Editorial

Ce schimbări avem
în domeniul apelor?
Suntem la al 20-a număr al „Revistei Apelor”. De la
apariția primei ediții și până în prezent au trecut șapte ani și
jumătate. În acest răstimp, pe râurile Moldovei au curs milioane de tone de apă, în ţară s-au întâmplat multe, câte ceva
s-a schimbat în bine... În calitate de „cronicari ai apelor” am
tot scris despre starea acestei resurse naturale și problemele
arzătoare din domeniu, le-am oferit posibilitate oficialilor și
experților să-și exprime opinia, am pus la dispoziția cititorilor informații utile privind protecția și utilizarea rațională
a apei. Recunoaștem: am fost reticenți cu criticile, ne-am
ținut mai mult de tonul constructivist, chiar dacă lucrurile
pe alocuri au mers destul de prost.
Ce s-a schimbat, totuși, în domeniul apelor?
La nivel de legislație s-a cam bătut pasul pe loc. Intrarea
în vigoare cu întârziere de doi ani a Legii apelor a atras după
sine rețineri considerabile în adoptarea unui număr mare
de acte normative aferente acestui act legislativ. Abia zilele
acestea o parte a regulamentelor, din cele peste 20 la număr,
a fost aprobată de Executiv. De asemenea, este pe cale de a
fi aprobată versiunea actualizată a Strategiei de Alimentare
cu Apă și Sanitație.
Structura instituțională a suportat şi ea unele schimbări. În cadrul Ministerului Mediului fost creată o direcție
specializată care, din anul 2009 încoace, gestionează apele.
Dar, în opinia unor experți, această subdiviziune uneori
dublează funcțiile Agenției “Apele Moldovei”, ceea ce nu
poate fi un lucru bun. Un element nou pentru țara noastră este şi crearea Direcției Baziniere Nistru, deși rezultatele activității acesteia sunt, deocamdată, prea puţin vizibile.
Cu titlu de realizare vom menţiona şi semnarea acordurilor
internaționale cu România și Ucraina privind colaborarea
transfrontalieră pe râurile Prut și Nistru.
Conform datelor monitoringului de mediu, calitatea
apelor de suprafață a rămas, în mare parte, fără schimbare, iar în râurile Bâc și Răut situaţia chiar s-a înrăutățit. În
ultimii 4-5 ani tot mai violent se manifestă fenomenul uscării râurilor în cea mai mare perioadă a anului. Continuă
să degradeze bazinele acvatice, majoritatea dintre ele fiind
colmatate și eutrofizate.
În cei șapte ani și ceva de la lansarea „Revistei Apelor”
a sporit numărul populației rurale care are acces la sisteme centralizate de alimentare cu apă (de la 24 la 36%). O
problemă majoră, însă, rămâne calitatea apei din apeductele sătești, întrucât circa 50% din volumul acesteia nu corespunde stadardelor sanitare. Instituțiile de stat avizează și
finanțează, alături de donatorii străini, implementarea unui
număr impunător de proiecte fără a ține cont de faptul că
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multe localități nu dispun de o sursă sigură de apă potabilă.
O soluţie pentru această problemă ar putea fi regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. Apeductul
Soroca-Bălți promite să fie primul asemenea proiect din
Moldova.
Un element nou în sectorul sanitație este utilizarea, pentru epurarea naturală a apelor reziduale în localitățile rurale, a Zonelor Umede Construite. Dar și în orașul Orhei în
curând va fi dat în exploatare un mare complex de epurare
prin aplicarea tehnologiei respective. La capitolul „Sanitaţie” ar mai fi de spus că în unele localități rurale ia amploare
amenajarea toaletelor uscate de tip EcoSan.
În altă ordine de idei, grație susținerii din partea Guvernului SUA, s-a mișcat carul din loc în domeniul reabilitării sistemelor de irigare. Rămâne să aflăm de la autorii
proiectului care va fi eventualul impact de mediu al acestor
activități.
Dintre cele mai mari restanţe în activitatea din perioada la care ne referim poate fi menționată lipsa unei baze
complete de date referitoare la apele Moldovei, a bilanței
apelor, a unei Strategii de comunicare în domeniul dat. Din
păcate, gradul de informare a populației privind apa nu a
crescut. În această situaţie, „Revista Apelor” se prezintă ca
unica sursă de informare a populaţiei, însă publicaţia noastră, date fiind resursele limitate, nu are cum să ajungă în
casa fiecărui cetățean. În rest, alte publicații periodice nu
apar, cărți pe tema apelor – nu se editează cu anii, massmedia rar de tot abordează problemele legate de resursele
de apă. În acest context trist, a eşuat şi ideea desfășurării
celui de-al II-a Forum al Apelor (primul având loc în anul
2006), la care s-ar fi putut pune în discuție întreg complexul
de probleme existente în domeniu.
Cu prilejul apariţiei numărului aniversar al revistei pe
adresa redacției au sosit mesaje de felicitare atât din partea
cititorilor, cât şi din partea conducătorilor instituțiilor de
profil. Şi pe această cale ne convingem de interesul constant
al autorităților față de publicația noastră, însă, cu regret,
acest interes nu se materializează în susținerea directă și
reală a publicaţiei. Aşa se face că, deocamdată, principalul
suport pentru editarea revistei îl avem de la donatorii străini. Soarta de mâine a „Revistei Apelor” depinde, în mare
măsură, de voința înalţilor demnitari responsabili de protecţia mediului.
Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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ŞTIRI SCURTE

Mai multe opţiuni de aprovizionare cu apă şi canalizare
Un grup de experţi a prezentat administraţiilor
raionale şi locale din raioanele Râşcani şi Cahul mai
multe opţiuni tehnice de asigurare cu apă şi canalizare a populaţiei din teritoriu. Analizele fac parte
din amplele studii de fezabilitate, elaborate cu sprijinul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, sprijinit financiar de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia
Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi Ministerul Afacerilor Externe al României.
Datorită acestor studii, finalizate în septembrie
2013, atragerea investiţiilor în sectorul apă şi canalizare va fi previzibilă şi posibilă. Pentru fiecare raion a
fost contractat câte un ONG local care a efectuat un
sondaj menit să determine gradul de suportabilitate
al cetăţenilor privind achitarea tarifelor la servicii de
apă şi canalizare.
„Studiul constată, între altele, o informare deficitară a populației cu privire la calitatea proastă a apei
pe care o consumă în prezent. Însă, chiar şi pe acest
fundal, pragul psihologic al prețului pe care gospodăriile sunt gata să-l suporte în cazul unui serviciu
de aprovizionare depășește costurile apei în cele mai
multe din oraşele ţării”, susţine sociologul de la CBSAXA Vasile Cantarji.
Pentru raionul Râşcani, studiul acoperă doar
clusterul Prut, adică acele localităţi pentru care opţi-

unea cea mai rezonabilă este alimentarea cu apă din
acest râu.
În baza studiilor de fezabilitate vor fi elaborate
propuneri de proiecte pentru asigurarea raioanelor
cu servicii de calitate în domeniul aprovizionării cu
apă şi canalizare.
“Aprovizionarea cetățenilor raionului Râșcani
cu apă potabilă de calitate a fost și rămâne una din
prioritățile noastre. Prin muncă clar direcţionată sperăm să obţinem un rezultat pozitiv pentru cetățeni”,
opinează vicepreşedintele raionului Râşcani, Alexandru Cheptănaru.
Efectuarea acestor cercetări ample se înscrie în
planurile de acţiuni pentru implementarea strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică pentru
anii 2012-2015. În 2012, cu suportul GIZ, au fost actualizate capitolele pe apă şi canalizare din documentele nominalizate. Acestea au fost aprobate de către
consiliile raionale Cahul şi, respectiv, Râşcani.
Graţie unor proiecte-pilot implementate prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională Nord şi,
respectiv, Sud în parteneriat cu GIZ, raioanele Râşcani
şi Cahul au beneficiat şi de optimizarea infrastructurii
în domeniul apei şi canalizării. Astfel, au fost construite apeducte pentru localităţile Duruitoarea Veche din
raionul Râşcani şi Roşu din raionul Cahul.
Totodată, GIZ acordă asistenţă tehnică întreprinderilor municipale care administrează serviciul pentru localităţile-pilot, “Apă-Canal Costeşti” şi “ApăCanal Cahul”.

„Platforma tinerilor pentru Nârnova în acțiune!”
În perioada 23-25 iulie 2013, Asociaţia obştească „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova”
(SEAM) şi partenerii săi au desfășurat un eveniment din cadrul Programului de Tineret, şi anume:
Școala de Vară „Platforma tinerilor pentru Nârnova
în acțiune!”. Şcoala şi-a propus să încurajeze și să
sprijine tinerii din localităţile situate în bazinul râului Nârnova în promovarea activităților locale, care
să contribuie la conștientizarea rolului participării
populației de diferite vârste în viața comunitară, în
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special în domenii precum mediul, apa și sanitația.
Pe parcursul a trei zile participanții la şcoala de vară
au avut ocazia să ia cunoştinţă la faţa locului de o
soluție alternativă de sanitație dintr-o aşezare rurală;
să cunoască modalitățile de înregistrare și montare a
secvențelor video pentru domeniile: tineri, participare comunitară, apă, sanitație, soluții pentru comunitate etc.; să însușească componentele unei piese de
teatru-forum cu tematica implicării tinerilor în guvernarea apei și să participe la montarea acestei piese;
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să se familiarizeze cu conceptele de bază ale promovării activităților de tineret prin intermediul massmedia: articol, comunicat de presă, blog, web site.
Evenimentul s-a concentrat în bazinul râului Nârnova şi i-a avut ca participanți pe circa 50 de tineri
din cele 27 de localități situate în teritoriu, dornici să
se implice în activităţi cu beneficiu public ecologic,
să fie împuterniciți şi susţinuți în acţiunile lor pentru a-și face auzită vocea în cadrul comunității și al
regiunii de bazin. Organizatorii și-au propus ca, prin

activitățile Școlii de Vară „Platforma tinerilor pentru
Nârnova în acțiune!”, să crească gradul de coeziune
a membrilor Platformei, nivelul lor de socializare în
mediul organizat și prin activități structurate, să fortifice demersul lor comunitar.
Evenimentul, parte componentă a Programului de
Tineret SEAM pentru următorii doi ani, a fost realizat
în cadrul Programului de Granturi 2013 al Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova.

Râul Bâc – zonă de catastrofă ecologică
Cel mai înalt grad de poluare râul Bâc îl are pe
teritoriile raionului Anenii Noi și al municipiului
Chișinău. La această concluzie a ajuns un grup de
tineri, participanţi ai recentei expediții ecologice pe
râu, organizată de Centrul Naţional de Mediu. Ei au
monitorizat starea apei din râul Bâc pentru a identifica principalele surse de poluare și factorii care conduc la degradarea catastrofală a acestuia.

Astfel, dacă în raioanele Călărași și Strășeni calitatea apei este relativ bună, atunci în raionul Anenii
Noi și în Chișinău aceasta este excesiv de poluată.
Participanţii la expediţie au identificat în capitală un
număr mare de spălătorii auto ilegale care activează pe malurile râului, deversând apele uzate în albia

acestuia. În plus, instalaţiile de epurare a apelor uzate,
aflate în dotarea unor întreprinderi situate pe cursul
râului, nu corespund parametrilor tehnici şi tehnologici actuali și necesită o renovare urgentă. În municipiul Chișinău teritoriile adiacente râului sunt poluate
masiv cu deşeuri de origine menajeră şi industrială,
care sunt ulterior antrenate de apele meteorice, ajungând în râu.
În raionul Anenii Noi tinerii ecologişti au monitorizat satele Chetrosu, Bulboaca și Calfa, situate în
vecinătatea râului Bâc. Aici, apa s-a dovedit a fi excesiv de poluată, fiind complet lipsită de viață. Au fost
identificate mai multe probleme: stațiile de epurare
nefuncționale, mirosul insuportabil emanat de râu,
malurile lipsite de vegetație, deşeurile solide pe maluri şi în apă. Mai mult, într-un depozit din localitatea
Calfa se află 6 tone de pesticide care, în urma ploilor
abundente, pot să ajungă în râul Bâc.
Participanţii la expediţie au venit cu mai multe
inițiative, pe care le vor prezenta autorităților. Între
altele, ei propun ca poliția să sancționeze persoanele care spală mașinile în râul Bâc, sancțiunile pentru
încălcările legislației de mediu să fie înăsprite, albia
râului să fie curățată de nămol etc.
Expediția a avut loc în luna iulie curent și a fost
sponsorizată de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Specialişti tadjici în vizită de documentare la Chişinău
Cea de-a cincea şedinţă a echipei-nucleu a Comunităţii Practicienilor din sectorul Apă şi Sanitaţie
al Moldovei s-a desfăşurat în contextul unui amplu
schimb de experienţă cu o delegaţie reprezentativă
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din Tadjikistan, compusă din manageri şi coordonatori ai proiectului TajWSS, implementat actualmente
în fosta republică sovietică cu suportul partenerilor
din Elveţia.
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Scopul vizitei s-a axat pe studierea şi eventuala
preluare a experienţei în domeniul implicării active
a sectorului asociativ în procesul implementării proiectelor de aprovizionare cu apă şi asigurare a serviciilor de sanitaţie, inclusiv a proiectelor realizate cu
suportul partenerilor străini în localităţile rurale din
Moldova. De asemenea, oaspeţii tadjici au avut ocazia să se familiarizeze la modul concret cu activitatea
Comunităţii Practicienilor din sectorul Apă şi Sanitaţie al Moldovei, ai cărei fondatori şi membri au ştiut să se facă auziţi de către autorităţile statului, să-şi
impună opinia şi expertiza în vederea unei mai bune
abordări a problematicii legate de apă şi sanitaţie.
Oaspeţii tadjici au ajuns la concluzia că o structură
nonguvernamentală similară ar fi binevenită şi în ţara
lor, care actualmente s-a lansat într-o activitate inedită, cea de modernizare a sistemului autohton de apă
şi canalizare, nereformat, în mare parte, după destrămarea URSS.

Pentru a-şi crea o impresie de ansamblu asupra
obiectivelor pe care urmează să le atingă în procesul
modernizării, oaspeţii din Tadjikistan au întreprins
o vizită de documentare la SA “Apă-Canal Chişinău”.
Arcadie Rusnac, şef al Departamentului Asigurarea Calităţii, Control şi Reglementare din cadrul SA
“Apă-Canal Chişinău”, i-a însoţit, cu explicaţiile de rigoare, prin subdiviziunile-cheie ale întreprinderii, în
mare parte ajustate la standardele europene, modernizate şi digitalizate, ceea ce permite apropierea de
problemele consumatorilor prin asigurarea unei cât
mai înalte calităţi a serviciilor prestate.
Specialiştii tadjici s-au arătat profund impresionaţi
de experienţa Moldovei în domeniul aprovizionării
cu apă şi sanitaţie, afirmând că, după această primă
vizită de documentare, vor urma altele, deoarece au
ce învăţa de la colegii moldoveni.

Proiect de curăţare naturală a apelor
La Chişinău a avut loc prezentarea unui proiect
internaţional care prevede curăţarea apelor prin metode naturale. Realizarea proiectului „Reţeaua de
promovare a sistemelor naturale de purificare a apelor WASTENET”, aflat actualmente în faza studierii şi
a discuţiilor, ar putea beneficia de suportul financiar
al Comisiei Economice a UE. Proiectul este parte a
programului regional de colaborare între ţările din
bazinul Mării Negre (România, Republica Moldova,
Armenia, Georgia, Turcia, Ucraina) în vederea creării
sistemelor de epurare a apelor poluate în localităţile
rurale.

Prezentând experienţa privind implementarea respectivelor sisteme, acumulată în ţările participante
la program, membrii Asociaţiei Internaţionale „Eco-
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TIRAS” au menţionat că tehnologiile aplicate nu necesită un consum sporit de energie, fiind bazate pe
principiile naturale de epurare a apei.
Implementarea proiectului este gestionată de întreprinderea municipală de alimentare cu apă şi canalizare din localitatea grecească Cavala, unde sistemul respectiv funcţionează cu succes de un sfert de
veac. Potrivit specialiştilor greci, tehnologiile promovate în cadrul proiectului sunt destinate localităţilor
mici, cu un număr maxim de populaţie de 20 mii. O
condiţie obligatorie pentru buna funcţionare a sistemelor de epurare sunt temperaturile înalte, ceea ce le
face deosebit de eficiente în ţări cu climă blândă, cum
sunt Grecia sau Turcia. Dar şi în condiţiile climaterice
ale Moldovei ele îşi găsesc justificare, prin aplicarea
lor asigurându-se neutralizarea deplină a deşeurilor
nocive fără a mai fi nevoie de tuburi de depozitare şi
păstrare a acestora. Ca rezultat al procesului de epurare care constă din trei faze – mecanică, biologică şi
chimică – se emană gaze absolut inofensive.
Pentru Moldova problema epurării apelor poluate, în special în zona rurală, este deosebit de actuală.
Costurile proiectului nominalizat pe un teren de 2,5
hectare într-o localitate cu o populaţie de circa 3000
persoane se ridică la 580 mii euro. În medie, cheltuielile anuale pentru întreţinerea sistemului constituie 3
euro pentru o persoană.
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Barajul de la Stânca-Costeşti va fi consolidat
Barajul de pe râul Prut din localităţile Stânca (România) şi Costeşti (Republica Moldova) va fi consolidat cu fonduri europene. Lucrările au fost estimate
la peste 800.000 de euro. Fondurile au fost obţinute în
cadrul Programului Operaţional Comun România –
Ucraina – Republica Moldova şi au ca destinaţie sporirea gradului de siguranţă a barajului
„E un program transfrontalier care prevede reparaţii în zonele în care am avut probleme în 2008, în

Constantin BECCIEV, director general al SA
”Apă-Canal Chişinău”:
– „Revista Apelor” este una dintre cele mai semnificative publicaţii periodice din Republica Moldova şi asta deoarece informează publicul larg despre
importanţa apei asupra mediului de trai şi a sănătăţii
omului, despre modul de viaţă sănătos, despre impactul sferei economice asupra calităţii apei în râuri,
despre calitatea apei potabile, despre funcţionarea
staţiilor de epurare şi, implicit, despre impactul decisiv al sanitaţiei într-o societate civilizată. SA „ApăCanal Chişinău” conlucrează de ani buni cu „Revista
Apelor” şi Mişcarea Ecologistă din Republica Moldova, prezentând sistematic informaţii privind calitatea
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zona descărcătorului de ape mari. Este un program
de punere în siguranţă a barajului. Asta nu înseamnă
că acum barajul nu este exploatat în siguranţă, ci doar
că facem alte investiţii”, a declarat directorul Exploatării hidrografice Stânca, Mircea Vucovici.
Reparaţiile la barajul de la Stânca-Costeşti sunt necesare ca urmare a viiturilor puternice din vara anului 2008, atunci când volumul de apă din acumulare
a atins o cotă istorică de 1,1 miliarde de metri cubi.

apei potabile, modul cum se respectă prevederile Legii cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999.
Astfel, pentru specialiştii de la SA „Apă-Canal Chişinău” revista a devenit o importantă platformă de
comunicare şi informare a consumatorilor/cititorilor
din capitală privind funcţionarea sistemului de aprovizionare cu apă şi de canalizare. Pe paginile revistei
pot fi citite informaţii despre problemele şi realizările
întreprinderii noastre privind dezvoltarea sistemului
municipal de apă.
Însă colectivul redacţional nu se limitează la realităţile din municipiul Chişinău. Materialele tipărite în această publicaţie sunt de o importanţă majoră
pentru cititorii şi consumatorii de apă din întreaga
Moldovă, dat fiind faptul că în paginile ei se vorbeşte
despre calitatea apei din satele şi oraşele ţării, se impărtăşesc cele mai inedite şi avansate experienţe, se
publică informaţii referitoare la problematica mediului, în special despre dezastrul ecologic global, resimţit în zilele noastre tot mai mult.
Considerăm că „Revista Apelor” este o arenă a
schimbului de experinţă şi a promovării bunelor
practici între colaboratorii întreprinderii noastre şi
colegii din domeniul protecţiei resurselor acvatice,
proces ce va duce un plus de valoare la dezvoltarea de
mai departe a sectorului de alimentare cu apă potabilă şi evacuare a apelor uzate din Republica Moldova.
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CRONICA APELOR
(trimestrul II a. 2013)

1. Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în
perioada aprilie-iunie 2013 cantitatea precipitaţiilor
căzute a variat, în fond, de la 130 mm (Ștefan Vodă)
până la 300 mm (Cornești) sau în limitele a 80-150%
din normă. Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul lunilor aprilie-iunie a atins 115 mm (30 iunie,
Bălțata).
În perioada de referinţă s-au semnalat fenomene
meteorologice stihinice sub formă de ploi puternice:
În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2012, pe teritoriul țării precipitaţii au
căzut mai multe – în fond cu 10-90 mm, iar în unele
raioane – cu 130-200 mm.
Conform situaţiei din 28 aprilie a.c., rezervele
de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe
55% din terenurile cu culturi de toamnă au constituit
20-35 mm (80-115% din normă), în rest – 5-15 mm
(20-65% din normă). În stratul de sol cu grosimea de
1 m rezervele de umezeală productivă au constituit,
în general, 95-175 mm (85-135% din normă), izolat –
75-85 mm (55-70% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil
al solului pe 55% din terenurile cu floarea-soarelui au
constituit 30-35 mm (90-145% din normă), în rest
– 15-25 mm (60-75% din normă). În stratul de sol
cu grosimea de 1 m rezervele au fost de 105-180 mm
(80-125% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale au conPunct
Lopatnic (r. Edineț)
Cajba (r. Glodeni)
Florești
Nisporeni
Cornești (r. Ungheni)
Briceni
Trinca (r. Edineț)
Corpaci (r. Edineț)
Dumeni (r. Râșcani)
Bălțata (r. Criuleni)
Bălțata (r. Criuleni)
Strășeni
Chișinău, r. Bâc
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stituit, în fond, 110-185 mm (85-115% din normă),
izolat – 80-85 mm (60-65% din normă).
Conform situaţiei din 28 mai a.c., rezervele de
umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de
1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit
pe 70% din teritoriu 70-180 mm (80-170% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi în raioanele din
sud – 35-55 mm (45-60% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil
al solului pe terenurile cu semănături de porumb pe
80% din teritoriu au constituit 25-40 mm (90-145%
din normă), în restul teritoriului – 7-15 mm (35-45%
din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m –
105-180 mm (85-140% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit pe 70% din teritoriu 20-40 mm (80-170% din
normă), în rest – 5-15 mm (15-60% din normă). În
stratul de sol cu grosimea de 1 m ele au constituit, în
fond, 95-190 mm (80-160% din normă), izolat – 6580 mm (55-65% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 80% din teritoriu au constituit 95-180 mm
(80-150% din normă), în rest – 60-85 mm (55-75%
din normă).
Conform situaţiei din 28 iunie a.c., rezervele de
umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de
1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit,
în fond, 75-175 mm (130-190% din normă), izolat –
25-35 mm (25-55% din normă).

Data

Începutul

Sfârşitul

Durata, ore

Cantitatea, mm

24.05
27.05
11.06
11.06
15.06
28.06
28.06
29.06
29.06
30.06
30.06
30.06
30.06

1700
1300
600
1300
2100
1805
2105
2140
2115
512
1450
1330
0900

1730
1330
1800
1330
2200
2330
2120
2240
2215
1450
1740
1530
2100

1
1
12
1
1
5
15 min
1
1
10
3
2
12

40,0
40,7
55,4
38,4
36,3
67,8
60,7
75,9
53,6
57,5
57,4
50,9
107
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Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de
porumb pe 80% din teritoriu au constituit 40-90 mm
(80-120% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi
în raioanele din sud – 20-35 mm (25-60% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 90% din
teritoriu ele au constituit 90-180 mm (80-140% din
normă), în rest – 40-60 mm (30-50% din normă).
Rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu
floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 0,5
m au constituit pe 80% din teritoriu 45-85 mm (75130% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi în
raioanele din sud – 15-35 mm (25-70% din normă),
în stratul de sol cu grosimea de 1 m – 75-165 mm (90150% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 65% din teritoriu au constituit 95-175 mm
(95-165% din normă), în rest – 40-70 mm (40-70%
din normă).
***

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova în
trimestrul II al anului 2013
În trimestrul II al anului 2013 scurgerea apei r.
Nistru a fost peste normă si a oscilat între 85% şi
195% din valoarea medie multianuală (valoarea maximă fiind înregistrată în aprilie – 195%, iar cea minimă în mai – 80%).
Scurgerea apei r. Prut a variat de la 50% până la
190% din valoarea medie multianuală (maxima fiind
în aprilie – 190%, iar minima în mai – 50%).
Scurgerea apei r. Răut şi a râurilor mici din partea
de nord a Republicii Moldova s-a situat sub normă,
oscilând între 30 şi 60% din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râurilor mici din partea centrală şi
de sud a ţării a oscilat între 40 şi 100% din valorile
medii multianuale.
În legatură cu precipitaţiile puternice căzute în
luna iunie, debitele unor râuri mici au fost peste normă şi au constituit: râul Căinari, p/h Sevirovo – 100%
din valorile medii multianuale; râul Botna, p/h Căuşeni – 350% din valorile medii multianuale.
Caracteristica comparativă cu trimestrul II al
anului 2012
În trimestrul II al anului 2012 scurgerea apei râurilor Republicii Moldova a fost mai scăzută comparativ cu scurgerea din anul curent.
Scurgerea apei în r. Nistru pentru întreaga perioadă de observaţii a fost mai mică decât cea normală şi
a constituit 65-70% din scurgerea medie multianuală.
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Scurgerea apei în r. Prut, pe sectorul din amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca a constituit
70-80% din normă, iar pe sectorul din aval de baraj
aceasta a fost de 40-45% din scurgerea medie multianuală.
În lunile aprilie şi iunie scurgerea apei în r. Răut şi
râurile mici din centrul şi sudul ţării a fost semnificativ mai mică şi a constituit 20-45%, pe când în râurile
mici din nord ea a fost de 60-70% din scurgerea medie multianuală.
În luna mai, scurgerea apei în r. Răut şi râurile
mici din nord a fost puţin mai mare şi a constituit 70100% din scurgerea medie multianuală.
În anul 2013, scurgerea apei în r. Bâc a fost mai
ridicată şi a oscilat de la 25% (aprilie) până la 39%
(mai) din scurgerea medie multianuală.
Scurgerea mică a apei r. Bâc în anul 2012 – între
5,4 şi 11,6% din scurgerea medie multianuală – a fost
cauzată de lipsa precipitaţiilor generatoare de scurgere şi de debitele mici deversate din lacul de acumulare
Ghidighici.
Este de menţionat şi volumul apelor mari de primăvară, care a fost semnificativ mai mic în anul 2012.
Acest fenomen pe râurile Nistru şi Prut a început la
sfârşitul celei de-a doua decade a lunii martie 2012 şi
a încetat la sfîrşitul lunii aprilie 2012. Pe r. Nistru volumul apelor mari de primăvară a fost mai mic decât
cel normal şi a constituit circa 1,5 mld m3. Şi pe r. Prut
volumul lor a fost sub cel normal – 0,35 mld m3.
La începutul decadei a doua a lunii aprilie 2012
pe r. Nistru a început viitura ecologică, care a durat
până la începutul decadei a doua a lunii mai 2012.
Creşterea nivelului apei în luna aprilie în limitele teritoriului ţării a constituit 1,2-2,0 m. Izolat s-a observat
ieşirea apei în lunca joasă din cursul inferior al râului.
Ca şi în anul 2013, pe parcursul trimestrului II
al anului 2012 fenomene hidrologice periculoase nu
s-au înregistrat.

2. Apele de suprafaţă
Potrivit datelor obţinute în baza reţelei naţionale de observaţii a Serviciului Hidrometeorologic de
Stat şi ca rezultat al analizelor de laborator efectuate
în cadrul Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului,
pe parcursul trimestrului II al anului 2013 calitatea
apelor de suprafaţă s-a caracterizat prin următoarele
particularităţi:
– au fost depistate 254 depăşiri ale concentraţiilor
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din
51 secţiuni a 15 râuri (Dunărea, Prut, Nistru, Cogâlnic, Lunga, Răut, Bâc, Botna, Ichel, Cahul, Cubolta, Sărata, Ialpug, Ciuhur, Lăpuşniţa), 4 lacuri
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de acumulare (Dubăsari, Ghidighici, Comrat, Taraclia) şi 2 lacuri naturale (Beleu, Manta).
– cu ioni de amoniu s-au depistat 29 depăşiri ale
CMA în râurile: Cogâlnic, Lunga, Răut, Bâc, Botna,
Ichel şi Cubolta, inclusiv 9 cazuri de poluare înaltă (PÎ – 10-100 CMA) cu valoarea maximă de 76,1
CMA în r. Bâc, mun. Chişinău, în aval, în luna mai.
– cu nitriţi s-au depistat 67 depăşiri ale CMA în râurile Prut, Nistru, Dunărea, Cogâlnic, Lunga, Bâc,
Răut, Botna, Cubolta, Ichel, Ialpug, lacul de acumulare Dubăsari şi lacurile naturale Beleu şi Manta, inclusiv 4 cazuri de PÎ cu maxima de 56,5 CMA
în r. Lunga, or. Ceadâr-Lunga, postul hidrometric,
în luna mai.
– cu nitraţi s-au depistat 4 depăşiri ale CMA în r.
Lunga, cu maxima de 3,3 CMA în r. Lunga, or.
Ceadâr-Lunga, în amonte, în luna aprilie.
– cu produse petroliere s-au depistat 74 depăşiri ale
CMA în râurile Prut, Nistru, Cogâlnic, Lunga,
Răut, Bâc, Botna, Ichel, Dunărea, Sărata, Ialpug,
Cahul, Lăpuşniţa, Ciuhur, lacurile de acumulare
Ghidighici, Dubăsari, Comrat, Taraclia, lacurile
naturale Beleu şi Manta, inclusiv 1 caz de PÎ cu
valoarea de 61,0 CMA în r. Bâc, s. Gura Bâcului,
în luna mai.
– cu CBO5 s-au depistat 25 depăşiri ale CMA în râurile Bâc, Prut, Lunga, Răut, Botna, Ichel, Cubolta, Sărata, Ialpug, Ciuhur şi lacurile de acumulare
Ghidighici, Comrat, Taraclia, inclusiv 5 cazuri de
PÎ cu maxima de 25,8 mgO2/dmc în r. Bâc, s. Gura
Bâcului, în luna iunie.
– cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-au depistat 18 depăşiri ale CMA în râurile Bâc, Lunga,
Botna şi Ichel, inclusiv 2 cazuri de PÎ şi 14 cazuri
de poluare extrem de înaltă (PEÎ) cu valoarea maximă de 0,16 mgO2/dmc în r. Bâc, secţiunile: mun.
Chişinău, în aval, în luna aprilie, s. Gura Bâcului,
în luna mai şi r-nul Anenii Noi, în amonte de s.
Albiniţa, în luna aprilie.
– cu fenoli s-au depistat 22 depăşiri ale CMA în râurile Lunga, Bâc, Prut, Nistru, Ichel, Botna, Ialpug,
lacurile de acumulare Dubăsari şi Taraclia cu maxima de 22,0 CMA în r. Botna, s. Chircăieşti, în
luna aprilie.
– cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 5 depăşiri
ale CMA în r. Bâc, Botna, Lunga şi Ichel, cu maxima de 3,5 CMA în r. Bâc, mun. Chişinău, în aval,
în luna iunie.
– cu compuşii cuprului s-au depistat 7 depăşiri ale
CMA în râurile Nistru, Cogâlnic, Lunga, Răut, Botna şi lacul de acumulare Dubăsari, cu maxima de
4,0 CMA în r. Lunga, or. Ceadâr-Lunga, în amonte, în luna mai.
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– cu compuşii zincului s-au depistat 3 depăşiri ale
CMA în râul Nistru şi lacul de acumulare Dubăsari cu maxima de 4,5 CMA în r. Nistru, s. Naslavcea, în luna mai.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012 s-a
înregistrat o majorare a numărului de depăşiri ale
CMA pentru nitriţi, ioni de amoniu, produse petroliere, CBO5, oxigen dizolvat şi fenoli, precum şi pentru
compuşii zincului, cuprului şi detergenţii anioni-activi; au rămas la acelaşi nivel indicii pentru nitraţi.

3. Sisteme de apeduct şi canalizare
SA “Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul II al anului 2013 în
comparaţie cu perioada de referinţă a anului 2012.
Nr.
ctr.

Indicii

Trim. II Trim. II
2012
2013

Captarea apei, mii m3

19 171,0 17 548,6

1 din surse de suprafaţă;
din surse subterane
Distribuţia apei, mii m3:
2 din surse de suprafaţă;
3
4
5
6

7

8
9

18 620,5 17 012,8
550,5

535,8

18 563,5 16 930,0
18 013,4 16 394,4

din surse subterane
550,1
535,6
3
11 125,5 11 015,7
Comercializarea apei, mii m
Pierderi tehnologice şi comerciale,
7 000,9 5 665,7
mii m3
Volumul apelor uzate epurate, mii m3 12 504,2 12 086,6
Colectarea plăţilor pentru serviciile
de alimentare cu apă şi evacuare a
109
102,5
apelor uzate prestate, % de achitare
Exploatarea sistemelor de alimentare
cu apă:
2,17
2,3
– reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km
– spălarea bazinelor de apă potabilă,
14
13
unităţi
Exploatarea sistemelor de canalizare:
– reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km
0,26
0,15
Numărul scurgerilor din reţelele de
4 137
4 137
apă, unităţi

4. Sisteme de irigare
Potrivit informaţiei prezentate de Agenţia “Apele
Moldovei” privind suprafeţele irigate şi volumul apei
utilizate în trimestrul II al a. 2013, actualmente Republica Moldova dispune de 144,6 mii ha terenuri irigabile, dintre care 130,6 mii ha sunt terenuri irigabile pe
sistemele centralizate, 58,9 mii ha terenuri desecate,
59,6 mii ha terenuri de luncă.
La balanţa Agenţiei “Apele Moldovei” se află 300
staţii de pompare, inclusiv 267 sunt staţii de pompare
de irigare şi 33 – staţii de pompare de desecare. Din
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numărul total de staţii de pompare, aflate la balanţa
Agenţiei “Apele Moldovei”, funcţionale sunt 143 staţii de pompare de irigare şi 33 staţii de desecare. În
perioada pregătirii către sezonul de irigare a anului
2013 au fost puse în funcţiune 83 staţii de pompare,
au fost reparate 299 agregate, 2,23 km conducte de
apă, 19 instalaţii de protecţie a peştilor, 48 construcţii
hidrotehnice, 1,5 km canale. Au fost curăţaţi 3,5 km
canale de desecare.
Către 12.07.2013 Staţiunile Tehnologice pentru
Irigare au încheiat cu producătorii agricoli 95 contracte pentru prestarea serviciilor la irigarea terenurilor pe o suprafaţa de 6531,4 ha. Cu prima udare au
fost irigate 1,8 mii ha, cu două şi mai multe udări –
0,7 mii ha, volumul apei pompate constituie 799,2 mii
m3. Norma de udare medie constituie 323,3 m3/ha,
norma de irigare medie – 445,7 m3/ha, numărul de
udări – 1,3.

5. Monitoringul apelor reziduale
Potrivit informaţiei prezentate de Inspectoratul
Ecologic de Stat, pe parcursul trimestrului II al a.
2013 au fost supuşi controlului ecologic 299 agenţi
economici, potenţiali poluatori de resurse acvatice,
fiind perfectate 536 acte de control şi 411 proceseverbale cu privire la contravenţii de mediu, inspectorii de mediu examinând în baza propriilor materiale
414 procese-verbale cu privire la contravenţii. În baza
proceselor-verbale proprii au fost sancţionate 414
persoane. Au fost aplicate amenzi în sumă de 295400
lei. În baza materialelor parvenite de la alte autorităţi
au fost examinate 1819 procese-verbale, fiind aplicate
amenzi în sumă de 7200 lei. Suma amenzilor încasate timp de 72 ore aplicate în baza proceselor-verbale proprii şi parvenite de la alte structuri s-a cifrat la
113854 lei, în total fiind încasate amenzi de 114254
lei. În contul prejudiciului cauzat mediului au fost
achitaţi 3502 lei, mărimea plăţii achitate de poluatori
pentru poluarea mediului fiind de 1225316 lei.
În perioada de referinţă au fost prestate servicii
în valoare de 145942 lei, inclusiv încasaţi 167289 lei.
Centrele de Investigaţii Ecologice au efectuat 5344
analize fizico-chimice. Ca rezultat al participării în
comisii pentru alegerea loturilor au fost eliberate 25
de avize de acordare a terenului pentru amplasarea
şi proiectarea obiectelor. De asemenea, au fost eliberate 6 avize ale expertizei ecologice de stat destinate
construcţiei. În perioada de referinţă au fost eliberate
75 autorizaţii de folosinţă specială a apei. Din Fondul
Ecologic Naţional au fost finanţate 46 proiecte de mediu şi implementate cu finanţare din fondurile ecologice 4 proiecte.
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6. Calitatea apei potabile
Pe parcursul trimestrului II al a. 2013 laboratoarele Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP)
a investigat la parametrii de calitate chimici şi bacteriologici apa din surse centralizate (fântâni arteziene) – 27 probe, din ele 24 dovedindu-se neconforme,
apeducte – 9/4 probe, surse locale (fântâni de mină)
– 13/13 probe, ape minerale şi potabile îmbuteliate
– 25/0 probe, apă de suprafaţă – 4/4 probe, ape reziduale – 1/1 probe.
Probele neconforme normelor sanitare în special
s-au stabilit după conţinutul de amoniu, nitraţi, fluor,
reziduul sec solubil total, E.coli, bacterii coliforme şi
streptococi fecali. În perioada de referinţă cazuri de
izbucniri epidemice de maladii infecţioase condiţionate de apă nu s-au înregistrat.
Specialiştii CNSP au participat în perioada de referinţă la 3 interviuri televizate şi un interviu la postul
de radio naţional cu tema calităţii apei potabile în localităţile republicii, inclusiv în zonele supuse inundaţiilor, şi a măsurilor necesare de ameliorare a situaţiei.
În conformitate cu contractul încheiat cu Unitatea
de Implementare a Proiectelor de Alimentare cu Apă
şi Canalizare (UIPAAC) cu privire la executarea lucrărilor de investigare a surselor de alimentare cu apă
şi de informare a populaţiei, în perioada februarieaprilie 2013 s-a desfăşurat campania de comunicare/
informare a populaţiei privind consumul de apă din
sistemul centralizat de aprovizionare cu apă. Campania a urmărit scopul de a contribui la educarea şi conştientizarea populaţiei din localităţile-ţintă privind
riscurile consumului de apă neconformă normelor
sanitare în scopuri potabile; la informarea privind
măsurile ce pot fi luate de către fiecare consumator,
autorităţi publice locale, astfel încât să contribuie la
eliminarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei.
În perioada de referinţă au fost desfăşurate 9 şedinţe infomative: 3 şedinţe în s. Beştemac şi câte 2
şedinţe în localităţile Sărata Nouă, Văleni şi Colibaş.
În cadrul şedinţelor specialiştii CNSP au oferit informaţii privind domeniile posibile de utilizare a apei şi
sistemul centralizat, conform rezultatelor constatate
de calitate a apei pentru fiecare comunitate; riscurile
pentru sănătate a apei potabile nesigure. De asemenea, specialiştii au oferit soluţii pentru îmbunătăţirea
calităţii apei, au vorbit despre măsurile de prevenire
a bolilor determinate de calitatea proastă a apei potabile şi măsurile planificate/oportunităţile de remediere a deficienţelor de calitate depistate (tratare, surse
alternative de apă etc.). Autorităţile publice locale
şi instituţiile relevante din teritoriu au beneficiat de
informaţie metodologică privind acţiunile de moni9

torizare a calităţii apei şi a sănătăţii populaţiei (boli
cauzate de consumul apei neconforme normelor sanitare).
În cadrul campaniei de comunicare a fost elaborat
un set de materiale informaţionale destinate grupurilor-ţintă din fiecare localitate separat, în funcţie de
calitatea apei din sistemul centralizat de apă, în acest
scop fiind distribuite pliante pentru populaţie, flyere
pentru elevi, afişe informative pentru plasarea în locurile publice.
În trimestrul II al a. 2013 CNSP a examinat proiectele Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind protecţia apelor subterane şi
Regulamentului privind monitorizarea stării apelor
de suprafaţă şi apelor subterane cu înaintarea propunerilor şi amendamentelor la ele.

7. Ape îmbuteliate
Conform situaţiei la data de 01.04.2012, în Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al
apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” sunt înregistraţi 64 agenţi economici autohtoni, cu peste 700 denumiri de ape minerale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate notificate. CNSP a monitorizat calitatea apei îmbuteliate
de 7 agenţi economici producători de ape minerale şi
potabile; a eliberat 6 avize sanitare privind posibilitatea îmbutelierii apelor pentru 10 agenţi importatori
de ape minerale naturale, medicinale şi potabile îmbuteliate, în scopul comercializării pe teritoriul republicii.
De asemenea, au foste eliberate 13 avize sanitare
pentru instalaţii şi aparate de purificare a apei potabile, inclusiv accesorii, reagenţi şi biodistructive pentru
prelucrarea şi dezinfectarea apei potabile. Pe parcursul trimestrului II al a. 2013 nu au fost constatate sau
interzise spre comercializare loturi de apă minerală
sau potabilă, pe motiv că ar fi neconforme cerinţelor
sanitare.

8. Implementarea proiectelor de protecţie şi
utilizare a apei
Implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și al canalizării monitorizate de Agenția
„Apele Moldovei”:
a) „Reutilarea stațiilor de pompare a sistemului
de alimentare cu apă a apeductului SorocaBălți”
Documentația de proiect a fost elaborată de către
IP ”Acva Proiect”. Costul total al proiectului este de
cca 26,2 mln. lei și este finanțat din FEN. La implementarea acestui proiect se preconizează reutilarea a
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4 stații de pompare cu schimbarea electropompelor
cu panouri de protecție și automatizare. Totodată, vor
fi schimbate debitmetrele, vanele, clapetele și utilajul
pentru prevenirea loviturii de berbec. Termenul de
realizare a proiectului este de 12 luni. Beneficiar este
Agenția „Apele Moldovei”. În urma implementării
acestui proiect se prevede o economie a energiei electrice cheltuite pentru captarea, tratarea și transportarea apei potabile de circa 15%. La apeductul respectiv se preconizează conectarea raioanelor Drochia,
Râșcani, Sângerei, Telenești și Florești.
În luna iulie curent s-a finalizat Studiul de fezabilitate (SF) (I etapă) pentru demararea unui parteneriat public-privat (PPP) privind acest apeduct cu
conectarea localităților vizate. Studiul este finanțat
de BERD în mărime de 1,2 mln. euro: I etapă – 500
mii euro; II etapă – 700 mii euro. Odată cu finalizarea
primei etape a SF, în caz că SF este viabil, va urma
etapa a doua cu pregătirea documentației de licitație
și selectarea partenerului privat.
b) „Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionul Hâncești. Etapa I: localitățile
din lunca râului Prut”
Conform devizului de cheltuieli, costul total al
proiectului de execuție constituie 52863,48 mii lei. În
prezent, din FEN pentru implementarea acestui proiect a fost aprobată suma de 6 mln. lei. Acest volum
include: construcția stației de pompare şi a stației de
tratare; reconstrucția rețelelor existente până la stația
de pompare SP-2, precum și unele lucrări secundare. Termenul de implementare – 24 luni. Pentru alimentarea cu apă și servicii de canalizare a localităților
din lunca râului Prut este necesară implementarea
integrală a proiectului investițional. În urma implementării acestui proiect vor fi alimentate cu apă
potabilă satele Cotul Morii, Sărăteni, Nemțeni, Obileni, Onești, Strâmbeni, Ivanovca, Costești, Leușeni,
Cățeleni și Bujor. Beneficiar al acestui proiect este
„STI Hâncești”.
c) „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
din râul Prut în raionul Nisporeni”
În anul 2010, Agenția Austriacă de Dezvoltare a
efectuat studiul de fezabilitate pentru reabilitarea
apeductului Prut–Nisporeni cu lungimea de 18 km.
Costul proiectului este estimat la cca. 11,3 mln. euro.
Conform calculelor tehnico-economice efectuate în
cadrul studiului de prefezabilitate se prevede aprovizionarea cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate pentru 31 localități ale raionului Nisporeni cu o
populație de 58904 locuitori, inclusiv:
a. etapă I – 4 localități: Nisporeni, Grozești,
Șendreni, Vărzărești (total – 22034 locuitori);
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b. etapa II – 8 localități: Șișcani, Drojdeni, Odaia,
Marinici, Heleșteni, Bălăurești, Călimănești, Bolțun
(total – 25434 locuitori);
c. etapa III – 19 localități: Zberoaia, Barboieni,
Soltănești, Seliște, Păruceni, Ciutești, Valea Nârnovei,
Vânători, Bălănești, Găureni, Milești, Valea Trestieni, Seleșteni, Odobești, Luminița, Isăicani, Băcșeni,
Chilișoaia, Boldurești.
Potrivit Acordului de finanțare semnat la 6 octombrie 2010 între partenerii externi, contribuția
donatorilor este de: Comisia Europeană – 5 mln.
euro; Agenția Austriacă de Dezvoltare – 3,5 mln.
euro; Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare
– 0,8 mln. euro. Total: 9,3 mln. euro. Contribuţia
autorităților locale constituie 20% din costul estimativ al proiectului.
d) „Proiectul finanțat de Fondul Kuweitian de
Dezvoltare Economică Arabă”
Agenția “ApeleMoldovei” a preluat, în anul 2008,
de la Ministerul Construcției și Dezvoltării Teritoriului funcțiile privind implementarea proiectului din
creditul Fondului Kuweitian. Proiectul prevede: volumul creditului – 6,563 mln. USD; dobânda – 1,5%
annual; cofinanţare – 10%; termen de rambursare –
20 ani; termen de realizare – 1 iulie 2004 – decembrie 2008; beneficiari: primăriile oraşelor Străşeni,
Hânceşti, Taraclia, satelor Carbalia (UTA Găgăuzia),
Sărata Veche (r-nul Făleşti), Risipeni (r-nul Făleşti).
În total, pe parcursul implementării proiectului, din creditul Fondului Kuweitian de Dezvoltare
Economică Arabă (FKDEA) pentru executarea lucrărilor de construcție, asistență tehnică și servicii
de consultanță au fost dezbursate 1263,78 mii USD,
ceea ce constituie doar 19,4 % din volumul total al
creditului. Consiliile raionale Hâncești și Strășeni, în
calitate de beneficiari, nu au confirmat sumele dezbursate din credit în sumă de 623,7 mii dolari SUA,
ceea ce a stopat implementarea în continuare a proiectului respectiv. Din 2008 pînă în 2011, implementarea proiectului a fost sistată. Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova, prin scrisoarea nr.13/1-7-246
din 02.08.12, a solicitat FKDEA extinderea termenului de implementare a proiectului până la 30.06.2014,
ceea ce ulterior a fost acceptat de Fond (scrisoarea
nr.13/681/3-97 din 07.10.12).
În urma confirmării noului termen de implementare a proiectului, Agenţia „Apele Moldovei” a valorificat volumele de lucrări rămase nerealizate, conform
proiectului; a coordonat criteriile de selectare a unui
nou consultant, prin concurs internaţional cu FKDEA
şi Ministerul Finanțelor; împreună cu specialiștii din
domeniu a examinat documentele necesare privind
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întocmirea caietului de sarcini pentru selectarea consultantului, inclusiv a fost elaborat proiectul de contract pentru prestarea serviciilor de consultanță. La
24.01.2013 a fost desfășurată licitația privind serviciile de consultanță și suport instituțional în cadrul
proiectului menționat. Procesul-verbal și darea de
seamă despre cum s-a derulat licitația desfăşurată de
Agenția „Apele Moldovei”, ca beneficiar, au fost expediate prin poșta rapidă Fondului Kuweitian pentru
aprobarea antreprenorului selectat.
e) „Lucrări de reconstrucție a apeductului de presiune înaltă din cadrul sistemului de irigare
Berești, r-l Ungheni”
Costul proiectului – 2,3 mln. lei, finanțat din FEN.
Documentația de proiect, care costă 5 mii lei, a fost
elaborată de SRL „Consniva”. În urma implementării proiectului vor fi schimbate 300 m de țevi, „STI
Ungheni” va iriga 5 mii ha teren agricol. Totodată,
vom alimenta cu apă potabilă 12 localități din r-l Ungheni cu o populație de cca 4 mii locuitori. Licitația
pentru selectarea antreprenorului a avut loc în luna
iulie 2013. Termenul de implementare a proiectului
– două luni.
Lucrări efectuate în domeniul alimentării cu apă
și al canalizării monitorizate de Agenția „Apele Moldovei”:
a) Consolidarea malului stâng al lacului de acumulare „Costeşti-Stâncă”, s. Costeşti, r-nul Râşcani
La momentul actual sunt executate lucrările de
consolidare a malului în preajma s. Dumeni şi începute lucrări de consolidare a malului în preajma
s. Proscureni. Este elaborat proiectul de continuare
a lucrărilor de consolidare a digului de protecţie în
s. Proscureni în sumă de 13 mln. lei. Este pregătit
contractul adiţional la îndeplinirea acestor lucrări şi
prezentat Agenţiei Achiziţii Publice pentru aprobare.
După aprobarea contractului DNH Costeşti-Stânca
va depune solicitarea la FEN pentru alocarea mijloacelor financiare.
b) Reparaţia construcţiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare Salcia, r-l Taraclia
Lacul de acumulare ”Salcia” a fost construit şi dat
în exploatare în anul 1971. Volumul de apă şi suprafaţa oglinzii apei la NNR constituie 1440 mii m3 şi, respectiv, 0,77 km2. Descărcătorul de apă a fost avariat
de apele viiturilor de la începutul anilor 2000 şi lacul
a devenit nefuncţional. Conform proiectului de execuţie ”Restabilirea descărcătorului de apă al lacului
de acumulare ”Salcia”, s. Salcia, r-nul Taraclia” costul
lucrărilor constituie 1440,49 mii lei.
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Proiecte din domeniul aprovizionării cu apă şi
canalizare aprobate spre finanțare din FEN în semestrul I al a. 2013:
Aprovizionarea cu apă din râul Prut a or. Nisporeni, s. Grozeşti şi com. Vărzăreşti, etapa I –
6 050 000 lei.
Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate
(ZUC) şi a colectorului apelor efluente în or. Orhei –
27 500 000 lei.
Construcţia sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare a apelor uzate, etapa II – 900 000 lei.
Construcţia sistemului de apeduct şi canalizare,
etapa III – 1 984 789 lei.
Alimentarea cu apă din râul Prut a or. Făleşti, etapa III – 10 492 899 lei.
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă a
satului Batâr, Cimişlia, etapa II – 1 700 000 lei.
Aprovizionarea cu apă potabilă a cartierului ,, Recea» din or. Cimişlia, etapa II – 316 746 lei.
Reconstrucţia apeductului şi canalizării în cartierul de locuinţe cu construcţii multietajate din Olăneşti, Ştefan Vodă, etapa I – 2 000 000 lei.
Reparaţia capitală a reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare din or. Cimişlia, etapa II – 2 520 000 lei.
Instalaţii de purificare în or. Şoldăneşti cu reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor, etapa IV – 2 165 810 lei.
Alimentarea cu apă potabilă, evacuarea şi epurarea apelor uzate în s. Valea Perjei, r. Cimişlia –
1 500 000 lei.
Construcţia apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi, Filipeni-Romanovca, r. Leova – 3 073 010 lei.
Construcţia sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare a apelor uzate, s. Crocmaz, r. Ştefan Vodă,
etapa I – 1 500 000 lei.
Alimentarea cu apă potabilă în s. Câşliţa-Prut, r.
Cahul, etapa I – 1 500 000 lei.
Reţelele de canalizare de la Staţia de pompare a
apei ,,Tohatin”, mun. Chişinău – 1 800 000 lei.
Reconstrucţia staţiei de epurare şi construcţia staţiei de epurare şi reconstrucţia staţiei de pompare a
reţelelor de canalizare din s. Svetlâi, r. Comrat, etapa
I – 1 500 000 lei.
Construcţia apeductului din s. Bleşteni, r. Edineţ,
etapa I – 1 500 000 lei.
Forarea,utilarea sondei arteziene şi reţele de alimentare cu apă a unui cartier nou din s. Răzeni, r.
Ialoveni – 2 217 180 lei.
Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Slobozia Mare,
r. Cahul, etapa II – 3 604 076 lei.
Reţele şi instalaţii de epurare, canalizare şi apă în
com. Ghiduleni, r. Rezina, etapa II – 2 021 000 lei.
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din s. Gura Bâcului, r. Anenii Noi – 486 330 lei.
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Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare şi
staţiei de epurare în s. Ţiganca, r. Cantemir, etapa II
– 4 292 790 lei.
Construcţia sistemului de canalizare a satelor Seliştea-Nouă şi Tuzara, r. Călăraşi, etapa III – 1 351 030 lei.
Sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a s. Ciufleşti, r. Căuşeni, etapa II – 1 000 000 lei.
Reconstrucţia fântânii arteziene nr. 4810, a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi a reţelei de
canalizare din s. Pistruieni, r. Teleneşti, etapa I – 1
500 000 lei.
Apeductul în com. Albina, r. Cimişlia – 989 502 lei.
Aprovizionarea cu apă a s. Bădicul Moldovenesc,
r. Cahul, etapa III – 1 500 000 lei.
Reparaţia reţelelor de canalizare în r. Ocniţa, sectorul nr.7 (spitalul raional Ocniţa) – 508 174 lei.
Aprovizionarea cu apă a s. Caracui, r. Hânceşti,
etapa I – 1 000 000 lei.
Extinderea reţelelor de canalizare din s. Corjova, r.
Criuleni – 3 000 000 lei.
Reconstrucţia şi amenajarea complexului de izvoare ,,Izvorul Mare” din Cotova, Drochia, ce alimentează râul Căinari – 250 000 lei.
Alimentarea cu apă a s. Corpaci, r. Edineţ, etapa
I – 500 000 lei.
Construcţia staţiei de epurare la grădiniţa de copii
din s. Gangura, r. Ialoveni – 546 996 lei.
Reconstrucţia apeductului din Criuleni – 882 206
lei.
Alimentarea cu apă a s. Viişoara, r. Edineţ –
1 000 000 lei.
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă în
s. Fântâna Albă, r. Edineţ (sectorul 1) – 190 380 lei.
Reconstrucţia sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare la grădiniţa de copii din s. Cucoara, r. Cahul
– 540 300 lei.
Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă
a s. Rogojeni, r. Şoldăneşti – 1 500 000 lei.
Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiei de
epurare, s. Costeşti, r. Ialoveni – 3 000 000 lei.
Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor
din r. Hânceşti, etapa I – localităţile din lunca râului
Prut; etapa II – localităţile Cotul Morii, Obileni, Sărăteni, Leuşeni – 6 000 000 lei.
Construcţia apeductului şi reţelelor de canalizare
cu restabilirea sondei arteziene din s. Baurci, r. Ceadâr-Lunga – 1 500 000 lei.
Construcţia sistemului de aprovizionare cu
apă, canalizare şi epurare în s. Sârcova, r. Rezina –
1 500 000 lei.
Construcția sistemului de apeduct, canalizare şi
epurare, s. Corjeuţi, r. Briceni – 1 068 152 lei.
Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă şi
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canalizare al s. Făgădău, r. Făleşti, etapa I (apeduct)
– 500 000 lei.
Alimentarea cu apă a s. Bursuceni, r. Sângerei –
1 000 000 lei.
Reconstrucţia şi extensiunea sistemului de alimentare cu apă din s. Cârnăţeni, r. Căuşeni –
3 000 000 lei.
Renovarea apeductului pentru conectarea a 52
gospodării din s. Mihuleni, r. Şoldăneşti – 78 933 lei.
Instalaţii de epurare şi reţele de canalizare, s. Horeşti, r. Ialoveni – 1 500 000 lei.
Construcţia reţelelor de canalizare în sec. Butoi
din Peresecina, Orhei – 1 000 000 lei.
Construcţia reţelelor de canalizare din s. Grătieşti,
mun. Chişinău – 1 500 000 lei.
Reconstrucţia staţiei de epurare şi măsuri ecologice de protecţie a surselor de ape naturale din s. Gura
Căinarului, r. Floreşti, etapa II – 4 000 000 lei.
Construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de
epurare, zona de nord a s. Vorniceni, r. Străşeni –
1 500 000 lei.
Aprovizionarea cu apă şi canalizare a s. Bogzeşti, r.
Teleneşti, etapa II – 3 000 000 lei.
Montarea turnului de apă şi reabilitarea fântânii
arteziene, s. Râşcova, r. Criuleni – 205 000 lei.
Reconstrucţia şi amenajarea fântânii publice,
s. Regina Maria, r. Soroca – 30 000 lei.
Construcţia şi amenajarea fântânii de mină la grădiniţa de copii ,,Albinuţa”, s. Lărguţa, r. Cantemir –
30 000 lei.
Reconstrucţia reţelelor de aprovizionare cu apă
potabilă, s. Malovata Nouă, r. Dubăsari, etapa II –
1 500 000 lei.
Alimentarea cu apă a s. Grădiniţa, r. Căuşeni, inclusiv a turnului de apă şi construcţia sistemului de
canalizare – 500 000 lei.
Reparaţia capitală a staţiilor de epurare şi pompare din or. Basarabeasca – 800 000 lei.
Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, s. Slobozia-Horodişte, r. Rezina – 1 000 000 lei.
Renovarea şi extinderea apeductului pe teritoriul
satului şi a sistemului de canalizare la grădiniţa de copii şi liceul din s. Caplani, r. Ştefan Vodă – 1 000 000 lei.
Extinderea apeductului de apă potabilă, s. Soltăneşti, r. Nisporeni – 85 340 lei.
Renovarea sondei arteziene şi aprovizionarea cu
apă, s. Moleşti, r. Ialoveni – 278 190 lei.
Construcția colectorului de canalizare, or. Durleşti, mun. Chişinău, etapa IV – 500 000 lei.
Renovarea apeductului din zona Sud-Est, s. Ţarigrad, r. Drochia, etapa II – 941 795 lei.
Construcţia turnului de alimentare cu apă potabilă, s. Roşieticii Vechi, r. Floreşti – 372 946 lei.
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Amenajarea izvorului din s. Şirăuţi, r. Briceni –
30 000 lei.
Forarea sondei arteziene şi construcţia porţiunii
de apeduct pentru racordarea sondei proiectate la reţelele de apeduct existent din com. Larga, r. Briceni
– 500 000 lei.
Reconstrucţia şi amenajarea unei fântâni publice
în s. Bărboieni, r. Nisporeni – 30 000 lei.
Canalizarea în s. Roşu, r. Cahul cu conectarea la
sistemul de canalizare a or. Cahul – 1 000 000 lei.
Construcţia şi reconstrucţia sistemelor de canalizare şi a staţiei de epurare, s. Chirileni, r. Ungheni,
etapa III – 2 899 120 lei.
Construcţia apeductului magistral Leova-Sârma
– Tochile Răducani -Tomai -Sărata Răzeşi, r. Leova,
etapa I – 1 000 000 lei.
Reparaţia şi extinderea apeductului în s. Răciula,
r. Călăraşi – 150 000 lei.
Reparaţia şi amenajarea izvorului din s. Mihuleni,
r. Şoldăneşti – 29 999 lei.
Renovarea şi amenajarea fântânii de la spital,
cişmelei din ograda bisericii şi cişmelei din centrul
s. Selişte, r. Nisporeni – 90 000 lei.
Amenajarea a două izvoare publice din s. Olişcani,
r. Şoldăneşti – 60 000 lei.
Amenajarea a trei fântâni din com. Lipoveni, r. Cimişlia – 76 653 lei.
Amenajarea a două fântâni din com. Ialpugeni,
r. Cimişlia – 58 786 lei.
Curăţarea, paşaportizarea şi amenajarea unei fântâni publice din centrul satului Buţeni, r. Hânceşti –
27 743 lei.
***
Pe parcursul trimestrului II al a. 2013, cu suportul
programului de finanţare FISM, au fost implementate
subproiecte de renovare a sistemelor de aprovizionare
cu apă şi sanitaţie în următoarele localităţi:
◆ s. Mălăieşti, r-nul Râşcani, cost de proiect –
220176 lei;
◆ s. Ramazan, r-nul Râşcani, cost de proiect –
846027 lei;
◆ s. Sverdiac, r-nul Râşcani, cost de proiect –
700452 lei.

***

Ministerul Mediului prezintă informaţia privind
activitatea în trimestrul II al a. 2013.
Cadrul legislativ.
– promovarea proiectului Legii serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
– elaborarea proiectului Concepţiei privind protecţia împotriva inundaţiilor;
– examinarea şi fundamentarea cerinţelor de modi13

ficare a Legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la
apa potabilă;
– elaborarea proiectului HG privind Planul de elaborare şi aprobare a actelor normative necesare
implementării Legii Apelor nr. 272 din 23.12.2011;
– elaborarea primei versiuni a Ghidului privind cerinţele minime pentru pregătirea unui Plan General de AAC pentru raioane, unităţi territorial-administrative, regiuni şi la nivel naţional;
– elaborarea unei versiuni a terminologiei în domeniul AAC;
– iniţierea unui şir de activităţi, respectiv:
– actualizarea Strategiei din 2007 de aprovizionare
cu apă şi de canalizare a localităţilor;
– profilul Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă;
-profilul Regulamentului privind zonele de protecţie
sanitară a prizelor de apă din sursele apelor de suprafaţă şi a prizelor apelor subterane;
– profilul Regulamentului privind exploatarea sistemelor de colectare şi a staţiilor de epurare a apelor
uzate în localităţile urbane;
– profilul Regulamentului privind epurarea apelor
uzate în localităţile rurale.
Monitorizarea şi coordonarea proiectelor internaţionale.
– Proiectul Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială;
– Proiectul Dezvoltării Regionale şi Protecţiei Sociale,
construcţia staţiei de epurare a apelor uzate de tip
ZUC în or. Orhei, susţinut de Comisia Europeană
şi BM;

Andrei JURAVELI, director al Agenţiei pentru
Geologie şi Resurse Minerale:
– Felicitări colectivului redacţiei „Revista Apelor”
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– Proiectul „Program de Dezvoltare a Companiilor de
apă în 6 raioane”, susţinut de BERD, BEI, NIF. În
acest proiect activează 2 echipe de consultanţă EPTISA (din iulie 2011) şi FOPIP (din 7 noiembrie
2011), activitatea cărora este coordonată de specialiştii de la Ministerul Mediului.
– Programul de Susţinere a Politicilor de Sector;
– Proiectul „Dezvoltarea şi implementarea PPP pentru îmbunătăţirea aprovizionării cu apă şi canalizare a regiunii de Nord a RM”, susţinut de Banca
Mondială pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate a proiectului propus;
– Proiectul de reabilitare a Sistemelor de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare, susţinut de Fondul Kuweitian;
– Proiectul «Reforma Sectorului de Irigare din cadrul
proiectului Tranziţia la agricultura performantă a
Programului «Compact», susţinut de SUA;
– Proiectul «ApaSan », susţinut de Agenţia Elveţiană
pentru Dezvoltare şi Cooperare şi ADA, care include şi Proiectul «Comunitatea practicienilor»;
– Proiectul «Modernizarea serviciilor publice locale
în RM. Actualizarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a raioanelor Râşcani şi Cahul, componenta AAC», susţinut de GIZ;
– Proiectul „Şcoala profesională ca furnizor de instruire şi formare pentru sectorul apă şi canalizare”,
susţinut de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.
– Proiectul „Protocolul Apa şi Sănătatea”;
– Propuneri de colaborare în domeniul sectorului
AAC cu Israel, Lituania, Belarus, Austria, Polonia,
Cehia, Turcia, Estonia, România.

care este o publicaţie cu adevărat reuşită, întrucât face
parte din grupul acelor publicaţii care îmbină informaţia utilă cu profesionalismul, problemele de strategie cu cele de actualitate – toate în favoarea protecţiei
şi utilizării raţionale a resurselor de apă. Publicaţia
este urmărită cu atenţie de către colaboratorii Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, deoarece
oferă cele mai noi informaţii, dezbate în paginile sale
probleme stringente cu privire la resursele de apă.
Este de apreciat faptul că revista nu doar expune problemele actuale din domeniu, actuale pentru întreaga populaţie, dar propune soluţii, face recomandări,
promovează experienţe avansate din ţară şi de peste
hotare.
Mult succes în continuare!
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PROIECTE REGIONALE

Apeductul ,,Soroca-Bălţi” între realitate şi planuri de viitor
Apeductul ,,Soroca -Bălţi” este cea mai mare conductă de apă din Republica Moldova. A fost construit
şi dat în exploatare în anul 1984 pentru a furniza apă
potabilă de la priza de apă a râului Nistru în oraşele
Soroca şi Bălţi, precum şi în localităţile rurale din vecinătatea cursului acestuia. Deşi potenţialul apeductului este enorm (conducta de transport din oţel cu
grosimea de 10mm, Dn – 1200-1000 mm; lungimea
totală a apeductului – 87,3km; cantitatea de apă care
se află în permanenţă în apeduct constitue ≈75 000
m3), în prezent se furnizează apă doar pentru oraşele
Soroca şi Bălţi, valorificându-se astfel doar o treime
din capacitatea proiectată.
Staţia de tratare a apei din râul Nistru a fost pusă
în funcţiune în 1984, având o capacitate totală de 180
000 m3/zi. Actualmente, prima tranşă de instalaţii
este în funcţiune, tranşa a doua necesitând reparaţii
capitale.
Cele patru staţii de pompare construite ridică apa
la înălţimea de 262 m, iar după cumpăna de ape gravitaţional apa ajunge în mun. Bălţi.
La momentul de faţă administraţia asigură, cu
greu, vânzările de apă care permit acoperirea costurilor operaţionale. Situaţia poate fi considerată ca fiind
critică, luând în calcul următoarele:
· Capacitatea neutralizată generează costuri ridicate fixe care trebuie incluse în tarif.
· Incapacitatea consumatorilor angro de a plăti facturile de apă pune în pericol funcţionarea
apeductului şi poate duce, în cele din urmă, la
furnizarea către mun. Bălţi a apei ce nu ar corespunde cerinţelor sanitare.
· Reintroducerea regimului intermitent (pe ore)
de alimentare cu apă a unor cartiere din oraşele
Bălţi şi Soroca.
Pentru depăşirea acestei situaţii Guvernul şi conducerea a 7 raioane au semnat un memorandum de
susţinere a unei abordări comune a problemei, care
prevede şi crearea unei Asociaţii regionale de prestare
a serviciilor de apă şi canalizare.
În acest context, Ministerul Mediului a angajat un
consultant pentru elaborarea unui proiect de parteneriat public-privat (PPP) privind furnizarea serviciilor de apă potabilă şi de evacuare a apei uzate în regiunea de nord a Republicii Moldova. Sarcina a constat
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în efectuarea unei analize juridice, tehnice, de mediu,
financiare, contabile şi economice complete.
Elementul de bază (coloana vertebrală a acestui
proiect) va fi Apeductul Soroca-Bălţi deja existent
(SBP). Apeductul este deţinut şi exploatat de Întreprinderea Interraională de Stat ,,Acva-Nord”, aflată în
subordinea Ministerului Mediului. Cu excepţia oraşelor Soroca şi Bălţi, toate celelalte oraşe şi sate din
regiunea de nord a ţării captează ape subterane care
sunt extrem de poluate, nepotrivite pentru alimentarea cu apă în condiţii de suguranţă pentru toate zonele urbane şi rurale. Conexiunile de la apeduct către
alte raioane învecinate (Sângerei, Teleneşti, Floreşti,
Drochia, Râşcani) au fost analizate împreună cu reţelele de alimentare cu apă din interiorul localităţilor.
Principalul obiectiv de dezvoltare pentru sectorul
de Apă şi de Canalizare în Moldova este de a asigura
accesul la servicii sigure, de încredere şi durabile de
alimentare cu apă potabilă pentru toţi, la un preţ accesibil. În special, proiectul de PPP urmăreşte:
· să îmbunătăţească nivelul şi utilitatea serviciilor de alimentare cu apă în zonele de Nord şi de
Centru ale Moldovei;
· să crească eficienţa furnizării serviciilor;
· să asigure durabilitatea financiară, tehnică şi de
mediu pe termen lung, luându-se în considerare
constrângerile de accesibilitate pentru utilizatorii finali;
· să facă investiţii de capital ,,inteligente” şi optime.
Instrumentul avut în vedere de Guvernul Republicii Moldova pentru a atinge aceste obiective este,
după cum s-a menţionat deja, un parteneriat public
privat, care ar fi primul, din Moldova, de acest gen în
domeniul alimentării cu apă la nivel regional. Dacă
va fi structurat şi implementat cu succes, este de aşteptat ca proiectul să aibă un impact semnificativ de
tranzacţie care ar rezulta din înfiinţarea primei operări de tip privat pentru o companie de apă şi apă
uzată, exploatată de un operator privat cu experienţă.
Aceasta ar demonstra potenţialul înalt al parteneriatului public-privat în sectorul Apă şi Canalizare, încurajând preluarea practicilor respective şi de către
alte companii din ţară.
La calcularea nivelului de investiţii au fost realizate trei etape de analiză.
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Pasul I a inclus exerciţiul de master-planning în
care a fost estimată investiţia totală necesară pentru a
conecta satele din fiecare raion la apeduct.

Pasul III a presupus determinarea priorităţii mai
avansate a două tipuri de investiţii:
· conectarea capitală a fiecărui raion la apeduct;

Estimările de investiții

Nivel de master plan

Strategia pe termen
mediu

Scenariul 1

Scenariul 2

Scenariul 3

Captare si Statia de Tratare a Apei

13,475,200

13,475,200

627,480

2,387,480

627,480

Pasul II a inclus stabilirea priorităţilor investiţionale, luându-se în considerare nivelul relativ egal de
investiţii pentru fiecare raion.

· investiţii de creştere a eficienţei în oraşe şi a apeductului în ansamblu.
Investiţiile estimate în cadrul diferitelor scenarii
sunt prezentate în tabelul 1.

Tabel 1. Estimarea nevoilor de investiţii (în euro)

Captare şi Staţia de Tratare a Apei

13,475,200

Strategia pe termen
mediu
13,475,200

Apeductul Soroca-Bălţi
şi Staţiile de Pompare

10,716,400

10,716,400

8,922,520

8,922,520

8,922,520

Municipiul Bălţi

12,257,400

12,257,400

8,000,000

8,000,000

8,000,000

Raionul Soroca

33,096,100

9,235,100

1,640,000

1,640,000

1,450,000

Raionul Floreşti

52,129,000

8,800,100

3,000,000

3,000,000

–

Raionul Drochia

32,610,600

10,745,100

11,550,000

–

–

Raionul Râscani

32,487,900

12,744,900

10,210,000

–

–

Raionul Sângerei

34,513,800

9,110,600

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Raionul Telenești

15,708,500

7,509,900

5,050,000

5,050,000

–

236,994,900

94,594,700

50,000,000

30,000,000

20,000,000

Estimările de investiții Nivel de master plan

Total

Scenariul 1

Scenariul 2

Scenariul 3

627,480

2,387,480

627,480

Scenariul de investiţii prezentat mai sus se bazează
pe propuneri care ulterior ar putea suferi modificări
în funcţie de sursele de finanţare disponibile. Lista finală de investiţii va fi stabilită după ce vor fi identificate sursele de finanţare disponibile.

Trecerea la etapa a doua de implementare a proiectului de PPP va fi posibilă imediat ce consiliile locale (cele raionale şi cel al mun. Bălţi) vor lua deciziile
respective cu privire la participare.

Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratului Ecologic de Stat:
– Dragi prieteni, mă bucur împreună cu Dvs. pentru performanţa realizată, profesionalismul şi verticalitatea de care daţi dovadă, iată, pe parcursul a 20
de ediţii ale “Revistei Apelor”.
Vă asigur că Inspectoratul Ecologic de Stat, prin
colaboratorii săi, V-a apreciat constant munca şi devotamentul în promovarea cauzei noastre comune

– protecţia şi utilizarea raţională a resurselor de apă.
Din mari iubitori de Natură aţi reuşit să deveniţi formatori influenţi de opinie publică şi, de cele mai multe ori, ocupaţi acelaşi loc, ca şi noi, în banca responsabilităţilor pentru viitorul ţării şi al neamului.
Cu ocazia apariţiei celui de-al 20-a număr de revistă Vă aducem sincere felicitări şi Vă dorim să aveţi
mereu un cuvânt greu de spus în cauza nobilă de protecţie a Naturii şi a Omului.
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Istorii cu apa la satE

Sate însetate
Satul Roşu din raionul Cahul are peste 500 de ani
de existenţă. Istoria dezvoltării acestei localităţi înseamnă şi o luptă îndelungată a localnicilor pentru
apă potabilă. De exemplu, pentru familia Istrati, care
are 7 copii, apa este mai mult decât un strict necesar.
Este o problemă de viaţă cu prea puţine soluţii.
«Ne alimentăm cu apa care vine din sat, de la cisternă. Dar aceasta este bună de spălat, nu şi de băut;
nici chiar pentru udat grădina nupoate fi utilizată.
Pentru mâncare, pentru ceai — aducem de la fântână, care e la 300 de metri depărtare de casă», spune
Oleg Istrati.

Roşu bolile hepatice, un şir de alte patologii condiţiinate de apa de calitate proastă. Chiar ne întrebăm de
ce oamenii din sat sunt puşi la aşa grele încercări»,
ne-a relatat primarul Furtună.
Maria Ciupercă face parte din grupul de lucru
responsabil de identificarea soluţiilor pentru livrarea apei de calitate în s. Roşu. Ea cunoaşte că formula apei din satul lor e diferită de clasicul H2O.
«Am luat analiza de la toate fântânile şi le-am spus
oamenilor că apa nu este bună de băut», spune Maria Ciupercă.

Apă cu sare

Nu doar în s. Roşu, ci şi în alte localităţi din r. Cahul calitatea apei este analizată sistematic, iar rezultatele testelor arată că apa nefiltrată şi netratată corespunzător conţine elemente care pot afecta sănătatea
oamenilor.
Alexandru Calendari, şeful Secţiei Supraveghere
Sanitară din cadrul Centrului de Sănătate Publică Cahul, explică cum este văzută apa la microscop. «Dacă
facem o analiză totală din raionul Cahul, nu avem
cu ce ne lăuda. În lunca Prutului, până la Giurgiuleşti, practic fântânile arteziene sau apele subterane
sunt «bogate» în fier, produse petroliere, fluor, care
depăşesc cu mult normativele. Dacă luăm celelalte
sate, care nu sunt amplasate în lunca Prutului, acolo
e altă problemă, în majoritatea fântânilor arteziene în
ultimul timp s-au depistat concentraţii mari de fluor,
bor, elemente care acţionează negativ asupra sistemelor cardiovascular şi nervos».

Şi familia Puică din acelaşi sat confirmă existenţa unei grave probleme privind calitatea apei. «Avem
fântână, dar nu-i chiar bună apa; cu o adâncime mare
– 4 metri de apă, fântâna nu ne soluţionează problema. Vara am încercat să udăm grădina, dar iese sare.
Se bate pământul de la această apă», explică Pavel şi
Sofia Puică.
Primarul satului Roşu, Grigore Furtună, ştie care

Ape «bogate» în nitraţi

Lucrătoarea laboratorului demonstrează procedura
de testare a apei până a ajunge la consumator

este componenţa chimică a apei consumate de cetăţeni, dar şi care sunt consecinţele asupra sănătăţii oamenilor. «Analizele care au fost făcute de mai mulţi
ani ne-au demonstrat că această apă nu corespunde
niciunui criteriu bacteriologic sau chimic. Deci, situaţia este de aşa natură încât suntem nevoiţi să folosim apă nepotabilă. De zeci de ani fac ravagii în satul
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Familia Istrati din satul Roşu, r. Cahul, utilizează apa
din fântâna lor numai în scopuri menajere
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Ion Şalaru, prim-vicedirector al Centrului Naţional de Sănătate Publică din Republica Moldova, spune că problema apei de proastă calitate nu e doar a
r. Cahul, şi nici doar a generaţiei actuale. Mai multe
raioane din Moldova au apă poluată în fântâni sau
apeducte, iar calitatea dubioasă a apei a afectat generaţii în şir. «Au fost făcute numeroase studii. Dacă
mai multe generaţii consumă în permanenţă apă cu
nitraţi, pot apărea malformaţii congenitale la generaţiile următoare, inclusiv tumori maligne. Cei mai
sensibili sunt copiii, mai ales nou-născuţii care sunt
alimentaţi cu amestecuri lactate pe bază de apă cu
nitraţi».

Purificarea apei, din secolul trecut
O parte dintre localităţile raionului Cahul se alimentează cu apă din mine ori din fântâni arteziene
care nu corespunde indicilor de calitate în proporţie
de 90 la sută. Nici staţia de tratare a apei din Cahul nu
face faţă necesităţilor şi standardelor.
Petru Burlacu, primarul oraşului Cahul: «Nu putem face faţă indicilor de calitate a apei. Staţia de
tratare a apei a fost dată în exploatare în anii ’70 ai
secolului trecut. Starea acesteia lasă mult de dorit.
Am vrut să reconstruim aceasta staţie, am făcut şi
proiectul tehnic, dar nu am avut mijloace financiare.
Problema a fost abordată şi la Ministerul Mediului.
Costurile sunt mari. Suntem în căutare de mijloace financiare, vom înainta proiecte la fondul de dezvoltare regională, vom încerca şi la Agenţia de Cooperare
Internaţională a Germaniei», explică primarul.
Consiliul Raional Cahul a inclus această problemă în priorităţile sale de activitate, după ce a fost
efectuat un studiu al calităţii apelor şi situaţiei apeductelor. «Mai mult de jumătate din locuitori utilizează apa din fântâni obişnuite, însă această apă, în
proporţie de 80%, nu corespunde cerinţelor, ea trebuie tratată. De aceea, am hotărât ca în activitatea
noastră şi a consiliului raional să punem în discuţie
această problemă primordială – asigurarea cu apă
potabilă», afirmă Avram Micinschi, preşedintele raionului Cahul.

faţă peste 500 din cele 800 de gospodării din sat au
acces la apă.
Vasile Zagaevschi, directorul ÎM “Regia Apă-Canal Cahul”, susţine că în baza acestui proiect au fost
reabilitate toate staţiile de pompare din Cahul, au fost
schimbaţi 20 km de apeduct şi 18 km de conducte de
canalizare sub presiune.
Beneficiile noilor reţele de apeduct sunt apreciate mult de către cetăţeni. Maria Ciupercă din satul
Roşu spune că nu poate uita aspectul şi gustul ceaiului de până la darea în exploatare a noului apeduct.
«Ceaiul atunci era tulbure, din cauza diferitelor săruri din apa de la fântână. Acum ceaiul este limpede,
iar apa nu o mai cărăm de la fântână, ci o luăm de la
robinet, direct din bucătărie. Într-o zi s-a întâmplat
un accident şi vreo câteva ore n-a fost apă. Hopa!
Trebuia să mă duc la fântână! Uitasem deja cărarea
spre ea. Am foarte multe flori în casă şi, de când le
ud cu apă din apeduct, au început să crească foarte
frumos».
Şi familia Puică crede că este foarte mare diferenţa
dintre apa din fântâna poluată şi cea luată din noul
apeduct. «E limpede, gustoasă, e foarte bună. Nu mai
cărăm apă de la fântână, decât dimineaţa sau seara, ca
să adăpăm vitele».

15 raioane în aşteptarea apei
Raionul Cahul este de mulţi ani plasat pe harta celor 15 raioane cu acces limitat la apă potabilă. Eforturile cetăţenilor, societăţii civile şi ale autorităţilor din
ultimii ani schimbă pas cu pas situaţia. Serviciul de
apă şi canalizare din raion va trasa în acest an mai
mulţi kilometri de apeduct. Ministrul Mediului consideră că anume cooperarea internaţională va contribui mult la soluţionarea problemelor. «Avem mai
multe proiecte. În cadrul proiectului cu GIZ, care

Ceaiul şi florile – mai vii
Accesul la apă potabilă devine posibil atunci când
există o cooperare adecvată între autorităţi şi cetăţeni,
una dintre soluţii fiind proiectele de atragere a investiţiilor străine. Grupurile create în satul Roşu pentru
analiza problemei aprovizionării cu apă au înregistrat
succese. În luna noiembrie 2012 a fost inaugurată reţeaua de apeduct cu 14 km de ţevi. În momentul de
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vine cu un sprijin logistic important, elaborăm planul de aprovizionare cu apă potabilă şi pentru raionul
Cahul», susţine ministrul Şalaru.
În toamna anului 2012 la Chişinău a avut loc o
conferinţă internaţională pentru a pune în discuţie
provocările din sectorul apă şi canalizare. S-a vorbit
despre necesităţile şi priorităţile cetăţenilor, iar specialiştii invitaţi au analizat posibilele soluţii. Catari-

na de Albuquerque, raportor special al ONU privind
dreptul omului la apă potabilă de calitate, a venit la
Chişinău pentru a reafirma drepturile la apă şi sanitaţie. «Dreptul la apă şi sanitaţie, în special pentru copii, este incontestabil şi trebuie respectat. Copiii din
Moldova au dreptul să bea apă de calitate, care nu le
va afecta sănătatea şi nu le va crea probleme de dezvoltare».

Mărul discordiei dintre două consilii din Călăraşi –
cel raional şi cel orăşenesc
Cum credeţi, 27 milioane de lei sunt bani mulţi?
Intuiesc răspunsurile majorităţii – fireşte, sunt bani
foarte „serioşi”. Or, anume această sumă a cheltuit
Consiliul Raional Călăraşi, care în baza unui proiect
finanţat de Agenţia de Dezvoltare „Centru” a construit o staţie de epurare a apelor reziduale, produse de
cei peste 15 mii de locuitori ai oraşului. Necesitatea
edificării staţiei era mai mult decât stringentă pentru
oraş, dat fiind faptul că cea veche, după o exploatare
de decenii, nu-şi mai putea îndeplini misiunea, tone
de reziduuri fecale şi de altă natură fiind deversate
zilnic, fără epurare, direct în râul Bâc, ce-şi poartă
apele mai departe spre Străşeni, Chişinău şi Anenii
Noi. Din această cauză, în special în perioada caldă
a anului, apele Bâcului deveneau când roşii ca sângele, când negre ca păcura, răspândind miasme greu de
suportat. Probabil, anume aceste argumente imbatabile prezentate de către membrii Consiliului Raional
Călăraşi au convins AD „Centru” să aloce, acum doi
ani, cele 27 milioane de lei pentru construcţia noii
staţii de epurare.
Pe durata lucrărilor de construcţie (ceva mai puţin
de un an) nu s-au prea auzit mari discuţii sau reproşuri din partea cuiva, inclusiv a celor care gestionează
treburile Primăriei oraşului. Iar dacă cineva, totuşi,
aducea în discuţie aceste lucrări, atunci se vorbea
doar de bine, subliniindu-se în mod deosebit faptul
că, în sfârşit, oraşul Călăraşi va scăpa de o mare durere de cap, provocată de lipsa unei asemenea instalaţii
funcţionale. Cu atât mai mult cu cât cei implicaţi în
aceste lucrări vorbeau despre utilajele viitoarei staţii
ca despre unele extrem de performante din punctul de vedere al procesului tehnologic de purificare
a apelor, aspectul dat urmând să garanteze calitatea
acestui proces vital atât pentru populaţie, cât şi pentru mediu.
Ei bune, situaţia s-a schimbat radical odată cu înRevista Apelor nr. 20, 2013

cheierea lucrărilor şi darea în folosinţă a obiectivului. Vorba e că, de fapt, apele ce intrau în acest complex tehnologic ieşeau din el... tot murdare, situaţie
ce a generat fel de fel de speculaţii. S-a ajuns până la
afirmaţiile unora că, în realitate, utilajele importate
dintr-o ţară europeană erau demult depăşite moral
şi tehnologic şi că acest aspect, coroborat cu erorile
admise la executarea lucrărilor de montare a staţiei,
a şi determinat rezultatele reale, total diferite de cele
scontate iniţial. Eforturile eşalonate pe câteva luni
bune ale celor care gestionează în prezent staţia nu au
schimbat cu nimic starea de lucruri, transformată în
mărul discordiei dintre cele două consilii – raional şi
orăşenesc.
Este adevărat, Consiliul Raional a obţinut banii şi
a construit staţia. Însă, dat fiind faptul că obiectivul
în cauză este amplasat pe teritoriul oraşului fiind destinat necesităţilor acestuia, Consiliul Raional, conform atribuţiilor sale, nu îl poate întreţine şi gestiona
în continuare. În această situaţie, Consiliul Raional a
propus în mai multe rânduri Primăriei să preia staţia în modul stabilit de actele normative în vigoare.
Însă tocmai aici au şi apărut cele mai mari divergenţe,
Consiliul Orăşenesc refuzând de fiecare dată să adopte proiectul de hotărâre care ar permite preluarea
staţiei la balanţa Primăriei. În zadar primarul Nicolae
Melnic încearcă să-i convingă pe consilieri să se pătrundă de simţul realităţii şi să voteze acest act. Majoritatea consilierilor refuză să facă acest pas, invocând
motivul, aparent justificat, că staţia nu-şi face datoria,
adică nu purifică apele reziduale şi că, în această situaţie, Consiliul Raional trebuie să ia măsuri pentru
redresarea stării de lucruri.
La rândul său, preşedintele raionului, Ilie Rău,
susţine că această situaţie incertă nu poate fi continuată la infinit: „Nu avem nici atribuţiile, nici banii
necesari pentru a gestiona mai departe acest obiectiv,
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de aceea el trebuie preluat de Primărie”. Preşedintele
mai spune că deja a dat curs unei solicitări suplimentare a consilierilor oraşului, alocând din bugetul raionului 700 mii lei pentru construcţia a încă unui bazin
de decantare a apelor ieşite din staţie. Fireşte, edilul
raionului nu exclude şi o altă variantă de rezolvare
a acestei probleme: „Dacă vom fi presaţi de situaţie,
vom proceda în corespundere cu prevederile legale –
vom scoate staţia la licitaţie şi o vom transmite unui
operator care va fi de acord să o gestioneze spre binele
oraşului”.
Apare în mod firesc întrebarea: în situaţia când
Primăria Călăraşi a concesionat pe 10 ani serviciile
de salubrizare şi de iluminare stradală ale oraşului,
instituţiile şcolare trecând, în baza ultimei reforme,
în gestiunea Consiliului Raional, dacă mai renunţă şi
la domeniul epurării apelor uzate atunci care ar mai fi
raţiunea de a păstra gospodăria comunală a oraşului
şi aşa aflată într-o stare deplorabilă din care nu poate
ieşi de ani de zile?
Preşedintele raionului pare a avea dreptate, dacă
ţinem cont de situaţia creată într-un alt sector vital al
urbei, cel termic. Din cauza scumpirii exagerate din
ultimii ani a agentului termic până la nivelul record
de peste 1850 lei gigacaloria, unul nemaiîntâlnit în
republică, acest sector rămâne cu tot mai puţini beneficiari, oamenii optând pentru alte surse de încălzire,
mai eficiente şi mai ieftine. În plus, nu putem trece
cu vederea nici faptul că cele două structuri fondate

Marin ADAM, director al Agenţiei “Apele Moldovei”:
– În legătură cu ieşirea de sub tipar a celui de-al
20-a număr al publicaţiei trimestriale “Revista Apelor”, Agenţia “Apele Moldovei” aduce un omagiu ce20

şi gestionate de Primărie, Reţelele Termice şi Gospodăria Comunal-Locativă, sunt zguduite de rezultatele
unor controale recente, efectuate de Inspecţia Financiară de Stat, care au dat în vileag delapidări masive
de mijloace, ceea ce i-a determinat pe mulţi cetăţeni
să se dezică de serviciile respective, cu atât mai mult
cu cât s-au pomenit în imposibilitatea de a achita facturile umflate peste limitele bunului simţ.
Aşa că, volens-nolens, Primăria Călăraşi, mai devreme sau mai târziu, va fi pusă în situaţia de a alege
calea optimă pentru ea care, în viziunea noastră, ar
fi, totuşi, preluarea în gestiune a staţiei de epurare şi
gestionarea acesteia spre binele oamenilor.
Tudor JOSANU,
ziarist

lor care dau dovadă de răbdare şi străduinţă pentru a
informa obiectiv publicul cu privire la starea ecologică din ţară, la activităţile menite să o amelioreze, la
eventuala contribuţie a specialiştilor şi a populaţiei în
promovarea pe scară largă a principiilor de protecţie
a mediului.
“Revista Apelor” este unica, în Republica Moldova, publicaţie cu profil ecologic care oferă informaţii
exacte, concrete, la un înalt nivel profesional privind
monitorizarea şi gospodărirea apelor de către autorităţile centrale şi cele teritoriale. Din acest punct de
vedere, publicaţia joacă un rol important nu numai în
informarea cetăţenilor, dar şi în educarea prezentelor
şi viitoarelor generaţii în domeniul protecţiei mediului şi al gestionării corecte a resurselor naturale.
În acest context, Agenţia “Apele Moldovei” doreşte colectivului redacţional succese şi perseverenţă în
promovarea în societate a unei atitudini prietenoase
mediului, parteneri şi cititori cât mai numeroşi şi mai
versaţi în domeniul vizat.
Revista Apelor nr. 20, 2013

e bine să ştim

Despre apele îmbuteliate
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 996
din 20.08.2003 cu privire la normativele de etichetare
a produselor alimentare, informaţia ce se conţine pe
etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorul
referitor la caracteristica produsului, în particular la
originea, particularităţile, compoziţia, masa/volumul,
termenul de valabilitate, certificatul de conformitate,
tehnologiile de producere, condiţiile de păstrare etc.
Se interzic categoric atribuirea produsului alimentar
a calităţilor şi efectelor ce nu-i sunt catracteristice,
încercarea de a convinge consumatorul de eventualele caracteristici excepţionale ale produsului, în timp
ce acesta este unul obişnuit. Deosebit de importantă pentru consumator este norma legală care obligă
producătorul să indice clar pe etichetă tehnologia de
producere şi sursa de extragere a produsului.
Cu regret, în Republica Moldova mulţi producători indică pe etichete informaţii denaturate, în particular referitoare la originea produselor, ceea ce este
o încălcare gravă a prevederilor legale. De exemplu,
potrivit statisticilor, la noi 90% din ape provin din
sonde şi doar 10% – din izvoare, pe când pe etichete
sintagma “apă de izvor” poate fi întâlnită foarte frecvent, constituind o modalitate de atragere a cumpărătorilor.
În conformitate cu registrul clasificărilor, apa este
de două tipuri: minerală (cu mineralizarea de peste 1
gram/litru) şi potabilă (mai puţin de 1 gram/litru). La

rândul lor, apele minerale se împart în următoarele
categorii:
◆ Ape minerale cu grad de mineralizare redus – 1-3
gram/litru.
◆ Ape minerale cu grad mediu de mineralizare – 3-5
gram/litru.
◆ Ape minerale cu grad înalt de mineralizare sau ape
sărate: peste 5 gram/litru. Acest tip de ape poate fi
consumat doar în mod dozat, în baza recomandărilor medicale.
Apa potabilă se împarte în următoarele tipuri:
◆ Potabilă naturală – în procesul producerii compoziţia acesteia nu suportă modificări.
◆ Potabilă purificată – din diverse motive, aceasta
este supusă filtrării sau curăţării prin metoda osmozei inverse.
◆ Potabilă purificată îmbogăţită suplimentar – acest
tip de apă, după ce este supus purificării, este îmbogăţit suplimentar cu calciu, iod sau alte substanţe
◆ Potabilă cu adaos artificial de minerale şi microelemente – această apă se purifică până la nivelul de
distilare, după care i se adaugă minerale şi microelemente în cantităţi necesare.
Fiecare consumator trebuie să ştie ce tip de apă îi
este indicat şi să studieze cu minuţiozitate eticheta
înainte de a opta pentru o marcă sau alta.

Elina PLEŞCA, prim-vicedirector al Serviciului
Hidrometeorologic de Stat:
– Fenomenele din ultimii ani au demonstrat că pe
teritoriul ţării riscurile legate de resursele de apă persistă şi se manifestă în cele mai diverse sfere, inclusiv
la extreme. În aceste condiţii, atât autorităţile, cât şi
populaţia au nevoie de informaţie amplă, sintetizată
cu privire la starea resurselor de apă şi posibilele riscuri din punct de vedere hidrologic, ecologic, sanitar,
al utilizării apei etc.
Cei care contribuie la elaborarea fiecărei ediţii a

„Revistei Apelor” contribuie plenar la acest proces.
Doleanţa noastră este ca orice informaţie, orice date
publicate în paginile revistei să fie utile fiecărui cititor, indiferent de domeniul în care activează, să vină
în momentul potrivit şi, unde e cazul, să poată fi aplicate pentru o gestionare durabilă a apei pe teritoriul
Republicii Moldova.
Salut cu plăcere cititorii şi colegiul de redacţie al
“Revistei Apelor” cu ocazia celui de-al 20-a număr
publicat, urându-le tuturor sănătate, înţelepciune, articole interesante şi obiective în fiecare ediţie!
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Boris JITARI, primarul satului Bălăureşti, raionul
Nisporeni:
– Am deosebita plăcere să-mi exprim opiniile în
paginile celui de-al 20-a număr al „Revistei Apelor”.
Cu această minunată ocazie, ţin să felicit echipa redacţională în frunte cu dl Vladimir Garaba. Sănătate,
putere de muncă şi cât mai mulţi cititori!
În perioada când populaţia începe să conştientizeze că apa de calitate înseamnă sănătate şi progres,
o publicaţie mai necesară decât „Revista Apelor” nu
există. Mai mult decât atât, această publicaţie trebuie
să devină „cartea de căpătâi” a angajaţilor din administraţiile publice locale care sunt direct răspunzătoare de apa consumată în teritorii.
La Bălăureşti, în anul 2005, adminstraţia locală, în
colaborare cu Agenţia Elveţială pentru Dezvoltare şi
Cooperare, a reuşit renovarea apeductului. În acest
scop au fost investiţi 2,5 milioane de lei, contribuţia populaţiei fiind de 125 mii lei. În baza celor două
rezervoare construite în anii 60 ai secolului trecut şi
modernizate conform proiectului respectiv actualmente sunt aprovizionate cu apă sigură 527 de gospodării din totalul de 670. În localitate a fost formată asociaţia obştească „Apă cristalină” care a preluat
funcţia de gestionare a procesului de aprovizionare a
populaţiei cu apă potabilă. Este de menţionat faptul
că asociaţia a mai identificat o sursă de apă, fiind construit încă un rezervor, ceea ce a suplimentat considerabil debitul apeductului. Actualmente, preocuparea principală a administraţiei şi a comunităţii săteşti
este asigurarea caracterului durabil al aprovizionării
cu apă. O soluţie în acest sens ar fi corelarea tarifului
pentru apă cu cheltuielile reale suportate la livrarea
acestui serviciu.
„Revista Apelor” reflectă la un înalt nivel de competenţă aceste şi alte probleme legate de apa la sate,
oferind soluţii, modele de succes, care ar putea fi preluate şi îmbunătăţite. Pentru aceasta administraţiile
locale sunt recunoscătoare colegiului redacţional.
Emilia EVDOCHIMOV, şefa Oficiului Completare al Centrului de Informare şi Documentare „Mihail Sadoveanu”, Soroca:
– De câţiva ani, graţie bunăvoinţei colegiului redacţional şi personal dlui Vladimir Garaba, redactorul “Revistei Apelor”, bibliotecile raionului Soroca
primesc această publicaţie, pe care, ţinând cont de
tematica sa, o considerăm de mare actualitate pen22

tru întreaga ţară. De-a lungul vremii, revista a inserat
numeroase articole, studii, interviuri, informaţii de
natură să propage experienţa avansată în domeniul
resurselor acvatice şi sanitaţiei, să formeze atitudinea
prietenoasă a populaţiei faţă de bogăţia lăsată nouă
de Dumnezeu – APA. Revista şi-a dobândit un EU al
său, are un şir de rubrici permanente care se citesc cu
interes. În susţinerea acestei afirmaţii vin şi opiniile
bibliotecarilor din localităţile raionului.
Stela TOMA, biblioteca Tătărăuca-Veche, raionul
Soroca:
– Cititorii sunt foarte recunoscători pentru faptul
că în biblioteca satului nostru apare regulat, număr
cu număr, “Revista Apelor”. În special, publicaţia
este căutată de către elevii din clasele mari, pedagogi,
funcţionarii publici locali. Cele mai solicitate, în acest
sens, rubrici sunt “Experienţe” şi “Istorii cu apa la
sate”, deoarece din acestea avem cu toţii ce învăţa.
Larisa PRISĂCARI, biblioteca Şolcani, raionul
Soroca:
– De şapte ani în biblioteca noastră funcţionează
un club al micilor ecologişti “AVE NATURA”. Deseori, în activitatea clubului ne ghidăm de materialele
publicate în “Revista Apelor”, deoarece avem certitudinea că sunt veridice, fundamentate ştiinţific,
realizate la un bun nivel profesional. Suntem foarte
recunoscători oamenilor care au grijă ca această publicaţie să se menţină în aria preocupărilor actuale
ale populaţiei ţării, în special ale celei rurale, unde
problema apei potabile este deosebit de stringentă, ca
materialele semnate de către personalităţi versate în
domeniul protecţiei resurselor de apă să ajungă până
în cele mai îndepărtate colţuri ale Moldovei. Dorim
revistei să se menţină la acelaşi înalt nivel de profesionalism, să abordeze cu mult curaj problematica
apei şi sanitaţiei, să reziste provocărilor de pe piaţa
mediatică autohtonă, iar colaboratorilor redacţiei le
dorim multă sănătate, energie creatoare şi, nu în ultimul rând, recunoştinţa cititorilor.
Victor STÂNĂ, primar al localităţii Gura Galbenei, raionul Cimișlia:
– Apa este un factor indispensabil vieţii pe pământ. Odată cu trecerea anilor, conştientizăm că siguranţa şi calitatea apei rămâne o problemă majoră
şi stringentă în planul de acţiuni al fiecărui cetăţean,
Revista Apelor nr. 20, 2013

care a înţeles unde sunt lacunele şi că ele ar trebui
eliminate. Strategic vorbind, nimic nu e mai dificil
decât începutul, dar cum să începi soluţionarea unei
probleme care an de an este discutată în cadrul forumurilor, training-urilor, şedinţelor... Si tocmai tu
te-ai găsit eroul? Asta-i întrebarea! Şi răspunsul ni-l
oferă imediat „Revista Apelor” – unde, care, cum e
începutul.
Revista e ghidul perfect care ne demonstrează perspectivele ţării noastre dacă vom avea toţi acces la apa
potabilă. Revista ne îndeamnă să iniţiem planuri de

Gheorghe ȘALARU, ministru al Mediului:
– Elementul esențial al existenței umane este mediul înconjurător, iar protecția acestuia este o problemă majoră, un veritabil fenomen social, vădită
fiind la nivel mondial preocuparea omenirii pentru
atenuarea amenințărilor ce planează asupra mediului, punând în pericol dezvoltarea durabilă şi asta
deoarece ecologia și economia modernă se întrepătrund reciproc.
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acţiuni care vor spori calitatea apelor şi vor ameliora
sănătatea populaţiei, ba chiar ne prezintă şi istorii de
succes, care devin un imbold pentru noi, ne ambiţionează să ne dorim progresul şi schimbarea.
În calitate de primar al satului Gura Galbenei,
prin care îşi duc liniştit cursul două izvoare, mă simt
obligat să bat clopotele de alarmă şi să ne punem pe
treabă. Dar cum numic nu reuşeşte omul de unul singur, voi insista ca fiecare locuitor al satului să citească
şi să analizeze „Revista Apelor” şi împreună să protejăm şi să utilizăm raţional resursele acvatice.
Să ne ajute Dumnezeu!

În măsura iminentei împăcări cu Natura, reforma
tuturor domeniilor economiei naționale a condiționat
necesitatea schimbării atitudinii față de folosirea resurselor naturale, a promovării unei dezvoltări economice și sociale compatibile cu mediul înconjurător. Anume sub acest unghi și este promovată de către
”Revista Apelor” grija față de cea mai mare bogăție a
omenirii – APA. Importanța editării acestei publicați
este incontestabilă, dat fiind faptul că în republică
avem prea puține tribune de unde să lansăm mesajul nostru de bază: „Pentru a supravieţui ca neam,
generațiile prezente și viitoare trebuie să posede un
minim de cultură și educație ecologică, să respecte
picătura de apă și firul de iarbă verde, să poarte responsabilitate pentru mediul înconjurător!”.
Felicit colectivul redacției cu ocazia apariţiei celui
de-al 20-a număr al revistei şi îndemn colectivul să se
înarmeze cu voinţă, cunoştinţe şi chibzuinţă pentru a
contribui plenar la ocrotirea naturii, fiind motivat de
dragostea faţă de frumos, faţă de semeni, față de acest
meleag – Moldova.
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„Revista Apelor”, nr. 1-19.

Retrospectiva selectivă a celor mai importante publicaţii

Nr. 1, 2007
◆ Asigurarea cu apă potabilă a populaţiei – obiectiv
strategic. Valeriu CATRINESCU, director al Institutului
„Acvaproiect”
◆ Studiu privind managementul întreprinderii de
alimentare cu apă şi canalizare din mun. Chişinău (expunere rezumativă). Vladimir GARABA, preşedinte al
OTC a MEM
◆ Actualizarea standardelor Republicii Moldova în
domeniul apelor. Dr. Petru COCÎRŢĂ, şef al Laboratorului Standarde şi Normative de Mediu, Institutul de
Ecologie şi Geografie, AŞM
◆ Dezinfectarea apei potabile: probleme şi soluţii. Mihai COJOCARU, şef al Centrului de Presă al SA
„Apă-Canal Chişinău”
◆ Principiile baziniere de management al resurselor de apă în Republica Moldova. Mihai PENCOV, preşedinte, Ion FLIURŢĂ, inginer coordonator, Concernul
„Apele Moldovei”
◆ O viziune nouă asupra unei probleme trenante.
Recomandările Forumului Apelor din bazinul râului Bâc

Nr. 2, 2007
◆ Republica Moldova va fi o ţară prosperă doar
atunci, când toată populaţia va avea acces la apă de calitate. Interviu cu Veaceslav IORDAN, director al Agenţiei de Stat „Apele Moldovei”
◆ Unde irigare nu e, nimic nu e. Învăţămintele secetei din 2007
◆ Standardele de calitate a apelor de suprafaţă. Proiecte internaţionale
◆ Rezultatele consultărilor naţionale privind implementarea Strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare. 11-13 septembrie 2007, Bălţi, Cahul, Chişinău
◆ Hipocloritul aduce beneficii securităţii mediului. Mihai COJOCARU, şef al Centrului de Presă al SA
„Apă-Canal Chişinău”

Nr. 3, 2008
◆ Aspecte problematice ale Strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare. Valentin BORDENIUC, expert în domeniul apelor
◆ Irigarea în Republica Moldova: cine va rupe cercul vicios? Vladimir DONEŢ, specialist principal, IP
„Acvaproiect”
◆ Proiect cu finanţare internaţională la Orhei. Mihai CHIPERI, director al Regiei „Apă-Canal Orhei”
24

◆ Calitatea apei şi sănătatea populaţiei. Dr.-hab.,
prof. Grigore FRIPTULEAC, şef al Catedrei Igienă,
USMF „Nicolae Testemiţanu”

Nr. 4, 2008
◆ Dezastru natural amplificat de om. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Amestecul brutal în procesele naturale nu rămâne fără pedeapsă. Dialog cu Valeriu CAZAC, director al
Serviciului Hidrometeorologic de Stat
◆ Seceta şi irigarea. Tudor BAJURA, şef al Centrului
de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală, IEFS
◆ Măsură eficientă de reducere a maladiilor condiţionate de apă. Ion ŞALARU, şef al Secţiei Igiena Mediului, CNŞPMP
◆ Calitatea apelor subterane şi sănătatea populaţiei
din raionul Călăraşi. Ion LUPU, director al Centrului de
Medicină Preventivă Călăraşi

Nr. 5, 2009
◆ Valea Morilor: învăţăminte pentru viitor. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Probleme ale colaborării transfrontaliere în bazinul fluviului Nistru. Ilya TROMBIŢKI, Tatiana SINEAEVA, Asociaţia Ecologică Internaţională „Eco-TIRAS”
◆ Irigarea: cum o aplicăm corect? Acad. Andrei GAVRILIŢĂ, profesor universitar, preşedinte al Asociaţiei
Naţionale „Ştiinţa Apelor”
◆ Reanimarea flotei fluviale moldoveneşti. Igor ZAHARIA, şef al Sectorului Naval, Agenţia de Stat a Transportului
◆ Sanitaţia ecologică. Sănătate, confort, mediu curat. Nadejda ANDREEV, Asociaţia WISDOM

Nr. 6, 2009
◆ Lângă Bâc, la mărgioară. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Aspecte ale implementării Strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare. Mihai PENCOV, vicedirector general al Agenţiei „Apele Moldovei”
◆ Proiectul internaţional „pavează” calea spre
schimbare. Paşii urmează să-i facem noi. Experţi internaţionali despre problemele apei în Republica Moldova
◆ Impactul apei din fântânile de mină asupra sănătăţii populaţiei. Dr.-hab., prof. Nicolae OPOPOL, şef al
Catedrei Igienă şi Epidemiologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
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Nr. 7, 2009
◆ Irigarea este la ordinea de zi în raionul Ştefan
Vodă. Iosif BOLOZAN, director al ÎS „Staţiunea tehnologică pentru irigaţie” Ştefan Vodă
◆ Criza globală nu poate anula proiectele deja lansate, dar o ajustare la noile condiţii se impune. Experţi
internaţionali despre problemele apei în Republica Moldova
◆ La Lozova apa curgătoare dispare. Investigaţie jurnalistică
◆ Vegetaţia luncilor râurilor mici din stânga Prutului de Mijloc. Aliona MIRON, cercetător ştiinţific, Grădina Botanică, AŞM
◆ Monumente hidrologice: izvorul Jeloboc

Nr. 8, 2009
◆ A bătut ora iniţiativelor locale. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Anenii Noi: apă pentru roade stabile. Repere actuale în activitatea ÎS „Staţiunea tehnologică pentru irigaţie” Chişinău
◆ La Truşeni dispar râuleţele. Cine va răspunde în
faţa urmaşilor? Investigaţie jurnalistică
◆ În prag de scandal ecologic internaţional, provocat de iresponsabilitate. Investigaţie jurnalistică
◆ Monumente ale naturii: rezervaţia ştiinţifică
„Prutul de Jos”

Nr. 9, 2010
◆ Caiet de sarcini pentru sectorul apelor. Vladimir
GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Nu avem atât de multe publicaţii periodice de
specialitate ca să le ignorăm. Interviu cu Gheorghe ŞALARU, ministru al Mediului
◆ Deshidratarea nămolului prin metoda geotuburilor. Arcadie Rusnac, şef al Departamentului Asigurarea
Calităţii, Control şi Reglementare, SA „Apă-Canal Chişinău”
◆ Punctul critic a fost atins. Ce urmează? Nicolae
DIMITROGLO, director al „Apă-Canal Comrat”
◆ Zone Umede Construite: alternativă pentru sistemele tradiţionale de epurare a apelor uzate. Alexandru
JUBEA, expert tehnic, proiectul ApaSan
◆ An istoric pentru transportul naval din Republica Moldova. Igor ZAHARIA, şef al Serviciului Transport
Naval, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
◆ Să salvăm râurile mici azi. Mâine poate fi prea târziu. „Masă rotundă” cu participarea experţilor naţionali
◆ Monumente hidrologice: Izvorul Mare de la Cotova

Nr. 10, 2010

◆ Inundaţiile: impactul asupra mediului, digurile
şi asigurarea contra calamităţilor. Vladimir GARABA,
redactor al „Revistei Apelor”
◆ Reprezentăm acea structură a statului care impulsionează schimbarea în bine în domeniul vital al
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managementului resurselor de apă. Interviu cu Ion
LUPU, director al Agenţiei „Apele Moldovei”
◆ Natura Moldovei merită a fi protejată. Opiniile expertului francez Pierre-Henri Dodane cu privire la ecotehnologiile moderne de sanitaţie
◆ Zona Umedă Construită pentru azilul de bătrâni
din Sărata Galbenă
◆ Monumente hidrologice: izvoarele de la Horodişte
◆ Institutul „Acvaproiect”: 45 de ani în serviciul
ţării

Nr. 11, 2010
◆ Avem nevoie de o strategie naţională de comunicare. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Aprovizionarea populaţiei cu apă de calitate rămâne problema nr. 1 de sănătate în Moldova. Interviu
cu Ion BĂHNĂREL, director general al Centrului Naţional de Sănătate Publică
◆ Unele măsuri de adaptare a managementului resurselor de apă la schimbarea climei. Mihai Pencov,
vicedirector, Ion FLIURŢĂ, consultant, Victor BUJAC,
administrator ÎS „Direcţia bazinieră”, Agenţia „Apele
Moldovei”
◆ Cooperarea moldo-română pe râul Prut. Ilya
TROMBIŢKI, Asociaţia Ecologică Internaţională „EcoTIRAS”

Nr. 12, 2011

◆ Problema aprovizionării cu apă – în topul priorităţilor parteneriatului UE-RM. Interviu cu Dagmar
Kaljarikova, reprezentant al Delegaţiei UE în Republica
Moldova
◆ Lupta cu seceta. Din istoricul irigaţiei în Moldova. Vladimir DONEŢ, specialist principal, Institutul
„Acvaproiect”
◆ Impactul afluenţilor din dreapta asupra calităţii
apelor fluviului Nistru. Rezultatele rezumative ale studiului ştiinţific realizat de către un grup de savanţi de la
AŞM

Nr. 13, 2011
◆ Avem şansa să decidem cum folosim apa pentru
irigare. Inga BURLACU, consultant, Programul „Compact” al Fondului „Provocările Mileniului – Moldova”
◆ Servicii de apă şi canalizare în condiţii extreme.
Constantin COSTOV, director al ÎM „Apă-Canal Străşeni”
◆ Poziţia ONG-urilor de mediu privind apele de suprafaţă
◆ Monumente ale naturii: rezervaţia ştiinţifică hidrologică „Iagorlâc”
◆ Calitatea apei râului Răut. Gavril GÂLCĂ, şef al
Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului, SHS

Nr. 14, 2011
◆ Perspectivele şi provocările sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie. Vladimir GARABA, redactor al
„Revistei Apelor”
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◆ SA „Apă-Canal Chişinău” se aliniază la experienţa partenerilor din UE. Raport despre vizita de reciclare
a specialiştilor de la SA „Apă-Canal Chişinău” în Franţa
◆ Experienţa Elveţiei privind administrarea descentralizată a sistemelor de alimentare cu apă. Dr. în
drept Nicole TOPPERWIEN
◆ Portul Giurgiuleşti între realizări şi probleme.
Igor ZAHARIA, şef al Serviciului Transport Naval, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Nr. 15, 2012
◆ Pericole majore pentru râurile Prut şi Nistru. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Managementul resurselor de apă este o prioritate
în programul de dezvoltare a Republicii Moldova. Interviu cu Gheorghe ŞALARU, ministru al Mediului
◆ Patruzeci de ani în serviciul populaţiei. Victor
CIOBANU, director al ÎM „Apă-Canal Ungheni”
◆ Impactul irigării asupra mediului ambiant. „Masă
rotundă” cu participarea experţilor naţionali
◆ Povestea râurilor mici: Cubolta pe drumul spre
reabilitare. Oleg ROTARI, ACT „Ormax – Secretariatul
Tehnic CHB Cubolta”
◆ Proiecte cehe de dezvoltare în Republica Moldova
a serviciilor de apă şi sanitaţie. Daniela MOYZESOVA,
consilier în domeniul cooperării pentru dezvoltare, Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova

Nr. 16, 2012
◆ Barajele şi acumulările de apă: ce facem cu ele?
Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Povestea râurilor mici: Bucovăţ în pragul unei noi
vieţi. Petru BOTNARU, Secretariatul Consiliului Bazinal Bucovăţ
◆ Aspecte stringente ale gestionării apelor în Mol-
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dova. Dr. Andrei GUMOVSCHI, conferenţiar universitar, ULIM

Nr. 17, 2012

◆ Seceta şi apa. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011

Nr. 18, 2013
◆ Realizarea dreptului la apă potabilă pentru locuitorii satelor. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei
Apelor”
◆ SA „Apă-Canal Chişinău” la 120 de ani: realizări,
probleme, soluţii, proiecte. Interviu cu Constantin
BECCIEV, director general al SA „Apă-Canal Chişinău”
◆ Vizită de lucru la „Castelul Apei din Europa”. Comentarii pe marginea schimbului de experienţă al membrilor Comunităţii Practicienilor din sectorul Apă şi Sanitaţie al Moldovei cu partenerii din Elveţia
◆ Activitatea ÎS „Direcţia bazinieră de gospodărire
a apelor” capătă contur real. Victor BUJAC, inginer-şef
al ÎS „Direcţia bazinieră de gospodărire a apelor”

Nr. 19, 2013
◆ Alimentarea cu apă a satelor mici. Vladimir GARABA, redactor al „Revistei Apelor”
◆ Apa este însăşi viaţa, s-o protejăm şi s-o administrăm gospodăreşte. Interviu cu Constantin CRÂŞMARU, şef-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat
◆ Un deceniu de apă sigură la Cristeşti, Nisporeni.
Modele pozitive de colaborare cu partenerii internaţionali în domeniul aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei
◆ EVER BLUE înseamnă eficienţă şi gestiune modernă. Proiecte locale implementate de SA „Servicii comunale Floreşti”
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Water Journal 20 Abstract

The magazine’s editorial describes some changes that
have occurred in the sphere of protection and use of water
resources within seven and a half years from the appearance of the first issue of Water Journal publication. The author
believes that still at state level more things are to be done.
The two years delay in adoption of the Water Law has retained the process of endorsement of the vast number of
by-laws. Just within last days the Government has approved
only some regulations. This as well implies changes occurring at the institutional structure level. The special division
was created within the Ministry of Environment, but according to some experts judgments it duplicates the functions
of the Apele Moldovei Agency. According to environmental
monitoring, surface water quality has remained without major changes, however indicators for rivers Bic and Raut have
worsened. In the last 4-5 years one can see the rivers drying
phenomenon for the largest part of the year, in parallel with
the overall degradation of the water bodies most of which
are clogged and eutrophic. Within the past seven years one
can notice the increase of the number of rural population
that has access through centralized water supply (from 24%
to 36%). A major problem, however, is water quality in rural
water supply systems, whereas about 50% of its volume does
not meet sanitary standards. As a large backlog of work in
the past period can be set lack of comprehensive data base
on Moldova’s waters and water balance, lack of information
strategy in this area, etc.
Jubilee edition of the magazine hosts congratulations on
this occasion from the leadership of the central profile institutions such as Ministry of the Environment, Apele Moldovei Agency, Agency for Geology and Mineral Resources,
State Environmental Inspectorate, State Hydrometeorological Service.
Under the heading “Water News” the reader learns about various information on major local national and international events, entitled: “More options for water supply and
sewerage”; “Nârnova platform for young people in action”;
“Bic River – ecological disaster area”; “Tajik specialists visit
Chisinau”, “ The project on natural water cleaning process”.
Ecological Newsletter “Water Chronicle” begins with precipitation data. During April-June 2013 the rainfall amount
varied, in fact, from 130 mm (Stefan Voda) to 300 mm (Corneşti) or in the range of 80-150% of the norm. The daily maximum for the period of April-June reached 115 mm (June
30th, Bălțata, Criuleni).). The productive moisture reserves
in the arable soil layer thickness of 1 m with autumn crops
were, in fact, 75-175 mm (130-190% of the norm), isolated
– 25-35 mm (25-55% of the norm). Dniester river runoff for
this period was in the range of 85% and 195% of the annual average values (maximum value was recorded in April –
195%, and the minimum in May – 80%). Prut river runoff
ranged from 50% to 190% of the annual average value (maximum reaching in April – 190%, and the minimum value in
May – 50%). Raut and small rivers in the Northern part of
the Republic of Moldova runoff in the was within the norm,
ranging between 30 and 60% of the average annual values. As
a result of laboratory analysis presented by the State HydroRevista Apelor nr. 20, 2013

meteorological Service during the second quarter of 2013
surface water quality was characterized by the following features: 254 exceedings of the maximum allowable concentrations (MAC) were detected in water samples of 51 sections
of 15 rivers, four lakes and two natural lakes.
Compared to the same period of 2012 there was an increase in the number of exceedances of MAC for nitrates,
ammonium ions, petroleum, BOD5, dissolved oxygen and
phenols, as well as compounds of zinc, copper and anionactive detergents, the same level has remained for nitrates.
According to information provided by the “Apele Moldova”
Agency in the second quarter of 2013 with the first irrigation
was covered 1800 ha, with the second and the following irrigations the surface reached 0,7 thou. ha, the water volume
pumped is 799 200 m3 . Average watering norm is 323.3 m3/
ha, average irrigation norm – 445.7 m3/ha, the number of
watering – 1.3. State Environmental Inspectorate, during the
second quarter of 2013, inspected 299 companies, potentially polluting water resources. As a result, there have been
prepared 536 control acts and 411 protocols on environmental pollution. During the second quarter of 2013 a National
Center of Public Health Laboratories (NCPH) has investigated the chemical and bacteriological quality parameters
centralized water sources (water fountains) – 27 samples, of
which 24 proved to be inconsistent, aqueducts – 9 / 4 samples, local sources (wells) – 13/13 samples of bottled mineral
and drinking – 25/0 samples, surface water – 4/4 samples,
wastewater – 1/1 samples. Ministry of Environment and the
Agency “Apele Moldova” inform about the implementation
process of 85 water related projects financed from state and
international funding for this reporting period. Moldova
Social Investment Fund currently has implemented 3 similar sub-projects.
In the information presented by “Apa-Canal Chisinau” is
included evidence of activity in the 3 months of 2013 comparing with the values of 2012, thus the water capture value
is 17 548,6 thousand m3 comparing to 19 171,0 thousand
m3 in 2012. Additionally there is data on water marketing,
technological and commercial losses, the volume of treated
wastewater, collecting payments for services of water supply
and disposal, other.
In response to readers’ feedback, the magazine publishes
broad information about the project of reconstruction of
the regional water supply system Soroca– Balti, the largest
water pipe in Moldova. It was built and put into operation
in 1984 to provide drinking water to the water outlet of the
river Dniester Soroca and Balti towns and rural areas in the
vicinity of its course. Although the capacity of present water
pipe is enormous (steel pipeline with thickness of 10 mm,
Dn – 1200-1000 mm; with the total length of 87.3 km, the
amount of water that is in permanent water supply constitutes ≈ 75 000 m3), currently it supplies only Soroca and
Balti, thus capitalizing only a third of its design capacity. The
main development objective for water and sewerage sector
in Moldova is to ensure access to safe, reliable and sustainable water supply for all, at an affordable price. Instrument
envisaged by the Government to achieve these goals is, as
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already mentioned, to work through public-private partnership that would be pioneering for Moldova for such kind in
the regional water supply.
The column “Water Stories in villages” contains two articles: one about experience of village Rosu, Cahul rayon
and the second one is about the problems of water supply
in Calarasi. Rosu village has been founded about 500 years
ago. Throughout its entire existence the local residents have
been constantly struggling for drinking water. Rosu’s Mayor
Mr. Grigore Furtună says the following about the quality of
water from wells, “The analyzes that have been made for several years have shown that this water does not correspond
to any chemical or bacteriological criteria. So the situation is
such that we have to use non-potable water. For decades Rosu
residents are struggling with various liver disease and other
pathologies due to poor water quality. We always wonder why
our people are constantly put to such hardships”. Access to
drinking water is possible when relevant cooperation between authorities and citizens exists and one solution is to
attract foreign investment projects. The working groups created in Rosu village for solution of water supply issue have
registered some success. In November 2012 was inaugurated
the 14 km network of water supply pipes. At present more
than 500 out of 800 households in the village have access to
water. In general Cahul district has been placed for the last
15 years on the map of rayons with limited access to potable water. It is envisaged that this year the Municipal Water
and sewerage Service Cahul will build several kilometres of
aqueduct. Minister of Environment considers that international cooperation provides a significant support for solution of such issues. “We have several projects. The project with
GIZ (German Development Department), which comes with
an important logistical support we develop water supply plan
including for Cahul rayon, “says Minister Şalaru.
The total budget of 27 million lei has allocated by Calarasi
District Council through the Regional Development Agency
“Center” funds for construction of wastewater treatment facility which will serve more than 15 thousand inhabitants of
the town. The need for construction of this facility has been
very pressing for the town, due to the fact that the old facility
operating for decades couldn’t operate any longer and tons
of excrements and other wastes being discharged daily without treatment directly into the river Bic. Since the District
Council mandate cannot allow it to continue present facility
maintenance and management, it proposed on several occasions to local mayoralty to overtake facility management by
mode established by legislation in force. However the main
issues has appeared at this stage, caused by the refusal of the
city council to adopt the draft resolution that would allow to
overtake the facility under the town’s financing. The question which Mr. Tudor Josaru, the article author raises in this
context is situation, when Calarasi mayoralty has overtaken
for 10-year concession sanitation services and the city’s street lighting and schools and passing them in compliance with
the last reform to the District Council and if giving up the
wastewater treatment facility as well, what would be the reason to keep the communal sanitation service which is being
maintained during the past period in a deplorable state.
Further, our magazine proposes to reader some information on bottled water. In accordance with Government
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Decision no. 996 of 20.08.2003 regarding food labelling regulations, the information contained on the label should not
mislead consumers about product characteristics, in particular the origin, features, composition, mass / volume, durability, certificate of compliance, production technologies,
storage etc. It is forbidden to place on food label qualities and
impacts that are not characteristic to such product with the
scope to convince the consumer of any exceptional features
of the product while it is just a common feature. Particularly
important for the consumer is the legal norm that obliges
the manufacturer to clearly label production technology and
product source extraction.
The participants in the traditional column Readers Forum are: Boris JITARI, mayor of village Bălăureşti, Nisporeni
rayon and Victor STÂNĂ, mayor of village Gura Galbenei,
representatives of Soroca rayon Emilia EVDOCHIMOV,
Head Completion Office of the Center for Information and
Documentation “Mihai Sadoveanu”, Stela TOMA, library
Tătărăuca-Veche, Larisa PRISĂCARI, library Şolcani.
The editorial team of the magazine proposed readers interested in the materials previously published since the first
issue in August 2007, the retrospective selection of the most
important publications.
Aquatic animals and plants characteristic of our country
are represented in this issue by Catfish and Lythrum salicaria.
Catfish (Silurus glanis) is a species of large predatory fish
Siluridae family being spread mainly in Central and Eastern
Europe and in West Asia (Afghanistan, Kazakhstan). Catfish
often inhabit ponds, lakes, large rivers lower. In the Baltic
Sea, Black Sea, Caspian Sea, the catfish can be found at the
mouth of the rivers. The fish prefer deep places, muddy,
murky waters. In Eastern Europe, the catfish breeding and
fishing plays an important economic role. The bait used for
catfish fishing are worms, small fish, frogs (in countries such
as Germany using frogs as bait is prohibited). Catfish spawn
is toxic and contraindicated for human consumption.
Lythrum salicaria L. is a herbaceous plant, perennial hydrophilic heliophil sensitive to dry weather, which fowns
usually in clusters. Part of Mirtalelor order, Lithraceelor family. Possess a wide spread area in Europe, Asia, North Africa, Australia, North America. In the Republic of Moldova
has the status of common species. It grows close to lakes and
rivers, wet depressions, near springs, swampy places or weeds in floodplain meadow. As an important component of
marsh and meadow phytocoenoses, Lythrum provide large
quantities of nectar bees, thanks to strong decorative planting is used in landscaping, especially for decorating water
basins. It is a plant known for its medicinal properties. For
medicinal purposes during flowering period it is necessary
to harvest the top aerial parts of the plant (at a distance of
no more than 20-25 cm from the top). They contain heteroside, flavonosids, tannins, fitoncide, essential oil etc.. Administration of Lythrum based products provide therapeutic
effects astringent, antidiarrheal, inhibiting the development
of pathogenic intestinal microbial flora, hemostatic, healing,
antiseptic. Due to intense wetlands reclamation and ponds
drainage , of uncontrolled extermination of the population
Lythrum by the population, it is now becoming a sporadic
specie, with a reduced flora value in Moldova.

Revista Apelor nr. 20, 2013

