не питается, лежит, присосавшись к камням или растениям. Использует свои
присоски для перемещения. Максимально удлиняя свое тело, присасывается к головной присоске, затем освобождает хвостовую присоску и
вытягивает голову вперед. Большинство пиявок
обитает в воде, и вообще – выживают только
во влажных местах. При долгом пребывании в
сухом месте они обезвоживаются и погибают.
Многие из них предпочитают очень медленные
или относительно стоячие воды.
Большинство пиявок – паразиты, которые
питаются кровью других животных. Имеют три
полукруглые зубчатые пластинки. С их помощью тихонько прокусывают кожу животных.
Слюнные железы выделяют вещество, расширяющее сосуды жертвы и препятствующее свертыванию крови. Некоторые способны за один
прием высосать в 5 раз больше крови, чем их
собственный вес, достаточной для того, чтобы

прожить без пищи один год. Дурную славу пиявки получили из-за своего способа питания
кровью. Но в прошлом они ценились врачами,
которые считали, что кровопускание с помощью
пиявок лечит от всех болезней. В настоящее время, лечение пиявками относится, скорее всего,
к арсеналу экзотической медицины. Пиявка
имеет и мужские, и женские половые органы.
Во время копуляции один из партнеров берет
на себя роль самца, а другой – самки. Оплодотворенные яйцеклетки окружены густой слизью,
а когда покидают тело пиявки, в районе головы
слизистый чехол закрывается и становится коконом, предоставляющим защиту яйцеклеткам.
Некоторые виды прикрепляют коконы к камню
в воде или зарывают их во влажную почву. Период созревания составляет 4-10 недель.
Помимо медицинской пиявки известны
еще несколько отдельных видов. Большая ложноконская пиявка (Haemopis sanguisuga) – вид
средних размеров, достигающий 15 см в длину, встречающийся в стоячих водах, имеющий
однородно-зеленое тело, без рисунков. Чаще
всего прикрепляется на слизистой носа лошадей или других млекопитающих во время водопоя. В некоторых случаях выползают из-под
земли и охотятся на червей, которых проглатывают целиком. Малая ложноконская пиявка
(Erpobdella octoculata) – это хищный вид, зеленоватый, около 6 см. Добычу составляют мелкие
беспозвоночные – моллюски или ресничные
черви, которых ловит в воде.

PLANTE ACVATICE

Валлиснерия спиральная
(Vallisneria spiralis)

Д

вудомное, многолетнее, придаточное, водно-подводное, прикрепленное ко
дну водоемов растение, которое относится к
семейству водокрасовых. Для валисснерии
спиральной характерным является короткий
стебель длиной около 2 см, толщиной 3 мм, с
множественными столонами. Листья – линейные, у основания стебля в густых пучках по
15-20. Цветки невыразительные, сливаясь изза зеленого цвета с листьями. Мужские цветки формируют густые соцветья, в то время как
женские цветки - едины и расположены на
длинных и спирале-скрученных цветоножках,
которые выплывают над водой. Плод ягодообразный, цилиндрический, длиной 3-10 мм.
Оплодотворение происходит на поверхности воды, после чего женский цветок закрывается и погружается в воду. Созревание
плода происходит в водной среде. Период
цветения приходится на июль и август. Размножение происходит посредством семян и
черенков.
В водных популяциях играют доминирующую роль. Рыбы предпочитают ее как
пищу, богатую белками, жирами и целлюлозой, а из-за декоративных и очищающих
воду свойств ее используют для обустройства аквариумов.
Будучи космополитным видом, имеет
широкий ареал распространения, входя в состав растительного мира Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, Центральной и

Северной Америки. В Республике Молдова
встречается спорадически в бассейнах рек
Днестр, в частности, в Кучурганском водохранилище, и Прут. В целом, растение произрастает в стоячих и тихих водах, не глубже 2-х метров.
К сожалению, из-за массивного высыхания водоемов, валлиснерия спиральная все
реже встречается на территории Республики
Молдова. Растение находится под охраной в
научной резервации „Prutul de Jos”.

