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Editorial

Alimentarea cu apă
a satelor mici
Deşi în satele mici locuieşte doar o mică parte a populaţiei ţării, numărul total al acestor aşezări este impunător. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2013
în republică erau 740 de sate cu mai puţin de 1000 de locuitori,
ceea ce constituie 52 la sută din numărul total de localităţi rurale din Moldova.
Aceste sate se confruntă cu numeroase probleme sociale şi
de mediu. Majoritatea dintre ele nu au şcoli, grădiniţe, drumuri
asfaltate, gunoişti autorizate, locuri de agrement amenajate în
mod adecvat, apeducte, canalizare şi alte asemenea componente
obligatorii ale unei vieţi civilizate. În perioada sovietică autorităţile luaseră decizia de a lichida aceste localităţi ca fiind „lipsite de
perspectivă”. Acum, deşi se pare că nu mai sunt ameninţate oficial
cu desfiinţarea, satele mici fie stagnează, fie, lăsate în voia sorţii,
degradează „cu de la sine putere”, fie se dezvoltă mai mult haotic
decât planificat. Primăriile acordă atenţie preponderent dezvoltării sociale a satelor de reşedinţă, cele mici rămânând în afara vizorului APL. Nu există date comparative, dar putem, totuşi, afirma
că starea economică şi cea de sănătate a populaţiei în localităţile
mici este net inferioară celei din localităţile medii şi mari. Parţial,
aceasta se explică prin lipsa acută de apă potabilă.
Pentru alimentarea centralizată cu apă a unui sat mic
costurile calculate la o gospodărie le depăşesc cu mult pe cele
din satele mari. De exemplu, pentru apeductul satului Buneţ
(cu 50 de case) din componenţa municipiului Chişinău bugetul capitalei a alocat peste 3 milioane de lei, adică 60 mii lei
pentru un consumator. Realitatea este de aşa natură, încât nici
primăriile din care fac parte satele mici, nici locuitorii acestora
nu dispun în prezent de sumele mari de bani care ar rezolva
problema aprovizionării cu apă de calitate. Pentru această parte a populaţiei ţării apeductul pare a fi un vis irealizabil.
Oamenii, însă, nu se pot dispensa de apă potabilă. Şi
atunci autorităţilor le revine obligaţia de a ajuta micile comunităţi în soluţionarea acestei probleme vitale. Cum anume? Variante ar fi mai multe.
Cea mai simplă şi mai rapidă cale este organizarea transportului apei în cisterne. Unii gospodari au în curte fântânile
proprii pe care le pot folosi ca rezervoare de apă. Pentru cei
care nu dispun de asemenea fântâni, cisterna ar putea aduce
zilnic, la o oră prestabilită, apă potabilă, sătenii făcându-şi rezerve pentru două-trei zile. Bineînţeles, atât sursa de apă, cât şi
cisterna trebuie să fie certificate sanitar.
Altă soluţie ar fi instalarea în localitate a unui filtru industrial de capacitate potrivită (câteva tone în 24 de ore), care
ar trata cantitatea necesară de apă din fântâna de mină, izvorul
sau sonda arteziană disponibile. Proiectul dat ar putea costa
câteva zeci de mii de lei, sumă care, în timp, s-ar recupera şi
asta deoarece instalaţia de filtrare ar putea funcţiona mulţi ani
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bilă şi dacă ar fi asigurată achitarea cheltuielilor curente (energia electrică, deservirea etc.).
În cazul existenţei unei surse freatice de apă în apropierea
localităţii, mai durabilă este varianta construcţiei unui miniapeduct sătesc. Asemenea experienţe există deja în raioanele
Nisporeni, Hânceşti, Călăraşi. Izvoarele din afara satelor au, ca
regulă, apă corespuzătoare cerinţelor igienice. Este destul să se
amenajeze la sursă un bazin, bine izolat, de captare a apei şi să se
îngroape la adâncimea necesară o ţeavă prin care va veni apa în
sat. Câteva robinete stradale, în acest caz, pot satisface pe deplin
cu apă de înaltă calitate necesităţile locuitorilor. Din păcate, deocamdată nu există reglementări clare privind modul de utilizare
a apei din izvoarele freatice. Documentul respectiv urmează a
fi elaborat în timpul cel mai apropiat, deoarece practica actuală
arată că deseori apa de izvor este folosită şi în alte scopuri decât cele potabile, iar râurile care pornesc din sursele respective
seacă. Din punct de vedere ecologic, utilizarea apei de izvor în
scopuri potabile ar fi îndreptăţită dacă o parte din aceasta s-ar
scurge liber în râu, fără a trece prin apeduct. În această situaţie,
nu ar fi pusă în pericol viaţa cursului natural de apă.
Pare a fi reală şi varianta construcţiei în afara satului, într-o
zonă protejată, a unui bazin de acumulare a apei de suprafaţă cu
utilizarea ulterioară, prin apeduct, în scopuri potabile. Această
practică este răspândită în SUA, Israel, alte ţări. În Moldova însă
normative sanitare pentru asemenea activităţi nu există. Recent,
Agenţia „Apele Moldovei” a iniţiat elaborarea Regulamentului
privind utilizarea complexă a acumulărilor de apă de suprafaţă
pentru necesităţile comunităţilor, irigaţie şi piscicultură. Respectarea anumitor condiţii sanitare în procesul de exploatare a
iazuilor ar permite soluţionarea pe termen mediu a necesităţilor
populaţiei din satele mici privind apa potabilă.
Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă ar putea mări şansele unor localităţi mici. Reţelele ce conduc spre
aglomeraţiile umane mari, locuitorii cărora au posibilităţi de
achitare a costurilor pentru construcţia şi menţinerea în stare
funcţională a apeductelor moderne, pot trece alături de satele
mici. Este necesar ca în master-planurile raioanelor respective
să se includă şi aşezările cu număr redus de populaţie, chiar
dacă capacitatea de achitare a serviciilor de către acestea nu
ating normele de rentabilitate. Este exact situaţia, când trebuie
să primeze nu banul, ci grija reală pentru sănătatea populaţiei.
Utilizarea unei sau altei variante din cele câteva expuse
mai sus depinde de condiţiile concrete în care se află fiecare localitate. Consiliile săteşti, primarii, grupurile comunitare
de iniţiativă vor alege soluţia cea mai potrivită şi vor depune
eforturi pentru a asigură populaţia cât mai curând posibil cu
minimumul necesar de apă potabilă.

Vladimir Garaba,

redactorul revistei
1

Apa este însăşi viaţa, s-o protejăm şi
s-o administrăm gospodăreşte
Interviu cu Constantin Crâşmaru,
Şef-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat

- Pentru început, V-aş ruga să Vă referiţi la locul
pe care îl ocupă managementul apelor în activitatea
Inspectoratului Ecologic de Stat. Ce pârghii normative şi instituţionale sunt utilizate de instituţia pe care
o conduceţi pentru obţinerea rezultatelor scontate?
- Societatea modernă trăieşte şi activează în condiţii
de maximă solicitare a resurselor naturale, ceea ce presupune, în primul rând, un consum pe măsură al apei de
diferite tipuri: tehnologică, tehnică, potabilă, menajeră
etc. Această situaţie nu poate fi evitată, ci doar reglementată şi monitorizată, astfel încât să nu scape de sub
control, activităţi de care se ocupă, în mod special, Inspectoratul Ecologic de Stat (IES). Principalele noastre
griji vizează noţiunea generică de poluare. Dacă nu reuşim să ţinem în frâu acest proces, cu siguranţă va urma
degradarea, care poate ajunge uşor la cote ireversibile.
Suntem obligaţi să ne punem în calea lui cu toate capacităţile şi mijloacele disponibile. Chit că pârghii eficiente
avem destule: normative, administrative, reglatorii şi, bineînţeles, instrumente juridice cu funcţii de excludere a
suprasolicitărilor, abuzurilor, ilegalităţilor comise, eventual, de către consumatorii din toate categoriile. Este important ca grija faţă de resursele acvatice să devină o cauză comună, capabilă să ne mobilizeze pe toţi, de la mic
la mare, de la vlădică la opincă, şi nu doar pe specialiştii
din organele administrative abilitate.
În linii mari, normarea utilizării şi protecţia antipoluare sunt problemele prioritare în activitatea IES,
domenii în care mai există lacune ce urmează a fi recuperate cât mai urgent. Atât normarea utilizării, cât
şi protecţia antipoluare a resurselor acvatice necesită o
infrastructură eficientă. În această direcţie se munceşte
mult, obiectivul urmărit constând în crearea unui monitoring de calitate, activ, cu impact real asupra stării de
lucruri în domeniu.
- Din sfera de activitate a IES face parte şi monitoringul apelor de suprafaţă. Având la dispoziţie rezultatele cercetărilor analitice, documentale şi vizuale,
cum apreciaţi situaţia actuală la acest capitol?
- Principala sursă de poluare a bazinelor acvatice, a
aşa-numiţilor receptori naturali ce reprezintă totalitatea apelor de suprafaţă, o constituie evacuările directe
ale apelor uzate, fără epurare sau insuficient epurate,
din sectorul gospodăriei comunale – staţiile de epurare, deversările apelor neepurate din sistemul comunal,
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managementul defectuos al deşeurilor menajere solide.
Numeroasele substanţe poluante introduse în receptori
odată cu deversarea apelor uzate cauzează, atât mediului, cât şi omului, prejudicii majore care nu pot fi şi nu
trebuie neglijate.
În componenţa IES sunt trei centre de investigaţii
ecologice, respectiv din nordul, centrul şi sudul ţării,
care acordă asistenţă analitică şi deservesc 33 de inspecţii ecologice teritoriale, având ca obiectiv specific
în activitatea lor depistarea surselor de poluare a apelor de suprafaţă, efectuarea încercărilor de laborator
şi prezentarea datelor obţinute inspectorilor pentru
luarea deciziilor şi măsurilor respective de redresare a
situaţiei ecologice.
Anual laboratoarele Inspectoratului efectuează monitoringul fluviului Nistru, râului Prut şi a 23 de râuri
mai mici din republică pentru evaluarea impactului deversărilor operate de localităţi, dar şi al altor deversări
asupra calităţii apelor naturale. Totodată, laboratoarele supraveghează eficienţa staţiilor de epurare, acestea
influenţând cel mai mult calitatea apelor naturale prin
evacuările directe ale apelor neepurate sau parţial epurate. În 2012 au fost monitorizate 76 de staţii de epurare,
dintre care 28 – pe parcursul a mai mulţi ani. Evaluarea
gradului de epurare şi a eficienţei de reţinere a noxelor
s-a efectuat prin prelevarea şi analiza probelor la recepţie
şi la deversare directă în receptor. Rezultatele investigaţiilor analitice au fost comparate cu normativele deversărilor limitat admisibile (DLA) cuprinse în autorizaţia
de gospodărire a apelor şi cu concentraţia maximal admisibilă (CMA) în lipsa acestor normative. S-au încadrat în normativul DLA apele evacuate de la ÎM „Regia
Apă-Canal Bălţi”; SA „Servicii comunale Floreşti”; „Tezeu Lux” - Vălcineţ; ÎM „Apă-Canal Edineţ”. Se întreprind măsuri necesare pentru menţinerea funcţionării
treptelor de epurare a apelor reziduale la „Apă-Canal
Drochia”; DPLGC Făleşti; „Apă-Canal Sângerei”, „ApăCanal” Râşcani”. Sunt unităţi care dispun de normativul
DLA, însă apele deversate de la aceste complexe de epurare sunt încărcate cu noxe peste limitele autorizate la
consumul chimic de oxigen (CBO5), ionii de amoniu,
nitraţi, nitriţi, substanţe suspendate. Influenţa acestor
staţii de epurare, precum şi a localităţilor asupra calităţii
apelor de suprafaţă este esenţială. Urmare a deversării
zilnice a unui volum de 22,04 mii m3, investigaţiile de
laborator indică o diminuare a conţinutului de substanţe
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organice (CCO şi CBO5) şi a suspensiilor în secţiunea
aval contra amonte, ca rezultat al diluărilor, însă nu şi a
conţinutului ionilor de amoniu şi a nitriţilor, chiar dacă
indicii de calitate a apelor uzate evacuate de la SEB nu
depăşesc normativul autorizat.
O situaţie critică se înregistrează pe cursul fluviului
Nistru în aval de localităţile Otaci şi Soroca, unde au loc
evacuări permanente ale apelor uzate insuficient epurate
şi fără epurare de la SE SRL”Şpak & Eşanu” (5,46 mii
m3) şi, respectiv, ÎM ”Direcţia de Apeducte şi Canalizare” (457,6 m3). Rezultatele analizelor denotă depăşiri
ale concentraţiei de noxe, practic de toate tipurile, în
comparaţie cu CMA în secţiunea amonte de localitatea
Naslavcea – aval de Moghiliov-Podolsk.
Este alarmantă situaţia şi la staţiile de epurare ale
mun. Chişinău: SEB Cricova, Ciorescu, Budeşti, Vadul lui
Vodă, Coloniţa şi chiar “Apă-Canal Chişinău”. Volumele
insuficiente de ape reziduale recepţionate şi concentraţia
excesivă de noxe dereglează, în ultimii ani, funcţionarea
optimă a acestor structuri de epurare. Ca urmare, au de
suferit toate cursurile de apă din teritoriu, însă despre starea de lucruri pe râul Bîc merită să vorbim aparte.
Comparativ cu anul 2011, concentraţia de noxe deversate în r. Bîc în anul 2012 de la SEB “Apă-Canal Chişinău” s-a diminuat, dar continuă să depăşească DLA la
conţinutul de suspensii – de 1,3 ori; ioni de amoniu – de
5 ori; CBO5 – de 1,3 ori; detergenţi – de 2,2 ori. Situaţia
cu r. Bîc este una dintre cele mai complicate, deoarece
acest rîu traversează cel mai urbanizat teritoriu din republică – mun. Chişinău. Rezultatele analizelor efectuate
de către specialiştii IES demonstrează că poluarea apelor
r. Bîc este un proces stabil. Apa la intrare în or. Chişinău,
deja încărcată cu poluanţi, se impurifică şi mai mult în
sectorul orăşenesc, iar datele comparative ale concentraţiilor de poluanţi, precum azotul amoniacal, suspensiile
şi substanţele organice, respectiv în amonte şi în aval de
SEB Chişinău, denotă o influenţa semnificativă a acestei
staţii de epurare asupra poluării cu noxe a apelor r. Bîc.
La sudul republicii calitatea apei râului Prut în sectoarele Leova, Cahul şi Giurgiuleşti este influenţată, în
mare parte, de deversările apelor neepurate sau parţial
epurate de la staţiile de epurare a oraşelor Leova, Cantemir şi Cahul. Analizele efectuate demonstrează o îmbunătăţire a calităţii apei r. Prut, dar cantitatea de poluanţi
depăşeşte, totuşi, limitele CMA.
Nu funcţionează, practic, SEB Comrat şi Cantemir.
Un randament redus de epurare îl are şi SEB DP „ApăCanal Cahul”, iar râuleţul Lunguţa este poluat de deversările SEB a or. Taraclia, unde s-au constatat depăşiri ale
normativelor DLA.
Putem spune că situaţia privind funcţionarea staţiilor de epurare, mai ales a celor construite prin anii 80-90
ai sec. XX, nu s-a îmbunătăţit, din contra – s-a înrăutăţit.
Majoritatea sunt distruse şi au un grad sporit de uzură a
utilajului, necesită reconstrucţie cu modernizare tehnologică, iar unele ar trebui construite din nou.
Cu toate acestea, este salutar faptul că, în ultimii ani,
se înregistrează o creştere a numărului de staţii de epurare noi. De exemplu, a fost construită o staţie de epurare
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nouă în or. Călaraşi, în prezent se efectuează construcţia
unor noi staţii: de tip ZUC (zone umede construite) în
or. Orhei şi de tip “Topaz” în or. Nisporeni.
Un volum impunător de poluanţi, în special de produse petroliere, pătrunde în apele naturale şi prin scurgerile meteorice de pe teritoriul zonelor urbane şi industriale. Întru evaluarea calităţii scurgerilor meteorice
specialiştii CIE au prelevat probe de apă meteorică pe
teritoriile a 179 întreprinderi. Probe reprezentative au
fost prelevate în timpul precipitaţiilor atmosferice şi s-au
determinat concentraţiile de suspensii şi produse petroliere. Rezultatele investigaţiilor efectuate denotă o încărcare a apelor uzate evacuate de pe teritoriile întreprinderilor cu produse petroliere şi suspensii peste limitele
admisibile de zeci şi chiar sute de ori. Lipsa sistemelor
de epurare prealabilă a apelor meteorice la majoritatea
întreprinderilor prezintă un pericol serios pentru apele
de suprafaţă, mai ales în oraşe.
În concluzie, calitatea apelor de suprafaţă rămâne
a fi alarmantă; sursa principală de poluare rămâne a fi
evacuarea directă a apelor uzate fără epurare sau insuficient epurate de la staţiile de epurare, încărcarea
cu poluanţii din apele meteorice deversate de pe teritoriul agenţilor economici.
- IES este abilitat cu dreptul de a elibera autorizaţii de folosinţă specială a apei. Cum apreciaţi impactul pe care îl exercită asupra mediului acest gen
de activitate?
- Într-adevăr, potrivit Regulamentului cu privire la
Inspectoratul Ecologic de Stat (HG nr. 77 din 30.01.04),
instituţia este în drept să elibereze, în limitele competenţei sale, autorizaţii de folosire a resurselor naturale, de
deversare, de degajare şi de emisie a substanţelor nocive în mediul ambiant. Toţi locuitorii ţării, fără excepţie,
sunt utilizatori de apă, însă de departe nu toţi reuşesc să
se menţină în cadrul legalităţii şi al bunului-simţ.
Potrivit legislaţiei de mediu, IES identifică şi inspectează, impunând cerinţe speciale utilizatorilor de apă
(UA), care sunt obligaţi să dispună de autorizaţia de
folosinţă specială a apei (AFSA). Astfel de utilizatori,
potrivit datelor raportului nr. 1 - Gospodărirea Apelor,
în Republica Moldova sunt cca 3000, inclusiv din stânga Nistrului. Cu regret, potrivit situaţiei din 31.12.2012,
dispuneau de AFSA doar 583 utilizatori de apă.
În conformitate cu Codul Apelor, articolele 27 alin.
(11) lit.a) b), 72 autorizarea folosinţei speciale a apei
include reglementări, care se aplică concomitent pentru acţiunile de captare, utilizare şi evacuare a apelor.
În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute pentru una
dintre acţiunile nominalizate, de exemplu, pentru evacuarea apelor uzate, potrivit Codului Apelor, articolele 19 alin.(2), 71, 72 nu este posibilă eliberarea AFSA,
deoarece apare posibilitatea comiterii ilegalităţilor de
către respectivul beneficiar. În aceste condiţii, utilizatorul de apă poate dispune de AFSA doar după realizarea
măsurilor de protecţie a apelor, măsuri coordonate cu
autorităţile de mediu în conformitate cu Codul Apelor,
articolele 88, 89.
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AFSA este un act permisiv eficient, menit să reglementeze acţiunile de captare – utilizare – evacuare a
apelor naturale, în baza normelor de consum şi a regimului de evacuare stabilit prin normativele deversărilor de poluanţi în apele de suprafaţă, condiţiile tehnice,
ecologice şi igienice de desfăşurare legală a consumului
uman şi a procesului tehnologic de producere. Potrivit Codului Apelor, AFSA se eliberează pe un termen
de trei ani. Odată cu intrarea în vigoare, în octombrie
2013, a Legii Apelor, AFSA va fi eliberată pe un termen
de la 12 până la 25 de ani, termenul pentru deversare
rămânând de 3 ani.
Să analizăm, prin prisma atribuţiilor IES, aceste acţiuni:
♦ Captarea şi utilizarea apei naturale în diverse scopuri, inclusiv în scop potabil. Cunoaştem
că în RM rezervele de apă potabilă sunt limitate, iar
tratarea apelor naturale în scopul potabilizării este
foarte costisitoare. În majoritatea raioanelor se simte
lipsa apei potabile nu numai în pânza freatică, dar şi
în straturile acvifere de profunzime. Apa din râurile
mari (Prut, Nistru, Dunărea) urmează, în viitor, să
fie adusă la consumator, însă costurile potabilizării
se aşteaptă a fi mari.
♦ Evacuarea apelor uzate în apele naturale. În
RM capacitatea de autoepurare (epurarea biologică
naturală) a apelor naturale din receptoare este limitată. De aceea este stringent necesară excluderea oricăror deversări nocive în cursurile de apă, mai ales în
avalul localităţilor. Doar în acest caz ne putem aştepta,
în timp, la o ameliorare vizibilă a situaţiei.
Luând în considerare aceste mari probleme, IES are
datoria să promoveze, în procesul de inspectare a utilizatorilor, captarea, utilizarea raţională (evidenţa captărilor) fără poluare, precum şi epurarea biologică artificială
a apelor uzate înainte ca acestea să fie evacuate în apele
naturale. Utilizatorul va fi autorizat doar după realizarea
măsurilor coordonate cu autorităţile de mediu. În caz
contrar, este inadmisibilă eliberarea AFSA, deoarece,
permiţând utilizatorului să polueze mediul, devenim
complicii acestuia, încălcăm normele şi legislaţia de mediu (art. 46 din L.1515, art.12, 72 din Codul Apelor). Potrivit legislaţiei Republicii Moldova activitatea utilizatorilor primari de apă trebuie să se conformeze obligatoriu
cerinţelor autorizaţiilor de folosinţă specială a apelor.
În 2012 IES a monitorizat 2281 sonde arteziene, dintre care la sfârşitul anului dispuneau de autorizaţii de folosinţa specială a apelor doar proprietarii a 1091 sonde.
În perioada 2004 – 2011 captarea totală a apei din
bazinele naturale a scăzut de la 852 mln. m3 până la
847 mln. m3, inclusiv a apelor subterane de la 136 mln.
m3 până la 130 mln. m3. Utilizarea apelor pentru necesităţile gospodăreşti şi potabile a sporit în această perioadă de la 115 mln. m3 pînă la 119 mln. m3. Scăderea
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consumului total al apei este condiţionată de declinul
activităţii industriale, economisirea şi contorizarea
apei utilizate de populaţie şi, fireşte, de obligativitatea
deţinerii AFSA.
- Ce urmează să întreprindă IES în anii următori
pentru a stopa creşterea poluării apelor şi raţionalizarea consumului de apă?
- Aş numi, în acest sens, setul de măsuri obligatorii:
•
Lichidarea prin tamponare a prizelor subterane
fără perspective de utilizare în scopul neadmiterii poluării apelor subterane;
•
Modernizarea şi dezvoltarea bazei analitice a
monitoringului şi trecerea la standardele europene de
control a calităţii apei;
• Elaborarea politicilor locale de alimentare cu apă
şi canalizare;
• Accelerarea procesului de implementare a Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015;
• Promovarea programelor comune cu ţările din
bazinul Dunării şi Nistrului în vederea protejării mediului;
• Armonizarea legislaţiei de protecţie a mediului cu
legislaţia europeană de mediu;
• Introducerea gestionării complexe a resurselor
acvatice pe principiul bazinier, perfecţionarea monitoringului transfrontalier şi a sistemului de informare,
elaborarea şi implementarea standardelor ecologice
unice;
• Promovarea sistemelor locale de canalizare pentru instituţiile publice din comunităţi;
• Colectarea şi epurarea apelor meteorice din toate
terenurile posibile;
• Elaborarea la nivel naţional a unui mecanism de
instruire şi perfecţionare continuă a cadrelor în domeniul serviciului de apă şi canalizare.
Instituţiile responsabile de managementul apelor în
Republica Moldova trebuie să elaboreze, în comun cu
comunitatea ştiinţiﬁcă, Concepţia de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, care ar include
alimentarea cu apă a localităţilor republicii din apele de
suprafaţă şi de tranzit, minimalizându-se astfel folosirea
apelor subterane.
Este important ca utilizarea nămolului şi a sedimentului de la staţiile de epurare biologică a apelor uzate,
spălătoriile auto şi staţiile de epurare a apelor meteorice
să intre în circuitul economic al întreprinderilor şi localităţilor.
Acestea sunt doar câteva propuneri pentru îmbunătăţirea gospodăriei apelor, de care trebuie să ţină cont
în activitatea lor IES ca instituţie cu funcţie de control,
alte autorităţi cu atribuţii de protecţie şi de gestionare a
mediului.
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ŞTIRI SCURTE

Ziua Nistrului 2013
În fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii
mai, conform Hotărârii Parlamentului nr. 116 din
22.05.2008, în Republica Moldova este marcată Ziua
Nistrului. Dacă analizăm situaţia prin prisma impactului colosal al Nistrului asupra realităţilor socioeconomice, culturale, istorice, ecologice etc. din Republica Moldova, instituirea acestei date era absolut
necesară atât pentru sensibilizarea populaţiei asupra
problemelor cu care se confruntă actualmente artera
fluvială, cât şi pentru mobilizarea autorităţilor de toate
nivelurile la soluţionarea probleme în cauză.
Cu ocazia Zilei Nistrului-2013, un grup de funcţionari de la Ministerul Mediului, Agenţia ”Apele Moldovei”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat s-a deplasat pe malul Nistrului, în oraşul Vadul lui Vodă, unde
a fost demonstrate posibilităţile şi capacităţile tehnice
ale serviciilor de monitorizare a calităţii, nivelului şi
altor parametricare caracterizează cursul fluviului.
În prezent, observările hidrologice includ măsurători
ale nivelului, debitului apei, aluviunilor în suspensie,
temperaturii apei etc. După o prelucrare şi analiză minuţioasă, datele hidrologice obţinute sunt incluse în
„Anuarul Hidrologic” şi,,Cadastrul de Stat al Apelor”.
Ulterior, această informaţie valoroasă este utilizată la
planificarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a fe-

nomenelor periculoase, cu risc sporit de producere a
cataclismelor, precum şi la elaborarea activităţilor de
protecţie a mediului înconjurător în zona riverană.
Fluviul Nistru este o importantă cale de navigaţie
în partea de nord-vest a coastei Mării Negre. Artera
reprezintă un punct focal al activităţilor umane din
toate timpurile şi epocile, ambele maluri ale sale fiind
mereu dens populate. Nistrul face parte din cele mai
importante 9 cursuri de apă din Europa şi este unul
dintre cele mai interesante râuri din regiune. Multe
culturi, popoare, tradiţii şi obiceiuri s-au dezvoltat pe
malurile sale pe durata civilizaţiei umane.

Continuă elaborarea legislaţiei secundare
de implementare a Legii apelor
A avut loc şedinţa grupului de lucru responsabil
de elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011 (LA).
Şedinţa prezidată de viceministrul mediului Valentina Ţapiş a avut drept scop prezentarea şi examinarea proiectelor preliminare şi formularea propunerilor
de definitivare a structurii şi conţinutului proiectului
de Regulament privind planificarea gestionării secetei
(art. 47,48 LA) şi proiectului de Regulament privind
gestionarea riscului de inundaţii (art. 49).
Ţinându-se cont de faptul că la elaborarea actelor
normative, în special a celor de implementare a Direc-
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tivelor Uniunii Europene, este necesară implicarea atât
a experţilor locali, cât şi a celor externi, la eveniment
au participat doi experţi internaţionali, contractaţi de
Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare în scopul acordării suportului necesar la elaborarea actelor
normative menţionate.
În acest context, Ministerul Mediului exprimă
mulţumiri Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi
Cooperare pentru susţinerea procesului de elaborare
a legislaţiei secundare necesare pentru implementarea
Legii apelor în Republica Moldova.
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Proiect de Parteneriat Public Privat în alimentarea cu apă
A avut loc prima şedinţă a Comitetului de Coordonare a proiectului „Studiul de fezabilitate pentru un proiect de Parteneriat Public Privat (PPP) în
scopul alimentării cu apă a regiunii de nord a Moldovei”. Proiectul a fost iniţiat ca urmare a semnării
în 2011 a Memorandumului privind colaborarea în
domeniul de aprovizionare cu apă şi canalizare între
Guvernul Republicii Moldova şi AAPL a raioanelor
Soroca, Drochia, Floreşti, Râşcani, Sângerei, Teleneşti
şi a municipiului Bălţi. De atunci, au fost parcurse mai
multe etape obligatorii, cum ar fi: aprobarea Hotărârii
de Guvern nr. 400 din 08.06.2011 „Cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat în scopul alimentării cu apă a unor localităţi din regiunile
de dezvoltare Nord şi Centru ale Republicii Moldova”,
cu toate modificările şi completările ulterioare; semnarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Mediului şi BERD privind elaborarea Studiului de
fezabilitate pentru un proiect de PPP la apeductul So-

roca - Bălţi; semnarea de către Ministerul Mediului a
Contractului de Grant cu BERD şi a Contractului de
consultanţă cu compania Aquanet BV.
Conform prevederilor acestor acte, Ministerul
Mediului, prin Ordinul nr. 45 din 21 mai 2013, a instituit Comitetul de Coordonare al proiectului dat.
Proiectul lansat la 1 februarie 2013 va fi realizat
în două faze: 1) Un raport juridic, tehnic, de mediu,
financiar, contabil şi economic complet cu scopul de
a identifica toate problemele. Pe baza unor astfel de
lucrări analitice, părţile interesate se vor informa cu
privire la posibilele opţiuni de finanţare; 2) Pregătirea
unor documente de licitaţiepentru achiziţia unui partener/operator privat de PPP.
În cadrul recentei şedinţe a fost discutat Raportul
de început, înaintat de către consultant, au fost identificate propunerile de soluţionare a problemelor şi de
îmbunătăţire a activităţilor în cadrul proiectului.

Sisteme de irigare transmise în gestiune
Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă
Au fost semnate acordurile de transmitere, cu titlu
gratuit, a sistemelor de irigare din subordinea Agenţiei
”Apele Moldovei” în gestiunea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (AUAI). În baza acordurilor semnate, alte cinci sisteme de irigare: Coşniţa,
Roşcani, Puhăceni, Jora de Jos şi Grozeşti (pe lângă
primele două – Criuleni şi Lopatna) vor fi reabilitate
din fondurile Programului “Compact” şi Fondul “Provocările Mileniului Moldova”.
Transferul managementului sistemelor de irigare
către utilizatori este o acţiune inovativă pentru sectorul de irigare din Republica Moldova şi se încadrează
în reformarea domeniului. Experienţe similare de gestionare a sistemelor de irigare prin intermediul asociaţiilor de producători agricoli există în România, Croaţia, Serbia, Portugalia etc. şi reprezintă o condiţie a
partenerilor de dezvoltare care investesc în reabilitarea
sistemelor de irigare.
În conformitate cu prevederile acordurilor, Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pot utiliza,
exploata, întreţine şi administra pentru o perioadă de
30 de ani infrastructura de irigare, care include staţiile
de pompare, terenurile aferente staţiilor de pompare,
mijloacele fixe etc. Toate costurile de exploatare, întreţinere şi administrare a sistemului de irigare vor fi
suportate de AUAI.
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La rândul lor, AUAI se obligă să gestioneze corect sistemele şi să asigure fiecărui utilizator livrarea
apei pentru irigare la timp, în conformitate cu graficul
aprobat şi cerinţele de irigare a culturilor plantate pe
terenurile irigabile, să evite cauzarea daunelor mediului ambiant şi populaţiei etc.
Marin Adam, directorul Agenţiei “Apele Moldovei”, a accentuat în cadrul ceremoniei de semnare
a acordurilor că, deşi gestiunea sistemelor de irigare
a fost transferată AUAI, agenţia rămâne în continuare responsabilă de managementul eficient al acestor
bunuri prin monitorizare permanentă şi acordare de
asistenţă, prin verificarea sistematică a eficienţei administrării sistemelor de irigare transmise în gestiune
producătorilor agricoli.
Valentina Badrajan, director executiv al Fondului
“Provocările Mileniului Moldova”, a menţionat că prin
transferul managementului sistemelor de irigare către
alte cinci AUAI, create în cadrul Programului “Compact”, s-a făcut un pas important pe calea reformării
sistemului de irigare din ţara noastră.
Fondul “Provocările Mileniului Moldova”, în calitate de instituţie responsabilă de implementarea Programul “Compact”, va rămâne parte a acordului până
la finele lunii august 2015, când se încheie programul,
al cărui valoare totală este de 262 milioane de dolari.
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Proiecte de mediu finanţate din Fondul Ecologic Naţional
În incinta Ministerului Mediului a avut loc o întrunire cu beneficiarii proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic Naţional (FEN). Au fost puse
în discuţie cele mai stringente probleme de mediu cu
care se confruntă localităţile şi modalităţile de soluţionare a acestora.
Întrunirea a finalizat cu semnarea contractelor de
cofinanţare din FEN a proiectelor din domeniul aprovizionării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate, gestionării deşeurilor, reparaţiei şi consolidării digurilor de
protecţie, amenajării fântânilor şi izvoarelor publice, investigaţiilor ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului.
Printre cele mai reprezentative proiecte, care vor
fi realizate cu suportul financiar al FEN, figurează:
„Îndreptarea şi curăţarea albiei râuleţului Ghidighici
pe segmental mun. Chişinău”; „Montarea turnului

de apă şi reabilitarea fântânii arteziene în localitatea Râşcova, Criuleni”; „Reconstrucţia şi amenajarea
fântânii publice în s. Regina Maria, r. Soroca”; „Construcţia şi amenajarea fântânii de mină la grădiniţa de
copii,,Albinuţa” din Lărguţa, Cantemir”; „Amenajarea
izvorului public din Şirăuţi, Briceni”; „Construcţia
apeductului magistral Leova - Sârma - Tochile Răducani -Tomai -Sărata Răzeşi, etapa I”; „Evaluarea ecologică complexă a bazinului r. Prut pe tronsonul Şirăuţi-Giurgiuleşti în cadrul expediţiei internaţionale
JDS 3 - Prut 2013”; „Compexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor în r. Hânceşti, etapa
3”; „Amenajarea a două izvoare publice din Olişcani,
Şoldăneşti”; „Amenajarea a trei fântâni din Lipoveni,
Cimişlia”; „Amenajarea a două fântâni din Ialpugeni,
Cimişlia” etc.

Delegaţia din Moldova la Parlamentul European
al Tinerilor pentru Apă
În perioada 12 – 19 Mai 2013, şase membri ai
Platformei tinerilor pentru râul Nârnova, coordonaţi
de asociaţia obştească “Solidaritate Europeană pentru
Apă în Moldova” (SEAM), au participat la cel de-al
XI-a Parlament European al Tinerilor pentru Apă (11
PETA), derulat în Armenia. Reuniunea a avut ca generic îndemnul „Implică-te în guvernarea apei”, fiind
organizată de către Solidaritate Europeană pentru Apă
din Franţa şi partenerii săi.
Ediţia din acest an a adunat peste 70 de tineri din
15 ţări: Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia,
Franţa, Grecia, Germania, Letonia, Moldova, Polonia, Rusia, Elveţia, Turcia şi Olanda. Evenimentul s-a
desfăşurat la înalt nivel, la acesta participând oficiali
din ţara gazdă, autorităţile locale, dar şi reprezentanţi
europeni, între care: Antonella Cagnolati, director al
Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei; David Dole, reprezentat al Bancii Asiatice pentru Dezvoltare în Armenia; Jean Schepman,
preşedinte al Agenţiei pentru Apă Artois Picardie din
Franţa.
Tinerii europeni activ implicaţi în domeniul apei
au luat parte la ateliere interactive şi jocuri de rol, unde
au avut posibilitatea să exploreze la maximum complexitatea relaţiilor dintre actorii-cheie în procesul de
guvernare a apei, să identifice rolul tinerilor în acest
sistem interconectat. De asemenea, ei au avut ocazia
să participe la activităţi în teren, la dezbateri deschise
şi la dialog cu autorităţile locale şi populaţia. Totodată,
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tinerilor li s-a oferit oportunitatea de a afla mai multe
despre cultura ţării-gazdă şi de a reprezenta Moldova
în cadrul serilor interculturale, prin bucate tradiţionale, costume naţionale, dans şi muzică populară.
În cadrul atelierelor de lucru delegaţiile s-au implicat în elaborarea proiectelor concrete şi în crearea
unor instrumente de educare aplicabile pentru tineret,
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au lucrat la structurarea Declaraţiei oficiale, ulterior
adoptată prin consens şi vot democratic, dată citirii în
prezenţa oficialilor şi invitaţilor speciali în sala de şedinţe a Adunării Naţionale din Armenia.
În acest context, în şedinţa plenară, delegaţia din
Moldova a prezentat raportul privind investigarea
situaţiei în domeniul guvernării apei în bazinul râului Nârnova şi a consemnat întreprinderea acţiunilor
concrete pentru a ridica nivelul de conştientizare a
problemelor actuale din domeniul apei şi sanitaţiei.
De asemenea, delegaţia Moldovei şi-a luat angajamentul să creeze o Platformă On-line de Solidaritate
a Tinerilor pentru Apă, astfel încurajând participarea

acestora la guvernarea apei, schimbul de idei/experienţe şi crearea proiectelor comune.
Declaraţia oficială a celui de al XI-a Parlament
European al Tinerilor pentru Apă a fost tradusă în
limba română şi urmează a fi înmânată Ministerului
Mediului din Republica Moldova, consiliilor raionale
Nisporeni şi Hânceşti, autorităţilor locale şi regionale, ONG-urilor şi tinerilor implicaţi activ în domeniul
apei din Republica Moldova.
Participarea Delegaţiei din Moldova la 11 PETA a
fost posibilă datorită suportului UE, SEE, Companiei
„Gelibert”, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

„Râu curat de la sat la sat”
În raionul Cahul s-a desfăşurat acţiunea „Râu
curat de la sat la sat”. După cum ne-a relatat Vladimir Gârneţ, şeful AE Cahul, acţiunea a avut la bază
ordinul Ministerului Mediului al RM şi şi-a propus
ca scop gestionarea durabilă, unitară, echilibrată şi
complexă a apelor de suprafaţă, asigurarea regimului
zonelor de protecţie şi al fâşiilor riverane de protecţie
a cursurilor de apă. În cadrul acţiunii au fost efectuate deplasări în primăriile raionului Cahul în vederea
sensibilizării populaţiei rurale asupra importanţei
apei curate pentru sănătatea omului şi a mediului.
După discuţiile avute cu localnicii aceştia au decis să
se implice mai activ în activitatea de curăţare a râurilor.
Pe teritoriul raionului Cahul curg 8 râuri: Prut cu
lungimea cursului de apă în hotarele raionului de 54,5
km; Frumoasa – 5 km; Larga – 5 km; Valea Halmagei
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– 19 km; Salcia Mare – 24 km; Salcia Mică – 22 km;
Ialpug – 16 km; Cahul – 39 km.
Pe durata acţiunii au fost prezentate prescripţii
privind lichidarea gunoiştilor spontane de pe malurile
râurilor, crearea zonelor şi fâşiilor de protecţie, salubrizarea lor.
Potrivit datelor din 5.06.2013, în raion sunt amenajate 429 fântâni de mină şi 19 izvoare, curăţate 75
fântâni publice şi 29 km zone de protecţie a fâşiilor
riverane cursurilor salubrizate.
Au avut o prestaţie bună în cadrul acţiunii primăriile Taraclia de Salcie, Lopăţica, Tartaul de Salcie,
Pelinei. Au fost întocmite 37 acte şi 6 procese-verbale.
În urma controalelor s-a constatat că cele mai curate râuri din raion sunt Salcia Mare şi Salcia Mică în
perimetrul localităţilor Moscovei, Bucuria, Taraclia de
Salcie, Tartaul de Salcie, Lopăţica.
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CRONICA APELOR
(trimestrul I a. 2013)
1.Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în
perioada ianuarie-martie 2013, cantitatea precipitaţiilor căzute a variat de la 80 mm (Bălţi) până la 145 mm
(Corneşti), ceea ce a constituit 100-155% din normă.
Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul acestei perioade a atins 50 mm (Cimişlia, ianuarie).
Stratul de zăpadă stabilit pretutindeni pe 11-12
decembrie s-a menţinut, în fond, până în prima decadă a lunii februarie şi doar în raioanele extreme de

Punct

Data

Începutul

nord – până în prima jumătate a lunii martie. Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe platformele
meteorologice a atins, în unele zile, 42 cm (ianuarie,
Leova). De asemenea, strat de zăpadă s-a semnalat în
perioada 23-29 martie, grosimea lui maximă pe platformele meteorologice, în aceste zile, a atins 14 cm
(Briceni).
Pe parcursul lunilor ianuarie-martie s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de
ninsori abundente:

Sfârşitul

Durata, ore

Cantitatea, mm

Ungheni

25.01

600

1800

12

23

Grigoriopol

25.01

600

1800

12

22

Codrii-7 (r-nul Străşeni)

25.01

600

1800

12

23

Chişinău, r.Bîc

25.01

600

1800

12

20

Anenii Noi

25.01

600

1800

12

29

Leuşeni

25.01

600

1800

12

28

Căuşeni

25.01

600

1800

12

24

Cimişlia

25.01

1800

600

12

23

Cimişlia

25.01

600

1800

12

27

Olăneşti

25.01

600

1800

12

37

Basarabeasca

25.01

600

1800

12

25

Comrat

25.01

249

1449

12

28

În trimestrul I al anului curent, în comparaţie cu
perioada analogică a anului 2012, pe teritoriul ţării au
căzut mai multe precipitaţii (cu 10-35 mm).
În perioada ianuarie-martie 2013 nu s-au efectuat
observaţii asupra rezervelor de umezeală productivă
în sol.

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova în trimestrul I 2013
Scurgerea apei râului Nistru în lunile ianuarie şi
februarie a oscilat în limitele a 70-90%, în martie, în
legătură cu începutul fazei Apelor Mari de Primăvară,
aceasta s-a mărit şi a constituit: pe sectorul amonte de
lacul de acumulare Dubăsari – 110%; pe sectorul aval
de barajul Dubăsari până la gura de vărsare a râului –
80-100% din valorile medii multianuale.
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Scurgerea apei râului Prut în limitele republicii pe
parcursul lunii ianuarie a constituit 35-55% din valorile medii multianuale.
În luna februarie scurgerea apei râului Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca s-a
mărit şi a constituit 55-60%, iar în luna martie, în legătură cu începutul fazei Apelor Mari de Primăvară, aceasta a
constituit 100-130% din valorile medii multianuale.
În luna februarie scurgerea apei râului Prut pe sectorul aval de lacul de acumulare Costeşti-Stânca a rămas mică şi a constituit 35-45%, iar în luna martie s-a
mărit până la 50-70% din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râului Răut în decursul trimestrului a fost mică, cea mai secetoasă a fost luna martie
– 15-30%, în celelalte luni ale trimestrului ea a oscilat
de la 35% până la 55% din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râurilor mici din centrul şi sudul
ţării, în această perioadă, s-a menţinut semnificativ
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sub normă, constituind 30-60%, iar a râurilor mici din
nordul ţării, în general, a constituit 60-80%, cu excepţia scurgerii unor râuri în luna decembrie (90-120%
din valorile medii multianuale).
Îndeosebi vom menţiona scurgerea foarte scăzută
a apei râului Bîc, începând cu 7,3% în ianuarie până la
22,1% din valorile medii multianuale în luna februarie. Această situaţie se explică prin lipsa precipitaţiilor
generatoare de scurgere şi debitele mici de apă deversate din lacul de acumulare Ghidighici. În perioada
ultimilor 15 ani de observaţii, o scurgere mică a apei
râului Bîc cu valori de 2,3 – 12% din normă s-a observat în anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
În luna ianuarie, pe râurile şi lacurile de acumulare ale Republicii Moldova, a continuat procesul de
formare a gheţii care a început în luna decembrie. Către mijlocul lunii ianuarie grosimea gheţii la mal şi a
stratului de gheaţă a atins valoarea maximă: 26 cm –
r.Nistru – p/h Râbniţa; 22 cm – r.Prut – p/h Costeşti.
De la sfârşitul decadei a doua şi până la mijlocul
decadei a treia a lunii ianuarie, în legătură cu încălzirea vremii, în râurile şi lacurile de acumulare a avut
loc distrugerea treptată a formaţiunilor de gheaţă, iar
unele sectoare de râu s-au eliberat de gheaţă.
De la mijlocul decadei a treia a lunii ianuarie, în
legătură cu răcirea vremii, a reînceput procesul de formare a gheţii, care a continuat şi în luna februarie.
De la începutul lunii februarie în râul Nistru s-a
observant distrugerea treptată a stratului de gheaţă, iar
către sfârşitul primei decade a lunii februarie râul s-a
eliberat de gheaţă pe sectorul aval de lacul de acumulare Dubăsari. În amonte de lacul de acumulare Dubăsari eliberarea completă de gheaţă s-a produs abia la
mijlocul primei decade a lunii martie.
În cazul râului Prut, eliberarea completă de gheaţă pe sectorul amonte de lacul de acumulare CosteştiStânca a avut loc la mijlocul decadei a doua a lunii
martie, iar pe sectorul aval de lacul de acumulare –
încă la începutul primei decade a lunii februarie.
În luna februarie stratul compact de gheaţă se observa numai pe lacurile de acumulare ale râurilor Nistru şi Prut, grosimea maximă a gheţii fiind de 25 cm
(05.04-15.04) pe lacul de acumulare Costeşti-Stânca şi
de 19 cm (05.04) pe lacul de acumulare Dubăsari.
La sfârşitul primei decade a lunii martie pe râurile
Nistru şi Prut a început faza Apelor Mari de Primăvară.
În legătură cu creşterea debitului de apă deversat
din lacul de acumulare Dnestrovsc până la 710 m3/s,
în r. Nistru, în decadele a doua şi a treia a lunii, a trecut
prima undă a Apelor Mari de Primăvară, provocând
creşterea nivelului apei faţă de nivelul semnalat anterior: pe sectorul or. Otaci–braţul Turunciuc – cu 2-3
m, iar pe sectorul braţul Turunciuc–gura de vărsare
a râului – cu 1-2 m. Izolat s-a observat ieşirea apei în
lunca joasă din cursul inferior al râului.
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În r. Prut, la trecerea primei unde a Apelor Mari
de Primăvară, pe sectorul s. Criva – or. Costeşti s-a
observat creşterea nivelului apei cu 1-1,7 m. Apa s-a
scurs în limitele albiei minore.
La sfârşitul primei decade a lunii martie a început
creşterea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca (r. Prut), iar către sfârşitul lunii acesta a constituit 100 m3/s. Drept urmare, pe sectorul or. Costeşti–or. Ungheni s-a observat creşterea
nivelului apei cu 1-1,3 m, iar în aval de or. Ungheni,
până la gura de vărsare a râului – cu 1,3-1,7 m. Apa s-a
scurs în limitele albiei minore.
Fenomene periculoase pe parcursul perioadei descrise nu s-au înregistrat.
Caracteristica comparativă cu trimestrul I 2012
Scurgerea apei principalelor râuri din Republica
Moldova în aceeaşi perioadă a anului 2012 în lunile ianuarie şi februarie a fost aproape de scurgerea din anul
2013, dar şi luna martie 2012 s-a caracterizat prin scurgere mare (r. Nistru – 45-65%, r. Prut – 65-80% din normă).
Scurgerea apei râurilor Răut şi Bîc, dar şi a celor
mici a fost aproape de valorile anului 2013.
În 2012 procesul de formare a gheţii a continuat
şi în luna februarie, iar la mijlocul decadei a treia s-a
înregistrat grosimea maximă a gheţii cu valori de 3241 cm pe r. Nistru şi 29-34 cm pe r. Prut, ceea ce este
peste indicii anului curent cu 9-11 cm.
Distrugerea stratului de gheaţă a început mai târziu
de termenele anului 2013. Astfel, distrugerea stratului de
gheaţă şi eliberarea de aceasta pe unele sectoare de râu a
început abia la sfârşitul decadei a treia a lunii februarie.
În luna martie pe râuri a continuat distrugerea stratului
de gheaţă, Nistru şi Prut eliberându-se de gheaţă abia la
mijlocul lunii, iar pe lacurile de acumulare Dubăsari şi
Costeşti-Stânca stratul de gheaţă s-a menţinut până la
mijlocul decadei a treia a lunii.
În legătură cu încălzirea târzie a vremii şi faza Apelor
Mari de Primăvară a început mai târziu de termenele medii: la sfârşitul decadei a doua – începutul decadei a treia
a lunii martie (norma – prima decadă a lunii martie).
Volumul Apelor Mari de Primăvară în râurile
principale a fost sub normă: r. Nistru – 1,5 mlrd m3,
r. Prut – 0,35 mlrd m3.
Ca şi în anul 2013, fenomene periculoase pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat.
2. Apele de suprafaţă
Analiza datelor obţinute în baza reţelei naţionale
de observaţii a Serviciului Hidrometeorologic de Stat
şi rezultatele analizelor de laborator efectuate în cadrul
DMCM pe parcursul trimestrului I al anului 2013, ne
permit să oferim următoarea caracteristică a calităţii
apelor de suprafaţă:
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- au fost depistate 129 depăşiri ale concentraţiilor
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din 32
secţiuni a 11 râuri (Dunărea, Prut, Nistru, Cogâlnic,
Lunga, Răut, Bîc, Botna, Ichel, Cahul şi Lăpuşniţa), 2
lacuri de acumulare (Dubăsari, Ghidighici) şi 1 lac natural (Beleu);
- cu ioni de amoniu s-au depistat 41 depăşiri ale
CMA în râurile Nistru, Prut, Cogâlnic, Lunga, Răut,
Bîc, Botna, Ichel, Lăpuşniţa şi Cahul, inclusiv 11 cazuri de poluare înaltă (PÎ – 10-100 CMA) cu valoarea
maximă de 82,5 CMA în r. Bîc, secţiunea s. Gura Bîcului, în luna martie;
- cu nitriţi s-au depistat 52 depăşiri ale CMA în
râurile Prut, Cogâlnic, Lunga, Bîc, Răut, Botna, Dunărea, Lăpuşniţa, Cahul, Ichel şi lacul natural (Beleu),
inclusiv 2 cazuri de poluare înaltă cu maxima de 11,9
CMA în r. Răut, mun. Bălţi, în aval, în luna ianuarie;
- cu nitraţi s-au depistat 8 depăşiri ale CMA în
râurile Lunga, Răut şi Botna cu maxima de 4,4 CMA
în r. Lunga, or. Ceadâr-Lunga, în amonte, în luna februarie;
- cu produse petroliere s-a depistat 1 caz de poluare înaltă cu valoarea de 79,4 CMA în r. Bîc, mun.
Chişinău, în amonte, în luna ianuarie;
- cu CBO5 s-a depistat 1 depăşire a CMA, cu valoarea de 9,7 mgO2/dmc în r. Bîc, mun. Chişinău, în
aval, la 14.03.2013;

Nr. ctr.

- cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-a
depistat 1 caz de poluare înaltă, cu valoarea de 2,93
mgO2/dmc în r. Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval,
la 14.03.2013;
- cu fenoli s-au depistat 19 depăşiri ale CMA în
râurile Prut, Nistru, Bîc, Botna, Răut, Ichel, Dunărea,
Cogâlnic şi lacurile de acumulare Dubăsari şi Ghidighici, cu maxima de 8 CMA în r. Răut, secţiunea mun.
Bălţi, în aval, în luna ianuarie;
- cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 6 depăşiri ale CMA în râurile Bîc, Botna şi Ichel, cu maxima
de 4,2 CMA în r. Ichel, s. Goian, în aval, în luna februarie.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012
s-a înregistrat o majorare a numărului de depăşiri ale
CMA pentru nitriţi, nitraţi şi fenoli, iar pentru ioni de
amoniu, oxigen dizolvat, CBO5, produse petroliere şi
detergenţi anioni-activi s-a înregistrat o micşorare a
numărului de depăşiri. Nu s-au depistat depăşiri ale
CMA pentru compuşii zincului, cuprului, alţi poluanţi
prioritari.
3. Sisteme de apeduct şi canalizare
SA “Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul I al anului 2013 în comparaţie cu perioada de referinţă a anului 2012.

Indicii
Captarea apei, mii m3

1

2

Trim. I 2012 Trim. I 2013
18 579,4

17 482,3

18 167,3

17038,7

- din surse subterane

412,2

443,6

Distribuţia apei, mii m3:

18 052,0

16 955,2

17 640,1

16 511,8

411,9

443,4

- din surse de suprafaţă;

- din surse de suprafaţă;
- din surse subterane

3

Comercializarea apei, mii m3

11 234,6

10 980,8

4

Pierderi tehnologice şi comerciale, mii m3

6 568,1

5 807,0

5

Volumul apelor uzate epurate, mii m3

12 880,9

12 588,3

6

Colectarea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă
şi evacuare a apelor uzate prestate, % de achitare

85,3

94,6

Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă:
- reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km

1,54

2,17

–

–

7

- spălarea bazinelor de apă potabilă, unităţi

8

Exploatarea sistemelor de canalizare:
- reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km

0,11

0,16

9

Numărul scurgerilor din reţelele de apă, unităţi

3 812

3057
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Rezultatele încercărilor efectuate în bazinele de
apă potabilă şi la staţia de tratare a apei în trimestrul
I al a. 2012 denotă o depăşire a CMA (concentraţia
maximă admisibilă) doar la indicii de turbiditate şi de
duritate totală. Astfel, la indicii de turbiditate, valoarea
CMA fiind de 5 unităţi, s-au înregistrat depăşiri după
cum urmează: ianuarie, februarie, martie – 6; la indicii de duritate totală, valoarea CMA fiind de 5 unităţi,
s-au înregistrat următoarele depăşiri: ianuarie - 12,6;
februarie – 13,2; martie – 12,6. Sub valorile CMA s-au
situat restul de 27 de indici, pentru care s-au efectuat
testări. Între acestea: pH, clor rezidual liber, amoniu,
nitriţi, nitraţi, fluor, fier, sulfaţi, bacterii coliforme etc.
4. Monitoringul apelor reziduale
În trimestrul I 2013 colaboratorii Agenţiei Ecologice Chişinău au inspectat la compartimentul protecţia resurselor acvatice 48 agenţi economici şi 12
persoane fizice. În această perioadă au fost perfectate
60 acte de control şi încheiate 30 procese-verbale, în
baza cărora, de către agenţie, au fost aplicate amenzi în
sumă de 37400 lei.
Serviciul Analiza Apei din cadrul Centrului de
Investigaţii Ecologice al Agenţiei a prelevat 77 probe şi
a efectuat 653 analize.
În conformitate cu planul de lucru, s-au prelevat
probe de la staţiile de epurare biologică Chişinău, Goianul Nou, Cricova, Coloniţa, Budeşti, Vadul lui Vodă.
În urma analizelor efectuate s-au depistat depăşiri ale
CMA piscicole la deversare. Rezultatele analizelor au
fost transmise inspectorilor IES şi AE Chişinău.
Pentru evaluarea situaţiei ecologice la sondele
de ţiţei ale SRL “Valiexchimp”, situate în rezervaţia
natural-ştiinţifică “Prutul de Jos”, s. Văleni, r-nul Cahul, s-au prelevat 3 probe de apă din râul Prut şi lacul
Beleu. Conform analizelor s-au constatat depăşiri ale
CMA piscicole la indicii CCO, CBO5, MS şi produse
petroliere atât în probele din Prut, cât şi în apa lacului
Beleu. Depăşirile conţinutului de produse petroliere
au fost, respectiv, în apa r. Prut amonte de lacul Beleu
– de 26 ori; în apa din lacul Beleu – de 54 ori; în apa
din r. Prut aval de lacul Beleu – de 50 ori.
Conform planului-grafic, s-au prelevat probe de
la staţiile de epurare biologică Hruşeva şi Corjeva,
precum şi probe din r. Ichel aval de s. Goian. Au fost
depistate depăşiri ale CMA piscicole la indicii:
1. SEB Hruşeva: CCO – de 10,7 ori; CBO5 – de
42,7 ori; MS – de 8,9 ori, N/NH4 – de 243 ori; detergenţi – de 34,5 ori;
2. SEB Corjova: CCO – de 5,3 ori; CBO5 – de 21,3
ori; N/NH4 – de 50,4 ori; detergenţi – de 12 ori;
3. r. Ichel, aval de s. Goian: CCO – de 3,3 ori;
CBO5 – de 5 ori; MS – de 17,8 ori; N/NH4 – de 3,9
ori. Concentraţia oxigenului dizolvat de 3,66 mg/l nu
corespunde normelor din perioada rece a anului.
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Pentru monitorizarea calităţii apei r. Bîc s-au prelevat probe din 8 secţiuni ale mun. Chişinău. Au fost
constatate depăşiri în toate secţiunile la indicii: CCO
– de 3,3-9,1 ori; CBO5 – de 2,6 ori-13,6 ori; MS – de
7,5-29,8 ori; N/NH4 – de 2,3-40,2 ori.
În legătură cu deteriorarea colectorului “Dobruja-Sângera-Floreni”, s-au prelevat 2 probe din locul de
acumulare a apelor uzate deversate din colector. Analizele au demonstrat că deversările reprezintă apă uzată din colector. Totodată, a fost prelevată o probă de
apă din r. Bîc (podul Sângera-Floreni), depistându-se
depăşiri ale CMA piscicole la indicii: CCO – de 4,7 ori;
CBO5 – de 7 ori; MS – de 2,7 ori; N/NH4 – de 31,8
ori; concentraţia oxigenului dizolvat – 5,3 mg/l, ceea
ce corespunde normelor din perioada rece a anului.
S-au efectuat analizele probelor de apă meteorică prelevate la SA „Codru” şi ÎS „Giuvaier”. Depăşirile
depistate variază: MS – de la 4 la 27,4 ori; produse petroliere – de la 16 la 42 ori
La solicitarea beneficiarului SRL “Bioeconica”s-au
analizat 2 probe de apă uzată prelevate la SEB „Biotal–50” şi AO „Orăşelul Copilăriei”, s. Pârâta, r-nul
Dubăsari. S-au depistat depăşiri ale CMA piscicole la
deversare: MS – de 3,1 ori; CCO – de 3,7 ori; NH4 – de
44,2 ori.
***
Inspectoratul Ecologic de Stat, pe parcursul trimestrului I al anului 2013, a supus controlului ecologic de stat 486 agenţi economici, potenţiali poluatori
de resurse acvatice, fiind identificaţi 182 contravenienţi. Ca rezultat, au fost încheiate 182 procese–verbale
cu privire la contravenţii de mediu şi aplicate amenzi
în sumă de 225 900 lei, inclusiv încasate – 104 650 lei.
În perioada de referinţă au fost eliberate 49 autorizaţii
de folosinţă specială a apei.
În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor
de suprafaţă, în perioada ianurie - martie 2013, Centrele Investigaţiilor Ecologice (CIE) Chişinău şi Bălţi
au prelevat 248 probe de apă şi au efectuat 2490 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:
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- SEB Vadul lui Vodă, mun. Chişinău – depăşiri
ale DLA la CCO – de 6,4 ori; CBO5 – de 16 ori; NH4+
– de 56 ori; detergenţi – de 6 ori;
- SEB Coloniţa, mun. Chişinău – depăşiri ale
CMA piscicole la CCO – de 6,6 ori; CBO5 – de 26 ori;
NH4 – de 143,2 ori; detergenţi – de 72 ori;
- SEB Goianul Nou – depăşiri ale MS – de 22,8 ori;
CCO – de 60 ori; CBO5 – de 240 ori; NH4+ – de 27,2
ori; detergenţi – de 1,9 ori;
- SEB Cricova, mun. Chişinău – depăşiri ale MS –
16,5 ori; CCO – de 76 ori; CBO5 – de 304 ori; NH4+
– de 163 ori; detergenti – de 38,5 ori;
- SEB Budeşti, mun. Chişinău – depăşiri ale MS
– de 21,9 ori; CCO – de 12,6 ori; CBO5 – de 50,6 ori;
NH4+ – de 22 ori; detergenţi – de 39,1 ori;
- SEB Chişinău – depăşiri ale DLA la CCO – de 2
ori; NH4+ – de 3,2 ori; NO2 – de 4 ori; NO3 – de 2,2
ori; detergenţi – de 3,7 ori.
Rezultatele investigaţiilor de laborator au fost
transmise inspecţiei din teritoriu, care a obligat administraţiile SEB-urilor să elaboreze planuri de măsuri
pentru redresarea situaţiei.
În conformitate cu semnalul privind deversarea
apelor uzate în r. Bîc a fost inspectat r. Bîc în zona SEB
Chişinău. Deversări excepţionale nu au fost depistate.
S-au prelevat 3 probe de apă: 1. Apele deversate din
ţeava situată vizavi de Regia „Exdrupo”; 2. Deversarea
apelor pluvio-nivale vizavi de SA „Cereale”; 3. Râul Bîc
amonte de SEB Chişinău. Conform analizelor, conţinutul de poluanţi este caracteristic apelor râului Bîc pe
secţiunea controlată.
S-au prelevat 4 probe de apă din r. Cogâlnic: 1.
Amonte de or. Hânceşti; 2. Aval de SEB ÎM „Amen
Ver”; 3. Satul Bozieni; 4. Aval de or. Hânceşti. Cele mai
mari concentraţii de poluanţi au fost depistate în probele 2 şi 3, ceea ce demonstrează influenţa deversărilor
de ape neepurate de la SEB ÎM „Amen Ver” asupra calităţii apei r. Cogâlnic.
La solicitarea IE Hânceşti şi în legătură cu deversarea apelor uzate dintr-un bloc locativ situat în Hânceşti în canalul afluent al r. Cogâlnic au fost prelevate
3 probe: 1. Din fântâna de acumulare a apelor uzate,
blocul locativ din or. Hânceşti; 2. Râul Cogâlnic amonte
de deversarea canalului afluent în r. Cogâlnic; 3. Râul
Cogâlnic aval de deversarea canalului afluent. În urma
analizelor s-au depistat depăşiri la apa uzată din fântâna
de acumulare la indicii: CCO – de 42,7 ori; CBO5 – de
192 ori; NH4+ – de 137,3 ori. Aceasta demonstrează că
a avut loc deversarea apelor uzate în canalul afluent.
Rezultatele au fost transmise IE Hânceşti pentru
prezentarea în instanţa de judecată şi confirmarea ÎM
„Amen Ver” drept poluator al r. Cogâlnic.
Pentru monitorizarea calităţii apei r. Bîc s-au prelevat probe din 8 secţiuni ale mun. Chişinău. În toate
secţiunile au fost constatate depăşiri la indicii: CCO
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– de 3,3-9,1 ori; CBO5 – de 2,6-13,6 ori; MS – de7,529,8 ori; N/NH4 – de 2,3-40,2 ori.
De asemenea, s-au prelevat 2 probe din locul de
acumulare a apelor uzate deversate din colectorul de
ape uzate „Dobruja-Sângera-Floreni” în legătură cu
deteriorarea acestuia. Analizele au demonstrat că deversările reprezintă apa uzată din colector. Totodată, a
fost prelevată o probă de apă din r. Bîc (podul Sângera-Floreni) şi s-au depistat depăşiri ale CMA piscicole
la indicii: CCO – de 4,7 ori; CBO5 – de 7 ori; MS – de
2,7 ori; N/NH4 – de 31,8 ori. În consecinţă, în baza
art. 113 alin. 5 şi art. 149 din Codul Contravenţional
al RM la 18.03.2013 SA „Apă-Canal Chişinău” i s-a
perfectat un proces-verbal cu aplicarea sancţiunii sub
formă de amendă în valoare de 350 unităţi convenţionale. De asemenea, a fost calculat prejudiciul cauzat
mediului ca rezultat al deversării apelor uzate cu concentraţii mari de poluanţi care a constituit 6812,69 lei.
CIE al AE Bălţi. Au fost prelevate probe de ape
punctiforme din 11 cursuri de apă în 25 secţiuni, rezultatul cărora denotă următoarele.
Pe r. Prut punctele de reper au fost sec. Costeşti
şi Lipcani, de unde s-au prelevat probe de apă. Rezultatele investigaţiilor indică o creştere supranormativă faţă de CMA la MS – de 9,58 ori; CBO5 – de 2,83
ori; NH4+ – de 2,8 ori; oxigenul dizolvat în secţiunea
Lipcani – de 8,7 mgO2/l; suspensii totale în secţiunea
Costeşti – de 1,7 ori.
Pentru monitorizarea calităţii apei r. Nistru au fost
prelevate probe în amonte şi în aval de or. Soroca din
punctele: amonte de Naslavcea şi aval de MoghiliovPodolsk. Rezultatele analizelor denotă o concentraţie
mărită de noxe.
Din r. Răut s-au prelevat probe din 6 secţiuni. Depăşiri ale CMA s-au înregistrat la concentraţiile ionilor de amoniu şi de nitriţi în aval contra amonte de
SEB „Regia Apă-Canal Bălţi”. Depăşiri constatate: ioni
de amoniu – de 1,5 ori; nitriţi – de 6,54 ori; suspensii
– de 7,8-8,4 ori; CBO5 – de 3,12-3,42 ori.
Controale privind funcţionarea complexurilor
de epurare a apelor uzate s-au efectuat în 22 unităţi
economice. Volumul apelor uzate supus controlului
analitic constituie 2664,2 mii m3, inclusiv: suficient
epurate – 2333,3 mii m3, insuficient epurate – 164,78
mii m3, neepurate – 109,9 mii m3. Din cele 22 de întreprinderi investigate 8 dispun de normativ autorizat
LAD. Comparându-se media concentraţiilor de noxe
la deversare cu normativul autorizat, s-a constatat că
s-au încadrat în normativul LAD apele evacuate de la
staţiile ÎM „Regia Apă-Canal Bălţi” şi SA „Servicii comunale Floreşti”.
Se întreprind măsuri pentru menţinerea în stare
funcţională a treptelor de epurare a apelor reziduale
la staţiile: DP „Apă-Canal Drochia”, DPLGC Făleşti,
„Apă-Canal Sângerei”, „Apă-Canal Râşcani”.
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Continuă deversările de ape uzate neepurate de la
DAC or. Soroca. Apele evacuate de la staţiile de pompare
au un conţinut înalt de poluanţi care afectează principala
sursă de apă potabilă – r. Nistru. SA „Regia Apă-Canal
Soroca”, prin staţiile de pompare Centru şi Sud, deversează zilnic în r. Nistru ape uzate neepurate. Concentraţiile de noxe depăşesc CMA de 29,6-47,8 ori la substanţe
suspendate; de 29,7-67,8 ori la CBO5; de 75-102,2 ori la
ioni de amoniu; de 4,25-5,6 ori la nitriţi; de 1,13-1,45 ori
la reziduu fix; de 1,63-1,73 ori la duritate.
5. Implementarea proiectelor de protecţie şi
utilizare a apei
Potrivit informaţiei furnizate de Agenţia “Apele
Moldovei”, în trimestrul I al anului 2013 instituţia a înregistrat următoarele evenimente şi realizări semnificative:
Acte normative şi legislative
1. Perfecţionarea proiectului HG cu privire la
modificarea şi completarea anexei la HG nr. 653 din
20.07.2010 privind transmiterea digurilor de protecţie
antiviitură din proprietatea autorităţilor publice locale
în proprietatea statului.
2. Elaborarea Regulamentului privind utilizarea
complexă a acumulărilor de apă de suprafaţă pentru
necesităţile comunităţii, irigaţie şi piscicultură.
3. Aprobarea proiectului de Lege a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Proiecte în domeniul gestionării resurselor de apă
1. Pregătirea documentelor pentru contractarea
proiectului „EAST AVERT– prevenirea şi protecţia
împotriva inundaţiilor din bazinele superioare ale râurilor Siret şi Prut prin aplicarea unui sistem de monitorizare modern cu staţii automate”, finanţat de UE.
2. Elaborarea şi semnarea proiectului de Memorandum privind colaborarea în domeniul alimentării
cu apă între Ministerul Mediului şi administraţiile
publice locale ale raioanelor Leova, Cimişlia, Basarabeasca. Elaborarea proiectului Planului de acţiuni privind implementarea Memorandumului.
3. Elaborarea şi semnarea proiectului de Memorandum privind colaborarea în domeniul alimentării
cu apă între Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice locale ale mun. Chişinău şi raioanelor Călăraşi, Străşeni. Elaborarea proiectului Planului
de acţiuni privind implementarea Memorandumului.
Realizări
1. Desfăşurarea activităţii de inspectare a stării
tehnice a construcţiilor hidrotehnice din Republica
Moldova (a bazinelor de apă şi a digurilor de protecţie
antiviitură), având ca scop prevenirea situaţiilor excepţionale din cauza stării avariate a acestora.
2. Marcarea Zilei Mondiale a Apei s-a realizat cu
partea ucraineană prin desfăşurarea acţiunii comune
de salubrizare a teritoriului zonei de protecţie a apelor
râului Nistru la s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă.
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3. Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziţii
publice la obiectul „Reconstrucţia apeductului de presiune înaltă sect. SP 15 PK0+00-PK3+50 din cadrul
sistemului de irigare Bereşti”.
***
În trimestrul I al anului 2013, din Fondul Ecologic
Naţional au fost aprobate spre finanţare următoarele
proiecte pentru alimentare cu apă, canalizare şi epurare
a apelor uzate:
1. Aprovizionarea cu apă din râul Prut a oraşului
Nisporeni, satului Grozeşti şi comunei Vărzăreşti, etapa
1 – 6 050000 lei;
2. Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate
(ZUC) şi a colectorului apelor efluente în or. Orhei – 27
500 000 lei;
3. Construcţia sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare a apelor uzate, etapa 2, Primăria Chiţcanii Vechi,
r. Teleneşti – 900 000 lei;
4. Construcţia sistemului de apeduct şi canalizare,
etapa 3, r. Ungheni – 1 984 789 lei;
5. Alimentarea cu apă din râul Prut a or. Făleşti,
etapa 3 – 10 492 899 lei;
6. Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă
din satul Batâr, etapa 2, r. Cimişlia – 1 700 000 lei;
7. Aprovizionarea cu apă potabilă a cartierului
,,Recea” din or. Cimişlia, etapa 2 – 316 746 lei;
8. Reconstrucţia apeductului şi canalizării în microraionul de locuinţe cu construcţii de mai multe nivele din
s. Olăneşti, etapa 1, r. Ştefan Vodă – 2 000 000 lei;
9. Reparaţia capitală a reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare din or. Cimişlia, etapa 2 – 2 520 000 lei;
10. Instalaţii de purificare în or. Şoldăneşti cu reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor, etapa 4 – 2 165 810 lei;
11. Alimentarea cu apă potabilă, evacuarea şi epurarea
apelor uzate în s. Valea Perjei r. Cimişlia – 1 500 000 lei;
12. Construcţia apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi, Filipeni-Romanovca, raionul Leova – 3 073
010 lei;
13. Construcţia sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare a apelor uzate, etapa 1, r. Ştefan Vodă – 1 500
000 lei;
14. Alimentarea cu apă potabilă în s. Câşliţa-Prut,
etapa 1, r. Cahul – 1 500 000 lei;
15. Reţelele de canalizare de la staţia de pompare a
apei,,Tohatin”, mun. Chişinău – 1 800 000 lei;
16. Reconstrucţia staţiei de epurare, construcţia staţiei de epurare şi reconstrucţia staţiei de pompare a reţelelor de canalizare din s. Svetlâi, r. Comrat, etapa 1 – 1
500 000 lei;
17. Construcţia apeductului din satele Bleşteni, Volodeni, r. Edineţ, etapa 1 – 1 500 000 lei;
18. Forarea, utilarea sondei arteziene şi reţelelor de
alimentarea cu apă în cartierul nou din s. Răzeni, r. Ialoveni – 2 217 180 lei;
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19. Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Slobozia
Mare, r. Cahul, etapa 2 – 3 604 076 lei;
20. Reţele şi instalaţii de epurare, canalizare şi apă în
c. Ghiduleni, r. Rezina, etapa 2 – 2 021 000 lei;
21. Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din s. Gura Bâcului, r. Anenii Noi – 486 330 lei;
22. Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare
şi a staţiei de epurare în s. Ţiganca, r. Cantemir, etapa 2 –
4 292 790 lei;
23. Construcţia sistemului de canalizare în satele Seliştea Nouă şi Tuzara, r. Călăraşi, etapa 3 – 1,351,030 lei;
24. Sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare al satului Ciufleşti, r. Căuşeni, etapa 2 – 1 000 000 lei;
25. Reconstrucţia fântânii arteziene nr. 4810, a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare din s. Pistruieni, r. Teleneşti, etapa 1 – 1 500 000 lei;
26. Apeduct în comuna Albina, r. Cimişlia – 989
502 lei;
27. Aprovizionarea cu apă a satului Bădicul Moldovenesc, etapa 3, r. Cahul –1 500 00 lei;
28. Reparaţia reţelelor de canalizare în r. Ocniţa,
sectorul nr. 7 (Spitalul raional Ocniţa) – 508 174 lei;
29. Aprovizionarea cu apă a s. Caracui, r. Hânceşti
– 1 000 000 lei;
30. Extindirea reţelelor de canalizare din s. Corjova,
r. Criuleni – 63 000 000 lei;
31. Reconstrucţia şi amenajarea complexului de izvoare “Izvorul Mare” din s. Cotova, ce alimentează râul
Căinari – 250 000 lei;
32. Alimentarea cu apă a s. Corpaci, r. Edineţ – 500
000 lei;
33. Construcţia staţiei de purificare la grădiniţa de
copii, r. Ialoveni – 546 996 lei;
34. Reconstrucţia apeductului, or. Criuleni – 882
206 lei;
35. Alimentarea cu apă a satului Viişoara, r. Edineţ –
1 000 000 lei;
36. Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă în
s. Fântâna Albă, r. Edineţ (sectorul 1) – 190 380 lei;
37. Reconstrucţia sistemului de apeduct, canalizare
şi epurare la gradiniţa de copii din s. Cucoara, r. Cahul –
540 300 lei;
38. Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu
apă a s. Rogojeni, r. Şoldăneşti – 1 500 000 lei;
39. Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiei de
epurare, Primăria Costeşti r. Ialoveni – 3 000 000 lei;
40. Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor
din r. Hânceşti, etapa 1, a localităţilor din lunca râului
Prut, etapa 1, a localităţilor Cotul Morii, Obileni, Sărăteni, Leuşeni – 6 000 000 lei;
41. Construcţia apeductului şi reţelelor de canalizare cu restabilirea sondei arteziene din s. Baurci, r. Ceadâr-Lunga – 1 500 000 lei;
42. Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă,
canalizare şi epurare în s. Sârcova, r. Rezina – 1 500 000 lei;
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43. Construcţia sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare, r. Briceni – 1 068 152 lei;
44. Reparaţia şi amenajarea izvorului din s. Mihuleni – 29 999 lei;
45. Renovarea şi amenajarea fântânii de la spital,
cişmelei din curtea bisericii şi cişmelei din centrul s. Selişte, r. Nisporeni – 90 000 lei;
46. Amenajarea a două izvoare publice din s. Olişcani, r. Şoldăneşti – 60 000 lei.

***
Prin Hotărârea de Guvern nr. 197 din 13.03.2013
a fost aprobată Legea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare.
Actualmente în etapa de elaborare şi promovare
se află următoarele acte legislative şi normative:
- actualizarea Strategiei privind aprovizionarea cu
apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova;
- elaborarea Regulamentelor întru implementarea
Legii Apelor nr. 272 din 23.12.2011;
- ghidul „Cerinţe minime pentru pregătirea planurilor generale de alimentare cu apă şi sanitaţie în
Republica Moldova”;
- Legea serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare se examinează în comisia parlamentară.
***
Pe parcursul trimetrului I al anului 2013 s-a lucrat
la următoarele proiecte de aprovizionare cu apă implementate de SCBM-UNDP:
- Bălăbăneşti (noiembrie 2012-aprilie 2013) –
88.187,47 dolari;
- Holercani (martie-iunie 2013) – 149.918,99 dolari;
- Hagimus (noiembrie 2012-aprilie 2013) –
136.915,72 dolari;
- Talmaza (decembrie 2012-mai 2013) –
142.968,48 dolari.
***
Pe parcursul trimestrului I al a. 2013, cu suportul programului de finanţare FISM-2 au fost finalizate
subproiecte de renovare a sistemelor de aprovizionare
cu apă şi sanitaţie în 4 localităţi din raioanele Călăraşi,
Criuleni, Ungheni şi mun. Chişinău (oraşul Sângera).
Numărul total al beneficiarilor este de circa 7700 persoane. Costurile aprobate pentru realizarea acestor
subproiecte constituie 4 265 700 lei.
De asemenea, din mijloacele FISM-2 în 11 localităţi din raioanele Călăraşi, Căuşeni, Dubăsari, Glodeni, Orhei, Sângerei, Soroca şi Teleneşti au fost finalizate subproiecte care prevăd montarea staţiilor de
epurare a apelor reziduale. Costul aprobat al lucrărilor
este de circa 2,35 milioane de lei.
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Istorii cu apa la satE

Un deceniu de apă sigură la Cristeşti
În primăvara curentă, comunitatea din Cristeşti,
Nisporeni a consemnat un eveniment care, fără exagerare, le-a marcat profund viaţa. S-a împlinit un deceniu de când, convocaţi de către administraţia publică
locală într-o adunare generală, sătenii au decis să-şi
unească eforturile pentru a schimba lucrurile în bine.
Deşi pe atunci în fruntea comunităţii se afla un alt
edil, Alexei Secrieru, actualul primar de Cristeşti, îşi
aminteşte foarte bine cum s-au întâmplat toate, deoarece, ca simplu cetăţean, a susţinut şi el, fără rezerve,
necesitatea schimbării:
- Evenimentele aveau loc în primăvara anului 2003,
când, într-un elan comun, oamenii au spus: „Ajunge!
Nu mai putem tolera situaţia, trebuie să facem ceva”.
Iar situaţia, într-adevăr, lăsa de dorit. În localitate
hepatitele şi alte boli transmise prin apa de calitate
proastă, luată din fântâni, făceau ravagii, afectându-i,
în special, pe copii. Pentru comunitatea din Cristeşti
problema nu a constat în căutarea soluţiei, ci în identificarea celei mai scurte şi mai eficiente căi de ameliorare a situaţiei. O parte din săteni cunoştea din propria
experienţă ce înseamnă să fii conectat la apeductul
central, deoarece în perioada sovietică în localitate a
existat un atare serviciu, ce-i drept doar un număr mic
de gospodării beneficia de acesta. Dar ocricum, ideea
avantajelor pe care le prezintă aprovizionarea cu apă
dintr-o sursă sigură, monitorizată permanent de către
specialişti, plana în aer. Dilema consta în identificarea
unui eventual finanţator, deoarece lumea înţelegea că
nu va putea face faţă cheltuielilor doar cu forţe proprii.
Având girul cetăţenilor, administraţia locală s-a documentat şi a decis să solicite suportul financiar, tehnic
şi logistic de la Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare

Cele două rezervoare de apă de la Cristeşti s-au
înscris perfect în peisajul natural, dominând împrejurimile pitoreşti.
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şi Cooperare. Era, pe atunci, o structură nouă în contextul Republicii Moldova, activa doar de doi ani în
domeniul construcţiei sistemelor de aprovizionare cu
apă potabilă, dar reputaţia bună, pe care deja reuşise
să şi-o formeze, a determinat administraţia locală să
apeleze anume la această agenţie. Foarte curând, autorităţile locale, populaţia comunei Cristeşti s-a convins
că o alegere mai bună ca aceasta nu ar fi putut exista.
Specialiştii de la Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare
şi Cooperare ne-au devenit parteneri de nădejde, de la
care am avut cu toţii ce învăţa.
Ca urmare a cercetărilor efectuate la faţa locului,
a evaluării surselor de apă din perimetrul localităţii s-a
constatat că necesarul de apă potabilă poate fi asigurat
prin intermediul captării izvoarelor de suprafaţă. Analizele biochimice au demonstrat că apa este de calitate
sigură, ceea ce a exclus necesitatea tratării acesteia prealabile şi, ca rezultat, a redus considerabil devizul de cheltuieli. Şi aici norocul a fost de partea comunităţii! Dar nu în
zadar se spune că norocul le zâmbeşte celor care îl caută.
Printre primii paşi spre realizarea celor propuse a
fost şi constituirea Asociaţiei Consumatorilor de Apă din
Cristeşti, „Izvoare", la care au aderat potenţialii beneficiari ai apeductului. De acum încolo, această structură
comunitară a dus greul lucrului de explicare, convingere,
organizare şi mobilizare a cetăţenilor. Şi nu a fost o sarcină uşoară, dacă ţinem cont de faptul că reprezentanţii celor 356 de gospodării înscrise iniţial în proiect s-au văzut
nevoiţi nu doar să contribuie personal cu câte 250 de lei
(suma totală colectată de la beneficiarii locali a constituit
peste 43,5 mii dolari), dar şi să presteze mai multe zilemuncă în folosul comunităţii (în total pe comunitate au
fost prestate 1780 zile-muncă).
Lucrările propriu-zise de construcţie s-au realizat
în timp-record – din august 2003 până în iunie 2004,
constând din săparea tranşeelor şi pozarea conductelor
pe o lungime de 17 km, dintre care 3 km în afara localităţii, pe un teren accidentat, cu multe suişuri şi coborâşuri; instalarea celor două rezervoare/turnuri de apă
fiecare cu o înălţime de 18 metri şi o capacitate de 50
m3; contorizarea şi branşarea fiecărei gospodării la apeductul central. Privind retrospectiv spre evenimentele
de acum un deceniu, locuitorii Cristeştilor afirmă cu
fermitate că nu ar fi reuşit să realizeze un volum atât de
mare de lucru într-un timp atât de scurt, dacă nu ar fi
beneficiat de suportul multilateral al partenerilor elveţieni. Pe lângă faptul că Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare a alocat pentru realizarea proiectului
peste 124,5 mii de dolari, specialiştii de aici i-au instruit
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La inaugurarea sistemului de aprovizionare
cu apă a participat întreaga comunitate, dovada vie
a faptului că atunci când există unitate succesul nu
întârzie să apară.

pe localnici în vederea unei mai bune exploatări a sistemului, le-au vorbit despre avantajele conectării la o sursă sigură de apă şi despre bunele practici în domeniu,
care merită a fi preluate şi implementate în comunitatea
lor. Consiliul şi contabilul Asociaţiei Consumatorilor
de Apă din Cristeşti au beneficiat de instruire în cadrul
proiectului USAID “Reforma autoritatilor publice locale”, obţinând, ca donaţie, un calculator şi echipament de
întreţinere a sistemului de alimentare cu apă (ţevi, piese
de schimb, instrumente etc.).
De atunci multe s-au schimbat la Cristeşti. Actualmente, apa potabilă este livrată către 407 gospodării (din totalul de 430), 5 instituţii sociale (şcoala,
grădiniţa, casa de cultură, punctul medical, primăria)
şi 5 structuri economice. Şi administraţia locală nu intenţionează să se oprească aici! Cele 300 de cereri de
conectare parvenite de la locuitorii satului Bolţun din
componenţa comunei Cristeşti au declanşat activităţi
susţinute în vederea extinderii apeductului. Chit că,
după spusele lui Valeriu Şoşov, preşedintele Asociaţiei
Consumatorilor de Apă din Cristeşti, rezerve nevalorificate există, la fel şi posibilităţi tehnice de extindere
a sistemului de aprovizionare cu apă. Din cei 5000 m3
de apă ce se acumulează în sezonul rece deocamdată
se consumă doar 600 m3. Fireşte, în sezonul cald consumul sporeşte, dar oricum rezerve există. Autorităţile
locale se gândesc şi la iniţierea lucrărilor de proiectare
şi construcţie a unui sistem de canalizare, de care comunitatea din Cristeşti duce lipsă în prezent.
- Sarcina noastră nu se rezumă la acordarea suportului financiar, avea să spună Jonathan Hecke,
coordonator de program la ApaSan, pe marginea evenimentului de la Cristeşti. Prin activitatea noastră ne
propunem să-i învăţăm pe săteni cum să gestioneze
mai bine lucrurile în comunitate, cum să se autoguverneze aducând în prim-plan interesele comune, cum să
prioretizeze problemele care urmează a fi soluţionate.
La Cristeşti, administraţia publică locală şi cetăţenii
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au fost receptivi la argumentele noastre şi acum pot
servi drept exemplu pozitiv, drept dovadă convingătoare a faptului că orice comunitate îşi poate soluţiona
cu succes problemele dacă ştie să-şi traseze planurile
prioritare, dacă este unită şi acţionează în numele aceluiaşi scop. Este exact ceea ce ne propunem cu fiecare
proiect elaborat şi implementat în satele Moldovei.
În contextul funcţionării principiului de autoguvernare vom menţiona că, în conformitate cu acordul
de colaborare semnat cu Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, proprietar al sistemului de aprovizionare cu apă de la Cristeşti este administraţia publică
locală. În baza contractului de concesiune, Consiliul
Local Cristeşti i-a delegat Asociaţiei Consumatorilor
de Apă “Izvoare” responsabilitatea pentru prestarea serviciului de aprovizionare cu apă, exploatarea şi întreţinerea sistemului. Puterea decizională este asigurată de
către adunarea generală anuală a Asociaţiei, iar în perioada dintre adunările generale responsabilităţile sunt
preluate de Consiliul Asociaţiei, ales de către membrii
acesteia. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei Consumatorilor de Apă este cea care decide asupra
schimbării tarifului la apa consumată. La Cristeşti acesta a crescut de la 2,5 lei în 2003 până la 4 lei în 2009,
menţinându-se deocamdată la această cotă. Activitatea
cotidiană a Asociaţiei este asigurată de trei persoane:
preşedinte, contabil şi tehnician. Această echipă asigură prestarea serviciului în conformitate cu prevederile
contractului individual semnat cu fiecare client; comunicarea cu membrii Asociaţiei; colectarea indicilor de
consum şi a plăţilor lunare de la fiecare client.
***
Cazul Cristeşi, fără doar şi poate, pe lângă faptul
că este unul de succes mai este şi unul tipic pentru activitatea în domeniul apei şi sanitaţiei, prestată de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare
prin intermediul proiectului ApaSan, implementat de
filiala din Moldova a Fundaţiei „Skat” şi cofinanţat de
Agenţia Austriacă de Dezvoltare. Sunt organizaţii care
implementează pe teren moldovenesc stilul de lucru
european bazat pe responsabilitate şi competenţă. Au
demonstrat acest lucru pe parcursul celor mai bine de
10 ani de activitate în Republica Moldova, perioadă în
care au reuşit să construiască 22 de sisteme de aprovizionare cu apă potabilă de calitate pentru 36 mii de
beneficiari, să asigure cu facilităţi sanitare de tip EcoSan 18 instituţii de învăţământ, să amenajeze 7 zone
umede. În prezent se află în proces de implementare
alte 8 sisteme de aprovizionare cu apă pentru 14 mii de
beneficiari şi 23 de blocuri sanitare EcoSan destinate
instituţiilor de învăţământ din raioanele Cahul, Leova
şi Sângerei.
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PROIECTE LOCALE

SA ”Servicii Comunale Floreşti”:
EVER BLU înseamnă eficienţă şi gestiune modernă
SA ”Servicii Comunale Floreşti” este un operator care prestează servicii de aprovizionare cu apă şi
de canalizare în oraşul Floreşti. Obiectivul primordial al operatorului constă în modernizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate
consumatorilor. În vederea realizării scopului propus, pe parcursul ultimilor ani, compania a beneficiat de mai multe credite oferite de donatori străini,
astfel încât a fost posibilă implementarea diverselor
proiecte menite să asigure eficienţa şi durabilitatea
sistemului gestionat.
Proiectul Naţional de Aprovizionare cu Apă şi
Canalizare finanţat de Banca Mondială a devenit
pentru SA ”Servicii Comunale Floreşti” o oportunitate reală de a se apropia de obiectivele propuse. Fiind inclusă în acest proiect de amploare, compania
a beneficiat pe parcursul anilor 2009-2012 de sprijin
financiar şi logistic care i-au permis realizarea mai
multor activităţi definitorii pentru evoluţia domeniului respectiv în direcţia dorită.
Proiectul implementat, pe lângă lucrările de reabilitare a reţelelor de aprovizionare cu apă, procurarea sistemului SCADA şi realizarea unor activităţi
de eficientizare energetică, a inclus procurarea şi instalarea contoarelor de apă dotate cu o tehnologie
de ultimă generaţie de citire a datelor de la distanţă
- EVER BLU. Inovaţia contoarelor procurate, dotate
cu transmiţătoare de tip radio, constă în posibilitatea citirii indicelui de la distanţă, prin intermediul
unui server prevăzut în acest scop. Noul echipament
facilitează citirea datelor în rază de 150 m de la locul
amplasării contorului şi citirea informaţiei colectoarelor de date (contoare comune) de la o distanta
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de 2,5 km. Sistemul implementat oferă o serie de
avantaje:
♦ permite citirea exactă a consumului de apă cu
frecvenţa de o oră, obţinerea unei informaţii
corecte şi la timp cu privire la consumul veridic şi, totodată, prevede o acoperire de 100%
a evidenţei contoarelor;
♦ asigură acurateţea citirii datelor de 100%,
contoarele fiind protejate împotriva unor
eventuale interferenţe ale câmpurilor magnetice sau a intervenţiei factorului uman în
vederea modificării datelor sau blocării contorului de apă;
♦ permite obţinerea unui tabel de evidenţă pentru consumul de apă pe zone, sectoare etc.
(case, străzi, localităţi);
♦ permite evidenţa presiunii atât la nivel de
contor, cât şi la nivel de sistem, facilitând, în
acest mod, depistarea scurgerilor sau a intervenţiilor în termen restrâns şi, respectiv, minimizarea pierderilor de apă şi identificarea
cauzelor scurgerilor produse;
♦ permite reducerea timpului necesar citirii
contoarelor, precum şi excluderea erorilor
aferente factorului uman, care pot avea loc la
momentul prelevării datelor;
♦ oferă o evidenţă tehnologică bine pusă la punct
şi un grad sporit de eficienţă în relaţiile cu consumatorii.
Până la momentul actual, în raza raionului Floreşti, care include teritoriile oraşului Floreşti, oraşului şi satului Ghindeşti, oraşului şi satului Mărculeşti, satelor Lunga, Vărvăreuca, Domulgeni şi
Cenuşa, au fost montate 2553 contoare şi 243 de
blocuri de acces cu contoare comune.
Ţinând cont de posibilităţile şi avantajele deosebite pe care le oferă acest echipament inovator,
precum şi de tendinţa continuă de a perfecţiona sistemul de operare gestionat, SA ”Servicii Comunale
Floreşti” intenţionează instalarea contoarelor menţionate pe întreg teritoriul de prestare a serviciilor
de aprovizionare cu apă.
Revista Apelor nr. 19, 2013

EXPERIENŢE

Vizită de studiu la „Castelul Apei din Europa”
(Sfârşit. Începutul în “Revista Apelor” nr. 18)

În numărul anterior al revistei am inserat un amplu material pe marginea unei vizite de studiu organizate pentru membrii Comunităţii Practicienilor din
Sectorul de Apă şi Sanitaţie al Moldovei de către Fundaţia “Skat” din Elveţia, care implementează proiectul
“ApaSan” finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi cofinanţat de Agenţia
Austriacă pentru Cooperare (ADA). Destinaţia vizitei
nu a fost aleasă aleatoriu, ci din raţionamente clare.
Elveţia este recunoscută la nivel european ca una dintre cele mai prospere ţări în domeniul aprovizionării
populaţiei cu apă de calitate, motiv pentru care mai
este supranumită „Castelul Apei din Europa”.
În cele ce urmează prezentăm impresiile câtorva
dintre specialiştii care au vizitat Elveţia în scop de studiu şi documentare.
Arcadie RUSNAC,
SA “Apă-Canal Chişinău”:
- În cadrul schimbului de experienţă în domeniul
organizării serviciilor de exploatare a sistemelor de
alimentare cu apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare din Cantonul Gallen, Elveţia, de la bun început mă
aşteptam să văd lucruri frumoase, deoarece această
ţară este una dintre cele mai dezvoltate din Europa. Şi
într-adevăr, cele văzute acolo au depăşit cu mult aşteptările. M-a impresionat totul – începând cu punctuRevista Apelor nr. 19, 2013

alitatea şi modul de viaţă al elveţienilor şi terminând
cu calitatea mediului şi peisajele naturale pe care ei le
protejează cu atâta dragoste şi sârguinţă, la fel cum arhitectul îşi protejează lucrările de artă.
Lucrurile frumoase întâlnite în Elveţia se datorează, în mare măsură, unei legislaţii bine puse la punct
şi faptului că, în procesul de elaborare a legilor, se implică, în modul cel mai serios, toată societatea. Legislaţia în domeniul protecţiei mediului, gestionării apei,
dezvoltării şi construcţiei etc., nu are lacune care pot fi
interpretate în mod diferit de diferite instanţe ale statului sau părţi ale societăţii.
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare este finanţată din sursele bugetului federal,
ale cantoanelor sau locale, dar şi din acumulările tarifare. Din bugetele de asigurare şi protecţie antiincendiară a edificiilor se investeşte până la 25% pentru
reabilitarea şi dezvoltarea reţelelor comunitare de apă,
astfel asigurându-se funcţionarea fiabilă a acestora.
Din tarifele achitate de către consumători se formează un fond de rezervă şi de dezvoltare. Pe parcursul
anilor în acest fond se acumulează sursele financiare
destinate implementării proiectelor de care are nevoie comunitatea. Concomitent, în structura tarifului
pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare se regăseşte şi o taxă destinată întreţinerii
sistemului.
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Prizele de apă, de suprafaţă sau subterane, sunt
bine organizate şi protejate, dotate cu îngrădiri şi sisteme de alarmă, semnalizări şi indicatori de restricţie.
Staţiile de tratare a apei potabile sunt construite în
două linii paralele din beton armat de calitate superioară, iar comunicaţiile sunt confecţionate din ţevi din
inox. Instalaţiile şi echipamentele sunt cele mai performante dintre câte există în prezent şi se modernizează cu regularitate, în funcţie de termenul de amortizare. Toate procesele tehnologice de tratare a apei şi
de control al calităţii apei potabile sunt complet automatizate, aparatele de măsură, control şi monitorizare
sunt supravegheate de la distanţă, din oficiile centrale
ale întreprinderii cu păstrarea informaţiei într-o bază
de date, la care au acces şi organele de control al calităţii apei şi de mediu al Cantonului Gallen. Staţiile de
repompare şi bazinele de apă potabilă sunt construite
la fel ca şi staţiile de tratare, dar m-a impresionat faptul
că la toate staţiile şi rezervoarele de apă, sunt instalate
sisteme de climatizare, aerisire şi ventilare. Aceste operaţii se efectuează în regim automat, ceea ce permite
menţinerea parametrilor de temperatură şi umiditate
a aerului, temperatura apei potabile etc. Staţiile de tratare şi staţiile de repompare sunt dotate cu instalaţii
autonome de energie electrică (generatoare şi motoare
cu ardere internă pe motorină sau pe gaze naturale).
Staţiile de epurare a apelor uzate sunt construite,
de asemenea, din beton armat de calitate superioară, iar comunicaţiile şi toate instalaţiile sunt la fel din
inox, material care nu se corodează şi nu necesită a fi
vopsit anual. Tehnologiile, instalaţiile şi echipamentele de la staţiile de epurare sunt şi ele cele mai performante şi la fel se modernizează regulat. La intrarea în
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staţiile de epurare, camerele de recepţie sunt construite în aşa mod, încât în cazul ploilor sau topirii zăpezii
abundente, apele uzate diluate să se deverseze direct în
emisar fără epurare. Deşeurile solide reţinute pe grătare sunt fărâmiţate şi presate. Deznisipatoarele sunt
combinate cu separatoarele de grăsimi şi produse petroliere. Nisipul reţinut în deznisipatoare este spălat,
dezinfectat şi depozitat pentru utilizarea ulterioară.
Grăsimile reţinute în separatoarele de grăsimi, nămolurile formate în decantoarele primare şi nămolul activ
în exces şi îngroşat se fermentează în metan-tancuri, în
condiţii anaerobe, la temperatura de 40-500C pe parcursul a 18-20 zile. Biogazul, care se produce în urma
descompunerii masei organice, se purifică în instalaţii
speciale şi, ulterior, se utilizează la instalaţiile de cogenerare pentru producerea energiei electrice şi termice,
folosite pentru propriile necesităţi ale staţiilor. La toate
staţiile de epurare, în prezent, sunt construite etapele
terţiare de înlăturare din apele epurate a substanţelor
nitrogene (a azotului şi fosforului) prin metode biologice şi fizico-chimice. Şi asta deoarece apele epurate la
staţiile din Cantonul Gallen se deversează în emisarele
naturale, care ulterior ajung în lacul Constanţa, care, la
rândul său, este apă stătătoare şi sursa de apă potabilă
pentru mai mult de 5 milioane de oameni.
Am vizitat şi unele staţii de epurare la care, în ultima perioadă, au început să se implementeze tehnologii de recuperare a energiei termice din apa epurată
şi tehnologii de producere a energiei electrice, prin
instalarea turbinelor, la deversarea volumului de ape
epurate în emisar. La prima vedere aceste tehnologii
par a fi foarte costisitoare, dar funcţionarea instalaţiilor demonstrează rentabilitatea acestora.
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Cristian MURARIU,
inginer, consultant independent MCA:
- Elveţienii sunt bine cunoscuţi în lume pentru industria ceasurilor şi serviciile bancare. Poate de aceea
suntem obişnuiţi să asociem acestui popor cel puţin
două calităţi: precizie şi responsabilitate. Participând la
vizita de studiu în Elveţia, am descoperit cum se aplică aceste calităţi în relaţia cu natura. În Elveţia am mai
descoperit că respectul faţă de natură este înnăscut şi
se vede după cum îşi gospodăresc oamenii resursele
de apă de secole. Cu aceeaşi grijă se preocupă de viitor, iar Institutul Elveţian Federal de Ştiinţă şi Tehnologie a Apei (EAWAG – acronim în limba germană) este
punctul de convergenţă al interesului academic şi activităţilor din domeniul apei. Sediul principal al acestui
institut (Forum Chriesbach, oraşul Dubendorf) impresionează prin tehnologiile folosite pentru a reduce impactul clădirii asupra mediului – un consum de energie
foarte redus, colectarea apei de ploaie de pe acoperiş,
panouri fotovoltaice şi colectoare solare, un sistem inteligent de reflectare/captare a energiei solare prin folosirea unui înveliş pentru pereţii laterali din panouri de
sticlă care se rotesc în jurul axei longitudinale. În scopuri de cercetare şi demonstrativ, toaletele din clădire
separă urina care este prelucrată local şi transformată în
îngrăşământ. Clădirea este recunoscută la nivel internaţional ca un model de construcţie durabilă ("sustainable
construction”). Elveţienii îşi propun pentru următorii
ani să dezvolte din ce în ce mai multe proiecte de acest
gen, iar principiile (care nu sunt noi) privind reducerea
consumului de energie şi protejarea resurselor de apă
să-şi găsească aplicabilitatea practică largă.

***
Liliana BELECCIU,
conferenţiar universitar, doctor în drept,
expert juridic în domeniul alimentării cu apă şi
al canalizării:
- În Elveţia, alimentarea cu apă, canalizarea, în
multe cazuri şi captarea, tratarea şi transportarea apei
potabile sunt servicii separate, fiind prestate de operatori distincţi. Gestiunea acestora este exercitată de către
direcţiile (departamentele) specializate din cadrul autorităţii publice locale, de către companii private (societăţi
pe acţiuni) în baza contractelor de concesiune, dar şi de
către asociaţiile de apă, constituite prin asocierea consumatorilor din localitate. Caracteristic pentru activitatea
tuturor operatorilor este non-profitul. Regionalizarea se
întâlneşte mai mult în segmentul de captare, tratare şi
transportare a apei, prestatorii fiind organizaţi în societăţi pe acţiuni sau asociaţii ale operatorilor de apă.
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Elveţia este ţara unde creşterea calităţii serviciilor
publice este o preocupare permanentă, iar consumatorul este plasat în centrul acestei preocupări. Ceea ce
m-a impresionat mult este că în această situaţie consumatorul este partener, negociind de la egal la egal cu
serviciile publice. Aici iniţiativa înfiinţării serviciului de
alimentare cu apă din localitate aparţine cetăţenilor, ei
fiind cei care, prin asociere, creează propriul operator,
stabilind propriile condiţii de organizare şi funcţionare a serviciului. În cadrul asociaţiei, consumatorul are
un drept de vot, pe care-l exercită ori de câte ori este
chemat să decidă asupra aspectelor legate de dezvoltarea sau extinderea serviciului, investiţii, aprobarea tarifului etc. Astfel, consumatorul este conştient de faptul
că implicarea personală şi deciziile sale raţionale condiţionează calitatea serviciului de aprovizionare cu apă
potabilă de care va beneficia în continuare. Autoritatea
publică locală este competentă să organizeze doar stingerea incendiilor – şi atât, fapt pentru care semnează un
contract cu asociaţia în calitate de prestator al serviciului de aprovizionare cu apă. Un alt exemplu. Transmiterea în concesiune a serviciului de alimentare cu apă
către un operator local (societate pe acţiuni înfiinţată de
autoritatea locală, care, pe lângă aprovizionarea cu apă,
mai prestează servicii de aprovizionare cu gaze, de salubrizare şi de comunicare prin cablu) s-a decis prin referendum local. Procesul birocratic numit licitaţie publică
este redus la o simplă prezenţă la urne a celor care vor
beneficia de acest serviciu. Referitor la investiţii: deciziile privind investiţiile sunt luate de persoane abilitate, în
funcţie de valoarea acestora. Însă asupra investiţiilor cu
valoare mare (de exemplu, mai mult de 50 milioane de
franci) decid cetăţenii.
Responsabilităţile autorităţilor publice privind alimentarea cu apă şi canalizarea sunt stabilite prin legislaţia în vigoare, fiind foarte bine determinate şi delimitate. Federaţia, prin legile pe care le adoptă, pledează
pentru accesul la aprovizionarea cu apă a cetăţenilor,
dar şi pentru protecţia apelor. Cantonul, prin legi şi
regulamente, statuează detaliile şi competenţele în cadrul cantonului. Comuna activează în baza principiului autonomiei locale, respectiv, adoptă ordine în limitele competenţelor proprii. În activitatea lor, federaţia
şi cantoanele recunosc şi iau in calcul posibilele efecte
asupra comunelor atunci când este vorba despre aprovizionarea cu apă şi evacuarea apelor uzate, preluând din
sarcini atunci când depăşesc capacităţile acestora.
Cred ca ne-ar fi mult mai uşor să îmbunătăţim situaţia în sectorul de apă şi sanitaţie a Moldovei dacă,
pentru început, am introduce şi noi mai multă claritate în competenţele ce le revin diferitelor niveluri de
guvernare.
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FORUMUL CITITORILOR

Ioana BOBÂNĂ,
Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi
Dezvoltare Durabilă, preşedinte:
– „Revista Apelor” scrie mult despre proiectele
locale de aprovizionare cu apă, având şi o rubrică specială în acest sens – „Istorii cu apa la sate”. Iniţiativa
locală este un lucru bun şi foarte necesar, deoarece
nimeni nu cunoaşte mai bine priorităţile unei comunităţi decât membrii acesteia. Totuşi, atunci când vorbim despre o problemă de ordin general, cum este şi
cea a accesului populaţiei Republicii Moldova la apă
potabilă de calitate sigură, ar trebui să existe o coordonare şi o monitorizare mai bună a procesului la nivel

naţional. Or, lipsa unei abordări centralizate a acestei
probleme se face adeseori simţită. Fireşte, există la
nivel republican programe, strategii, planuri etc. privind aprovizionarea populaţiei cu apă de calitate (mai
puţin cu servicii de canalizare, deşi acestea sunt la fel
de vitale pentru comunităţile rurale), dar despre realizarea acestor acte de importanţă majoră populaţia
nu prea cunoaşte. „Revista Apelor” ar putea suplini cu
mai multă consecvenţă, bineînţeles atât cât îi permite
spaţiul, insuficienţa informaţiei privind acţiunile concertate ale autorităţilor centrale de promovare reală a
prevederilor fixate în actele oficiale vizând asigurarea
cu apă şi servicii de canalizare a localităţilor ţării.

Stepan Râbacov,
inspector principal AE Cahul
– „Revista Apelor” trebuie să fie mai întâi de
toate o publicaţie utilă pentru toate categoriile de
populaţie. Pe lângă Consiliul Raional Cahul funcţionează un grup de specialişti în dezvoltarea durabilă, care sunt dispuşi să acorde ajutor în elaborarea
proiectelor, inclusiv în domeniul asigurării cu apă şi
canalizare. ONG-urile din teritoriu mai pun umărul
– explică, informează, instruiesc publicul, dar nu este
suficient. Poate ar fi cazul ca şi „Revista Apelor” să
instituie o rubrică din care cititorii ar putea învăţa
cum să identifice problema prioritară a localităţii,
cum să elaboreze un proiect, cum să-l „apere” în faţa
potenţialilor finanţatori.

Dezvoltarea durabilă a sistemelor de alimentare cu
apă în raionul Cahul se efectuează în baza studiilor realizate de către Consiliul Raional în comun cu Autorităţile
Publice Locale şi Serviciile Desconcentrate în raion a fost
adoptată schema de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă, utilizând capacităţile de producere libere ale
staţiei de tratare a apei de suprafaţă gestionată de Î.M.
„Apă Canal” Cahul. Schema de alimentare cu apă prevede extinderea reţelelor de aducţiune în toate localităţile
raionului. Procesul de planificare a fost coordonat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, care a asigurat
promovarea politicilor regionale în domeniu, a asigurat
relaţiile de colaborare cu ministerele de ramură şi instituţiile specializate din acest sector. Considerăm benefică
publicarea în paginile revistei a materialelor referitor la
situaţia în domeniu în raioanele din sudul R. Moldova.

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

RECOMANDĂRI PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ
Deşi pare un subiect banal, importanţa apei în
viaţa tuturor este una colosală. Atât cantitatea necesară, cât şi timpul potrivit pentru a bea apă contează
dacă vrem să fim sănătoşi.
“Pentru o viaţă sănătoasă consumaţi zilnic cel puţin doi litri de apă”. Nu de puţine ori auzim această
recomandare, însă câţi dintre noi o respectă? Unităţi.
Între timp, putem afirma cu toată responsabilitatea că
ar fi minunat dacă fiecare dintre noi ar urma îndemnul de a consuma cât mai multă apă de calitate. De ce?
Aflaţi imediat!
Mai jos sunt enumerate motivele pentru care consumul de apă îţi ajută să fii sănătos:
♦ Creierul este format din 85% apă.
♦Oasele umane conţin 25% apă.
♦ Sângele uman constă din 83% apă.
“Nu suntem destul de hidrataţi – nu slăbim!”
Aceasta ar trebui să fie regula de bază a supraponderalilor. Deseori, atunci când ne impunem un regim
alimentar hipocaloric şi mai facem şi sport, suntem
nemulţumiţi de faptul că nu reuşim să slăbim în ritmul
şi în cantităţile scontate. Acest lucru se explică, de cele
mai multe ori, prin faptul că nu consumăm cei doi litri
esenţiali de apă. Procesul de transformare a grăsimilor
în energie (la nivelul ficatului) are la bază apa. Dacă nu
suntem suficient de hidrataţi, masa ţesutului adipos se
va reduce mult mai greu.
În plus, s-a demonstrat ştiinţific că apa scade pofta de mâncare. Dacă bem înainte de fiecare masă (sau
de fiecare dată când simţim foame între mesele principale ale zilei) câte un pahar de apă călduţă, stomacul va fi plin şi astfel va scădea pofta de mâncare. Este
recomandabil ca seara, la cină, să consumăm ceaiuri
neîndulcite sau supe hipocalorice. Ca rezultat, digestia
va fi mai accelerată, ca să nu mai vorbim despre faptul
că ceaiurile şi supele dau senzaţia de saţietate.
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Consumaţi apă şi veţi fi energici
Într-un organism bine hidratat toate sistemele
funcţionează cu randament maxim. Dacă ne inducem
starea de deshidratare puternică, adică nu bem apă
deloc pe parcursul întregii zile, riscăm să fim din ce
în ce mai extenuaţi, apatici şi chiar să avem ameţeli
incontrolabile.
Elimină toxinele şi ajută la detoxifierea organismului
Odată cu eliminarea din corp a apei pe care o consumi, se duc şi toxinele care sunt acumulate în rinichi.
Dacă nu sunt eliminate din organism, toxinele rămân
în ţesuturi. Un prim semnal vizibil al intoxicării tisulare este apariţia celulitei.
Pentru un ten catifelat şi sănătos
Consumul suficient de apă ajută la menţinerea tenului în formă bună. Apa păstrează pielea hidratată,
proaspătă, tonică, elastică şi perfect curată.
Consumaţi apă şi în timpul orelor de sport
Atunci când suntem la sală şi facem sport, organismul nostru se deshidratează intens în urma transpirării, de aceea este recomandabil să bem multă apă
atât în timpul antrenamentelor, cât şi după. Consumul
de apă are un impact benefic asupra reducerii masei
corporale: cu cât bei mai multă apă, cu atât elimini mai
multe grăsimi şi toxine.
Să fim mereu tineri şi frumoşi!
Hidratarea permanentă în modul corespunzător
menţine circulaţia sângelui la cote ideale şi, ca urmare, substanţele nutritive sunt mai eficient transportate
spre celule. Acestea, fiind hidratate suficient, funcţionează corect şi, în consecinţă, încetineşte procesul de
îmbătrânire.
Sursa: fiisanatos.md
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The magazine’s editorial is devoted to the theme of water supply of the residents of small villages. In our republic
there are 740 villages with less than 1,000 inhabitants, which is 52 percent of the total villages in Moldova. There are
no comparative data, but one can still say that the economic
and health status of the population in small towns is much
lower than in medium and large localities. Partly, this is due
to the acute shortage of drinking water. The calculated costs
for centralized water supply of a small village household significantly exceeds (5-10 times) the average costs in large villages. Therefore in the nearest future the water supply seems
as an unattainable dream for those inhabitants. The editor
suggests several solutions to solve this problem. These may
include water tanker transport organization, installing an
industrial filter for local water treatment; the use of ground
water from springs outside the villages; building outside the
village in a protected area, a storage pool of surface water
and using it as drinking water; connection to regional water
supply systems that supplies bigger towns.
In an article entitled „Water is life itself, lets protect
and manage it properly” the magazine journalist interviews Mr. Constantin CRÂŞMARU, deputy head of the State
Ecological Inspectorate. Standardization use and pollution
prevention are priority tasks for SEI work areas where there
are gaps to be recovered in a nearest future. Both standardization of use and protection of water resources pollution
require an efficient infrastructure. The continuous activity
is being performed in this direction; the ultimate goal consists in creating a quality monitoring, active with real impact
on the situation in the field. Within the SEI structure there
are three centers of ecological investigations, namely in the
north, center and south of the country, providing analytical
support and serving 33 regional environmental inspections,
aimed at identification of pollution sources of surface water, carrying out the laboratory and presentation of obtained
data to inspectors for decision making and measures to be
taken to redress the environmental situation.
Annually the inspectorate laboratories carry out the
monitoring of Dniester, Prut and 23 smaller rivers within
the country to assess the impact of municipal and other
natural discharges on water quality. However, laboratories
monitor the effectiveness of treatment plants, most of which influence the quality of natural water by direct discharge of untreated or partially treated water. In 2012, 76 waste
water treatment stations were the subject of monitoring, of
which 28 – were monitoring over many years. SEI identifies,
inspect and imposes special requirements of special water
users, who are required to have special water use permit.
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Such users, according to latest figures are about 3,000 at
number including transnistrian region. According to the situation of 31.12.2012, the autorizations had only 583 of such
water users. In 2012 SEI has monitored 2281artesian wells,
our of which by the end of the year only 1091 owners had the
special use permit. In the period 2004 - 2011 the total capture of natural river water dropped from 852 mln. m3 to 847
mln. m3, including groundwater from 136 mln. m3 to 130
mln. m3. The use of water for drinking and household needs
during this period increased from 115 mln. m3 till 119 mln.
m3. The overall decrease of water consumption is conditioned by the decline of industrial activity, saving and metering of water used by the population, of course, the mandatory condition of permit possession. In order to stop the
increased pollution and rationalize water consumption in
coming years the SEI must take the following actions: winding through buffering of underground unused outlets in
order to prevent the groundwater pollution; modernization
and development of the monitoring and switching analytical
standards of European water quality control; development
of local policies on drinking and sewage water; speeding up
the implementation of the Programme on Water Supply and
Sewage in Moldova until 2015; introducing of complex management of water resources on water basin principle, improve border monitoring and information system, develop
and implement unified environmental standards and other.
The heading „Water News” contains information on the
following events and activities which took place recently:
Dniester Day 2013; Public Private Partnership Projects in
the water supply; environmental projects financed by the
National Environmental Fund; the progress on drafting of
the secondary legislation for the implementation of the Water Law; irrigation systems transferred under the management of the Water Users Associations; delegation of Moldova at the European Youth Parliament for Water; „Clean River
from village to village.”
The quarterly ecological newsletter „Water Journal” includes data on the state of water quality and quantity in the
Republic of Moldova and the work of state institutions responsible for water policy. Thus, according to the State Hydrometeorological Service (SHS) in January-March 2013,
rainfall ranged from 80 mm (Balti) to 145 mm (Corneşti),
which was 100-155% of the norm. Daily maximum rainfall
during this period reached 50 mm (Cimişlia, January). In
the first quarter of this year compared to the same period of
2012, the country fell more precipitation (10-35 mm). Water
dripping Dniester River in January and February fluctuated
in the range of 70-90%, in March due to early phase of spring
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high waters, it has increased and constituted the following:
the upstream sector of the lake Dubasari - 110%, on the
downstream of the dam Dubasari to the mouth of the river - 80-100% of the average annual values. Prut river water
runoff within the country in January amounted to 35-55%
of the average annual values. Raut river water flow during
the quarter was small, due to driest March - 15-30%, in the
other months of the quarter it ranged from 35% to 55% of
the average annual values. In particular we mention the very
low river water flow Bic, from 7.3% in January to 22.1% of
the average annual values in February.
The results of SHS laboratory analysis for the first quarter of 2013 show that 129 exceeding the maximum permissible concentrations (MAC) in water samples from 32 sections
of 11 rivers (Danube, Prut, Dniester Cogâlnic long, Raut,
Bic, Botna, Ichel, Cahul and Lapusnita), 2 lakes (Dubasari,
Ghidighici) and one natural lake (Beleu). Compared to the
same period of 2012 was an increase in the number of exceedances of the CMA for nitrites, nitrates and phenols, and for
ammonium ions, dissolved oxygen, BOD5, oil and anionactive detergents has been a decrease in the number of exceedances. There were no exceedances of the CMA detected
compounds zinc, copper, other priority pollutants.
Indices of activity of JSC „Apa-Canal Chisinau” in the
first quarter of 2013, expressed in the table in the newsletter
show a reduction, comparing with last year, of the volume
of water capture (by 3.9%) and supplied to consumers (with
6.1%). There significant decreased of the number of leakage within the system (19.8%), as well as technological and
commercial losses of water (11.6%). Water quality delivered
townspeople had virtually no deviation from the sanitation
norms, the number of sub-standard samples were 0.3% of
the turbidity indicator.
State Environmental Inspectorate, during the first
quarter of 2013, inspected 486 companies, potentially polluting water resources and identified 182 offenders. As a
result, there have been prepared 182 protocols on environmental offenses and fines amounting 225 900 lei, including
payments received - 104 650 lei. During the reporting period
49 special water use permits were issued. In order to assess
the degree of pollution of surface waters during JanuaryMarch 2013, the Centers of Ecological Investigations (CIE)
Chisinau and Balti took 248 water samples and conducted
2490physicochemical analyzes. To assess the environmental situation in the oil wells of Ltd „Valiexchimp” located in
natural-scientific reserve „Lower Prut” village Văleni, Cahul
raion, were collected 3 samples of water from the river Prut
and lake Beleu. According to the analyzes exceedences were
found in fish indices COD, BOD5, MS and petroleum products in both samples of Prut and the lake Beleu. Overtaking
oil content were respectively Prut river water upstream of
Lake Beleu - 26 times, the water in Lake Beleu - 54 times, the
Prut river water downstream of Lake Beleu - 50 times. For
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water quality monitoring Bic river were sampled from eight
sections of Chisinau. Exceedances were found in all sections
of the the following indicators: CCO - from 3.3 to 9.1 times,
BOD5 - 2.6 times-13, 6 times, MS - from 7.5 to 29.8 times;
N/NH4 - from 2.3 to 40.2 times. Also in newsletter one can
learn about projects financed in water and sewerage systems from National Environmental Fund, Social Investment
Fund, the United Nations Development Programme and
other sources. At the same time were mentioned normative
acts approved or developed by the responsible institutions in
the water sector during the reference period.
Under the heading „Water Stories from villages” are told
about experience Cristeşti village, Nisporeni raion regarding
the construction and commissioning of the water pipe system. The village has experienced high hepatitis and other
diseases transmitted by water of poor quality which is taken from wells affecting all population, especially children.
There was a clear need to identify a potential donor because
people understood that he could not resolve this issue just by
themselves. With endorsement of citizens, local government
documented and decided to seek financial, technical and
logistical support from the Swiss Agency for Development
and Cooperation. Currently, drinking water is delivered to
407 households (out of 430), 5 social institutions (school,
kindergarten, house of culture, medical, town hall) and 5
economic structures.
About positive experience related in an article entitled
„SA” Communal Services Floreşti „EVER BLU means efficiency and modern management.” National Water Supply
and Sanitation Project funded by the World Bank has become for „Communal services Floreşti” a real opportunity
to achieve important goals. In addition to the rehabilitation
of water supply networks, SCADA system procurement and
implementation of energy efficiency activities, this included
the purchase and installation of water meters equipped with
the latest technology to read data remotely - EVER BLU. Innovation of purchased meters that are equipped with radio
transmitters type consists in the possibility of reading the
index from a distance, by means of a server for this purpose.
The new device facilitates readout of the radius of 150 m at
the location of the meter and reading information data collectors (joint meters) from a distance of 2.5 km. The article
mentions the principle of operation and advantages of this
system.
In the previous issue of the magazine it was reflected
the comprehensive story of a study visit organized for members Practitioners Community Water and Sanitation Sector
in Moldova by the „Skat” in Switzerland, which is implementing the project „ApaSan” funded by the Swiss Agency for
Development and Cooperation (SDC) and co-funded by the
Austrian Cooperation Agency (ADA). Purpose of the visit
was not chosen by chance, but by clear reasoning. Switzerland is recognized in Europe as one of the most prosperous
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countries in the field of quality water supply to the population, which is why it is called „Water Castle in Europe.” This
issue presents impressions of some of the experts who have
visited Switzerland for the purpose of study and research.
They are: Arcadia RUSNAC, „Apa-Canal Chisinau”, Cristian MURARIU, engineer, independent consultant within
Millennium Challenge Corporation; Liliana BELECCIU,
Associate Professor, Doctor of Law, a legal expert in the field
of water and sanitation. Impressions and opinions of these
specialists can be found on the pages of our publication.
Under the heading „Readers Forum” are participating
Ioana BOBÂNĂ, Women’s Association for Environmental
Protection and Sustainable Development, and Stepan RÎBACOV, senior inspector of Ecological Agency Cahul. They
suggest to reflect in the managine more information from
which readers could learn how to identify priority problem
of their localities, how to develop a project, how to „defend”
to the prospective donors.
Traditionally, the last pages are published information
and pictures about aquatic biodiversity. Water animals are
presented by Fulica atra. It is a bird commonly found in
reed swamp and flood plains. This specie is not remarkable
in flying, rising only in extreme situations. Instead excel as
skilled swimmer, sinking skillfully looking aquatic vegetation, which usually feed. However, does not refuse any small
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aquatic creatures, especially fish. Females nest of dry vegetation, remaining from previous years, placing it above the
water level, amid reeds. It is a floating nest that resists water
level fluctuation. Fulica atra is a migratory bird. In our geographic area it appears at wetlands along with warm weather
and in autumn takes off for the Mediterranean Sea.
Aquatic plants are represented by Rumex palustris
Smith. It is an annual or biennial herbaceous plant. Rumex
palustris Smith. prefer solitude or small groups of plants it
gives in bloom in July and keeps the flowers until August.
It reproduces by seed and vegetation (by segments of rhizomes), pollination is anemophile. The fruits are ripen in August and September. Globally, there isn’t a wide spread area,
meeting mostly in Central and Eastern Europe. In Moldova
grows abundantly in the districts Rascani Briceni Rezina
but in Southern Bugeac, near Tighinei. Grows in meadows
Dniester, Prut, Raut rivers, an element of the skirt is phytocoenoses coppices. It can be seen on the banks of tributaries
and ponds, through marshy places, damp woods. In Moldova Rumex palustris Smith is considered a rare plant. Natural
drying of water bodies and drainage of wetlands by humans,
with their subsequent conversion into grassland plant perpetuating negative influence on local flora, narrowing every
year its areas of distribution.
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Animale acvatice

E

ste o pasăre întâlnită frecvent în stufărişurile
de baltă şi în luncile inundabile. Se aseamănă mult
cu găinuşa-de-baltă, atâta doar că lişiţa este mai
mare şi cu penetul de culori mai pronunţate. Are o
lungime de până la 40 cm, anvergura aripilor este de
70-80 cm, iar masa corpului – de până la 1 kg.
Poate fi uşor deosebită după ciocul de culoare
albă cu o excrescenţă, la fel albă, de formă specifică, lăsată spre frunte. Ochii îi sunt de culoare
roşie. Lişiţa este o pasăre retrasă, se sperie la cea
mai uşoară adiere de vânt, de aceea arareori se încumetă să iasă în largul iazului sau al bălţii, ţinându-se cât mai aproape de stufăriş, unde se retrage
cu viteza fulgerului în caz de pericol.
Este o pasăre frumoasă ca aspect. Are penajul complet negru care sub razele soarelui capătă
nuanţe de albastru lucitor. Laba piciorului nu este
palmată, dar pernuţele dorsale sunt aplatizate şi
au o culoare gri-albastruie.
Lişiţele nu sunt bune zburătoare, înălţânduse doar în situaţii extreme. În schimb excelează în
calitate de înotătoare iscusite, scufundându-se cu
abilitate în căutarea vegetaţiei acvatice, cu care se
hrănesc de obicei. Totuşi, atunci când au ocazia,
nu refuză nici vietăţile acvatice de mici dimensiuni, în special peştii.

lişiţa-de-baltă
(fulica atra)
Femelele îşi fac cuibul din vegetaţie uscată, rămasă din anii precedenţi, plasându-l deasupra nivelului apei, în mijlocul stufărişului. Este un cuib
plutitor care rezistă eventualelor fluctuaţii ale nivelului apei. În luna aprilie, lişiţa depune maximum
12 ouă care sunt de culoare bej cu picăţele brunroşcate. Incubaţia durează 22 de zile, perioadă în
care femela şi masculul clocesc ouăle cu schimbul.
Lişiţele sunt păsări monogame, având acelaşi partener pentru toată viaţa.
Puii acoperiţi cu puf de culoare neagră pot
înota împreună cu părinţii deja la o zi după eclozare, însă în următoarele două săptămâni sunt total
dependenţi de aceştia, deoarece nu-şi pot dobândi
singuri hrana. Puii îşi petrec cea mai mare parte a
timpului în cuib, astfel salvându-se de păsările răpitoare şi animalele de apă. Sunt gata să zboare la
vârsta de 65-80 de zile, când devin independenţi.
Dar vor fi pregătiţi pentru reproducere abia în următorul sezon estival.
Lişiţa este o pasăre migratoare. În zonele
umede din arealul nostru geografic apare odată
cu încălzirea vremii, iar toamna îşi ia zborul spre
Marea Mediterană.

PLANTE ACVATICE

Ştevia palustră
(Rumex palustris Smith)

E

ste o plantă erbacee anuală sau bianuală,
heliofilă şi hidrofilă, care face parte din ordinul
Poligonalelor, familia Poligonaceelor. Se caracterizează prin rădăcină pivotantă, puternică, de
culoare roşie. Tulpina dreaptă este, de regulă,
simplă şi abia spre vârf se ramifică, atingând o
înălţime de până la un metru. Frunzele alterne,
scurt-peţiolate au un limb de formă alungitlanceolată sau liniar-lanceolată, cu un contur
continuu. Inflorescenţa galbenă paniculiformă,
înfrunzită, ramificată este formată din verticilii
întrerupte la bază şi confluente spre vârf. Pedunculii florali sunt articulaţi. Fructul este o nuculă
ovoidală cu lungimea de până la 2 mm.
Ştevia palustră preferă singurătatea sau grupurile restrânse de plante. Dă în floare în luna
iulie şi îşi păstrează inflorescenţele până în august. Se reproduce prin seminţe şi vegetativ
(prin segmente de rizomi), polenizarea fiind
anemofilă. Fructele se maturizează în lunile august-septembrie.
La nivel global, nu are o arie de răspândire
amplă, întâlnindu-se preponderent în Europa

Centrală şi de Est. În Republica Moldova creşte mai abundent în raioanele Râşcani, Briceni,
Rezina, dar şi în Bugeacul de Sud, în vecinătatea
Benderului. Vegetează în luncile Nistrului, Prutului, Răutului, fiind un element al fitocenozelor din lizierele zăvoaielor. Poate fi văzută şi pe
malurile afluenţilor şi ale iazurilor, prin locuri
mlăştinoase, umede din pădure.
Ştevia palustră este o componentă a învelişului ierbos al fitocenozelor palustre, frunzele
tinere având un conţinut sporit de oxalate de
calciu (de aici – gustul acriu). Rădăcinile sunt
bogate în substanţe tanante (acest aspect a determinat utilizarea seculară a plantei la tăbăcitul
pieilor de ovine, bovine etc.).
În Republica Moldova ştevia palustră este
considerată o plantă rară. Secarea naturală a
corpurilor de apă, dar şi desecarea de către om a
terenurilor înmlăştinite, cu transformarea ulterioară a acestora în păşuni, influenţează nefast
perpetuarea plantei în flora autohtonă, îngustându-se pe an ce trece ariile sale de răspândire.

