Publicatie trimestriala dedicata protectiei ~i utilizarii rationale a resurselor de apa

DOD
CUPRINS

Editorial. Apa de calitate pentru fiecare localitate ............................................................................................ 1
Vladimir Garaba, redactorul revistei
,,Republica Moldova este o tara in plina transformare ~i rezultatele pozitive deja se vad''.
Interviu cu Georgette Bruchez, director, Biroul de Cooperare al Elvetiei .................................. .. .. .... .. .................. ....... 2
$tiri scurte ................................................................................................................................................. ...... 5
Plan de gestionare a bazinului hidrografic Nistru
Solidaritate in gestiunea apei ~i a canalizarii
Cu eforturi unite impotriva inundatiilor
Reuniune mixta privind cooperarea in zona ariilor naturale protejate
0 noua statie de epurare a apelor uzate de tip ZUC
Instruire pentru angajatii din domeniul managementului apelor
"Mediu, aprovizionare cu apa ~i sanitatie"
,,Proteqia mediului in bazinele raurilor internationale"
Vizita in zona umeda "Lacurile Prutului de Jos"
Cronica apelor (trimestrul III 2013) ................................................................................................................... 9
Sa invatam ce e mai bun de la vecini. ..................................................................................................................... 16
Sisteme regionale de producere ~i distributie a apei potabile. Mircea Onofreiciuc, director tehnic
al S.C. ACET S.A. Suceava, Romania .................................................................................................................... 18
Reabilitarea sistemelor de irigare este in plina desra~urare ................................................................................. 20
lstorii cu apa la sate: com. Carpineni, r-nul Hance~ti .......................................................................................... 21
Curiozitati despre apa .................................... ............................................. .. .................. ................................................... 22
Forumul cititorilor ............................................................................................................................................ 24
Rezumatul revistei in limba engleza ................................................................................................................. 25
Animale acvatice. Platica .................................................................................................................................. 29
Plante acvatice. Obligeana .......................................................................................................................... 30

Colegiul redactional: Petru Codrta, Institutul de Ecologie ~i Geografie al A~ a RM, Arcadie Rusnac,
SA ,,Apa-Canal Chi~inau", Ion Fliurta, Agentia ,,Apele Moldovei'', Ion ~alaru, Centrul National
de Sanatate Publica, Vladimir Garaba, Organizatia Teritoriala Chi~inau a Mi~carii Ecologiste din
Moldova, conducatorul proiectului.
Au colaborat: Nadina Gheorghita, Diana Garaba, Efim Colun.
Adresa redactiei: Republica Moldova, MD 2009, Chi~inau, str. Mihai Eminescu nr. 1
Tel.: (022) 245-605; 245-603
e-mail: vladgaraba@yahoo.com
Materialele publicate reflecta opinia autorilor care nu intotdeauna coincide cu cea a redaqiei sau a finantatorilor.
Reproducerea integrala sau partiala a materialelor publicate in "Revista Apelor" necesita, in mod obligatoriu,
acordul redactiei.
"Revista Apelor" nr.21, 2013
Pe coperta: Raul Bic langa satul Floreni, raionul Anenii Noi.
Tipar&Design: "Tipografia-Sirius" SRL, tiraj: 2000
Finantatorii proiectului: Agentia ElveFana pentru Dezvoltare ~i Cooperare, sponsori locali.
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SOC
Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare

0 0 0

Intentionam sa scriu, in acest numar al revistei, despre
experienta primariei Sadac, Cimi~lia, unde, gratie eforturilor conjugate ale autoritatilor locale ~i ale celor centrale,
recent, a fost dat in exploatare apeductul satesc. S-au investit
mai mult de 5 milioane de lei, apa a ajuns in majoritatea
gospodariilor.
Dar un aspect important al acestui caz, reu~it la prima
vedere, ne-a racut sa renuntam la idee. In apa din sonde se
contine amoniac in concenratii care depa~esc normele sanitare. Bineinteles, in scopuri menajere ea poate fi folosita.
Dar nu ~i pentru consum curent! Pentru aceasta apa ar trebui sa fie supusa unui tratament suplimentar, insa acesta nu
a fost prevazut in proiectul de executie. Din pacate, exemplul din Sadac nu este unicul. Cu alte ocazii am menionat ~i
alte localitati din republica, ajunse in aceea~i situatie.
Speciali~tii afirma ca, din cauza conditiilor geologice
specifice, dar ~i a poluarii excesive a teritoriului, o buna parte a surselor de apa din tara nu corespund cerintelor igienice
pentru apa potabila ~i, ca urmare, acestea nu pot fi utilizate
pentru alimentarea apeductelor. Doar raurile Nistru ~i Prut,
precum ~i 45% din numarul total de foraje subterane au apa
buna pentru alimentarea retelelor centralizate. Tot speciali~tii recunosc ca apa din circa 40-50% din apeductele republicii (cu exceptia municipiului Chi~inau) nu corespunde
cerintelor igienice. Astfel, cam 70% din locuitorii Moldovei nu dispun de apa de calitate. In asemenea conditii nu
poate fi vorba despre asigurarea neconditionata a accesului
cetatenilor la apa potabila, acest drept constitutional fiind
incalcat.
Daca analizam obiectiv starea lucrurilor din tara la acest
capitol, inevitabil ajungem la concluzia ca autoritatile se fac
a nu vedea ce se intampla in realitate, evitand sa reaqioneze
la avertismentele expertior independenti, la recomandarile partenerilor de peste hotare. Goana dupa cifre (numarul
de proiecte implementate, suma investitiilor pentru acest
sector, lungimea totala a apeductelor etc.) lasa in umbra aspectul calitativ al problemei, ~i anume: cat de adecvata normelor unui consum sanatos este apa livrata oamenilor. In
consecinta, in calitate de cifre raportate la sfar~it de an, parca s-ar cere doua: numarul de noi consumatori de apa din
apeducte (aspectul cantitativ) ~i numarul celor care vor bea
apa cu adevarat sigura (aspectul calitativ). Dar pentru ca
statistica generala ar putea fi confuza, incredibila, ru~inoasa
~i contradictorie, raportorii se ,,multumesc" cu prezentarea
indicilor cantitativi ...
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Cauzele situatiei descrise sunt cunoscute. Pe de o parte, angajatii institutiilor responsabile de domeniu nu au
experienta ~i cuno~tinte suficiente pentru a gestiona adecvat
resursele de apa. Dar nici dorinta mare de a se perfeqiona
nu se vede din partea lor. Politicul o ia inaintea altor aspecte.
Majoritatea funqionarilor sunt antrenati in barcile politicienilor ~i condu~i de ace~tia deseori in direqii absolut necunoscute. Pe de alta parte, cei care vad adevarata fata a fenomenului (putini de tot la numar) nu demonstreaza suficiente
calitati care ar putea schimba aceasta situatie, cum ar fi activismul civic, insistenta, consecventa, forta de convingere.
Nu putem ignora unele aspecte importante care permit
ocolirea mecanismului birocratic ~i, in consecinta, u~urinta
obtinerii avizului sanitar in faza de proiectare ~i a semnaturilor in actele de dare in exploatare a apeductelor, aceptarea
documentatiei tehnice fara a fi prevazut ciclul tehnologic de
tratare suplimentara a apei neconforme parametrilor normativi. De ce se intampla aceste lucruri? Explicatii ar putea
fi eel putin doua: sau exista o presiune de sus asupra luarii
unor asemenea decizii, sau exista coruptie. In ambele cazuri
ar trebui sa se implice organele de drept.
0 intrebare importanta a fost pusa la una din ~edintele
Comunitatii Practicienilor din sectorul Apa ~i Sanitatie al
Republicii Moldova: construim apeducte cu conectarea la
sursele de apa existente, deseori necorespunzatoare, astfel
rezolvand o parte din problemele alimentarii cu apa, sau mai
intai identificam sursa de apa care corespunde cerintelor
igienice ~i abia dupa aceasta construim apeductul? Eventualul raspuns la aceasta intrebare este, rara exagerare, vital
pentru populatia Moldovei.
Ce cred cititorii no~tri privitor la situatia creata speram sa aflam din mesajele, scrise ~i electronice, expediate
pe adresa redaqiei. Iar toti cei interesati vor putea cunoa~te
rezultatele acestui ,,barometru de opinie" din urmatoarele
numere ale revistei.
In context, mai apare o intrebare: ce facem cu apeductele
care nu au apa potabila, ci doar tehnica, menajera? Cred ca
ar fi bine sa se efectueze un studiu suplimentar, cuprinzand
toate localitatile republicii, pentru a stabili adevarata stare
de lucruri ~i, in consecinta, a propune masuri de potabilizare a apei din sursele existente sau de identificare a altor
surse, de aceasta data - conforme standardelor sanitare.

Vladimir GARABA,
redactorul revistei

,,REPUBLICA MOLDOVA ESTE 0 TARA IN PLINA TRANSFORMARE ~I
REZULTATELE POZITIVE DEJA SE VAD,,
Interviu cu Georgette Bruchez, director, Biroul de Cooperare al Elvefiei,
Reprezentanta Ambasadei Confederafiei Elvefiene f n Republica Moldova

- Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare are deja un istoric ~i un renume in Republica Moldova. Ca sa ajungeti aid, a fost nevoie de un
bun start. Cum a fost inceputul?
- Ne-am lansat activitatea in Moldova in anul
2000, atunci cand am deschis aici un birou permanent. Din punct de vedere structural, Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare este parte componenta a Departamentului Federal pentru Afaceri
Externe al Confederatiei Elvetiene. Iar din punct de
vedere functional, Agentia este responsabila pentru
coordonarea ~i implementarea asistentei pentru dezvoltare. in Republica Moldova am inceput sa activam
in cadrul unui program de ajutor umanitar in domeniul aprovizionarii cu apa a populatiei. Programul a
fost lansat ca urmare a solicitarii parvenite de la Guvernul de atunci al Republicii Moldova. Acela a fost
momentul de inceput in activitatea noastra ~i, dupa
cum a demonstrat evolutia ulterioara a evenimentelor, a fost unul de bun augur.
in cadrul programului de apa ~i sanitatie au activat mai multi experti elvetieni, care i~i concentrau
eforturile pe domeniul implementarii unor proiecte
de apa ~i sanitatie in raionul Nisporeni. Activitatea
de debut viza efectuarea unor primi pa~i in promovarea modelelor noi de aprovizionare cu apa ~i sanitatie din sisteme descentralizate. Cand spun ,,modele
noi': ma refer la Moldova, caci in tari precum Elvetia,
de exemplu, acestea sunt deja ferm incetatenite, durabile ~i verificate in timp. in procesul de promovare
a acestor modele expertH elvetieni, cum e ~i firesc,
au pornit de la identificarea surselor de apa potabila
sigura care, ulterior, urma sa fie adusa in comunitatile respective. ~i deoarece veni vorba despre surse,
trebuie sa spun, in baza experientei acumulate, ca
pentru Moldova problema cea mai dificila in aprovizionarea populatiei cu apa potabila sigura consta
anume in identificarea acestora. in general, surse de
apa sunt suficiente, insa lasa de dorit calitatea ~i siguranta acesteia.
incepand cu anul 2005, sfera de activitate a Agen2

tiei s-a extins, incluzand, in afara
de ajutor umanitar,
~i asistenta tehnica
pentru dezvoltare.
Ne-am lansat intrun domeniu nou
de activitate - eel
al protectiei sanatatii.
Catre anul 2008
lucrurile evoluasera de a~a maniera,
incat
activitatea
Agentiei nu mai putea fi incadrata in notiunea, oarecum limitata, de ajutor umanitar. incepand cu acest
an, vorbim deja despre proiecte ample, e~alonate pe
perioade mari de timp, durabile, care au menirea sa
sprijine dezvoltarea Republicii Moldova in procesul
de tranzitie. Spre deosebire de ajutorul umanitar care
se concentra pe solutionarea unor probleme concrete, arzatoare pentru anumite localitati, acum, cand
activam in baza programelor de dezvoltare de lunga
durata, abordarea este alta, aceasta vizand schimbarea la nivel de sistem. Doar schimband sistemul
putem asigura accesul intregii populatii a tarii, ~i nu
doar a unei singure localitati, la apa potabila de calitate.
La ora actuala, Agentia lucreaza aici la nivel strategic ~i de sistem, avand asumat rolul de pre~edinte
al grupului de donatori ce activeaza in domeniul apei
~i sanitatiei. De asemenea, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Agentia este coprqedinte al Consiliului de Coordonare a sectorului de aprovizionare cu
apa. Dar marea diferenta intre ceea ce a fost ~i ceea
ce a devenit prezenta noastra in Republica Moldova
consta in faptul ca, in afara de implementarea vastului program de aprovizionare cu apa ~i sanitatie, cunoscut cu denumirea generica de Proiectul ApaSan,
Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare
este mai activa la nivel de dialog politic ~i legislativ.
Revista Apelor nr. 21 , 2013

I

- Care sunt cele mai relevante rezultate inregistrate pana acum de catre echipa Dvs?
- in primul rand, a~ vrea sa mentionez realizarile in domeniul aprovizionarii cu apa ~i sanitatie,
ca rezultat al proiectului ApaSan. Pana in prezent,
datorita acestui proiect, peste 35 mii de locuitori ai
Moldovei beneficiaza de apa potabila de calitate. in
domeniul sanitatiei lucram cu institutiile ~colare,
promovand modelul de toalete uscate de tip EcoSan
care deja asigura conditii mai bune de viata, de lucru
si de studii unui numar de 11 mii de elevi si cadre
'
'
didactice, fiind ~i un factor important de proteqie a
mediului. in afara de faptul ca am pus bazele funqionarii durabile a infrastructurii de aprovizionare cu
apa in numeroase localitati, am lucrat intens pentru
schimbarea mentalitatii oamenilor, pentru a-i sensibiliza asupra beneficiilor multiple pe care le aduce consumul de apa sigura ~i, in consecinta, pentru
a-i determina sa se implice activ ~i interesat in luarea deciziilor privind construqia, managementul ~i
mentinerea in stare funqionala a infrastructurii de
aprovizionare cu apa.
Rezultatele acestui efort de schimbare a unghiului
de abordare a problemei sunt evidente. Actualmente,
populatia nu mai necesita a fi convinsa sa participe
la dezvoltarea infrastructurii. Avem certitudinea ca,
in urma unei asemenea abordari, populatia ajunge sa
perceapa mai bine valoarea celor realizate, se simte
responsabila pentru pastrarea in stare buna a infrastructurii, pretuie~te apa de calitate ca pe un bun care
are valoare. in fiecare localitate in care am lucrat a
fost creata cate o asociatie a consumatorilor de apa,
din care fac parte beneficiarii locali. Unele dintre
aceste asociatii au deja o experienta de succes de
7-10 ani, fiind pentru comunitatile respective factori
importanti care asigura pe termen lung durabilitatea
proiectelor, intretinerea infrastructurii ~i prestarea
neintrerupta a serviciilor de aprovizionare cu apa.
Dintre realizarile noastre din ace~ti 13 ani de activitate in Moldova un loc aparte ii revine acceptarii la
nivel national a modelelor descentralizate de aprovizionare cu apa ~i de sanitatie ecologica promovate de
Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare.
Acestea au fost recunoscute la nivel national, fiind
incluse ~i in proiectul Strategiei de asigurare cu apa
~i sanitatie.
Implicarea in elaborarea ~i implementarea actelor
legislative vizand domeniul resurselor de apa este o
parte concludenta a activitatii noastre in etapa actuala. La nivel de legislatie, Elvetia a sprijinit Guvernul
Republicii Moldova, la concret - Ministerul Mediului, in elaborarea a ~ase din cele 16 acte regulatorii,
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necesare pentru implementarea Legii apelor, adoptate la 23.12.2011, de elaborarea celorlalte acte ocupandu-se alti parteneri de dezvoltare ai Republicii
Moldova.
La nivel de politici, consideram drept o realizare
importanta faptul ca am ajuns sa lucram in stransa
colaborare cu ministerele Sanatatii ~i Mediului pentru promovarea Protocolului privind Apa ~i Sanatatea. Scopul nostru este sa asiguram suportul necesar
in colaborarea dintre aceste doua ministere, responsabile, in egala masura, pentru sanatatea publica. Or
se cunoa~te foarte bine relatia stransa dintre calitatea
apei consumate ~i sanatatea populatiei.
Un alt element productiv in activitatea noastra,
pe care a~ vrea sa-1 mentionez in mod special, este
colaborarea cu Agentia Austriaca pentru Dezvoltare (ADA). Aceasta structura, inrudita ca scopuri cu
Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare,
cofinanteaza de ani buni activitatile noastre in cadrul proiectului ApaSan. Acum doi ani, am acceptat
sa cofinantam un proiect mare, coordonat de catre
ADA, in ora~ul Nisporeni. Acest proiect este un bun
exemplu, un model relevant de colaborare parteneriala - in afara de ADA ~i Agentia Elvetiana pentru
Dezvoltare ~i Cooperare, el mai este cofinantat de
Delegatia UE in Republica Moldova, de Ministerul
Mediului ~i de autoritatile raionale ~i locale din ora~ul Nisporeni ~i comunele Groze~ti ~i Varzare~ti, care
sunt beneficiarii finali ai proiectului.
- Ce activitati preconizati pentru viitorul apropiat?
- Anul 2014 va fi pentru noi unul de cotitura, deoarece atunci va fi lansata o noua Strategie de cooperare dintre Elvetia ~i Moldova pemntru anii 20142017. Fire~te, nu ne vom schimba radical activitatea,
deoarece apa ~i sanatatea sunt cele doua sectoare,
deja familiare, in care intentionam sa perseveram ~i
de acum incolo. Bineinteles, vom continua implementarea proiectului ApaSan, in care deja am inregistrat multe realizari ~i in care avem incepute numeroase proiecte ce necesita a fi duse la bun sfar~it.
Proiectele vor fi implementate in mai multe raioane,
acoperirea geografica extinzandu-se de la 6 raioane,
in cate lucram actualmente, la mult mai multe.
0 direqie noua, in care ne angajam pentru urmatorii ani, este identificarea ~i propunerea unor solutii de tratare a apelor. Mentionam adineaori, ca una
dintre cele mai greu de solutionat probleme pentru
Moldova, sursele de apa sigura. Nu toate localitatile
dispun de asemenea surse, mai mult decat atat - situatia se agraveaza pe an ce trece, deoarece apele freatice sunt poluate ~i, deci, nu pot fi valorificate ca atare,
3

in calitate de surse de alimentare cu apa potabila. In
aceste conditii, se impun decizii neordinare ~i expertii Agentiei vor cauta, in perioada urmatoare, solutii,
eficiente ~i accesibile ca pret pentru populatia rurala,
de tratare a apelor freatice, astfel procesul de aprovizionare cu apa mentinandu-se pe linia directoare a
descentralizarii.
Vom continua sa acordam suport in elaborarea
planurilor generale de aprovizionare cu apa ~i sanitatie. In acest sens, in raionul Ialoveni avem deja acumulata o experienta, care ar putea servi drept punct
de pornire in colaborarea noastra cu alte raioane din
tara.
De asemenea, intentionam sa sprijinim, in continuare, Guvernul Moldovei in efortul de planificare a propriilor investitii la nivel regional. 0 conditie
esentiala pentru aceasta este sa se cunoasca ce surse
de apa exista ~i care este calitatea lor. Fara aceste cuno~tinte nu va putea fi planificata valorificarea noilor surse ~i, implicit, nu vor putea fi gestionate cu
randament maxim investitiile in domeniu.
In afara de aceste interventii, intentionam sa ne
extindem activitatile la nivel institutional. Acum
suntem in proces de identificare a domeniilor in care
am putea interveni cu suportul nostru in vederea
eficientizarii sistemului. Despre acest proiect acum
nu a~ putea spune mai multe, deoarece este inca in
proces de elaborare. Dar, in urmatoarea perioada,
vom fi cu siguranta in contact direct ~i permanent cu
autoritatile pentru a afla care sunt nevoile ~i uncle am
putea sa intervenim prompt cu expertiza ~i suportul
nostru.
In dorinta noastra de a fide unreal folos tarii dumneavoastra suntem in comunicare continua cu alti
parteneri de dezvoltare, a~a cum sunt ADA ~i Agentia
germana GIZ, pentru a gasi modalitati de extindere a
suportului dincolo de domeniul aprovizionarii cu apa
- unul de importanta majora, dar nu unicul care revendica atentie sporita. Ideea este ca sprijinul sa vina
acolo, uncle sectorul Apa ~i Sanitatie se confrunta cu
probleme grave, cu neajunsuri mari, in special in ceea
ce prive~te planificarea ~i elaborarea unor seturi de
masuri pe termen scurt, mediu ~i lung.
La nivel ecologic exista, de asemenea, o mare
ingrijorare. Rezervele de apa la nivel global sunt in
continua diminuare ~i :fara grija noastra ele se vor
epuiza inainte ca omenirea sa elaboreze modalitati
avansate de valorificare a altor resurse. Moldova nu
este o exceptie, dar poate ca un exemplu elocvent in
acest sens. Odata cu dezvoltarea economica, spore~te

~i

consumul de apa. Important este ca in Moldova
oamenii sa fie tot mai con~tienti de faptul ca trebuie
sa gaseasca o solutie viabila pentru apele uzate, iar
partenerii de dezvoltare sunt dispu~i sa <lea 0 mana
de ajutor in remedierea acestui sector oarecum delasat pana in prezent.
- Ce va motiveaza sa perseverati in aceasta activitate, de unde Va vine con~tiinta lucrului facut
bine?
- Elvetia are o lege care prevede acordarea asistentei pentru Europa de Est, in sprijinul procesului
de tranzitie. Acesta este mandatul nostru, noi lucram
aici pentru ca avem experienta ~i cuno~tinte acumulate fie in procesul de dezvoltare a Confederatiei
Elvetiene insa~i, fie in practicile internationale indelungate de acordare a asistentei pentru dezvoltare.
Ceea ce am observat in ace~ti 13 ani de activitate in
Republica Moldova este ca tara parcurge o perioada
de transformare, de tranzitie dinamica. Aici lucrurile
nu sunt statice, nu stagneaza, ci se mi~ca inainte. $i
rezultatele se vad.
In comparatie cu ceea ce am gasit aici la inceputul activitatii noastre, acum observam o vointa ~i o
deschidere mai mare a oamenilor in ceea ce prive~te
acceptarea noilor tehnologii, dorinta de a le testa in
viata lor. Si la nivel de autoritate nationala de mediu
diferentele sunt evidente, aici existand o mai mare
deschidere spre colaborare, mai mult entuziasm ~i
dorinta clara de a produce schimbarea. Fire~te, in activitatea noastra ne confruntam inevitabil ~i cu unele
dificultati, de cele mai multe ori acestea tinand de
necesitatea de a transforma mentalitatea oamenilor, modul de abordare a problemelor. Daca inainte
vreme locuitorii Moldovei erau obi~nuiti sa plateasca foarte putin sau sa nu plateasca deloc pentru apa
consumata, populatia rurala avand acces la apa gratuita de la fantani, in conditiile actuale in mintea oamenilor trebuie sa se produca anumite transformari
care adeseori sunt anevoioase. Totu~i lumea incepe
sa inteleaga ca apa este un bun pentru care trebuie
sa plate~ti, daca vrei sa-1 ai permanent, sa fie de calitate sigura, sa nu-ti provoace probleme de sanatate.
Or costa nu atat apa, care nu are pret - la propriu
~i la figurat, cat infrastructura ce garanteaza durabilitatea ~i siguranta acestui serviciu. Esential este
ca exista dorinta moldovenilor de a-~i face viata mai
buna prin propriile eforturi. Aceasta ne motiveaza sa
activam in continuare. $i tot aceasta ne ofera convingerea ca eforturile noastre au finalitatea a~teptata
pentru Republica Moldova.

***
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PLAN DE GESTIONARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC NISTRU

In cadrul unei instruiri organizate de Fondul Provocarile Mileniului Moldova ~i Ministerul Mediului, in contextul activitatii Programului Compact,
reprezentantii autoritatilor publice centrale responsabile de gestionarea resurselor de apa din tara vor
invata cum sa planifice gestionarea eficienta a districtului bazinului hidrografic Nistru, care include
raul Nistru ~i afluentii acestuia, comunica Serviciul
de Presa al Ministerului Mediului. La instruire au
fost invitati reprezentanti ai tuturor autoritatilor
responsabile de starea ~i gestionarea resurselor de
apa: Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii ~i
Industriei Alimentare, Agentia "Apele Moldovei",
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agentia pentru Geologie ~i Resurse Minerale, Serviciul Piscicol,

Centrul National de Sanatate Publica, Agentia pentru Relatii Funciare ~i Cadastru, Serviciul Protectie
Civila ~i Situatii Exceptionale, Institutul de Ecologie
~i Geografie ~i Institutul pentru Geologie ~i Seismologie ale A~M .
Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic trebuie sa devina instrumentul principal
de gestionare a resurselor de apa, de protectie ~i de
utilizare eficienta a resurselor de apa ~i a ecosistemelor conexe districtului bazinului hidrografic.
Elaborarea planurilor de gestionare a distrktelor
bazinelor hidrografice este prevazuta de Legea apelor, care a intrat in vigoare la sfaqitul lunii octombrie
2013. Potrivit noii legi, districtul bazinului hidrografic este principala unitate de gestionare a apelor de
suprafata ~i subterane. In Republica Moldova sint
doua districte hidrografice: districtul bazinului hidrografic Nistru ~i districtul bazinului hidrografic
Dunarea-Prut ~i Marea Neagra.
Deoarece Republica Moldova este la prima sa experienta de elaborare a Planului de gestionare a districtului unui bazin hidrografic, atelierul de lucru destinat autoritatilor publice preocupate de monitorizarea
mediului este o contribuitie importanta la intelegerea
aprofundata a aspectelor-cheie in domeniu.

***
SOLIDARITATE IN GESTIUNEA APEi SI A CANALIZARII
Viceministrul Mediului, Valentina Tapi~, a avut o
intalnire cu reprezentantii grupului de implementare
a proiectului conceput de Asociatia Internationala Solidaritate Europeana pentru Apa (SEE Franta) ~i Solidaritate Europeana pentru Apa in Moldova (SEAM) ~i
sustinut de Agentia pentru Apa Rhin Meuse ~i Ministerul Mediului din Franta. Din partea Republicii Moldova parteneri ai proiectului sunt Ministerul Mediului
~i Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Constructiilor,
iar din partea Frantei - Sindicatul pentru Sanitatie din
Paris ~i Agentia pentru Apa Rhin Meuse.
SEE Franta are ca scop favorizarea implementarii
unor proiecte de cooperare intre Est ~i Vest, adaptate la necesitatile ~i situatiile reale din teritoriu, iar
schimbul de experienta organizat anterior in Republica Moldova in domeniul aprovizionarii cu apa ~i
canalizare au evidentiat problemele ~i oportinitatile
de colaborare in domeniul respectiv, a mentionat in
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'
cadrul intalnirii Raymond Jost, pre~edinte al SEE
Franta. Oficialul considera ca tara noastra are nevoie
'
'
de formule ~i modeme individuale in gestiunea apei
~i canalizarii in mod intercomunitar ~i descentralizat. Este un concept viabil, menit sa contribuie la
solutinarea problemelor ce tin de asigurarea alimentarii cu apa ~i canalizare in Republica Moldova. Societatea trebuie sa inteleaga ca este timpul sa se implice
mai active in solutionarea acestor probleme.
Reprezentantul SEE Franta s-a aratat interesat de
schemele de solidaritate care functioneaza in Moldova, acestea presupunand alocarea a 1% din sumele
achitate de consumatorii de apa pentru asigurarea
accesului durabil la apa potabila a regiunilor ce nu
beneficiaza la momentul de fata de acest avantaj. 0
buna parte din localitatile republicii dispun sau au
dispus de finantare pentru construqia sistemului
de alimentare cu apa ~i de canalizare, insa pana in
5

prezent problema ce tine de accesul la apa potabila
sigura mai ramane tensionata. Implementarea mecanismului de solidaritate va oferi acea oportunita-

te de care are nevoie statul nostru pentru realizarea
obligatiilor in domeniul asigurarii accesului durabil
la apa potabila de calitate a cetatenilor.

***
CU EFORTURI UNITE IMPOTRIVA INUNDATIILOR
,
Autoritatile nationale de mediu din Ucraina, Romania ~i Republica Moldova au initiat elaborarea
unui proiect transfrontalier menit sa previna inundatiile in bazinele raurilor Prut ~i Siret. Infarmatia
a fast comunicata in cadrul unei conferinte de presa de la Chi~inau cu precizarea ca scopul principal
al proiectului moldo-romano-ucrainean consta in
modernizarea sistemului de prevenire a inundatiilor,
crearea in cele trei tari a unor sisteme automatizate
de monitorizare a situatiei in bazinele raurilor Prut
~i Siret, elaborarea unei harti detaliate a celor mai
amenintate de inundatii zone hidrologice. Un proiect
analogic de modernizare a infrastructurii frontaliere
va fi implementat de catre speciali~tii ucraineni ~i cei

romani. Costurile programelor mixte sunt evaluate la
12,8 milioane de euro, iar programul operational Romania-Ucraina-Republica Moldova, e~alonat pe anii
2007-2013, beneficiaza de finantare din partea UE.

***
REUNIUNE MIXTA PRIVIND COOPERAREA IN ZONA
ARIILOR NATURALE PROTEJATE
La Tulcea, Romania, ~i-a tinut lucrarile cea de-a
doua reuniune a Comisiei mixte moldo-romanoucrainene, creata in baza Acordului dintre cele trei
autoritati centrale de mediu din Romania, Ucraina ~i
Republica Moldova privind cooperarea in zona ariilor naturale protejate ale Deltei Dunarii ~i Prutului
de Jos, semnat la 5 iunie 2000 ~i intrat in vigoare la 4
octombrie 2006.
Reiterand angajamentele privind colaborarea
in vederea atingerii obiectivelor stabilite in acord,
partile au adoptat lista de activitati prioritare, care se
refera la coordonarea initiativelor in ceea ce prive~te
aria naturala protejata Delta Dunarii ~i Prutul de
Jos, instituirea unor perioade comune de interdictie
pentru pescuit, dezvoltarea unui cadru legal comun
de protectie a mediului, dezvoltarea de programe
de monitorizare in comun a factorilor de mediu ~i
a activitatilor economice in zonele protejate ~i in

cele invecinate, identificarea proiectelor comune
care urmeaza a fi finantate de catre UE: Programul
Operational Comun Romania - Ucraina - Republica
Moldova, crearea rezervatiei biosferei sau declararea
ariilor protejate ca sit Ramsar trilateral, schimb de
experienta ~i cooperare in ceea ce prive~te gestionarea comuna a ariilor naturale protejate in apropierea
frontierei, dezvoltarea proiectelor privind conservarea habitatelor ~i speciilor protejate ~i managementul
ariilor protejate. La insistenta delegatiei moldovene,
partile au convenit sa farmeze un grup de lucru care
ar elabora o propunere de proiect cu privire la restabilirea ~i mentinerea ecosistemelor lacustre din valea Prutului de Jos (Beleu, Manta, Brati~). Un punct
aparte in ordinea de zi a reuniunii 1-a constituit impactul transfrontalier al canalului de navigatie Dunarea - Marea Neagra (pe bratul Bastroie).

***
0 NOUA STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE DE TIP ZUC
Recent, a fast data in exploatare statia de epurare
a apelor uzate ~i a colectorului efluent din or. Orhei.
Proiectul, in valoare totala de 4,4 milioane euro, a fast
realizat cu suportul financiar al Comisiei Europene, Bancii Mondiale ~i Fondului Ecologic National.
Noua Statie de epurare din Orhei va aplica in pro6

cesul operational tehnologia Zonelor Umede Construite. Odata cu punerea in functiune a statiei va
spori calitatea serviciilor de igiena sanitara din or.
Orhei, se var reduce deversarile de poluanti, care anterior erau deversati in raul Raut.
Constructia acestei statii de epurare ~i reabilitarea
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sistemului de canalizare din ora~, prin reducerea deversarilor de ape uzate epurate insuficient, vor contribui ~i la protectia bazinului fluviului Nistru, vor
perfarma serviciul operational privind exploatarea
sistemului de tratare ~i de distribuire a apei potabile
catre populatie ~i vor permite indeplinirea unor angajamente luate in corespundere cu Acordurile internationale semnate in domeniu.
Activitatea unei statii de epurare de tip ZUC va fi
un exemplu de urmat pentru celelalte localitati din
Republica Moldova, astfel incat costurile de intre-

tinere a unei astfel de statii sunt de pana la 10 ori
mai mici deca a unei statii de epurare de tip clasic, pe
baza de namol activ.
Lucrarile au fast realizate in cadrul Proiectului de
Dezvoltare Regionala ~i Protectie Sociala din Moldova, iar sarcina de implementare ~i-a asumat-o Unitatea de lmplementare a Proiectelor de Aprovizionare
cu Apa ~i Canalizare din subordinea Ministerului
Mediului. La implementarea proiectului au participat
companii din Moldova, Germania, Austria ~i Italia.

***
INSTRUIRE PENTRU ANGAJATII DIN DOMENIUL
MANAGEMENTULUIAPELOR

A fast lansat ultimul modul "Monitorizarea ~i
evaluarea proiectelor': din cele trei planificate, ale
cursului de instruire pentru angajatii Ministerului
Mediului, institutiilor subordonate ~i colaboratorii
regiilor apa-canal, participante la Proiectul National
de Aprovizionare cu Apa ~i Canalizare.
Participantii sunt deci~i sa-~1 consolideze
cuno~tintele necesare gestionarii sistemului de colectare a infarmatiei pentru analiza progreselor obti-

nute in cadrul proiectelor. Totodata, ulterior, ace~tia
vor putea falosi totalitatea infarmatiilor pentru luarea deciziilor in procesul de gestionare a activitatilor
de implementare a proiectelor. Astfel, vor putea fi
determinati indicatorii, obiectivele de perfarmanta
~i detaliile necesare pentru intocmirea planurilor de
colectare a datelor ~i a planurilor de raportare in cadrul proiectelor.
Anterior au fast finalizate alte doua module de instruire ,,Managementul proiectelor" ~i ,,Managementul financiar al proiectelor''. In total, in cadrul celor
trei module vor fi instruite circa 45 de persoane din
domeniul managementului resurselor acvatice. Instruirea se desra~oara cu sprijinul financiar al Bancii
Mondiale, in cadrul programului de asistenta pentru
proiectul National de Aprovizionare cu Apa ~i Canalizare, componenta III ,,Consolidare institutionala ~i
managementul proiectelor" realizat de Unitatea de
Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu apa
~i Canalizare.

***
,,MEDIU, APROVIZIONARE CU APA ~I SANITATIE"

In incinta Ministerului Mediului a avut loc ~edinta
Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistentei Externe ,,Mediu, aprovizionare cu apa ~i sanitatie", prezidata de viceministrul Mediului, Lazar Chirica, ~i
directorul Biroului de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova, Georgette Bruchez.
Pe langa nominalizarea realizarilor din ultima
perioada a autoritatii nationale de mediu, in cadrul
~edintei au fast puse in discutie mai multe proiecte
~i activitati curente din domeniul mediului, aprovi-

zionarii cu apa ~i sanitatiei. Jonathan Hecke, coordonator al Proiectului Elvetian ,,Apa ~i Sanitatie in
Republica Moldova", a infarmat despre procesul de
realizare a lucrarilor, iar David Ramsbottom, lider de
echipa, s-a referit la lansarea, in octombrie 2013, a
proiectului ,,Asistenta tehnica pentru protectie impotriva inundatiilor in Republica Moldova''.
De asemenea, in cadrul ~edintei a fast analizat
procesul de implementare a Strategiei privind gestionarea de~eurilor.

***
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,,PROTECTIA MEDIULUI IN BAZINELE RAURILOR INTERNATIONALE"
A avut loc ~edinta de lucru in cadrul proiectului
regional ,,Proteqia mediului in bazinele raurilor internationale", implementat in Republica Moldova cu
suportul UE. Obiectivul general al proiectului consta in aplicarea principiilor managementului integrat
al resurselor de apa, promovat de Directiva Cadru
privind Apa 2000/60/UE, prin elaborarea Planurilor
de gestionare a bazinelor raurilor internaFonale, selectate in context transfrontier de catre tarile beneficiare. La ~edinta au participat speciali~ti din cadrul
Ministerului Mediului, reprezentanti ai institutiilor

subordonate implicate in realizarea proiectului ~i reprezentanti ai societatii civile.
Au fost evaluate rezultatele realizarii obiectivelor
de proiect, activitatile efectuate in anul 2013, precum
~i cele planificate pentru perioada urmatoare, etapele de elaborare a Planului de gestionare al bazinului hidrografic al raului Prut, pentru care Republica
Moldova beneficiaza de suport, elaborarea masurilor
pentru prevenirea deteriorarii starii apelor in bazinul
raului Prut, iar pentru realizarea uneia dintre masurile mentionate Republica Moldova va beneficia de
finantare pentru implementarea unui proiect-pilot.

***
VIZITA IN ZONA UMEDA "LACURILE PRUTULUI DE JOS"
Un grup de lucru interdepartamental s-a deplasat
recent in zona umeda de importanta internationala
"Lacurile Prutului de Jos", unde se afla cele mai mari
lacuri naturale din Moldova - Beleu ~i Manta. Acestea fac parte din bazinul inferior al r. Prut ~i sunt ecosisteme hidrologice de unicat pentru Republica Moldova, servind drept habitat pentru mai multe specii
din regnul animal ~i vegetal. Aici au fost inregistrate
39 de specii de mamifere (5 incluse in Cartea Ro~ie a
Moldovei), 203 specii de pasari, (27 incluse in CRM),
5 specii de reptile (2 incluse in CRM), 9 amfibiene
(1 inclusa in CRM) ~i 41 de specii de pe~ti (6 incluse in CRM). De asemenea, aici sunt amplasate doua
monumente geologice ~i paleontologice (depozite
aluviale stravechi cu fosile ale faunei in satele Valeni
~i Giurgiule~ti); un monument arheologic (Valul lui
Traian); un monument cultural (biserica ortodoxa
din s. Branza); un monument botanic (stejar stravechi in s. Giurgiule~ti). In baza lacului Beleu aici a
fost creata rezervatia ~tiintifica de stat "Prutul de Jos"
cu o suprafata de 1691 ha, avand ca scop protectia
speciilor rare ~i periclitate de flora ~i fauna.
La mijlocul secolului trecut adincimea lacului
Manta constituia pe alocuri 8-10 m, iar in prezent
aceasta nu depa~e~te 2 metri. Totodata, adancimea maxima a lacului Beleu este de doar 30-50 cm,
suprafata totala a oglinzii apei fiind in continua reducere. Din cauza secarii lacurilor, cre~te gradul de
mineralizare a apei, fapt ce o face inutilizabila pentru
irigare. S-au redus substantial ~i rezervele de pe~te.
Vizita de lucru a fost dictata de starea grava a lacurilor Manta ~i Beleu, aflate in pericol de disparitie

din cauza colmatarii excesive, iar drept consecinta
poate fi afectat considerabil intregul ecosistem lacustru. Cauza colmatarii este aportul de aluviu din
aduqiile (garlele-canale) special amenajate pentru
asigurarea cu apa din Prut a lacurilor. Pe langa canale, o sursa suplimentara de aluviuni este cea determinata de scurgerea de versant. Aceasta, la momentul
<lat, este redusa la minim datorita terasamentului
caii ferate Cahul-Giurgiule~ti, care serve~te drept bariera in calea aluviunilor.
In urma evaluarii situatiei in teren, grupul de lucru interdepartamental a ajuns la concluzia ca, pentru solutionarea problemei ce tine de asigurarea insuficienta cu apa a lacurilor, se impune amenajarea
de stavilare, prevazute cu ecluze, pentru a regla intrarile ~i ie~irile de apa din lacuri, in special pe garlele
artificiale.

***
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DOD

CRONICA APELOR

(trimestrul III a. 2013)

1. Precipitatiile ~i regimul de umiditate
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prezinta informatia cu privire la regimul de umiditate pe teritoriul Republicii Moldova in perioada iulie-septembrie
2013.
Cantitatea precipitatiilor cazute a constituit in
fond de la 140 mm (Duba.sari) pana la 275 mm
(Rabnita, Bravicea), sau in limitele a 85-160% din
norma. In unele raioane (~tefan Voda, Comrat, Cahul) au cazut 290-360 mm sau 200-235% din norma.
Maxima zilnica de precipitatii pe parcursul lunilor
iulie-septembrie a atins 129 mm sau 300% din norma
lunara (12 septembrie, Cahul).
Cea mai mare cantitate de precipitatii a cazut in
luna septembrie. Suma lor a constituit in fond 60135 mm (135-320% din norma lunara). In regiunea SM Ceadar-Lunga cantitatea precipitatiilor
a atins 166 mm (370% din norma lunara), a SM
Comrat - 168 mm (480% din norma lunara), ceea ce
se semnaleaza in aceste puncte, in aceasta luna pentru prima data in toata perioada de observatii. Cea
mai mare cantitate de precipitatii a cazut in regiunea
SM Cahul - 288 mm sau 55% din norma anuala, ceea
Punctul

Data

ce depa~e~te cantitatea maxima lunara inregistrata
anterior in acest punct.
Pe parcursul lunilor iulie-septembrie s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub forma de
averse puternice ~i ploi de lunga durata.
In acest trimestru, in comparatie cu perioada analogica a anului 2012, pe teritoriul republicii au cazut
precipitatii in fond cu 40-110 mm mai multe, iar in
unele raioane - cu 140-220 mm.
Conform situatiei din 28 iulie a. c:, rezervefo de
umezeala productiva in stratul de sol cu grosimea
de 0,5 m pe terenurile cu semanaturi de porumb au
constituit 30-50 mm (70-120% din norma), in stratul
de sol cu grosimea de 1 m - in fond 70-120 mm (75 125% din norma), izolat - 50-65 mm (45-70% din
norma). Rezervele de umezeala productiva in stratul
de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi
multianuale au constituit in fond 80-120 mm (100125% din norma) , izolat - 25-65 mm (30-70% din
norma).
Conform situatiei din 28 august a. c., rezervele de
umezeala productiva in stratul de sol cu grosimea
de 1 m pe terenurile cu semanaturi de porumb au
constituit in fond 60-105 mm (75-110% din norma),

inceputul

Sfar~itul

Durata, ore

Cantitatea, mm
51
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Andreevca (r-nul Rabnita)
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6
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12
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3
69
9
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Bravicea (r-nul Calara~i)
Orhei
Corne~ti (r-nul Ungheni)
Plaiul Fagului (r-nul Calara~i)
Ungheni
Olane~ti (r-nul $tefan Voda)
$tefan Voda
Corpaci (r-nul Edinet)
Briceni
Rabnita
Beloci (r-nul Rabnita)
Molochi~ul Mare (r-nul Rabnita)
Rezina
Orhei
Comrat
Ciadar - Lunga
Cahul
Cahul
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13.09
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11-14.09
11-12.09
11-14.09
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1330
1304
1304

09 10

8

52

54
124
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izolat - 25-40 mm (35-45% din norma). Rezervele de
umezeala productiva in stratul de sol cu grosimea de
1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit
pe 60% din teritoriu 75-115 mm (75-125% din norma), in rest - 40-65 mm (30-70% din norma).
Conform situatiei din 28 septembrie a. c., rezervele de umezeala productiva in stratul arabil al solului pe terenurile destinate semanatului culturilor de
toamna au constituit 20-45 mm (100-225% din norma) , in stratul de sol cu grosimea de 1 m - 75-205
mm (85-205% din norma). Rezervele de umezeala
productiva in stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit 60-180
mm (80-200% din norma).

***
Scurgerea apei raurilor Republicii Moldova in
trimestrul III 2013
Debitul raurilor din Republica Moldova in trimestrul III al anului curent a fost caracterizat de un
nivel redus al scurgerii.
Debitul r.Nistru ~i a raurilor mici din partea de
nord a Republicii Moldova a oscilat in limitele 5070%.
Debitul r. Prut a fost mai jos de norma ~i a constituit:
- pe sectorul amonte de lacul de acumulare Coste~ti-Stanca 20-40%, cu exceptia lunii septembrie cand, din cauza precipitatiilor cazute in cursul superior al r. Prut (Ucraina), debitul de apa
s-a majorat pana la 50-80% din valorile medii
multianuale;
- pe sectorul in aval de lacul de acumulare Coste~ti-Stanca debitul apei a oscilat in limitele 3060% din valorile medii multianuale.
Debitul apei r. Raut ~i al raurilor mici din partile
centrala ~i de sud ale tarii s-a situat sub norma, osciland intre 30-60% din valorile medii multianuale.
De mentionat faptul ca debitul redus al apei r. Bae,
intre 20-40% din valoarea medie multianuala, a fost
cauzat de lipsa precipitatiilor generatoare de scurgere in perioada data ~i debitele mici de apa deversate
din lacul de acumulare Ghidighici.
La inceputul lunii iulie, din cauza ploilor puternice cazute, in unele rauri mici din tara s-a inregistrat
cre~terea nivelului apei cu 0,5-1,0 m. Apa s-a scurs in
limitele albiei minore.
Pe parcursul lunii iulie debitele de apa ale raurilor
Nistru, Prut ~i ale celor mici din republica au scazut
treptat ~i de la mijlocul lunii in raurile din Moldova
s-a instalat etiajul de vara.
Conform datelor multianuale, luna august se ca-

racterizeaza ca o perioada cu nivelul scazut al apei
pe intreg teritoriul tarii. Etiajul din luna august este
conditionat de cantitatea precipitatiilor scazute in
muntii Carpati din Ucraina. Nivelurile minime de
apa de obicei se inregistreaza in august-septembrie.
In legatura cu stabilirea etiajului de vara - toamna
in intervalul 1-13 septembrie in raurile republicii s-a
mentinut o scurgere scazuta.
In legatura cu precipitatiile cazute pe teritoriul
tarii in intervalul 18-20 septembrie s-au prognozat
scurgeri intensive pe pante ~i cre~terea nivelului apei
pe unele sectoare ale raurilor mici cu 0,5-0,7 m. Au
fost avertizati agentii economici, in subordinea carora se afla lacuri de acumulare, sa acorde atentie starii
barajelor. Construqiile hidrotehnice in stare avariata
pot fi erodate ~i rupte.
In legatura cu precipitatiile cazute in cursul superior al r. Prut (Ucraina) pe sectorul s. Criva - or.
Coste~ti, in intervalul 20-23 septembrie, a avut loc
cre~terea nivelului apei cu 0,5-1,0 m fata de nivelul
anterior viiturii. Apa s-a scurs in limitele albiei minore.

2. Apele de suprafata
Analiza datelor obtinute in baza retelei nationale
de observatii a SHS ~i in cadrul Directiei Monitoring
al Calitatii Mediului pe parcursul trimestrului III al
anului 2013 ne permite sa oferim urmatoarele caracteristici ale calitatii apelor de suprafata:
- au fost depistate 258 depa~iri ale concentratiilor maxime admisibile (CMA) in probele de apa
din 51sectiunia15 rauri (Dunarea, Prut, Nistru,
Cogalnic, Lunga, Raut, Bae, Botna, Ichel, Cahul,
Cubolta, Sarata, Ialpug, Ciuhur ~i Lapu~nita), 5
lacuri de acumulare (Dubasari, Coste~ti, Ghidighici, Comrat, Taraclia) ~i 2 lacuri naturale (Beleu, Manta);
- cu ioni de amoniu s-au depistat 25 depa~iri ale
CMA in raurile Cogalnic, Lunga, Raut, Bae, Botna, Ichel ~i Cubolta, inclusiv 11 cazuri de poluare
inalta (PI - 10-100 CMA) cu valoarea maxima
de 46,6 CMA in r. Bae, mun. Chi~inau, in aval,
in luna august;
- cu nitriti s-au depistat 63 depa~iri ale CMA in
raurile Prut, Nistru, Cogalnic, Lunga, Bae, Raut,
Botna, Cubolta, Ichel, Cahul, 2 lacuri de acumulare (Dubasari ~i Coste~ti), inclusiv 13 cazuri de
PI cu maxima de 79 CMA in r. Lunga, or. Ceadar-Lunga, post hidrometric, in luna august;
- cu nitrati s-au depistat 6 depa~iri ale CMA in
r. Lunga, cu maxima de 7 CMA in r. Lunga, or.
Ceadar-Lunga, in amonte, in luna iulie;

- cu produse petroliere s-au depistat 98 depa~iri
ale CMA in raurile Prut, Nistru, Cogalnic, Lunga, Raut, Bae, Botna, Ichel, Dunarea, Sarata, Cubolta, Ialpug, Lapu~nita, Cahul, Ciuhur, lacurile
de acumulare Ghidighici, Dubasari, Coste~ti,
Comrat, Taraclia ~i lacurile naturale Beleu, Manta cu valoarea maxima de 27,6 CMA in r. Lunga, or. Ceadar-Lunga, post hidrometric, in luna
septembrie:
- cu CB0 5 s-au depistat 27 depa~iri ale CMA in
raurile Bae, Lunga, Raut, Botna, Ichel, Cogalnic, Sarata, Ialpug, Ciuhur, Lapu~nita, Cahul
~i lacurile de acumulare Ghidighici, Comrat,
Taraclia, inclusiv 8 cazuri de PI cu maxima de
23,8 mg0/dm 3 in r. Bae, mun. Chi~inau, in aval,
in luna septembrie;
- cu continutul redus al oxigenului dizolvat s-au
depistat 14 depa~iri ale CMA in raul Bae, inclusiv 8 cazuri de PI ~i 6 cazuri de poluare extrem de inalta (PEI) cu valoarea maxima de
0,49 mg0/dm 3 in r. Bae, seqiunile or.Stra~eni ~i
s. Gura Baeului, in luna iulie;
Nr.
ctr.
1

2
3
4
5
6

7

8
9

- cu fenoli s-au depistat 22 depa~iri ale CMA in
raurile Prut, Nistru, Lunga, Bae, Raut, Ichel, Cogalnic, Cubolta, lacul de acumulare Dubasari ~i
lacul Beleu cu maxima de 12 CMA in r. Raut,
or. Flore~ti, in luna septembrie;
- cu detergenti anioni-activi s-au depistat 3 depa~iri ale CMA in r. Bae ~i Lunga, cu maxima de
3,3 CMA in r. Lunga, or. Ceadar-Lunga, post hidrometric, in luna august;
- cu compu~ii cuprului si ai zincului nu s-au depistat depa~iri ale CMA.
Comparativ cu aceea~i perioada a anului 2012
s-a inregistrat o majorare a numarului de depa~iri
ale CMA pentru nitriti, nitrati, produse petroliere,
CB0 5• oxigen dizolvat ~i fenoli; a ramas acela~i nivelul pentru detergenti anioni-activi ~i s-a miqorat
pentru ioni de amoniu.

3. Sisteme de apeduct ~i canalizare
SA "Apa-Canal Chi~inau" prezinta indicii de activitate inregistrati in trimestrul III al anului 2013 in
comparatie cu perioada de referinta a anului 2012.

Indicii

Trim. III 2012

Trim. III 2013

Captarea apei, mii m 3

20 450,5

19 339,6

din surse de suprafata;

19 793,0

18738,0

din surse subterane
Distributia apei, mii m 3 :

657,5

601,6

19 743,9

18 639,3

din surse de suprafata;

19 087,5

18 037,7

din surse subterane
Comercializarea apei, mii m 3
Pierderi tehnologice ~i comerciale, mii m 3
Volumul apelor uzate epurate, mii m 3
Colectarea platilor pentru serviciile prestate de alimentare cu apa
~i evacuare a apelor uzate, % de achitare
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa:
- reparatia ~i inlocuirea retelelor, km
- spalarea bazinelor de apa potabila, unitati
Exploatarea sistemelor de canalizare:
- reparatia ~i inlocuirea retelelor, km
Numarul scurgerilor din retelele de apa, unitati

656,4
11 452,8
7 823,9

4. Sisteme de irigare
Informatia privind terenurile irigate ~i volumul
apei utilizate in trimestrul III al anului 2013 se prezinta dupa cum urmeaza.
Actualmente, Republica Moldova dispune de
144,6 mii ha de terenuri irigabile, dintre care 139,6
mii ha de terenuri irigabile in baza sistemelor centralizate; 58,9 mii ha de terenuri desecate; 59,6 mii ha de
terenuri de lunca.
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601,6

12 164,4

10 936,2
7254,6
12 136,3

99,4

98,5

2,2

2,8

17

22

0,1

0,26

3 828

3350

La balanta Agentiei ,,Apele Moldovei" se afla 300
statii de pompare, inclusiv 267 sunt statii de pompare de irigare ~i 33 statii de pompare de desecare. Din
numarul total de statii de pompare, aflate la balanta
Agentiei ,,Apele Moldovei", functionale sunt 143 statii de pompare de irigare ~i 33 statii de desecare.
Conform datelor din 27.09.2013 Statiunile Tehnologice pentru Irigare au incheiat cu producatorii
agricoli 95 contracte pentru prestarea serviciilor la
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irigarea terenurilor pe o suprafata de 6475,4 ha. Cu
prima udare au fost irigate 1, 1 mii ha, cu a doua ~i
mai multe udari - 2,7 mii ha. Volumul apei pompate constituie 1178,2 mii m 3 • Norma medie de udare
constituie 307,8 m 3lha, norma medie de irigare 1068,6 m 3lha, numarul mediu de udari - 3,5.

5. Apele de profunzime
Agentia pentru Geologie ~i Resurse Minerale informeaza ca in trimestrul III al anului 2013 a eliberat
coordonari privind:
- proiectarea noilor sonde arteziene - 16 coordonari;
- forarea noilor sonde arteziene - 14 coordonari;
- folosirea speciala a apei - 41 coordonari.

6. Monitoringul apelor reziduale

in trimestrul III al anului 2013 colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat (IES) au supus controlului 305 agenti economici, potentiali poluatori
de surse acvatice, fiind identificati 222 de contravenienti. Ca rezultat, in privinta lor au fost perfectate
222 procese-verbale ~i aplicate amenzi in suma de
276300 lei, inclusiv incasate - 115513 lei. in perioada
de referinta
, au fost eliberate 67 autorizatii
' de folosinta speciala a apei.
in scopul aprecierii gradului de poluare a apelor
de suprafata, in perioada iulie-septembrie 2013 centrele de investigatii ecologice (CIE) Chi~inau ~i Balti
au prelevat 389 probe de apa ~i au efectuat 3088 analize fizico-chimice. in majoritatea cazurilor probele
au fost prelevate de la statiile de epurare biologica
(SEB) la receptie ~i la evacuare. Pentru a evalua influenta deversarilor de ape uzate asupra emisarului
s-au prelevat probe pe cursul receptorilor in seqiunile amonte ~i aval de deversare. Principalii indicatori specifici de poluare controlati de catre CIE sunt
concentratiile
de amoniu, azotati,
'
, cloruri, sulfati,
,
consumul chimic ~i biologic de oxigen, materiile in
suspensii ~i pH-ul.
CIE al AE Chisinau. La 3.07.13, in cadrul comisiei comune, reprezentantii Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) ~i inspectorii IES au prelevat
probe ~i au determinat continutul de oxigen dizolvat
in puntele de prelevare per. Bae. Continutul de oxigen dizolvat a variat in limitele 5 mg/l la deversare
din lacul Ghidighici ~i 3,2 mg/l in aval de Chi~inau
(podul Sangera-Floreni).
Pe parcursul trimestrului au parvenit informatiialerta din partea SHS in legatura cu poluarea excesiva a r. Bae ~i continutul redus de oxigen dizolvat.
in conformitate cu buletinul-alerta nr. 914105 din
11.07.13 al SHS cu privire la poluarea r. Bae in seqi-

unea or. Stra~eni (in aval) ~i miqorarea continutului
de oxigen dizolvat pana la 0,49 mgll, la 12.06.13 s-au
prelevat doua probe in amonte ~i in aval de or. Stra~eni. Analizele au depistat depa~iri ale CNA pisc. la
indicii determinati in amonte ~i in aval de or. Stra~eni, respectiv: CCO - de 2,3 ~i 1,8 ori; CB0 5 - de 4,3
~i 3,2 ori; NH 4 - de 1,8 ~i 1,2 ori.
in conformitate cu buletinul-alerta nr. 966105 din
24.07.13 al SHS cu privire la poluarea exceptionala
a r. Bae, sectiunea s. Gura Baeului au fost prelevate
3 probe de apa: amonte de teava de deversare la SEB
Bulboaca; aval de teava de deversare la SEB Bulboaca; s. Gura Bacului.
La momentul prelevarii s-au depistat organoleptic deversari cu miros specific pentru apele uzate din
de
teava
de deversare la SEB Bulboaca. Continutul
,
'
oxigen dizolvat in probele prelevate a fost de, respectiv, 3,86 mg/l; 2,89 mg/l ~i 2,05 mg/l, ceea ce nu corespunde normelor admisibile (6 mgll). S-a constatat
o concentratie sporita in aval in raport cu amonte,
astfel deversarea apelor uzate de la SEB Bulboaca
a inrautatit calitatea apei r. Bae, nivelul de poluare
comparat constituind: CCO 128,8198,2 - de 1,3 ori;
CB0 5 19,3ll4,7 - de 1,3 ori; NINH/ 26,4/10,2 - de
2,6 ori.
in conformitate cu buletinul-alerta nr. 1039105
din 13.08.13 al SHS au fost prelevate 2 probe de
apa din r. Bae: podul Sangera-Floreni ~i in aval de
or. Stra~eni. S-au depistat depa~iri ale CMA pisc. respectiv la indicii: 1. Podul Sangera-Floreni CCO - de
2,9 ori; NINH 4+ - de 33,l ori; 2. Aval de or. Stra~eni
CCO - de 2 ori; NINH/ - de 1,8 ori.
Pentru a verifica functionarea SEB-urilor ~i respectarea normelor de deversare (DLA) ~i a concentratiilor maxime admisibile (CMA) pisc., au fost
prelevate probe de ape uzate. Rezultatele analizelor
releva urmatoarele:
1. SEB or. Rezina (in aval de deversare, paraia~ul
Stocinaia) CCO - de 6,8 ori; CB0 5 - de 26,2 ori; MSde 7,9 ori; NH 4 - de 17,7 ori; detergenti- de 31,5 ori;
2. Penitenciarul nr. 17 CCO - de 2,7 ori; CB0 5
- de 11,1 ori; MS - de 12,3 ori; NH 4 - de 39,1 ori;
detergenti - de 30,6 ori.
La solicitarea IES au fost prelevate probe de apa
din bazinul de acumulare al intreprinderii de prelucrare a pieilor SRL ,,Deri-Cristal", or. Comrat. S-au
depistat depa~iri ale CMA pisc. la CCO - de 63,3 ori;
CB0 5 - de 255,6 ori; NH 4 - de 126,2 ori; N02 - de
1,5 ori; MS - de 70,4 ori; grasimi - de 4368 ori.
Pe parcursul trimestrului au parvenit solicitari
privind prelevarea probelor in cazuri de poluare:

1. La solicitarea IE Cimi~lia s-a prelevat o probii
din locul de deversare a apelor uzate pe suprafata solului din haznaua taberei de odihna din s. Valea Perjei. S-au constatat concentratii inalte ale poluantilor
CCO, CB0 5 , NH 4 , reziduu uscat.
2. La informatia de la IE Rezina s-a prelevat o probii de apa din r. Nistru, or. Rezina, in legatura cu aparitia petelor ruginii in zona podului Rezina-Rabnita.
Analizele nu au depistat depa~iri al CMA pisc. Continutul de oxigen de 7,5 mg/l corespunde normelor.
3. La semnalul privind scurgerile de apa uzata din
str. Munce~ti, 178, Chi~inau s-a prelevat o proba de
apa. Concentratiile indicilor analizati au fost caracteristici apelor pluvio-nivale.
4. La solicitarea Serviciului Piscicol au fost analizate 3 probe de apa din lacul Coste~ti-Stanca. Au fost
depistate depa~iri ale CMA pisc. la MS - de 5, 1-8,2
ori; CCO - de 2,3-2,8 ori; CB0 5 - de 3,4-4,3 ori.
Rezultatele investigatiilor au fost transmise inspectiilor ~i agentiilor din teritoriu care, prin acte
de control ecologic, au obligat SEB-urile sa ia masuri pentru redresarea situatiei. Concomitent, au fost
perfectate procese-verbale cu privire la depa~irile
admise la deversare.
CIE al AE Balti. Au fost prelevate probe punctiforme din 14 cursuri de apa in 32 seqiuni. Rezultatele denota urmatoarele.
In r. Prut punctul de reper este sectorul Coste~ti.
S-a depistat o concentratie a substantelor in suspensie de 1,7 mg/dm 3 •
Volumul apelor uzate supus controlului analitic
constituie 2515,5 mii m 3 , inclusiv suficient epurate 2139,2 mii m 3 ; insuficient- 244,6 mii m 3 ; fara epurare - 131,7 mii m 3 • Comparand media concentratiilor
de noxe la deversare cu normativul autorizat, constatam ca s-au incadrat in normativul LAD doar apele
evacuate de la statiile IM ,,Regia Apa-Canal Balti" ~i
SA ,,Servicii Comunale Flore~ti".
SA ,,Regia Apa-Canal Soroca'' deverseaza zilnic,
prin statiile de pompare Centru ~i Sud, in r. Nistru circalOOO m 3 de ape uzate cu depa~iri ale CMA:
substante suspendate - de 18,2-30,4 ori; CB0 5 - de
19,47-44,4 ori; ioni de amoniu - de 26,2-66,8 ori.
Calitatea apei r. Nistru in sectiunea Soroca este
afectata de aceste deversari, care contribuie la cre~
terea concentratiilor de substante suspendate de la
22,2 la 30,7 mg/dm 3; CB0 5 - de la 4,2 la 5,1 mgO/l;
ioni de amoniu - de la 0,86 la 1,16 mg/dm 3 • Concentratia oxigenului dizolvat se reduce de la 10,l la
9,7 mgO/l.
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7. Calitatea apei potabile
Potrivit Centrului National de Sanatate Publica,
in trimestrul III al anului 2013 au fost cercetate la
indicatorii sanitaro-chimici 63 de probe, inclusiv 16
probe de apa potabila din surse centralizate, dintre
care 4 probe s-au dovedit a fi neconforme; 6 probe
din surse descentralizate, dintre care 5 probe au fost
neconforme normelor sanitare privind calitatea apei
potabile; 41 de probe de apa imbuteliata care au fost
conforme cu normele sanitare.
La indicatorii microbiologici au fost studiate 160
probe, inclusiv 7 probe de apa din surse centralizate
subterane, care au fost conforme normelor sanitare;
91 de probe din apeductele comunale urbane din
surse de suprafata, dintre care 2 au fost neconforme;
3 probe din apeducte departamentale, care au fost
conforme normelor sanitare; 1 proba de apa din surse descentralizate subterane care a fost neconforma
normelor sanitare; 58 probe de apa imbuteliata, din
care 13 probe au fost neconforme normelor sanitare
privind calitatea apei potabile.
Pentru sectiile de imbuteliere a apei in perioada
de referinta nu a fost eliberata nicio autorizatie de
functionare.

8. Implementarea proiectelor de protectie
utilizare a apei

~i

in trimestrul III al anului 2013 cu suportul programului de finantare FISM-2, au fost implementate subproiecte de construqie a sistemelor de aprovizionare
cu apa in 4 localitati din raioanele Dondu~eni, Flore~ti ~i Ra~cani. Numarul total al beneficiarilor este de
3410 persoane. Costurile aprobate pentru realizarea
acestor subproiecte se estimeaza la 2 260 400 lei.

***
Guvernul Republicii Moldova a incheiat un ~ir de
acorduri cu investitorii straini ~i bilaterali, pentru
implementarea unor proiecte in domeniul alimentarii cu apa a localitatilor, printre acestea fiind urmatoarele:
• Cu Comisia Comunitatilor Europene pentru finantarea Programului de Sustinere a Politicilor
de Sector in domeniul apelor, in valoare e 50 mil.
Euro.
Componenta I: Suport bugetar - 37 mil. Euro;
Componenta II: Proiectul de alimentare cu apa in
or. Nisporeni - 10 mil. Euro;
Componenta III: Asistenta tehnica -3 mil. Euro.
Programul are drept scop consolidarea eforturilor tuturor participantilor la sectorul alimentarii
cu apa prin asigurarea mai buna a interaqiunii din
punctul de vedere al selectarii zonelor prioritare,
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crearii bazei de date comune referitoare la proiectele
implementate.
• Cu Banca Mondiala pentru implementarea Proiectului National de Alimentare cu Apa ~i Canalizare, finantarea fiind efectuata din contul unui credit
in marime de 14 mil. dolari, pentru reabilitarea ~i
dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa a localitatilor din tara.
Componenta I: 8 mil. dolari pentru or. Balti, Cahul, Cau~eni, Flore~ti, Orhei, Soroca ~i Ungheni;
Componenta II: 4 mil. dolari pentru constructia
sistemelor de alimentare cu apa in 50 de sate;
Componenta III: 1 mil. dolari pentru consolidarea capacitatilor institutionale ale Ministerului Mediului ~i Agentiei ,,Apele Moldovei";
Componenta IV: 1 mil. dolari pentru asigurarea
eficientei energetice.
• Cu Directia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare, care activeaza in Republica Moldova din
2000 ~i acorda anual in jur de 1 mil. Euro pentru
dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa . Zonele
prioritare sunt raioanele Nisporeni, Hance~ti, Stra~eni, Calara~i, Ialoveni ~i Leova.
Proiecte implementate: Alimentarea cu apa ~i Canalizare in Zonele Rurale ,,WATSAN': Sporirea accesului populatiei la sursele de apa potabila ~i ameliorarea calitatii serviciilor in s. Iurceni (r-nul Nisporeni), s. Mire~ti (r-nul Hance~ti), s. Gore~ti (r-nul
Nisporeni) ~i altele.
•Cu Agentia de Dezvoltare Austriaca (ADA) care
are un aport considerabil la dezvoltarea sistemelor
de alimentare cu apa a localitatilor din tara. In prezent ADA implementeaza proiectul de alimentare cu
apa potabila a or. Nisporeni.
• Cu Guvernul Republicii Cehe, care acorda Republicii Moldova asistenta oficiala in dezvoltare in
marime de 900 mii Euro anual. Proiecte realizate:
Programul de proteqie a surselor de captare a apei
in or. Iargara, construqia statiei de epurare a apelor
uzate in or. Leova, monitorizarea sistematica a calitatii apei in sursele de apa.
• Cu Fondul Kuwaitean de Dezvoltare Economica
Araba, pentru realizarea proiectului Jmbunatatirea
sistemelor de alimentare cu apa a 6 localitati din Republica Moldova'' (ora~ele Stra~eni, Hance~ti, Taraclia ~i satele Sarata Veche ~i Risipeni din r-nul Fale~ti
~i s. Carbalia din UTA Gagauzia), care, dupa o suspendare de 3 ani, a demarat din nou ~i este prelungit
pe un termen de 2 ani. Creditul acordat este de 6,5
mil. dolari SUA.
De asemenea: a) au fost elaborate ~i intreprinse

masuri pentru ameliorarea situatiei economico-financiare a activitatii IIS ,,Acva-Nord". Este elaborata
documentatia de proiect pentru modernizarea statiilor de pompare, ceea ce va permite reducerea consumului energiei electrice cu circa 25% datorita inlocuirii pompelor energofage existente cu pompe noi,
moderne, de consum minim de energie electrica. In
acest scop, din FEN sunt alocati 26 mil. Lei. A fost
desfa~urata licitatia, s-a selectat antreprenorul; documentele de licitatie sunt la Agentia Achizitii publice;
b) prin HG nr. 400 din 08.06.2011 a fost initiata activitatea de promovare a parteneriatului public-privat
in domeniul alimentarii cu apa pentru localitatile din
nordul ~i centrul tarii. Actualmente s-a finalizat prima etapa a studiului de fezabilitate care are menirea
de a evidentia evaluarea economico-finaciara eficace
de initiere a parteneriatului public-privat, finantat de
BERD - 1,2 mil. Euro; c) a fost lansat proiectul-pilot
privind alimentarea cu apa potabila a populatiei din
s. Ro~u, r-nul Cahul, ca rezultat acesta fiind conectat
la sistemul centralizat de alimentare cu apa a or. Cahul. Acest proiect a fost implementat cu contributia
financiara a Guvernului Romaniei prin intermediul
Biroului de Cooperare Tehnica al Germaniei (GTZ).
Tot prin intermediul GTZ a fost initiat ~i implementat proiectul ,,Asigurarea cu apa potabila ~i servicii
de canalizare a locuitorilor din satul Duruitoarea
Veche", comuna Coste~ti, r-nul Ra~cani, finantat de
Guvernul Germaniei.
In contextul alimentarii cu apa a unor localitati
din tara, Ministerul Mediului a semnat cu compania chineza ,,Sinohydro Corporation Limited" un
Memorandum de lntelegere privind finantarea unor
proiecte de infrastructura, inclusiv in domeniul alimentarii cu apa. Dintre aceste proiecte mentionam:
- Alimentarea cu apa ~i canalizarea a 8 localitati
rurale din sudul raionului Ungheni (15898 beneficiari) prin intermediul unui apeduct magistral cu
lungimea de 28,94 km, sursa de apa fiind 6 fantani
arteziene, apa carora corespunde cerintelor normative ~i standardului la apa potabila.
- Alimentarea cu apa a 3 localitati rurale din
r-nul Leova (10040 beneficiari) prin intermediul
unui apeduct magistral cu lungimea de 22,83 km.
Sursa de apa este r. Prut. Urmeaza a fi elaborata documentatia de proiect pentru construqia apeductului Leova-Iargara-Cimi~lia-Basarabeasca cu conectarea la el a localitatilor situate de-a lungul traseului.
- Vor fi finalizate lucrarile de constructie a apeductelor Zagarancea-Corne~ti ~i Drepcauti-Criva, a
celor din localitatile Ra~cani, Fale~ti, Briceni.
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Ca urmare a alodirii mijloacelor financiare insuficiente de la bugetul national, dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa ~i de canalizare in
tara are lac, preponderent, cu suportul partenerilor
de dezvoltare. La momentul de fata sunt in curs de
implementare mai multe proiecte de alimentare cu
apa ~i de canalizare finantate de investitorii straini.
Astfel, Republica Moldova beneficiaza de asistenta
financiara in domeniu din partea unor parteneri
de dezvoltare cum sunt: Uniunea Europeana; Banca Mondiala; Agentia Internationala de Cooperare
din Turcia; Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i
Cooperare; Agentia de Dezvoltare Austriaca; Fondul
Kuwaitian de Dezvoltare Economica Araba; Agentia
Ceha de Dezvoltare; Fondul Ecologic National; Fondul National de Dezvoltare Regionala.
Este initiata elaborarea ~i implementarea urmatoarelor proiecte:
Planul de actiuni/investitii pe anii 2010-2015
pentru implementarea Strategiei ~i politicilor in sectorul alimentarii cu apa ~i de canalizare, Organizatia
pentru Cooperare ~i Dezvoltare Economica;

Programul de dezvoltare a retelei de regii apacanal in Republica Moldova, Comisia Europeana
(BERD, BEI, NIF);
Aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din
satul Ro~u, raionul Cahul, finantat de Guvernul Romaniei cu contributia Biroului de Cooperare Tehnica a Germaniei;
Proiectul consolidarii Nodului Hidraulic Coste~ti-Stanca, finantat de Uniunea Europeana;
Acordul de grant pentru finantarea proiectului
,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in raionul Nisporeni: Primariile Nisporeni, Varzare~ti
~i Groze~ti din Republica Moldova': semnat intre
Comisia Europeana, Ministerul Mediului, Agentia ,,Apele Moldovei", Consiliul raional ~i Primariile Nisporeni, Groze~ti ~i Varzare~ti. Costul total al
proiectului este de 11,3 mil. Euro ~i este finantat de
Uniunea Europeana - 5 mil. Euro, Agentia Austriadi
de Dezvoltare - 3,5 mil. Euro, Agentia Elvetiana de
Dezvoltare ~i Cooperare - 0,8 mil. Euro. Contributia
locala constituie 2 mil. Lei.

***
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SA INVATAM CE E MAI BUN DE LA VECINI
Vizita de studiu fn Romania a membrilor Comunitafii Practicienilor fn domeniul
Alimentarii cu Apa ~i Sanitafiei din Republica Moldova
Una dintre directiile principale de activitate a
Comunitiitii Practicienilor in domeniul Alimentarii
cu Apa ~i Sanitatiei (CP) este studierea experientei
pozitive pe care au acumulat-o institutiile de specialitate, autoritatile publice, operatorii de apa din tara,
dar ~i de peste hotare. Un an ~i ceva in urma, proiectul

ApaSan a organizat o vizita de studiu a membrilor CP
in Elvetia (in numerele 19 si 20 ale revistei s-a scris
'
'
despre aceasta). Iar in noiembrie 2013, cu sprijinul
financiar al proiectului ApaSan, CP a organizat o vizita similarii in tara vecina, Romania. De data aceasta membrii CP s-au ariitat interesati de modalitatile

Grupul de practicieni la Constanta

SEE s. Maracineni

RAJA Constanfa, la fntrebiiri raspunde directorul tehnic,
dl Presura Aurel
practice de solutionare a problemelor ce tin de aprovizionarea cu apa potabila a localitatilor rurale. Un
argument decisiv pentru alegerea acestei destinatii
1-a constituit faptul ca Romania, tara-membra a UE,
acum 10-15 ani s-a aflat in starea noastra de astazi,
atat la capitolul legislatie, cat ~i la nivel de implementare a proiectelor. Sunt aproape similare ~i conditiile
geoclimaterice, situatia demografica, traditiile de
gospodarire, nivelul de trai ~i alti factori care conteaza in solutionarea problemelor respective.
Vizita de o saptamana a inclus patru judete:
Constanta, Buzau, Suceava ~i Ia~i. Gazdele noastre,
de altfel foarte ospitaliere, din aceste regiuni au fost

companiile de apa, care ne-au invitat cu bunavointa,
apoi ne-au primit cu multa caldura, creandu-ne toate
conditiile pentru a conoa~te cat mai bine activitatea
lor cotidiana, aspectele specifice ale fiecareia. Chiar
din prima zi s-a confirmat a~teptarea noastra ca vom
afla lucruri extrem de importante pentru aplicare in
Republica Moldova. In prezentarea sa cu genericul
,,Situatia aprovizionarii cu apa ~i a canalizarii satelor in Romania (general pe tara). Viziunea ARA privind provocarile ~i solutiile" dl Constantin Predoi,
reprezentant al Asociatiei Romane a Apelor, a relatat
amiinuntit despre cadrul legal conformat la Directiva
Apei a UE, despre modul de cooperare dintre Guvern, companiile de apa, asociatiile profesioniste ~i
de consumatori etc.
La RAJA Constanta, prima pe care am vizitat-o
~i cea mai mare din Romania dupa cifra de afaceri
(servicii prestate), ne-au impresionat mult nivelul
tehnologic avansat, managementul modern, dar ~i
potentialul de productie, planurile indraznete de
extindere a zonei de deservire spre alte ora~e din
tara. Managerii companiei ne-au explicat in detalii cadrul institutional, cadrul juridic, rolurile ~i
responsabilitatile (la nivel regional ~i la eel local),
organizarea, finantele/sistemul de tarifare, provocarile existente la momentul de fata. Localitatile rurale
din judet, initiind mici proiecte de alimentare cu apa,

!ntalnirea de la Buzau

Staria de tratare apei Ia~i

adera la Asociatia
, de Dezvoltare Inter-comunitara si
,
beneficiaza de asistenta multilaterala a operatorului
regional, indusiv de investitii suplimentare, deservire profesionista, tarife accesibile. Surprinzatoare a
fost ideea expusa la intalnirea cu practicienii moldoveni de catre managerii companiei, ~i anume ca Regia de Apa Constanta ar purea sa-~i extinda aria de
acoperire cu servicii de apa ~i canalizare in teritoriul
Republicii Moldova.
Zona premontana a judetului Buzau se caracterizeaza prin existenta unor bune surse de apa
de suprafata (din raul Buzau ~i afluentii acestuia),
retelele de apeduct se extind in lant, de la un sat
la altul, fiind construite ~i luate in grija companiei
judetene. Aglomeratia Patarlagele este una care beneficiaza de rezultatele acestor efortuti. in paralel se
creeaza reteaua de canalizare a apelor reziduale ~i
statiile moderne (de productie autohtona) de epurare biologica a apelor uzate. Dar nici satele situate in campie nu raman rara atentia cuvenita. Drept
exemplu sugestiv in acest sens serve~te proiectul implementat in aglomeratia Pogoanele. 0 colaborare
stransa intre autoritatile publice locale, operatorul
regional ~i compania buzoiana Aqa Sistem Plus am
vizut in localitatea Prisacani uncle funqioneaza o
statie de epurare biologica de produqie autohtona.
Ora~ul ~i judetul Suceava au o istorie de peste o
suta de ani de exploatare a apeductelor, construite
inca in perioada ocupatiei austro-ungare. in ultimul
timp tot mai multe localitati rurale dau in exploatare
retele noi, avand ca sursa sigura apa din munti care
este de o calitate inalta. Comunele Putna, Dragomirna, Zamca, Sucevita ~i multe altele, cu vestitele lor
manastiri, adevarate perle ale artei arhitectonice ~i
picturale nationale, beneficiaza din plin de serviciile
Regiei de Apa Suceava.
Activitatea S.C. APAVITAL S.A. Ia~i este dar divizata, o parte a acesteia vizand zona rurala, uncle
situatia este complicata, dar uncle sunt ~i perspec-

tive reale de cre~tere a numarului de consumatori.
intreprinderea dispune de potential investitional
~i managerial suficient pentru a solutiona definitiv
problemele alimentarii cu apa ~i canalizarii in toate
satele din judet (un exemplu elocvent este comuna
Prisacani care, in ultimii ani, a dat in exploatare apeductul, reteaua de canalizare ~i statia de epurare performanta) ~i chiar din cele vecine. Raul Prut este o
sursa practic inepuizabila de apa, astfel ca localitatile
din judetele Vaslui, Boto~ani ~i din unele raioane ale
Republicii Moldova au ~anse reale de a se asigura in
viitorul apropiat cu apa potabila de calitate, atat de
ravnita de catre sateni.
Aflati in vizita de studiu in Romania, membrii CP
au avut de invatat multe lucruri noi, din care au tras
~i conduzii importante pentru activitatea lor. Sunt
de remarcat profesionalismul, motivarea ~i responsabilitatea angajatilor din companiile de apa; cadrul
legal avansat, coerent ~i respectat cu strictete la nivel
de tara ~i de regiuni, armonizat cu eel al UE; viziunile
dare privind scopurile urmarite; suportul financiar
impunator din partea UE ~i gestionarea meticuloasa
a acestor fonduri. De asemenea, in urma vizitei s-au
impus ni~te conduzii dare, intre care:
• succesul crearii ~i funqionarii serviciului de AAS
rezida in consolidarea capacitatilor institutionale ~i profesionale ale speciali~tilor de ramura;
• pentru a conferi calitate serviciilor prestate este
nevoie, inevitabil, de sisteme regionale de producere ~i distributie a apei potabile;
• regionalizarea serviciilor se bazeaza pe un centru urban cu capacitate de plata inalta, care permite acoperirea deficitului financiar provenit
din localitatile mici;
• nicio investitie nu poate fi admisa rara existenta
unui master-plan de AAS.
in numarul viitor al revistei vom publica opiniile personale ale participantilor la vizita de studiu in
tara prietena.
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EXPERIENTE

SISTEME REGIONALE DE PRODUCERE
SI
A APEi POTABILE
, DISTRIBUTIE
,
Ing. Mircea Onofreiciuc, director tehnic al S.C. ACET S.A. Suceava, Romania

Experienta internationala demonsreaza ca sistemele regionale de producere ~i distributie a apei potabile poseda numeroase ~i importante avantaje in
comparatuie cu alte sisteme, motiv pentru care constructia lor este preferabila.
Noi, la ACET
Suceava, pentru
ca judetul are un
relief de deal ~i de
munte, dispunem
de foarte multe
surse de apa. Fiecare ora~ ~i comuna are sursa
proprie, iar unele ora~e au chiar
cate 2 ~i 3 surse
de apa, cum este
cazul municipiului Suceava cu 2
surse; Falticeniul
are 3, iar Campulung Moldovenesc - 2 surse de apa.
Alte judete, cum este Boto~ani sau Ia~i, au doar o
singura sursa, din care, printr-o retea de conducte ~i
statii de repompare, sunt alimentate toate localitatile
din judet. Mult mai u~or este sa controlezi calitatea
apei intr-o locatie decat in 10 sau 20 de locatii. De
asemenea ~i cheltuielile de personal sunt mai mici,
pentru ca 0 statie de repompare, fiind automatiza,
poate functiona Iara personal, pe cand 0 sursa de apa
are nevoie de personal de exploatare ~i de laborator.
Acest principiu este valabil ~i la canalizare. In Romania s-au construit statii de epurare a apelor uzate
in fiecare ora~ ~i comuna. Este o mare prostie. In comune nu exista un debit constant de apa care sa intre
permanent in statia de epurare. Noaptea nu mai intra
apa deloc in statia de epurare. Dar statiile de epurare
sunt concepute/proiectate in a~a mod, incat debitul
sa nu scada niciodata sub 20% din debitul nominal.
Nimeni nu tine seama de acest aspect. Toti factorii
politici ~i primarii vor sa se laude ca au construit
statie de epurare. Este insa cunoscut faptul ca statia

de epurare, daca nu curge continuu apa prin ea, devine un poluator mai mare decat daca apa s-ar deversa
neepurata. $i asta deoarece apa uzata, daca sta 12 ore
rara sa se mi~te, de exemplu - pe timpul noptii, intra
in process de fermentatie ~i atunci va fi mai rea la
ie~ire decat la intrare in statie.
Din pacate, de cele mai multe ori nu se tine seama
de faptul ca oamenii la tara sunt, de regula, saraci.
Se construiesc sisteme de apa ~i canalizare, la care
nu se racordeaza nimeni pentru ca oamenii nu pot
plati serviciile, preferand sa ia apa de la fantana ~i
sa mearga la WC in fundul curtii. Acest lucru este
valabil ~i in Romania, ~i in Moldova. Or, sistemele se
construiesc/proiecteaza pentru intreg satul. La apa
potabila problema nu este chiar foarte grava, insa
statiile de epurare dimensionate pentru o comuna,
dar care primesc apa uzata doar de la ~coala, politia,
dispensarul ~i gradinita din sat, nu pot sa funqioneze
normal. Pentru ca nu vor avea asigurate conditiile de
debit continuu, dar nu mai mic de 20% din debitul
nominal, aceste statii vor deveni inevitabil o povara.
Din acest motiv, statiile polueaza acolo uncle descarca ie~irea.
Iar poluarea se plate~te. In Romania, operatorul
apa-canal incheie contract cu Administratia Apele Romane pentru a putea descarca ape uzate ~i
prime~te o autorizatie in care sunt mentionate limitele maxime ale concentratiilor de substante poluante. Reprezentantul Administratiei Apele Romane
vine lunar la fiecare statie de epurare ~i ia o probii din
apa descarcata. Daca concentratiile sunt depa~ite,
se platesc penalitati foarte mari. Aceste penalitati
se calculeaza prin inmultirea debitului din intreaga
luna cu diferenta dintre concentratia cares-a masurat ~i concentratia admisa. Astfel se calculeaza o cantitate de kilograme de substanta poluatoare descarcata peste limitele admise. Penalitatile se calculeaza
prin inmultirea cantitatii exprimate in kilograme cu
pretul pe kilogram. Sunt preturi enorme. Din acest
motiv consider ca, in cazul Moldovei, ar trebui sa se
construiasca o statie de epurare care sa contina 2 linii
paralele: o linie cu debit mic calculat astfel incat sa
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existe o curgere permanenta, ~i o linie cu debit calculat la toata populatia comunei, pentru situatia din
viitor, cand nivelul de trai va permite oamenilor sa
foloseas'ca pe larg serviciul de apa ~i de canalizare.
Pentru\iocalitatile mici, in care terenul nu are
panta, adic~ este 'plan, ~i distanta intre case este
mare, exista o probleffia in ceea ce prive~te colectarea gravitationala a apelor uzate, deoarece curgerea
gravitationala presupune ca respectiva conducta sa
devina din ce in ce mai adanca, apoi sa se puna statii
de pompare. La ACET Suceava am fost vizitati de
o firma care ne-a prezentat un sistem de colectare
revolutionar, deosebit din punct de vedere tehnic,
economic, atat ca investitie cat ~i ca exploatare. Din
pacate, deocamdata nu avem implementat in ACET
acest tip de sisteme de canalizare, de~i avantajele
sunt evudente:
- conducta nu mai are nevoie de panta, deoarece
curgerea nu este gravitationala ~i, ca urmare, se
va pune in pamant la adancimea de inghet (nu
mai este nevoie sa se sape ~anturi cu adancimi
mari pana la 7 metri);
- diametrul conductei este mic (economie la costul conductei);
- viteza de curgere este mare ~i din aceasta rezul-

ta avantajul ca se asigura autospalarea conductei
(scad costurile de exploatare, deoarece in timpul
exploatarii nu va mai fi nevoie sa se faca operatH
de spalare a depunerilor);
- conducta poate sa aiba contra-panta, adica apa
sa urce la deal;
- la operatiile de intretinere personalul de exploatare nu intra in contact direct cu apa uzata.
Sistemul funqioneaza pe baza de vid, adica este
unul vacuumatic (de exemplu, acela~i sistem se folose~te la WC din avian). A~a cum am mai spus, este
rentabil pentru localitatile in care distanta intre case
este mare ~i terenul este plan. In Romania exista deja
o localitate in care se construie~te un sistem de acest
tip. Astfel de sistem se aplica pe larg in tari cum ar fi
Dubai, uncle solul este plan ~i nisipos, dar ~i in alte
parti ale lumii. Sistemul se nume~te Roe Vac ~i este
produs de Roediger Vacuum GmbH din Germania
(www.roevac.com).
Despre autor. A absolvit facultatea de electrotehnica la Bucure~ti ( 1980). Pana in anul 1987 a lucrat in
domeniul automatizarilor in industria chimica, iar
de atunci activeaza in sectorul de apa potabila ~i uzata. Din 1998 este director tehnic al S.C. ACET S.A.
Suceava, Romania.

***
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REABILITAREA SISTEMELOR DE IRIGARE
ESTE IN PLINA DESFASURARE
,
Inga Burlacu, director de comunicare ~i documentare,
Fondul Provocarile Mileniului Moldova

Pondul Provociirile Mileniului Moldova (PPM
Moldova) a semnat pe 12 noiembrie 2013 contractele de reabilitare a sistemelor de irigare Jora de Jos
din raionul Orhei, Cosnita
, , din raionul Dubasari si
,
Puhaceni ~i Ro~cani din raionul Anenii Noi, incluse
in Programul Compact, finantat de Corporatia Provociirile Mileniului (CPM). Reabilitarea celor patru
sisteme de irigare va costa circa 35 de mil USD ~i
va permite irigarea a peste 5 400 de hectare de teren
agricol, prelucrate de circa 6 000 de fermieri.
Reconstruqia acestor sisteme de irigare (SI) va fi
efectuata de compania franceza SADE ~i consortiul
companiilor din Romania Hidroconstruqia ~i Iamsat Muntenia ~i va dura pana in luna iulie 2015. In
timpul apropiat va fi semnat contractul cu compania
care va supraveghea lucrarile de constructie la sistemele de irigare de pe raul Nistru.
Contractul semnat cu compania franceza SADE
valoreaza circa 11,5 mil USD ~i prevede reabilitarea
sistemului de irigare Jora de Jos. Consortiul companiilor romane~ti Hidroconstruqia ~i Iamsat Muntenia va reabilita sistemele de irigare Co~nita, Puhaceni
~i Ro~cani, iar valoarea contractelor este de circa 23,8
mil USD. Cel mai costisitor sistem de irigare este eel

de la Co~nita, deoarece este ~i unul foarte mare, care
acopera circa 2500 de ha, gestionate de peste 2300 de
producatori agricoli.
Cele patru sisteme de irigare au fost construite
in perioada anilor 1960-1980, iar de atunci niciunul
dintre ele nu a fost supus reabilitarii.
Valentina Badrajan, director executiv al PPM
Moldova, a precizat cii lucrarile de reabilitare prevad
inlocuirea echipamentului electromecanic cu echipament modern ~i eficient, dotarea cu echipamente
electronice de control al regimului de lucru al pompelor, substituirea a 85% din reteaua de distributie a
apei cu tevi din polietilena de densitate inalta, inlocuirea a 100% din hidranti, reconstructia cladirilor
statiilor de pompare, instalarea contoarelor mobile
pentru determinarea volumului de apa consumat. In
total, la cele patru sisteme vor fi instalate conducte
cu o lungime de 197 de km. De asemenea, sistemele reconstruite vor permite fermierilor ce vor investi
aditional sa extinda suprafata irigata suplimentar la
cele 5400 de hectare cu incii circa 700 de hectare.
Totodata, reabilitarea sistemelor de irigare va oferi posibilitate produciitorilor agricoli sa reducii costurile de operare ~i intretinere a acestora, sa utilizeze

apa pentru irigatii cand au nevoie, in funqie de culturile agricole, datorita tevilor rezistente la ~ocurile
hidraulice, care pot asigura peste 50 de ani de utilizare efectiva, sa reduca pierderile de apa din retea.
Potrivit prevederilor contractuale, caracteristicile
proiectului tehnic pentru cele patru sisteme de irigare sunt urmatoarele:
SI ,,Jora de Jos": • Suprafata irigata dupa reabilitare: cca 1 215 ha, cu posibilitatea ulterioara de extindere a suprafetei de irigare cu 330 ha; • Lungimea
conductelor noi: cca 58400 m; • Statii de pompare
reabilitate: 4 statii de pompare, cu 17 pompe principale, ~i reabilitarea a 2 rezervoare de apa.
SI ,,Co~nita": • Suprafata irigata dupa reabilitare:
cca 2483 ha; • Lungimea conductelor noi: cca 85700
m; • Statii de pompare reabilitate: 4 statii de pompare, dintre care 2 - construqie noua, cu 10 pompe
principale.
SI ,,Puhaceni": • Suprafata de irigare dupa reabilitare: cca 920 ha, cu posibilitatea ulterioara de extindere a suprafetei de irigare cu 292 ha; • Lungimea
conductelor noi: cca 34 000 m; • Statii de pompare
reabilitate: 2 statii de pompare cu 6 pompe principale.
SI ,,Ro~cani": • Suprafata de irigare dupa reabilitare: cca 700 ha, cu posibilitatea ulterioara de extindere a suprafetei de irigare cu 155 ha;• Lungimea
conductelor noi: cca 25 100 m, din care vor fi reabilitate 18 600 m; • Statii de pompare reabilitate: 2 statii
de pompare cu 9 pompe principale, cu reabilitarea
rezervorului de apa.
Jeffrey Goveia, director adjunct al reprezentantei
CPM in Moldova, a accentuat ca reabilitarea siste-

melor de irigare le ofera producatorilor agricoli mai
multe oportunitati de dezvoltare.
Alexandru Cozlov, pre~edintele Asociatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Ro~cani, a mentionat
ca fermierii a~teapta reabilitarea sistemului, deoarece sunt con~tienti ca nu pot face agricultura performanta rara irigare. Deja sunt fermieri din localitatile
vecine ariei sistemului de irigare care vor sa investeasca pentru a se conecta la sistemul reabilitat ~i
sa-~i irige terenurile agricole, a adaugat pre~edintele
AUAI Ro~cani. Totodata, fermierul a accentuat ca
una din prioritatile AUAI la momentul de fata este
sa pregateasca cat mai bine speciali~tii care vor opera
sistemul de irigare dupa reabilitare, dar ~i care vor
gestiona asociatia. Alexandru Cozlov a declarat ca
producatorii agricoli din aria sistemelor de irigare
apreciaza deja avantajul de a gestiona sistemul, chiar
daca acesta inca nu a fost reabilitat, deoarece in acest
an, dupa ce AUAI au semnat transferul de management al SI cu Agentia Apele Moldovei, fermierii au
platit mai putin cu 2,90 lei pentru un metru cub de
apa.
In prezent, din cei 6 mii de producatori agricoli
care activeaza in aria sistemelor de irigare mentionate
peste 4700 sunt membri ai Asociatiilor Utilizatorilor
de Apa pentru Irigatii.
Actualmente, sunt in derulare lucrarile de
reconstructie ~i modernizare a sistemelor de irigare
Lopatna (raionul Orhei) ~i Criuleni, ~i sunt in proces de evaluare ofertele tehnice ~i financiare pentru
reabilitarea sistemelor de irigare de pe raul Prut:
Blande~ti, Groze~ti ~i Leova.

***
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ISTORll CU APA LA SATE

SISTEMUL DE APROVIZIO~ARE CU APA CARPINENI (TARLICHICI)
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Constructia sistemului de aprovizionare cu apa
potabila s-a realizat in cadrul proiectului Elvetiei de
Apa ~i Sanitatie (ApaSan) ~i este rezultatul colaborarii dintre Agentia Elvetiana de Dezvoltare ~i Cooperare (SDC), Agentia Austriaca pentru Dezvoltare
(ADA), Consiliul Raional Hancqti, Primaria Carpineni, Asociatia Consumatorilor de Apa (ACA) ~i
locuitorii satului.
Acest parteneriat a fost oficializat in august
2012. Lucrarile de proiectare s-au realizat in perioada octombrie 2012 - februarie 2013. Lucrarile de
constructie au inceput in martie 2013 ~i au fost finalizate in luna noiembrie a aceluia~i an.
Sub aspect financiar, contributiile s-au distribuit intre SDC ~i ADA care, impreuna, au investit
4 530 000 MDL (62% din costul proiectului). Contributia comunitatii (autoritatile publice locale ~i locuitorii) a constituit 1 620 000 MDL (38% din costul
proiectului). In total, costul proiectului este de 6 150
000 MDL (circa 12000 per gospodarie).
Sistemul a fost proiectat ~i construit pentru a
'/

'

.
'

aproviziona cu apa potabila intreg sectorul Tarlichici
al comunei Carpineni (700 gospodarii cu aproximativ 3400 locuitori). La momentul inaugurarii sistemului au fost conectate 510 gospodarii (2300 persoane) ~i 4 instituitii publice: liceul cu 600 elevi, ~coala
de meserii cu 115 elevi, gradinita cu 200 copii, statia
de pompieri. Ambele categorii de beneficiari au fost
conectate la sistem cu set de contorizare. Toti sunt
membri ai Asociatiei Consumatorilor de Apa.
Sistemul de aprovizionare cu apa include zona de
captare; doua rezervoare de apa a cate 50 m 3; un turn
de apa cu capacitatea de 25 m 3 ; 30 km de retele de
distributie (0 25-125) ~i 20 camine de vizitare; statia
de pompare; 4 hidranti ~i 4 robinete.
Asociatia Consumatorilor de Apa a fost constituita in prima etapa de colaborare cu localitatea
Carpineni, in 2005, cand a fost construit sistemul de
aprovizionare cu apa pentru cartierul Gagarin (520
gospodarii). Asociatia Consumatorilor de Apa a fost
partenerul-cheie care a mobilizat comunitatea in
vederea implementarii proiectului in sectorul Tarlichici. Dupa darea in exploatare a sistemului, Asociatia a preluat responsabilitatea de livrare a apei potabile in ambele sectoare, scopul acesteia constand in
asigurarea durabilitatii sistemului de aprovizionare
cu apa ~i prestarii unui serviciu de aprovizionare cu
apa potabila de calitate inalta.
Proiectul Elvetiei de Apa ~i Sanitatie in Moldova
(ApaSan) este finantat de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare ~i Cooperare (SDC), cofinantat de
Agentia Austriaca pentru Dezvoltare (ADA) ~i implementat de Filiala din Moldova a Fundatiei Skat.
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E BINE SA CUNOA$TEM

CONSUMUL DE APA INTRE BENEFICII ~I PERICOLE
Folosirea aceleia~i sticle Jara sa fie spalata
Sticla reutilizabila este o alternativa rentabila ~i
ecologica pentru recipientele de unica folosinta, cu
conditia sa fie pastrata in curatenie. Bacteriile prefera locurile cu tenperatura ~i umiditate ridicate, deci
o sticla aproape goala, careia i s-a pus capacul peste
noapte ~i care este umpluta a doua zi cu apa va fi un
mediu favorabil pentru proliferarea bacteriilor. Solutia ar fi spalarea regulata a sticlei cu apa fierbinte
~i remedii xecut, cum ar fi, de exemplu, sarea de bucatarie.
De~i in privinta apei se crede ca poate fi consumata in orice cantitate ~i in orice conditii, rara sa dauneze in vreun mod organismului, exista mai multe riscuri legate de consumul apei. Pentru ca putini
le con~tientizeaza, are de suferit un numar tot mai
mare de oameni.

Bisfenol A
Potrivit Institutului Britanic de ~tiinte ale Sanatatii ~i Mediului, aceasta substanta chimica, cunoscuta
~i sub abreviatura BPA, se gase~te in unele sticle din
plastic, de uncle poate nimeri in mancaruri ~i bauturi, ridicand riscuri de sanatate, in special in cazul
sugarilor ~i al copiilor. Dqi pe piata exista ~i apa comercializata in sticle rara continut de BPA, experti
avertizeaza ca ~i acest tip de sticle, in anumite conditii, poate elibera chimicale nedorite in apa: in cazul
expunerii la soare, la microunde sau in cazul contactului cu ma~inile de spalat vase.

indulcitorii
Atunci cand vrem sa indulcim sau sa aromatizam
apa, este recomandat sane ferim de produse cu a~a
zi~ii indulcitori naturali, pe care sa le inlocuim cu o
felie de lamaie proaspata.
Consumul exagerat de apa
poate parea greu de crezut, prea multa apa
poate crea mari probleme de sanatate. Una dintre
acestea este hiponatremia, care apare atunci cand
nivelurile de xecut din organism scad foarte mult,
iar celulele incep sa se umfle. Netratata, hiponatremia poate provoca stari de convulsii ~i coma. Astfel
de cazuri apar, intr-adevar, foarte rar ~i doar atunci
cand, pentru a compensa xecu mari de hidratare, se
consuma doze exagerat de mari de apa. De exemplu,
maratoni~tii care se rehidrateaza dupa curse sunt cei
care sufera, de regula, de hiponatremie.
De~i

Sursa: mediafax.ro

***
APA DE PLOAIE

Are numeroase proprietati despre care, probabil,
multi nici nu banuiesc. Daca ar putea fi captata ~i
folosita in gospodarie, aceasta apa, nefiind una dura,
ne-ar xecut mari avantaje, mai ales la utilizarea ma~inii de spalat, deoarece ne-ar feri de suparatoarele
depuneri de calcar. In plus, datorita lipsei calcarului, ne-ar asigura o economie considerabila de detergenti, cei mai multi dintre ace~tia fiind utilizati pentru dedurizarea apei in care spalam.
Apa de ploaie este foarte buna pentru ingrijirea
parului ~i a corpului. Datorita proprietatilor sale,
aceasta intare~te firul de par ~i ajuta la economisi-

rea ~amponului ~i a altor produse de igiena. Daca ar
putea fi purificata, apa de ploaie, consumata ca atare
sau la prepararea hranei, ar xecut organismului mari
beneficii.
Deosebit de folositoare este apa de ploaie pentru
plante, de aceea gospodarii o pot colecta ~i depozita
in recipiente pentru a o xecuti ulterior la stropitul
gradinii ~i a plantelor de camera. Este preferabil ca
recipientele de pastrare a apei de ploaie sa nu fie din
plastic, deoarece ar exista riscul contaminarii acesteia cu diveqi compu~i chimici.
Un alt beneficiu al consumului de apa de ploaie

este economia de resurse, deoarece, eel putin deocamdata, nimeni nu percepe bani pentru ea. 0 putem
folosi ori de cate ori vremea este posomorata ~i ploua.
Apa de ploaie nu contine saruri minerale. Aceas-

ta ar insemna ca, fiind pastrata la 0 temperatura de
5-10 grade, in ea nu se dezvolta microorganismele
patogene.

***
PRODUCEM HRANA - GENERAM DEFICIT DE APA
La nivel global o parte considerabila a consumului
de apa le revine agriculturii ~i industriei alimentare.
Astfel, pe langa faptul ca zilnic consuma in medie
2-3 litri de apa in stare pura, omul este ~i un mare
xecutivee indirect de apa potabila, deoarece, potrivit
calculelor, intre 2000 ~i 5000 litri de apa se consuma
pentru producerea hranei zilnice destinate unui om.
Consumul sumar pentru producerea unui kilogram
de bovina este de 15000 litri de apa, a unui kilogram
de grau - de 1500 litri.
La nivel global, agricultura este unul dintre cei
mai mari consumatori de apa duke: 40 la suta din
producerea globala de alimente le revin culturilor
agricole, 70 la suta din captarile apei dulci sunt utilizate in irigarea terenurilor agricole.
Potrivit estimarilor, catre anul 2050 necesarul in
alimente va cre~te, la nivel global, cu 70 la suta, xecutive va spori ~i consumul de apa destinat producerii
hranei.
in aceasta situatie, se impune instituirea unui re-

gim de economisire drastica a resurselor acvatice,
cum ar fi:
• reducerea consumului de apa pentru irigare
prin inlocuirea instalatiilor traditionale cu cele
prin picurare, a pompelor cu regim continuu de
functionare cu pompe cu pedala;
• reciclarea apelor reziduale dupa tratare;
• constructia rezervoarelor de apa (diguri, fantani
etc.) care ar putea fi utilizate in conditiile schimbarilor climatice sau ale eventualelor xecutivee
naturale ~i tehnogene;
• reducerea pierderilor alimentare ~i a de~eurilor;
• protectia resurselor acvatice prin dezvoltarea
tehnologiilor agricole cu consum redus de energie, extinderea plantatiilor de paduri ~i fa~ii forestiere;
• promovarea principiului integrarii in producerea alimentara, de exemplu: imbinarea pisciculturii cu cre~terea orezului.
Sursa: waterfootprint.org

***
EVIDENTA INCOMPLETA A VOLUMULUI DE APA REZIDUALA
)

in Republica Moldova, evidenta volumului de
apa reziduala ~i utilizarea acesteia este incompleta.
De aceasta parere sunt expertii revistei ''Agricultural
Water Management':
Doar 30 la suta din tarile lumii tin o evidenta
completa a volumului de apa reziduala ~i a utilizarii acesteia. Totodata, studiul arata ca datele din 63
la suta din statele lumii nu sunt actualizate. Doar 55
din cele 181 de tari ale lumii colecteaza ~i publica
informatii statistice cu privire la volumul de ape reziduale, filtrarea si reutilizarea acesteia. Alte 69 tari
'
'
ofera date incomplete, in timp ce 57 tari nu furnizeaza nicio informatie. Mai mult decat atat, chiar ~i
in cazul in care statisticile sunt publicate, acestea de
multe ori sunt vechi de pana la 2008.

in afara de Republica Moldova, xecuti tarile care
tin o evidenta incompleta a volumului de apa reziduala figureaza Belarus, Ucraina, Georgia, Estonia ~i
Tadjikistan.
40 la suta din populatia Pamantului traie~te in
zone in care consumul de apa depa~e~te rezervele naturale, iar pana in 2025 aceasta cifra ar putea cre~te
la 60 la suta.
Cat prive~te Europa, evidenta completa se tine
doar in 10 tari, incompleta - in 2/3 dintre acestea, iar
Albania, Finlanda, Islanda ~i Norvegia in general nu
colecteaza astfel de statistici.

***

Sursa: RIA Novosti

FORUMUL CITITORILOR

Dorina PANZARI, pedagog, raionul Dondu~eni:
- ,,Revista apelor" abordeaza la nivel profesionist
aceste probleme vitale, oferind informaFe utila atat
pentru speciali~ti, autoritati publice, cat ~i pentru cititorii de rand. De asemenea, in paginile revistei gase~ti
numeroase materiale, prin care se sugereaza insistent
ideea ca anume ONG-urilor, maselor largi ale populatiei le revine sarcina de a aduce schimari palpabile in
~bordarea problemelor legate de apa ~i sanitaFe. insa,
din pacate, acest unghi de vedere inca nu este con~ti 
entizat in deplina masura, de la enuntarea conceptului
~i pana la realizarea acestuia existand, la noi in tara, o
distanta
dar, pana la
, enorma. Publicatia
, ne da directia,
,
din
teritorii
suntem
obligato
U rma noi cetatenii
'
, sa ne
regrupoam fortele ~i sa pornim activ la solutionarea,
pas cu pas, a problemelor.
Nu in zadar se spune: unde exista apa exista ~i viata,
iar unde apa lipsqte viata este o continua competitie.
)

)

***
Valeriu RUSU, director excutiv, AgenVa pentru
Dezvoltare Regionala "Habitat":
- Am convingerea ferma ca ,,Revista apelor" neaparat trebuie sa ajunga in fiecare casa/familie din Republica Moldova. De ce?
Pentru ca APA reprezinta o resursa vitala. Modul
in care fiecare dintre noi ne raportam intreaga noastra
activitate la aceasta resursa, este hotarator atat pentru
generatiile prezente, cat ~i pentru cele viitoare.
Apa este masurariul vietii. Lipsa apei inseamna
pustiu, excesul - catastrofa. De-a lungul istoriei umane milioane de vieti s-au stins fie din prea putina apa,
fie din prea multa apa. A~ezari omene~ti, ora~e ~i sate
s-au nascut ~i au disparut la margine de ape. Cu asemenea situatii
, ne-am confruntat si
, ne mai confruntam
~i astazi in localitatile rurale. Sa ne aducem aminte
de inundatiile din valea Prutului ~i din valea Nistrului, sa ne gandim la calitatea apei, pe care o consuma
cetatenii din spatiul rural.
Cu siguranta, colegiul redactional al acestei reviste depune eforturi mari ~i utile, pentru ca practicile
de conservare ~i de mentinere a calitatii apei potabile sa fie implementate in localitatile noastre. in afara
de consumul direct al apei exista ~i consumul indirect
care, la prima vedere, nu poate fi remarcat, dar care
este considerabil. Hrana pe care o consumam zilnic de
asemenea depinde de apa ~i de calitatea ei.
Acestea sunt doar cateva probleme, la care ,,Revista apelor" cauta sa <lea raspuns. Sunt sigur ca, tinand
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cont de situatia din spatiul rural, de calitatea apei potabile, de lipsa retelelor de canalizare, de necesitatea
formarii unei atitudinii grijulii fata de apa ~· A. m. d.,
colegiul redaqional al ,,Revistei apelor" mai are mult
de lucru.
in conditiile in care resursele de apa fac parte din
patrimoniul public vital al Republicii Moldova, un accent deosebit de important se cere a fi pus pe proteqia,
conservarea si utilizarea durabila a acestora. Dar fara
spiritul civic 'al fiecaruia dintre noi ~i fara implicarea
unor publicatii cum este "Revista apelor" acest lucru
se va reu~i cu greu.

***
Dorin ZGHIBARTA, primar al comunei Morozeni, raionul Orhei:
- Cele doua localitati din componenta comunei Morozeni si Breanova - sunt asigurate cu apa in mod
centralizat, din fantani arteziene. Sub aspect cantitativ
situatia este remediata. Ceea ce ne trezqte nelini~te
este ~alitatea apei. Yorba e ca, in prezent, in Moldova
nu mai putem fi atat de siguri de apa colectata din surse subterane. $i problema ar trebui solutionata la nivel
republican, deoarece cu situatii similare se confrunta
practic toate localitatile care, in ultimii ani sau mai demult, nedispunand de alte surse, au mers pe calea valorificarii apelor subterane. Fire~te, in lume sunt aplicate numeroase modalitati de ameliorare a indicilor
potabili ai apelor rezultate din sondele arteziene. Ramane doar ca speciali~tii sa identifice varianta cea mai
potrivita ~i mai acceptabila pentru Moldova. Autoritatile locale, oricat de mult ar dori sa remedieze situatia,
fara sugestiile speciali~tilor nu vor putea face nimic
bun. Iata de ce, in calitate de primar al unei localitati
rurale, a~ dori sa gasesc in paginile ,,Revistei Apelor"
ni~te referinte competente privind modalitatile moderne de potabilizare a apei, astfel incat acestea sa fie
aplicabile in conditiile tarii noastre. Daca m-ar intreba
cineva ce poate face primaria pentru a imbunatati calitatea apelor subterane, a~ raspunde prompt: primaria, bineinteles cu suportul partenerilor de dezvoltare
~i al populatiei, poate pune capat poluarii acestora.
Cum? Prin construirea in sat a unui sistem de canalizare si a unei instalatii de epurare a apelor reziduale.
Exac~ aceasta face in ~rezent Primaria Morozeni. insa
ne dam perfect seama ca situatia nu se schimba peste
noapte. Pana atunci va trebui sa cautam ~i sa gasim
solutii de tratare a apei din fantanile arteziene. Speram
ca, prin intermediul ,,Revistei Apelor", sa aflam mai
multe despre domeniul <lat.
25

ANIMALE ACVATICE

Este un pe§te de apa duke care face parte
din clasa Actinopterygii, ordinul Cypriniformes,
familia Cyprinidae. Este cunoscut §i cu denumirile populare carjanca, §i ruginoasa. De
regula, lungimea sa variaza intre 20 §i 40 cm, iar
greutatea - intre 300 §i 800 g. Dar in piscicultura
sunt cunoscute §i cazuri ie§ite din comun, cand
unele exemplare de platica ajung la peste 70 cm
in lungime §i 6-10 kg in greutate.
Este raspandita in toata Europa, de la Cercul
Polar pana in muntii Alpi ~i Pirinei, din Irlanda
pana in muntH Ural. Dqi prefera de cele mai
multe ori apele dulci ale raurilor, traie~te ~i in
mediul acvatic salmastru, cum ar fi marile Baltica,
Azov, Caspica, Aral.
In arealul nostru geografic acest pe~te comun,
nefiind foarte apreciat de catre pescari, abiteaza,
preponderent, in rauri ~i lacuri, din zona mrenei
pana in Delta Dunarii, dar a fost intalnit chiar ~i
pe litoralul Marii Negre.
Platica este un pe~te cu aspect specific, are
corp inalt ~i puternic aplatizat, ochi mari, gura

DOD

mica, rara mustati, semiinferioara, protractila.
Corpul, cu exceptia muchiei burtii, este acoperit
cu solzi moi. Culoarea platicii este foarte variata:
exemplarele tinere au, pe cea mai mare parte a
corpului, o culoare argintie deschisa, iar spatele
este verde inchis ~i negru. Dar, pe masura ce
cre~te, platica i~i schimba culoarea in funqie de
mediul in care traie~te - poate ramane tot argintie
sau se coloreaza in auriu, aramiu sau chiar brunmaro inchis.
Platica este un pe~te neagresiv, sperios, timid, se
hrane~te cu viermi, larve acvative, icre, crustacee,
molu~te mici ~i plante. Doar exemplarele mari
folosesc in hrana pe~ti~orii marunti.
In perioada de reproducere, masculului ii apar
pe cap ~i pe spate ni~te tuberculi albi, numiti
butoni de imperechere. Primavara, cand apa
ajunge la 0 temperatura de 18°C, cardurile de
platici cauta ape mici, bogate in vegetatie ~i incep
sa depuna icre. De regula, nici 10% din puiet nu
ajunge la maturitate, servind drept hrana pentru
alti pe~ti.

DOD

OBLIGEANA

(ACORUS CALAMUS L.)

P

lanta erbacee viguroasa, de dimensiuni
impunatoare, iubitoare de apa, perena, vivace, cu
aroma specifica placu ta, cunoscuta ~i cu denumirile
de trestie mirositoare, speteaza, pestrita, calm,
buciuma~, calin, papura ro~ie. Face parte din ordinul Arales, familia Araceae.
Fiind originara din India, a fost adusa in Europa, ca planta de leac, in sec. XVI. in arealul nostru geografic este putin raspandita, populatii mai
numeroase intalnindu-se in raioanele Criuleni ~i
Dubasari, precum ~i in aria protejata Tapova. Artificial este cultivata in Gradina Botanica a A$M.
Cre~te in locuri mla~tinoase, langa ape statatoare sau lin-curgatoare, la liziera populatiilor de
stuf ~i papura.
Are o tulpina aeriana ce poate atinge 1,5 m.
Singura sa frunza are o lungime variabila, fiind
intalnite exemplare pitice, cu frunza de doar 20
cm, dar ~i gigantice, a caror frunza atinge 1 m.
Florile sunt mici, verzui sau galbene, hermafrodite. Fructul este o baca alungita, de forma unui
~tiulete de porumb, ajungand in lungime la peste
20 cm. Semintele sunt fusiforme. Planta se inmulte~te pe cale vegetativa, prin despartire.
Cea mai valoroasa parte a plantei este rizomul.
Gros ~i lung de circa 1,5 m, acesta este articulat,

carnos, spongios, tarator, puternic inradacinat.
Culoarea variaza de la galbuie la brun ro~iatica.
Are miros puternic ~i gust amarui.
Rizomii de obligeana contin uleiuri volatile
(1,5-3,5%), tanin ~i acorina (substanta amara). in
industria farmaceutica planta este apreciata pentru proprietatile sale curative. Este utilizata cu
succes in stimularea secretiilor gastrointestinale
~i ca diuretic ce stimuleaza eliminarea de acid
uric. Remediile preparate din rizomi de obligeana ajuta in curatarea intestinelor de mucozitati,
calmeaza sistemul nervos, trateaza artritele, diareea, tulburarile digestive, anemia, ulcerul gastric, hiperaciditatea gastrica, starile de greata ~i
voma, hipermetabolismul, hipotonia intestinala,
hidropizia. Planta este un calmant pentru sistemul nervos ~i eel cardiovascular. Mai nou, cercetarile in domeniul farmacologiei au demonstrat
ca preparatele din rizomii de obligeana pot fi
utilizate cu succes impotriva tabagismului, suprimand dependenta de nicotina. Preparatele din
obligeana se vor administra cu precautie, deoar~
ce, in cantitati mari, planta este halucinogena. In
uz extern se aplica in cazul degeraturilor, circulatiei periferice perturbate. in popor, secole de-a
randul, a fost aplicata in calitate de insecticid.

