„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
COCОRŢĂ, 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”
◆ 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”

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 „ApăCanal 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
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 eco-tehnologiile 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 „Eco-TIRAS”

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

◆ 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. 13, 2011

◆ 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 Moldova. Dr. Andrei GUMOVSCHI,
conferenţiar universitar, ULIM

◆ 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”
◆ 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

Nr. 16, 2012

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 CRÎŞMARU, 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”

