Editorial

Canalizarea și epurarea apelor reziduale în zona rurală:
ce soluții avem?

Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație, aprobată în
2014, prevede dezvoltarea concomitentă a sistemelor de alimentare cu apă și a infrastructurii de sanitație, dar realitatea este de aşa natură, încât rețelele de apeduct se dezvoltă
mai rapid decât cele de canalizare. Această discrepanţă este
reflectată şi în statistica oficială. Astfel, acces la apa livrată
prin sisteme centralizate au circa 26 la sută dintre locuitorii
satelor, în timp ce de acces la siteme de canalizare dispun
doar 12 la sută. Simpla analiză a situaţiei denotă faptul că
atât populația, cât și autoritățile de resort depun eforturi, în
primul rând, pentru a aduce în casele sătenilor apa potabilă,
lăsând pe planul doi preocupările pentru construcţia sistemelor de evacuare și de tratare a apelor uzate. În cazul dat,
aspectele economice prevalează asupra celor de protecţie a
mediului. Deoarece identificarea mijloacelor financiare pentru construcţia apeductelor este însoţită de mari dificultăţi,
factorii responsabili lasă pentru „mai târziu” proiectele de
canalizare a localităţilor rurale.
Oricum, situația cu timpul se va schimba. Localitățile dotate cu apeduct își vor construi și sisteme de canalizare. Dar
ce variante de tratare a apelor uzate propun astăzi specialiștii
pentru sate? Pe care s-o alegem?
Să începem cu stațiile de epurare clasice care utilizează
două sau trei trepte de epurare (mecanică, biologică, chimică). Acestea sunt incluse aproape în toate proiectele de
execuție. Costă foarte scump. Totuşi, nu costurile exorbitante creează cele mai mari probleme, ci faptul că niciuna
dintre staţiile clasice de epurare existente nu funcționează la
parametrii sanitari. Explicația este simplă: cantitatea de apă
uzată, produsă de către consumatori, mult mai mică în comparaţie cu capacitatea de proiect. Proiectanții cunosc bine
această situaţie, dar nu doresc să-şi asume riscuri, dându-şi
perfect seama că astfel documentul va trece ușor expertiza
ecologică.
SEB-urile de capacitate mică. Acestea sunt și mai scumpe la o unitate de volum de apă uzată, ceea ce atrage după
sine fixarea unor tarife excesiv de înalte. Potenţialii consumatori ezită să se contecteze la asemenea sisteme, deoarece
ar trebui să plătească sume importante pentru familiile lor.
Aşa se explică faptul că, la fel ca în primul caz, majoritatea
stațiilor din categoria respectivă nu funcționează.
SEB-urile individuale cu ciclu închis, pentru una sau
câteva gospodării. Asemenea stații își pot permite doar un
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număr restrâns de locuitori ai satelor – poate, o familie dintr-o mie.
Fosele septice cu evacuarea la o stație în funcțiune.
Această eventuală soluție generează cel puţin două probleme
ce nu pot fi neglijate. În primul rând, fose absolut ermetice
este greu să întâlnești în realitate, deoarece, de regulă, cei ce
le construiesc nu respectă cu stricteţe şi în totalitate cerințele
de mediu. În al doilea rând, distanțele de la sursă până la
stațiile în funcțiune sunt atât de mari încât, practic, nu sunt
reale evacuarea la timp și transportarea în siguranţă a apei
uzate la o stație funcțională. Chiar dacă există un contract și
acesta se îndeplinește, practica demonstrează că, de cele mai
multe ori, șoferii deversează apele uzate pe câmp, în râpe sau
direct în receptorii naturali.
SEB-urile de tipul ZUC. Acestea sunt cele mai ieftine
atât din punctul de vedere al cheltuielilor pentru construcție,
cât și al celor destinate exploatării, ceea ce asigură accesibilitatea tarifelor. Dar, în cazul dat, se atestă și anumite constrângeri. Instalațiile necesită suprafețe de teren mult mai
mari decât o stație clasică (aproximativ câte 2 m.p. pentru
fiecare locuitor). Exploatarea pe timp de iarnă, când temperaturile se situează sub zero grade, este însoţită de numeroase complicații. În plus, în privinţa SEB-urilor de tipul ZUC
deocamdată nu există un cadru normativ, motiv pentru care
proiectanții nu le pot recomanda eventualilor beneficiari. La
momentul actual este în proces de elaborare un proiect de
regulament pentru proiectarea și construcția unor asemenea sisteme. După consultarea cu specialiștii din sectorul
de alimentare cu apă și sanitație, precum și din instituțiile
de protecție a mediului acest act normativ va fi propus spre
aprobare și atunci nu este exclus ca metoda respectivă de
epurare să devină una dintre cele mai răspândite în Moldova.
Timpul va arăta în ce direcţie şi în ce ritmuri vor evolua
lucrurile. Esenţial este ca structurile publice responsabile de
apă şi sanitaţie, societatea civilă şi comunităţile locale să se
pătrundă de importanţa problemelor legate de gestionarea
civilizată a apelor reziduale, astfel încât la toate nivelurile să
existe o voinţă fermă de conjugare a eforturilor pentru a mişca realmente, şi nu doar la modul declarativ, carul din loc.

Vladimir Garaba,
redactor al „Revistei Apelor”
3

EXCLUSIV

Preocupările pentru apă sunt un puternic factor de
armonizare a societăţii
Interviu acordat „Revistei Apelor” de Jonathan Hecke, coordonator al Programului Elveţiei
de Apă şi Sanitaţie în Moldova ApaSan

– Pentru început, poate că ar fi bine să Vă referiţi la
modul cum funcţionează, la nivel instituţional, Programul ApaSan.
– De acord, însă, înainte de a răspunde concret la
propunerea Dvs., aş vrea să specific, din start, un principiu foarte important de care ne conducem în activitatea
noastră, şi anume: Programul ApaSan nu-şi propune şi
nici nu are capacitatea să substituie autorităţile centrale
şi cele locale sau comunităţile din Republica Moldova în
efortul lor de a soluţiona una dintre cele mai complexe
probleme cu care se confruntă ţara – aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă sigură şi sisteme de sanitaţie eficiente. Noi, specialiştii implicaţi în Programul ApaSan,
suntem aici pentru a pune umărul la soluţionarea problemei, pentru a acorda suportul organizatoric, normativ,
tehnic şi de altă natură, atât cât ne permit competenţele,
expertiza şi atribuţiile, pentru ca populaţia Republicii
Moldova, în special cea din zona rurală, să facă faţă acestei provocări, depăşind cu succes numeroasele dificultăţi
întâlnite în domeniul respectiv. Edificarea unei vieţi mai
bune este prerogativa cetăţenilor, iar noi le vom fi alături
pentru a le arăta o posibilă cale ce duce spre împlinirea
visului lor, o cale testată în timp, care în Elveţia, dar şi în
alte ţări, a funcţionat şi funcţionează cu succes.
Acest ajutor a fost posibil graţie unui acord încheiat
la nivelul ţărilor noastre, Agenţia Elveţiană de Dezvoltare
şi Cooperare (SDC) anunţându-şi prezenţa în sectorul de
aprovizionare cu apă şi servicii de sanitaţie din Moldova
în anul 2001. Din 2009 proiectul ApaSan este cofinanțat
de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Şi tot din 2009,
ca urmare a unei licitații internaționale, Proiectul ApaSan este implementat de instituţia elveţiana Skat. Skat este
o subdiviziune de inginerie, cu experienţă de 35 de ani,
care dispune de o fundaţie de cooperare internaţională în
domeniul apei şi sanitaţiei, promovând şi implementând
proiecte în diferite ţări de pe mapamond. Specialiştii bi4

roului Skat din Elveţia, unul dintre aceştia am fost şi eu
timp de un deceniu, oferă consultanță în diferite domenii pentru o gama amplă de solicitanți. Are proiecte de
scurtă şi de lungă durată în America de Sud, Asia, Africa
şi Europa. Activează şi în ţările ex-sovietice, una dintre
acestea fiind Republica Moldova. Filiala de aici include
13 specialişti, dintre care doar doi sunt elveţieni, ceilalţi
fiind moldoveni.
– Spuneaţi anterior că specialiştii elveţieni în domeniul apei şi sanitaţiei şi-au început activitatea în Moldova acum 13 ani. Ce s-a reuşit în această perioadă?
– Statistic vorbind, prin contribuţia Programului ApaSan, în această perioadă au fost construite 30 de sisteme
de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor rurale (circa 40 mii de beneficiari) şi 52 de toalete de tip EcoSan,
majoritatea – în instituţiile de învățământ din raioanele
republicii. Pot să menţionez şi cele şapte zone umede construite, destinate tratării apelor uzate în localităţile rurale,
ca alternativă a staţiilor de epurare convenţionale. Important este și primul Plan General de Aprovizionare cu Apă
și Sanitație (PGAAS) la nivel de raion, la Ialoveni, ce se va
finaliza curând. PGAAS este un document ce cuprinde
opțiunile strategice de aprovizionare cu apă și sanitație a
fiecărei localități din raion.
După cum este clar şi din denumirea programului
– ApaSan – activăm pe două direcţii, deşi în republică,
deocamdată, suntem cunoscuţi mai mult datorită proiectelor noastre de aprovizionare cu apă. Însă noi ţinem
foarte mult şi la cea de-a doua componentă – sanitaţia,
deoarece la acest capitol în Moldova se înregistrează
mari restanţe, consecinţele având impact asupra sănătăţii
populaţiei şi asupra mediului.
Vă rog să ţineţi cont de faptul că în cadrul Programului nostru insistăm pe noţiunea de sanitaţie, şi nu pe cea
de canalizare. O atare abordare ne impune însăşi situaţia
din satele Moldovei. În majoritatea dintre ele construcţia sistemelor de canalizare nu se justifică nici tehnic şi
nici economic. Multe comunităţi rurale înregistrează un
consum de apă foarte modest – în medie 25-40 l/zi pe
cap de locuitor. Această cantitate nu permite transportul
materiei solide (pentru a „spăla” un sistem de canalizare
ar fi nevoie de un consum mediu de circa 100 l/zi pe cap
de locuitor). Prin urmare, ne-am pomenit în situaţia de
a identifica nişte alternative la sistemele tradiţionale de
canalizare, care s-ar fi potrivit condiţiilor locale. Pentru
instituțiile de invăţământ am găsit o opțiune bună – așanumitele toalete uscate, de tip EcoSan, care nu necesită
implicarea apei, ci doar nişte cunoştinţe specifice de gestionare, funcţionare şi întreţinere. Soluţia de alternativă pe
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care le-am propus-o comunităţilor locale a fost, în general, acceptată. Drept confirmare sunt şi numeroasele cereri de construcţie a toaletelor EcoSan atât în instituţiile
publice, cât şi în gospodăriile individuale, precum şi disponibilitatea autorităţilor publice de a contribui cu sume
importante de bani la edificarea acestui tip de comodităţi sanitare. Nu suntem încă atât de siguri că la nivelul
gospodăriilor individuale acestea sunt cea mai indicată
soluţie, dar în ceea ce priveşte instituţiile educaţionale
considerăm că este o soluţie reuşită, de perspectivă, bine
adaptată la situaţia reală din zona rurală a Moldovei.
O direcţie foarte importantă de activitate în cadrul
Programului ApaSan vizează, după cum menţionam anterior, elaborarea PGAAS, care includ o serie de evaluări
ale aspectelor geografice, hidrogeologice şi demografice
la nivel de raion, estimarea investiţiilor necesare pentru
ameliorarea infrastructurii de aprovizionare cu apă şi sanitaţie, analiza diferitelor soluţii tehnice cu identificarea
celor mai potrivite în situaţia concretă. Existenţa acestor planuri conferă coerenţă şi eficientizează activitatea
la nivel de unitate administrativ-teritorială (de exemplu,
de raion), permite elaborarea unei liste de priorităţi, spre
care urmează a fi direcţionate fluxurile investiţionale. În
faza de finalizare se află în prezent PGAAS al raionului
Ialoveni, care va servi drept model pentru autorităţile din
alte raioane, în caz că vor dori să activeze în baza unor
reglementări stricte, fundamentate din punct de vedere
social, economic, geografic, deci – cu randament maxim,
şi nu haotic, la voia întâmplării, aruncând pe vânt banii
publici şi comunitari, care şi aşa sunt puţini.
Deci, la momentul actual ApaSan este un program
finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), cofinanţat de Agenţia Austriacă pentru
Dezvoltare (ADA) şi implementat de filiala din Moldova a Fundaţiei Skat. Ne aflăm în preajma ultimei faze de
implementare a Programului ApaSan, preconizat până în
anul 2019. În perioada care urmează vom miza pe acţiuni
de asigurare a durabilităţii proiectelor deja realizate, vom
disemina cele mai reuşite experienţe, vom instrui specialiştii în vederea exploatării în siguranţă a echipamentelor
tehnice, vom lucra cu autorităţile de toate nivelurile pentru a le convinge de necesitatea păstrării şi a multiplicării
realizărilor înregistrate în domeniul apei şi sanitaţiei.
– Toate activităţile în cadrul Programului ApaSan
presupun o conlucrare strânsă cu autorităţile publice,
fie centrale, fie locale. Cum aţi caracteriza această conlucrare?
– În general, ca fiind una bună, productivă, utilă pentru ambele părţi. Cele mai strânse relaţii de colaborare
le avem la nivelul primăriilor locale, precum şi la nivel
de autorităţi raionale. Indiferent de coloratura politică a
acestora, găsim sprijin şi moral, şi organizatoric, şi material în toate proiectele noastre. Funcţionarii publici, în
majoritatea lor, înţeleg necesitatea schimbării şi sunt dispuşi să investească nu numai bani, dar şi muncă, intelect,
spirit creativ pentru ca această schimbare să se producă,
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oferind argumente şi mobilizând, în acest scop, comunităţile. Este suficient să spun că circa 20 la sută din costul
proiectelor de aprovizionare cu apă sau de sanitaţie sunt
acoperite din contribuţiile băneşti ale comunităţilor şi
ale autorităţilor locale, ca să nu mai vorbesc despre contribuţiile în zile-muncă, prestate de către beneficiari.
Conlucrarea la nivelul autorităţii centrale de mediu,
de asemenea, este una deschisă. Însă trebuie să remarc
următorul moment: capacitatea de gestionare şi de finanţare a Ministerului Mediului este limitată, ceea ce, fireşte,
creează anumite dificultăţi. Ne-am dori la momentul actual o armonizare mai bună între proiectele şi activităţile noastre şi cele realizate de Fondul Ecologic Naţional
(FEN), subordonat Ministerului Mediului. Modul nostru
de abordare a problemei presupune nu doar construcţia
infrastructurii de apă şi sanitaţie, dar şi gestionarea durabilă a acesteia. În perioada imediat următoare vom insista pe o colaborare mai strânsă cu FEN şi Agenţia „Apele
Moldovei”.
– Cât de importantă este pentru Dvs. colaborarea
cu societatea civilă, reprezentată de ONG-uri?
– În activitatea noastră conlucrarea cu societatea civilă este foarte importantă. În domeniul în care activăm
aceasta este reprezentată de Asociaţiile Consumatorilor de
Apă, care sunt nişte formaţiuni obşteşti. Anume acestora
primăriile locale le transferă în gestiune sistemele de aprovizionare cu apă construite, după ce le preiau de la noi.
Conlucrăm strâns cu aceste Asociaţii, convocăm întruniri
cu personalul, organizăm cursuri de instruire a contabililor, tehnicienilor, preşedinţilor. Cu alte cuvinte, facem
tot posibilul pentru ca obiectivele date în exploatare să
fie gestionate şi întreţinute corect, astfel asigurându-li-se
durabilitatea scontată. Cât priveşte alte ONG-uri, asociaţii
obşteşti, cu ele conlucrăm de la ocazie la ocazie. Aş mentiona în acest context MEM, SEAM, ORMAX şi alte câteva organizaţii neguvernamentale, cu care, de la caz la caz,
conlucrăm, desfăşurăm în comun unele activităţi.
– Până la urmă, oamenii sunt cei care determină
succesul unui proiect, de aceea V-aş ruga să le spuneţi
cititorilor „Revisei Apelor” cum aţi ajuns să activaţi în
Republica Moldova şi cum Vă simţiţi în ţara noastră.
– Sunt de profesie inginer, am absolvit facultatea
acum 30 de ani și în toată această perioadă am activat
în mai multe țări ca manager de proiect sau consultant
în domeniul aprovizionării cu apă, sanitație și managementul deșeurilor solide. Din 2004 lucrez pentru Biroul Skat din Elveția. După mai mulți ani de consultanță
mi-am dorit o schimbare la nivel profesional, revenind la
activităţile de implementare. De aceea am şi acceptat cu
bucurie oportunitatea de a conduce proiectul ApaSan în
Republica Moldova. Fiind de origine elvețian și german,
m-am născut şi am crescut într-o ţară latino-americană, Chile. Tocmai de aceea mi-a fost uşor să învăţ limba română, atât de asemănătoare cu spaniola pe care o
vorbesc din copilărie (prezentul dialog a fost susţinut în
limba română – nota red.).
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Localitățile din raionul Hâncești vor fi conectate
la canalizare centralizată

Locuitorii satelor Sofia, Bălceana și Negrea din raionul Hâncești vor fi conectați la un sistem de canalizare
centralizat. Acordul privind construcția unei stații de
epurare a apelor uzate și extinderea sistemului de canalizare a fost semnat între autorităţile locale din cele trei

sate, Consiliul Raional Hâncești şi Agenția de Dezvoltare
Regională Centru.
În opinia directorului Agenţiei, Tudor Meşină, atunci
când va fi pusă în funcţiune, staţia de epurare le va oferi
sătenilor o calitate mai bună a vieții cotidiene. “Venim în
sprijinul locuitorilor din regiunea Centru prin realizarea
acestui proiect important și suntem bucuroși că, de Hramul satului Sofia, putem aduce această veste minunată
localnicilor”, a menționat Tudor Meșină la ceremonia de
lansare a lucrărilor.
În cadrul proiectului vor fi construite o stație de epurare, trei stații de pompare a apelor uzate și aproximativ
28 km de canalizare. Capacitatea stației de epurare va fi
de 200 m3 pe zi.
Pentru noul sistem de canalizare au fost alocați peste
21 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

Discuţii constructive privind proiectul ApaSan
A avut loc şedinţa comună a membrilor Comitetului
de Coordonare al proiectului elveţian ApaSan şi înalţilor
funcţionari din Ministerul Mediului. Şedinţa a vizat informarea reciprocă privind realizările și provocările din
faza curentă de implementare a proiectelor de apă şi sanitaţie, direcțiile de activitate pentru faza următoare de
implementare a proiectului ApaSan (2015-2019).
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare
și-a axat suportul oferit țării noastre în sectoarele în care
Elveția deține experiență și cunoștințe deosebit de valoroase, coordonându-și totodată acțiunile cu Guvernul
moldovean și alți donatori.
Datorită acțiunilor sale, Elveția și-a creat o relație de
încredere cu Guvernul, în special cu Ministerul Mediului, și cu cetățenii Republicii Moldova în domeniul ce
ţine de asistență privind îmbunătățirea condițiilor de
viață, accesul la apă sigură și sanitație.
Programele de cooperare inițiate de Elveția au contribuit, în ultimii 13 ani, la îmbunătățirea standardelor
de viață ale locuitorilor Republicii Moldova și la consolidarea instituțiilor țării. Potrivit ultimului bilanţ, către
anul 2013, grație asistenţei directe a Elveţiei, mai mult
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de 40 000 de locuitori din 30 de localităţi rurale ale Moldovei au obținut acces la apă potabilă de calitate. Datorită implementării proiectului ApaSan, actorii locali
au fost abilitaţi să administreze şi să opereze independent propriile sisteme de apă. Modelele descentralizate
de aprovizionare cu apă potabilă şi sanitaţie, introduse,
dezvoltate şi promovate de Elveţia, prezintă tehnologii
noi şi soluţii de management axate în special pe îmbunătăţirea situaţiei în regiunile rurale.
În domeniul sanitaţiei, îmbunătăţirea şi optimizarea
în continuare a tehnologiei EcoSan (toalete uscate) au făcut-o mai accesibilă (cu o reducere de 40% a costurilor)
şi a fost acceptată mai bine de către autorităţi şi cetăţeni.
Noul model sanitar ecologic este funcţional în instituţii
publice şi gospodării private din 8 raioane, în principal în
regiunea de centru a Republicii Moldova, cu peste 11 000
de beneficiari. Acoperirea geografică a acestei tehnologii
este extinsă în continuare. Rămâne însă a fi o provocare implicarea sectorului privat (a antreprenorilor locali)
în proiectele de infrastructură a aprovizionării cu apă şi
sanitaţie, în special în comercializarea tehnologiilor EcoSan.
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Proiect finalizat în raionul Ceadâr-Lunga
Ministrul Mediului Valentina Țapiș a participat la
recepția finală a proiectului “Reabilitarea și construcția
sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Ceadâr-Lunga”, realizat în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a companiilor de apă”. Programul dat
este implementat în baza Acordului de împrumut încheiat între Republica Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractului de
finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Investiții (BEI) și Acordului de finanțare cu Fondul de Investiții pentru Vecinătate (FIV).
La eveniment au participat factori de decizie din UTA
Gagauz-Yeri, administrația publică locală, antreprenori,
locuitorii regiunii. Luând cuvântul în cadrul festivităţii
de recepţionare a proiectului, cu toţii au menționat importanţa momentului care oferă un exemplu demn de
urmat de parteneriat între diferite niveluri ale puterii de
stat, între autorităţile naţionale şi cele internaţionale, pe
de urma căruiaau de câştigat cetăţenii Molodvei.
Obiectivul proiectului finalizat constă în promovarea
reformei în sectorul de AAC, crearea modelelor de operatori independenți care să presteze servicii la standarde acceptabile. Dar cel mai important rezultat înregistrat este contribuția la ameliorarea situației ecologice în
localitățile raionului Ceadâr-Lunga și satisfacerea noilor
exigenţe ale populației faţă de calitatea vieţii.
Programul de dezvoltare a companiilor de apă cuprinde 6 raioane: centrele raionale Ceadâr-Lunga, Leova,

Orhei, Hâncești, Florești, Soroca și 30 de sate aferente
acestora, costul total al proiectului fiind de 30 mln. euro.
Raionul Ceadâr-Lunga a beneficiat de o investiție de 7,5
mln. euro. În urma implementării proiectului în raion, în
satele Cazaclia, Tomai, Beşghioz și Baurci vor fi conectaţi
la sistemele de alimentare cu apă circa 18 mii de locuitori,
iar la sistemele de canalizare – circa 8 mii. La sistemele
de apă și canalizare vor fi conectate principalele instituții
de menire social-culturală din raion. Lungimea rețelelor
de alimentare cu apă construite în cadrul acestui proiect
este de 125,6 km, iar a rețelelor de canalizare – de 65,5
km. Din mijloacele proiectului au fost achiziționate mai
multe bunuri, care vor contribui la exploatarea eficientă
a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare: tehnică
IT, echipamente pentru deservirea rețelelor, excavatoare.

Muzeul Apei: încă un pas spre realizare

A fost semnat Protocolul de colaborare între SA ,,ApăCanal Chişinău” şi SC ,,Aquaserv” SA Tulcea, România.
Evenimentul s-a produs în incinta Primăriei Chişinău, în
cadrul unei întrevederi cu participarea reprezentanţilor
administraţiilor publice din Chişinău şi Tulcea, precum
şi a furnizorilor de apă din aceste două urbe.
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Un prim proiect comun, care urmează a fi implementat şi va da startul colaborării între SA ,,Apă-Canal Chişinău” şi SC ,,Aquaserv” SA Tulcea este cel din domeniul
culturii apei.
Prezent la acest eveniment, Constantin Becciev, directorul general al SA ,,Apă-Canal Chişinău”, a accentuat
că ideea unei colaborări a apărut în momentul executării
lucrărilor de reabilitare a reţelelor din bd. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, când au fost depistate un şir de construcţii vechi,
într-o stare foarte bună, care datează încă din sec. XIX şi
care prezintă o valoare incontestabilă.
Graţie acestor idei, precum şi la iniţiativele colegilor din Tulcea în vederea creării unor muzee ale apei în
ambele localităţi, s-a convenit semnarea protocolului de
colaborare. În scopul susţinerii proiectului, conducerea
întreprinderilor s-a adresat şi Comisiei Europene, care a
confirmat faptul întrunirii tuturor condiţiilor primei etape. Coordonarea şi semnarea acestui protocol la nivel de
administraţie publică locală prezintă cea dea doua etapă.
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La rândul lor, ing. Ionel Caraman şi Marius Pavel, reprezentanţi ai partenerului român, s-au referit la necesitatea acestui proiect pentru ambele urbe, acesta fiind o
investiţie importantă:
– La Chişinău şi Tulcea avem obiective istorice culturale, ce ţin de istoria tehnologiei de extracţie a apei,
precum şi de educaţia generaţiei viitoare. La început de
mileniu, cultura apei se cere a fi înţeleasă mult mai bine
atât prin prisma raţionalizării, cât şi prin cea ecologică.

Noi, cei de la compania de ape SC ,,Aquaserv” SA, dorim să realizăm un prim proiect, bauaz pe această cooperare, având ca bază Memoriul tehnic şi istoric, care,
ulterior, va finaliza într-un Muzeu al Apei atât în Tulcea, cât şi în Chişinău. Este un proiect, în care sperăm
implicarea primăriilor celor două municipii, în calitate
de garant al seriozităţii în faţa Comisiei Europene şi a
programului transfrontalier România-Ucraina-Republica Moldova.

Germania susţine instruirea specialiştilor
din domeniul apei şi sanitaţiei
Au fost lansate trei module de instruire, de care vor
beneficia 114 contabilii și economiștii din cadrul întreprinderilor de apă și canalizare.
Programul de training a fost elaborat de către
Asociația Contabililor şi Auditorilor Profesionişti „Contabil Service” SRL în parteneriat cu Asociația ,,Moldova
Apă-Canal”(AMAC), fiind aprobat de ministerele Educaţiei şi Finanţelor ale Republicii Moldova, precum şi de
companiile de consultanţă de profil. Training-ul este cofinanţat de Guvernul Germaniei.
Lansarea acestuia a debutat cu semnarea Contractului de grant în valoare de 16700 euro de către Philipp

Johannsen, reprezentantul GIZ, și Iurie Nistor, directorul
executiv al AMAC. Grantul este acordat prin intermediul
Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
pentru finanţarea proiectului „Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica Moldova”.
Prin consolidarea cunoștințelor în domeniile respective se va contribui la formarea continuă a personalului
operatorilor de servicii de apă și canalizare. GIZ va mai
susține AMAC la conceperea altor module de instruire,
inclusiv în domeniul managementului operațional, în
acest sens urmând să fie semnat un acord de colaborare
bilaterală.

Surse: www.mediu.gov.md, www.acc.md

Apa. Ştiaţi că...?

Noi idei pentru îmbutelierea apei potabile
În viitorul nu prea îndepărtat s-ar putea să uităm de
recipientele din plastic, în care, de regulă, este îmbuteliată în prezent apa potabilă. Recent a fost inventat un
substituent al recipientului de plastic care, în opinia savanţilor, nu este pe atât de inofensiv, pe cât se crede.
Oamenii de ştiinţă au inventat un recipient special
dintr-o membrană comestibilă. Sub forma unei mingi de
apă, acesta va putea înlocui cu succes vasele din plastic,
care conţine substanţe chimice dăunătoare pentru organism.
Membrana comestibilă este fabricată din alge şi un
compus pe bază de calciu. Datorită proprietăţilor biode-
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gradabile, ea poate fi consumată odată cu apa sau aruncată în mediul ambiant, fără a afecta solul.
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CRONICA APELOR

(trimestrul III al a. 2014)
1. Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în
perioada iulie-septembrie 2014 cantitatea precipitaţiilor
căzute pe 50% din teritoriu a constituit între 133 mm
(Bălțata) și 198 mm (Bălți), ceea ce este în limitele normei. În unele raioane (Briceni, Soroca) cantitatea sumară
a precipitaţiilor a atins 260-290 mm sau 145-155% din
normă. În restul teritoriului au căzut între 63 mm (Ceadâr-Lunga) și 120 mm (Bravicea) de precipitaţii (40-70%
din normă). Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul
lunilor iulie-septembrie a atins 105 mm (23 iulie, PAM
Glodeni), ceea ce în acest punct se semnalează a doua
oară în toată perioada de observații.
Cea mai mare cantitate de precipitații a căzut în luna
iulie, când în raioanele extreme de nord (10% din teritoriu) au căzut 210-260 mm (265-290% din norma lunară),
ceea ce se semnalează în medie o dată în 10 ani.
În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2013, pe teritoriul republicii au căzut precipitaţii, în fond, cu 80-200 mm mai puține, iar izolat – cu
40-140 mm mai multe.
Conform situaţiei din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe
terenurile cu semănături de porumb au constituit 35-95
mm (75-160% din normă), în stratul de sol cu grosimea
de 1 m – 85-170 mm (80-150% din normă). Rezervele
de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit, în
fond, 80-170 mm (85-160% din normă), izolat – 30-60
mm (30-60% din normă). Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile
cu culturi multianuale au constituit, în fond, 70-180 mm
(80-170% din normă), izolat – 30-60 mm (35-65% din
normă).
Conform situației din 28 august a.c., rezervele de
umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m
pe terenurile cu semănături de porumb au constituit,
în fond, 60-130 mm (80-135% din normă), pe alocuri –
20-40 mm (30-60% din normă). Rezervele de umezeală
productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de
sol cu grosimea de 1 m au constituit, în fond, 25-55 mm
(45-65% din normă), pe alocuri – 80-155 mm (90-145%
din normă). Rezervele de umezeală productivă în stratul
de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 60% din teritoriu au constituit 55-115 mm
(80-120% din normă), în restul teritoriului – 15-40 mm
(15-55% din normă).
Conform situaţiei din 28 septembrie a.c., pe 60%
din teritoriul ţării rezervele de umezeală productivă în
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stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă au fost foarte reduse, constituind, în fond, 1-15 mm
(5-70% din normă), izolat acestea au lipsit definitiv. Pe
40% din teritoriu, preponderent în jumătatea nordică,
rezervele de umezeală au constituit 20-35 mm (80-170%
din normă). Pe 55% din teritoriu, preponderent în jumătatea de nord, rezervele de umezeală productivă în
stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit, în fond,
70-170 mm (80-170% din normă). Pe 45% din teritoriu
rezervele de umezeală au constituit 20-65 mm (25-60%
din normă). Rezervele de umezeală productivă în stratul
de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit, în fond, 20-75 mm (25-75% din
normă), izolat, preponderent în jumătatea de nord – 85155 mm (95-130% din normă).
***

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova
în trimestrul III 2014
Scurgerea râurilor din Republica Moldova în trimestrul III anului curent s-a caracterizat prin scurgere scăzută.
Scurgerea râului Nistru s-a caracterizat prin scurgere mai joasă de normă și a oscilat în limitele 65-80%
din valoarea medie multianuală în luna septembrie și 8090% din normă în lunile august și octombrie.
Debitele scurgerii apei râului Prut au fost mai joase
de normă şi au constituit:
– pe sectorul în amonte de lacul de acumulare CosteştiStânca – 40-45% în luna septembrie, în luna august
– 55-65% din normă, iar în luna octombrie a fost
aproape de normă constituind 95-110% din valorile
medii multianuale;
– pe sectorul în aval de lacul de acumulare CosteştiStânca scurgerea a oscilat în limitele 55-60% în luna
septembrie, crescând în luna octombrie până la 6575% din normă, iar în luna august a fost aproape de
normă și a constituit 95-100% din valorile medii
multianuale.
Scurgerea apei râului Răut şi a râurilor mici din Republica Moldova s-a situat semnificativ sub normă în
luna septembrie și a constituit 30-45% din valorile medii
multianuale. În luna august scurgerea a fost de 55-75%,
cu excepția râurilor mici din sudul țării unde scurgerea
a fost semnificativ mai joasă de normă, constituind 3040% din valorile medii multianuale. În luna octombrie în
râul Răut și râurile mici din nordul țării scurgerea a fost
de 60-80% din normă, iar în râurile mici din centrul și
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sudul republicii scurgerea a fost aproape de normă constituind 90-120% din valorile medii multianuale.
Este de menţionat scurgerea foarte scăzută a apei râului Bâc, care pe parcursul trimestrului III a constituit
circa 21% din valoarea medie multianuală, situaţie cauzată de lipsa precipitaţiilor generatoare de scurgere în perioada dată şi de debitele mici de apă deversate din lacul
de acumulare Ghidighici.
În râul Nistru la sfârșitul decadelor a doua și a treia ale
lunii august în legătură cu mărirea deversării din lacul de
acumulare Dnestrovsc până la 350 – 400 m3/s, pe sectorul
s. Naslavcea – s. Olănești s-a observat creșterea nivelului
apei cu 0,3-0,7 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
În râul Prut, pe sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, la sfârșitul lunii s-a manifestat o
viitură pluvială cu creșterea nivelului apei cu circa 0,7 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
În râul Prut, la sfârșitul decadei a doua a lunii august, în legătură cu micșorarea deversării apei din lacul
de acumulare Costești-Stânca de la 159 m3/s pâna la 89
m3/s, pe sectorul în aval de lacul de acumulare CosteștiStânca s-a observat scăderea nivelului apei:
– pe sectorul or. Costești- or. Ungheni cu 0,5-0,8 m;
– pe sectorul or. Ungheni- or. Cantemir cu 1,0-1,3 m;
– pe sectorul or. Cantemir – gura de vărsare a râului
cu 0,6 – 1,0 m.
Scurgerea râului Prut pe sectorul în aval de lacul de
acumulare Costești-Stânca s-a micșorat de la 115-135%
până la 65-75% din valorile medii multianuale.
În râul Nistru, la mijlocul decadei a doua a lunii octombrie, în legătură cu trecerea viiturii pluviale și mărirea deversării din lacul de acumulare Dnestrovsc până la
220 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul în
amonte de lacul de acumulare Dubăsari cu 0,5 – 1,0 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
În râul Prut în amonte de lacul de acumulare CosteștiStânca la mijlocul primei decade a lunii octombrie a avut
loc o viitură pluvială cu creșterea nivelului apei cu circa
0,5 m (la P/H Șirăuți). Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
La sfârșitul decadei a doua viitura pluvială s-a manifestat prin creșterea nivelului apei pe sectorul s. Criva –
or. Costești cu 0,6 – 1,1 m. Apa s-a scurs în limitele albiei
minore.
Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii
octombrie nu s-au înregistrat.

2. Apele de suprafaţă
Analiza datelor obţinute în baza reţelei naţionale de
observaţii a SHS şi analizele de laborator efectuate în cadrul DMCM pe parcursul trimestrului III al anului 2014
ne permit să oferim următoarea caracteristică a calităţii
apelor de suprafaţă:
– au fost depistate 250 depăşiri ale concentraţiilor ma10

xime admisibile (CMA) în probele de apă din 57 secţiuni
a 32 râuri (Dunărea, Prut, Nistru, Răut, Bâc, Cogâlnic,
Lunga, Botna, Ichel, Racovăț, Ciuhureț, Camenca, Ciuhur, Lăpușna, Ilenuța, Gârla Mare, Ialpug, Salcia Mare,
Delia, Varșava, Frăsinești, Nârnova, Sărata, Tigheci, Larga, Valea Galmaja, Cula, Ciorna, Cahul, Vilia, Schinoasa, Cubolta şi 7 lacuri de acumulare (Comrat, Costești,
Dubăsari, Ghidighici, Delia, Beleu, Taraclia), precum şi
sistemul de lacuri Manta;
– cu ioni de amoniu s-au depistat 40 depăşiri ale
CMA în râurile Răut, Bâc, Lunga, Camenca, Delia,
Varșava, Nârnova, Sărata, Tigheci, Larga, Cubolta, Cula,
Schinoasa, Ichel, Botna, Lăpușna, Gârla Mare, lacul de
acumulare Comrat, inclusiv 17 cazuri de poluare înaltă
(PÎ – 10-100 CMA) cu valoarea maximă de 74,1 CMA în
r. Bâc, s. Gura Bâcului, în luna august;
– cu nitriţi s-au depistat 58 depăşiri ale CMA în râurile Prut, Nistru, Răut, Bâc, Cogâlnic, Lunga, Botna, Ichel,
Camenca, Cahul, Ciuhur, Ilenuța, Ialpug, Salcia Mare,
Delia, Varșava, Nârnova, Tigheci, Larga, Valea Galmaja,
Racovăț, Cubolta, Cula, Ciuhureț, Frăsinești, Sărata, Vilia, Schinoasa, lacurile de acumulare Costești, Dubăsari,
Taraclia şi sistemul de lacuri Manta, inclusiv 13 cazuri
de PÎ cu maxima de 58,5 CMA în r. Răut, mun. Bălți, în
aval, în luna septembrie;
– cu nitraţi s-au depistat 2 depăşiri ale CMA în r. Lunga, or. Ceadâr-Lunga, cu maxima de 4,1 CMA în r. Lunga, or. Ceadâr-Lunga în amonte, în luna iulie;
– cu produse petroliere s-au depistat 52 depăşiri ale
CMA în râurile Dunărea, Prut, Nistru, Răut, Bâc, Cogâlnic, Lunga, Botna, Ichel, Racovăț, Ciuhureț, Camenca,
Ciuhur, Lăpușna, Ilenuța, Gârla Mare, Ialpug, Cubolta,
Delia, Varșava, Frăsinești, Nârnova, Sărata, Tigheci, Larga, Valea Galmaja, Ciorna, Cula, Cahul, Vilia, Schinoasa,
lacurile de acumulare Costești, Beleu, Dubăsari, Comrat,
Ghidighici, Delia și sistemul de lacuri Manta. Cazuri de
PÎ sau extrem de înaltă (PEÎ) nu s-au înregistrat;
– cu CBO5 s-au depistat 64 depăşiri ale CMA în râurile Răut, Bâc, Cogâlnic, Lunga, Botna, Ichel, Racovăț,
Cahul, Cubolta, Cula, Ciuhureț, Camenca, Ciuhur,
Lăpușna, Ilenuța, Gârla Mare, Ialpug, Salcia Mare, Delia,
Varșava, Frăsinești, Nârnova, Sărata, Tigheci, Larga, Valea Galmaja, lacurile de acumulare Comrat, Ghidighici,
Beleu și sistemul de lacuri Manta, inclusiv 6 cazuri de PÎ
– 15-60 mgO2/dmc CMA, cu maxima de 26,3 mgO2/dmc
în r. Bâc, s. Gura Bâcului, în luna august;
– cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-au depistat 16 depăşiri ale CMA în râurile Bâc, Lăpușna, Botna,
Ialpug, Ichel, inclusiv 7 cazuri de PÎ – <3 mgO2/dmc CMA
în r. Botna, or. Căușeni cu valoarea de 2,77 CMA şi 7 cazuri de PEÎ – <2 mgO2/dmc CMA cu valoarea minimă de
0,16 mgO2/dmc în r. Bâc, s. Gura Bâcului, în luna iulie;
– cu fenoli s-au depistat 12 depăşiri ale CMA în râurile Dunărea, Prut, Nistru, Răut, Bâc, Botna, Ichel, Gârla
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Mare, Delia, Varșava, cu maxima de 7,0 CMA în r. Botna,
or. Căușeni, în luna august. Cazuri de PÎ sau PEÎ nu s-au
înregistrat.
– cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 6 depăşiri ale CMA în râurile Bâc, Ialpug și lacul de acumulare Costești, cu maxima de 5,7 CMA în r. Bâc, mun.
Chișinău, în aval, în luna iulie. Cazuri de PÎ sau PEÎ nu
s-au înregistrat.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 s-a înregistrat o majorare a numărului de depăşiri ale CMA
pentru oxigen dizolvat și ioni de amoniu, CBO5 și
detergenți; o descreștere se observă pentru nitriți, nitrați,
produse petroliere și fenoli. Pentru compușii zincului,
cuprului sau alţi poluanți prioritari nu s-au depistat
depășiri ale CMA.

3. Sisteme de apeduct şi canalizare
SA „Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul III al anului 2014 în comparaţie
cu perioada de referinţă a anului 2013.
Nr.
ctr.
1

Trim. III
2013

Trim. III
2014

Captarea apei, mii m3

19 339,6

19 907,302

din surse de suprafaţă;

18 738,0

19 246,333

601,6

660,969

Distribuţia apei, mii m :

18 639,3

19 185,646

din surse de suprafaţă;

18 037,7

18 525,112

601,6

660,534

Indicii

din surse subterane
3

2

din surse subterane
3

Comercializarea apei, mii m3

10 936,2

11 246,165

4

Pierderi tehnologice şi comerciale, mii m3

7 254,6

7 619,550

5

Volumul apelor uzate epurate, mii m3

12 136,3

12 018,648

6

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

98,5

99,4

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

2,8

1,9

- spălarea bazinelor de apă potabilă, unităţi

22

27

7
8

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

0,26

0,15

9

Numărul scurgerilor din reţelele de apă, unităţi

3 350

3 365

4. Calitatea apei potabile
Centrul Naţional de Sănătate Publică informează referitor la activităţile în domeniul utilizării şi protecţiei
apelor în trimestrul III al anului 2014.
La indicatorii sanitaro-chimici au fost cercetate 185
probe, inclusiv 12 probe de apă potabilă din surse centralizate, din care 5 au fost neconforme; 101 probe de apă
din surse descentralizate, din care 39 au fost neconforme
normelor sanitare privind calitatea apei potabile; 71 probe de apă îmbuteliată, care au fost conforme cu normele
sanitare.
La indicatorii microbiologici au fost studiate 121 probe, inclusiv 6 probe de apă din surse centralizate subterane, din care 2 nu au fost conforme normelor sanitare; 44
probe de apă din apeductele comunale urbane din surse
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de suprafaţă din care 2 au fost neconforme, 6 probe de
apă din apeducte departamentale, din care 5 au fost conforme normelor sanitare
Pentru secţiile de îmbuteliere a apei nu a fost eliberată nicio autorizaţie sanitară de funcţionare.
5. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale informează că în trimestrul III al anului 2014 au fost eliberate
coordonări după cum urmează:
- folosirea specială a apei – 24 coordonări;
- proiectarea sondelor arteziene – 10 coordonări;
- documentaţia tehnică de proiect privind forarea sondelor arteziene – 6 coordonări;
- documentaţia tehnică de proiect privind lichidarea
prin tamponare a sondelor arteziene – 1 coordonare.
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6. Sisteme de irigare
În trimestrul III al anului 2014 cu ajutorul sistemelor centralizate aflate la bilanţul Agenţiei „Apele Moldovei” au
fost irigate cu prima udare 843,4 ha, cu două şi mai multe udări – 4447,1 ha de terenuri agricole. Volumul apei pompate pentru irigarea culturilor agricole a constituit 2102,5 mii m3 , inclusiv pe raioane şi sisteme centralizate:
Raionul

Briceni

Ungheni

Anenii Noi

Criuleni
Dubăsari
Ştefan Vodă
mun. Chişinău
Străşeni
Căuşeni
Roşcani
Cantemir
Hânceşti
Total

Suprafaţa irigată
cu o udare, ha

Suprafaţa irigată cu 2 şi
mai multe udări, ha

Volumul apei
pompate, mii m3

Colicăuţi
Corjeuţi
Teţcani

30
99,3
90,3

180
192,8
178,7

17,9
125,5
20,2

Beleavinţi
Sculeni
Bereşti
Varniţa
Roşcani
Puhăceni
Nistrean
Hârbovăţ
Criulenii de Sus
Puhăcenii de Sus
Holercani
Holercani
Coşniţa
Suvorov, sec.4, Caplani
Suvorov, sec.3, Olăneşti
Talmaza
Truşeni
Cojuşna
Copanca
Boroseni
Toceni
Cioara

42,5
65
27
147
35
10
19
32,5
33,8
27
22
20
0,5
6,5
5
103
28
843,4

89,3
21
212,5
180
159,5
268
25
26
106
70
188,5
354,3
675
1071
103
16,5
29
99
174
28
4447,1

22,1
2,0
65,6
67,5
121
333,9
21,4
10,4
35,8
52,3
123,6
184,5
290,6
390
51,6
9,8
15,9
28,2
1,5
95,7
15,5
2102,5

Sistemul de irigare

7. Monitoringul apelor reziduale
Potrivit informaţiei Inspectoratului Ecologic de Stat
(IES), pe parcursul trimestrului III al a. 2014 au fost supuşi controlului ecologic de stat 161 agenţi economici,
potenţiali poluatori de resurse acvatice, fiind identificaţi
413 contravenienţi. Ca rezultat, în privinţa lor au fost încheiate 314 procese–verbale cu privire la contravenţii de
mediu şi aplicate amenzi în sumă de 403500 lei, inclusiv
suma încasată – 184529 lei. În perioada de referinţă au
fost eliberate 2 autorizaţii de folosire specială a apei.
În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor de
suprafaţă, în perioada iulie-septembrie 2014, Centrele Investigaţiilor Ecologice (CIE) Chişinău şi Bălţi au
efectuat 5807 analize fizico–chimice. În majoritatea cazurilor probele au fost prelevate de la staţiile de epurare (SEB) la recepţie şi la evacuare, iar pentru a evalua
influenţa deversărilor de ape uzate asupra emisarului
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s-au prelevat probe pe cursul receptorilor în secţiunile
amonte şi aval de deversare. Principalii indicatori specifici de poluare verificaţi de către CIE sunt concentraţiile
de amoniu, azotaţi, cloruri, sulfaţi, consumul chimic şi
biologic de oxigen, materiile în suspensii şi pH-ul.

8. Implementarea proiectelor de protecţie
şi utilizare a apei
Agenția “Apele Moldovei” implementează următoarele proiecte finanțate de FEN:
ÎS „STI Ştefan Vodă”
 Proiect de execuţie „Reparaţia digului de protecţie

a s. Palanca r-l Ştefan Vodă”. Costul lucrărilor conform
devizului – 52555190 lei. Reparaţia digului s-a efectuat
pe o lungime de 6200 m conform proiectului. Urmează a
fi reparat un segment de 3266 m de dig.
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ÎS „DBGA”

 Proiectul „Reparaţia lacului Salcia”. Costul lu-

crărilor conform devizului – 1224417 lei; valorificate –
203700 lei.
 Proiect de execuţie „Reconstrucţia digului de protecţie în preajma satelor Şerpeni şi Speia, r-l Anenii Noi.
Costul lucrărilor conform devizului – 31797850 lei; valorificate – 9284000 lei. Lucrări efectuate: reconstrucţia
digului pe o porţiune de 5 km; curăţarea a trei canale de
colectare a apelor meteorice. Proiectul urmează a fi finalizat către sfârşitul anului 2014.
 Proiect de execuţie ,,Complexul de măsuri pentru
lichidarea consecinţelor inundaţiei în raionul Cantemir”.
Costul lucrărilor conform devizului este de 44 157 000 lei.
Agenţia ,,Apele Moldovei” implementează proiectul
transfrontalier EAST AVERT „Prevenirea şi protecţia
împotriva inundaţiilor din bazinele superioare ale râurilor Siret şi Prut, prin aplicarea unui sistem de monitorizare modern cu staţii automate”. Proiectul este finanţat
de UE prin Programul Operaţional Comun România –
Ucraina – Republica Moldova, 2007-2013, sub formă de
grant.
Proiectul îşi propune protecţia zonelor de graniţă împotriva riscului de inundaţii prin măsuri preventive. Îmbunătăţirea monitorizării cursurilor superioare ale celor
două râuri este necesară, având în vedere că România şi
Republica Moldova sunt ţări situate în aval în raport cu
Ucraina, iar un management bun al apelor ar duce la îmbunătăţirea acumulării de date şi a transmiterii acestora,
astfel încât, în situaţii de urgenţă (ploi torenţiale, poluări
accidentale), să fie posibilă intervenţia în timp util, pentru diminuarea posibilelor pagube.
Rezultate majore ale proiectului:
1) Creşterea calităţii activităţii de monitorizare a bazinelor râurilor Siret şi Prut pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor şi a poluărilor accidentale;
2) Reducerea vulnerabilităţii sociale, economice şi
de mediu în caz de inundaţii prin creşterea capacităţilor
funcţionale ale complexului hidrotehnic Stânca–Costeşti;
3) Elaborarea unor hărţi de hazard şi de risc ale zonelor inundabile din România, Republica Moldova şi
Ucraina;
4) Îmbunătăţirea sistemului de atenţionare şi a capacităţii de reacţie în caz de inundaţii şi ameninţări hidrologice.
Perioada de implementare a proiectului: 29 noiembrie 2013 – 28 septembrie 2015.
***
În trimestrul III al anului 2014 din FEN au fost aprobate spre finanțare 33 de proiecte de alimentare cu apă,
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canalizare și epurare a apelor uzate ]n valoare totală de
circa 44,5 mln lei.
***
În perioada de referinţă a fost aprobat în şedinţa de
Guvern proiectul HG pentru modificarea anexei la HG
nr. 802 privind condiţiile de deversare a apelor uzate în
corpurile de apă din 9 octombrie 2013.
A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 275-281 din
19.09.2014 ordinul nr. 61 din 10 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din
industria alimentară.
În cadrul proiectului „Program de dezvoltare a companiilor de apă în 6 raioane”, susţinut de BERD, BEI, NIF
(Orhei, Hânceşti, Leova, Ceadâr-Lunga, Floreşti, Soroca)
au fost deja construite 535 km reţea de apeduct şi 114 km
de reţea de canalizare. De asemenea, au fost construite
14 812 branşamente (pentru 44 436 cetăţeni) la reţeaua
de alimentare cu apă şi 4 239 branşamnte (pentru 12 717
cetăţeni) la reţeaua de canalizare. Din 22 de contracte de
lucrări încheiate în cadrul proiectului, au fost deja finalizate 12 contracte, după cum urmează:
– raionul Ceadâr-Lunga: satele Tomai, Bezghioz, Cazaclia, Baurci, oraşulCeadâr-Lunga;
– raionul Hânceşti: satele Fârlădeni, Bozieni, Buţeni,
Logăneşti, Mereşeni, oraşul Hânceşti ;
– raionul Orhei: un contract pe oraş;
– raionul Floreşti: satele Lunga, Mărculeşti, Ghindeşti, Izvoare, Domulgeni, Cenuşa, Varvareuca,
oraşul Floreşti;
– raionul Soroca: satele Hristici, Regina Maria, Egoreni, Zastânca.
A fost aprobat în şedinţa de Guvern proiectul HG
pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre RM şi BERD în vederea
realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a RM, semnat la Chişinău la 30 iulie 2014.
A fost aprobat în şedinţa de Guvern proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM şi BEI în vederea realizării
Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a RM, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014.
A fost aprobat proiectul HG pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului 2 la Acordul de finanţare dintre GRM şi UE privind “Programul
de susţinere a politicilor de sector în domeniul apelor”,
ENPI AAP 2009.
A fost semnat Memorandumul de înţelegere între
Ministerul Mediului şi KFW Development Bank (Germania) privind suportul în elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul apeductului Chişinău – Străşeni
– Călăraşi.
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Implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea
în Moldova. Rolul societăţii civile
Tatiana Sineaeva, coordonator de proiecte,
Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS
Accesul general al populaţiei la apă potabilă de calitate şi la sisteme de sanitaţie modernizate deocamdată mai
rămâne o problemă acută pentru Republica Moldova.
Mai bine de 1,8 milioane de oameni nu au acces la apă
potabilă sigură, iar 1,5 milioane îşi duc viaţa în condiţii
de antisanitarie. Această stare de lucruri este determinată, în mare parte, de situaţia economică precară, dar şi
de managementul defectuos al resurselor de apă, de caracterul neprioritar al problemelor ecologice pentru stat.
Ţinând cont de gradul înalt de nelinişte, pe care o manifestă guvernele ţărilor europene, Comisia Economică
pentru Europa a ONU (CEE a ONU) şi Biroul Regional
European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în
legătură cu lipsa accesului la apă potabilă sigură şi la sanitaţie eficientă în multe ţări ale lumii, a fost elaborat primul acord cu caracter juridic obligatoriu, care stipulează
legătura clară între gestionarea durabilă a resurselor de
apă şi diminuarea nivelului morbidităţii condiţionate
hidric. Este vorba despre Protocolul privind Apa şi Sănătatea, încadrat în Convenţia cu privire la protecţia şi
utilizarea cursurilor transfrontaliere de apă şi a lacurilor
internaţionale.
Acest act a fost adoptat la cea de-a III-a Conferinţă a
miniştrilor Mediului şi Sănătăţii, desfăşurată la Londra în
1999, şi a intrat în vigoare la 5 august 2005. Implementarea prevederilor Protocolului este coordonată de către
CEE a ONU şi Biroul regional European al OMS. Protocolul îşi propune drept obiectiv principal reducerea cazurilor de boli condiţionate de consumul apei de calitate
neconformă. Pentru aceasta părţile semnatare sunt obligate să asigure aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă
inofensivă pentru sănătate, să creeze în teritorii condiţii
sanitaro-igienice adecvate, să protejeze resursele acvatice
folosite în scopuri potabile, precum şi ecosistemele, legate
de acestea, împotriva oricărui tip de poluare, să constituie
un sistem eficient de monitoring şi reacţie rapidă la apariţia focarelor sau cazurilor de maladii hidrice.
În conformitate cu § 2, art. 6 al Protocolului, fiecare ţară îşi asumă angajamente privind atingerea indicilor stipulaţi în acest document în următorii 2 ani după
semnarea acestuia. Părţile Protocolului adoptă obiective
naţionale şi locale, fixând termenele şi măsurile de realizare în domenii care includ întreg ciclul acvatic, cum ar
fi: calitatea apei potabile, calitatea apelor uzate evacuate,
perfecţionarea sistemului de aprovizionare cu apă şi de
sanitaţie, reducerea numărului evacuărilor accidentale
de ape uzate şi al izbucnirilor epidemice, legate de apă.
Republica Moldova a ratificat Protocolul privind Apa
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şi Sănătatea în iulie 2005. Parlamentul a desemnat ministerele Sănătăţii şi Mediului drept structuri publice
responsabile de realizarea angajamentelor asumate în cadrul acestui document.
În Moldova procesul de stabilire a obiectivelor de
realizat a fost lansat în 2009, după ce autorităţile statului au solicitat suportul structurii abilitate de pe lângă
Secretariatul Convenţiei CEE a ONU – Mecanismul de
sprijin internaţional în vederea promovării acţiunilor la
nivel naţional, creat de către părţile Protocolului. Disponibilitatea de a sprijini Moldova în efortul său de a defini
obiectivele, de a elabora indicii de realizat şi acţiunile de
ameliorare a vieţii populaţiei conform domeniilor prioritare ale Protocolului a venit din partea Guvernului Elveţiei. În iulie 2009 Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare (SDC) şi CEE a ONU au încheiat un Acord de
implementare în Republica Moldova a Protocolului privind Apa şi Sănătatea. Din acel moment, a fost dat startul
primei etape în realizarea Protocolului care includea mai
multe activităţi. Iată câteva dintre acestea: identificarea
persoanelor-cheie interesate; crearea mecanismelor de
coordonare privind realizarea Protocolului; crearea, prin
ordinul comun al celor două ministere responsabile, a
Comitetului Coordonator, abilitat cu elaborarea obiectivelor naţionale, stabilirea termenelor şi realizarea ulterioară a celor propuse la nivel naţional. Comitetul Coordonator include reprezentanţi ai diferitelor structuri de
stat, precum şi un reprezentant al societăţii civile, astfel
asigurându-se o soluţionare amplă a problemelor privind
informarea şi participarea opiniei publice. Această structură a permis, în etapa iniţială, organizarea consultărilor
referitoare la determinarea obiectivelor în conformitate
cu principiile Convenţiei de la Aarhus.
De asemenea, Acordul prevede analiza cadrului legislativ existent (la nivel naţional şi la cel internaţional) şi
a situaţiei în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii. Analiza situaţiei urma să fie orientată spre domeniile
prioritare stipulate în Protocol: atingerea unui grad mai
înalt de epurare a apelor uzate; creşterea accesului populaţiei urbane şi rurale la sursele de apă potabilă; ameliorarea calităţii şi elaborarea planurilor de asigurare a
calităţii resurselor de apă; intensificarea măsurilor care ar
contribui la gestionarea complexă a resurselor acvatice,
inclusiv implementarea proiectelor de gestionare a bazinelor acvatice; menţinerea stării de lucruri relativ bune
în domeniul reacţiei la apariţia unor eventuale focare de
maladii condiţionate hidric.
În comun cu ONG-urile de profil au fost organizate înRevista Apelor nr. 24, 2014

tâlniri cu părţile beneficiare din Centrul, Sudul şi Nordul
ţării, scopul acestora constând în informarea autorităţilor
şi a populaţiei privind prevederile Protocolului, în colectarea din partea comunităţilor a sugestiilor referitoare la
obiectivele şi măsurile de realizare a acestora. ONG-urilor li s-a asigurat accesul la şedinţele grupului de lucru, în
cadrul cărora s-au elaborat obiectivele. Societatea civilă a
prezentat o serie de propuneri care ulterior au fost luate
în cont. Între acestea: crearea unui centru de informare
a populaţiei privind priorităţile Protocolului (Clearing
House); includerea în lista obiectivelor de realizat a construcţiei toaletelor de tip EcoSan în şcolile şi grădiniţele
din localităţile rurale. În plus, ONG-urile insistau asupra
prioretizării problemelor şi a informării privind sursele
de finanţare pentru realizarea acţiunilor concrete menite
să conducă spre obiectivele stipulate în Protocol.
Printr-un ordin comun, semnat la 20 octombrie 2010,
miniştrii Mediului şi Sănătăţii au aprobat lista de scopuri
şi obiective de realizat, menite să asigure implementarea
prevederilor Protocolului privind Apa şi Sănătatea. A
fost efectuată şi dată publicităţii analiza detaliată a situaţiei actuale şi a problemelor care au stat la baza determinării scopurilor şi obiectivelor de atins, precum şi a activităţilor propuse pentru realizarea lor. Pe marginea rezultatelor activităţii de proiect a fost editată o publicaţie
în trei limbi, care conţine o informaţie amplă referitoare
la starea de lucruri în domeniul protecţiei mediului şi al
sănătăţii, la indicii asumaţi de către Republica Moldova
şi măsurile de realizare a acestora reieşind din prevederile Protocolului.
Etapa următoare în procesul de implementare în
Moldova a Protocolului privind Apa şi Sănătatea (anii
2013-2015) presupune transpunerea în fapt a obiectivelor desemnate şi aprobate. În urma activităţii experţilor
din diferite domenii (ecologişti, medici, hidrologi etc.)
trebuie să fie obţinute câteva rezultate esenţiale.
Rezultatul 1. Planul de acţiune pentru realizarea
obiectivelor în temeiul Protocolului privind Apa şi Sănătatea, elaborat şi aprobat prin Hotărârea Guvernului
şi Strategia/planul de mobilizare a resurselor pentru Planul de acţiune elaborat şi aprobat.
Rezultatul 2. Materiale elaborate şi instruiri desfăşurate pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale
operatorilor Apă-Canal şi ale asociaţiilor utilizatorilor
de apă (cu privire la gestionarea corectă a sistemelor de
aprovizionare cu apă şi de sanitaţie, planurile de siguranţă a apei potabile, planurile de adaptare a sistemelor la
fenomenele meteo extreme, funcţionarea sistemelor mici
de apă şi sanitaţie).
Rezultatul 3.
3.1. Norme privind sistemele mici de alimentare cu
apă potabilă elaborate şi aprobate;
3.2. Norme privind sistemele mici de sanitaţie elaborate şi aprobate.
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Rezultatul 4. Crearea şi funcţionarea Centrului de
Resurse Informaţionale (Clearing House) la Protocolul
privind Apa şi Sănătatea (informaţii şi rapoarte periodice privind calitatea apei potabile, a altor resurse acvatice
care cad sub incidenţa Protocolului; bunele practici de
operare şi monitorizare a calităţii apelor, de promovare a
cunoştinţelor privind apa şi sănătatea etc.).
Rezultatul 5. Campania de comunicare şi sensibilizare a publicului, desfăşurată cu o abordare holistică a
problemelor legate de apă, sănătate şi protecţia mediului
înconjurător.
Rezultatul 6. Parteneriate şi platforme de dialog politic şi de luare a deciziilor privind îmbunătăţirea cadrului legal, strategic şi de gestionare pentru apă şi sănătate
stabilite şi funcţionale.
Rezultatul 7. Transmiterea experienţei Moldovei privind punerea în aplicare a Protocolului promovate prin
intermediul schimburilor regionale în cadrul cooperării
Est-Est.
Un moment important în implementarea Protocolului ţine de crearea centrului de informare (Clearing
House). Art. 10 al documentului le sugerează părţilor să
pună la dispoziţia societăţii civile informaţia de care dispun structurile publice şi care i-ar permite populaţiei să
obţină informaţia pertinentă cu privire la sănătatea persoanelor în relaţie cu calitatea apei consumate; la condiţiile sanitare şi maladiile condiţionate hidric. Centrul de
informare în problemele apei şi sănătăţii a fost creat în
baza Centrului Naţional de Sănătate Publică, devenind o
structură prestatoare de activităţi importante, cu caracter concret, în vederea punerii în aplicare a Protocolului.
Dar, deşi a fost creat la iniţiativa societăţii civile, serviciile Centrului de informare nu sunt solicitate, în deplină
măsură, de către reprezentanţii ONG-urilor de profil.
Cu titlu de concluzii pe marginea situaţiei reale în
domeniul punerii în aplicare a Protocolului privind Apa
şi Sănătatea am putea menţiona că Moldova dispune de
oportunităţi reale în acest sens. Însă resursele financiare
care vin în ţară din exterior ar trebui să fie orientate exclusiv spre realizarea obiectivului principal – îmbunătăţirea
vieţii populaţiei. Pentru aceasta e nevoie de transparenţa şi
evidenţa strictă a modului cum sunt distribuite mijloacele.
În Moldova avem un înalt potenţial al societăţii civile, reprezentate de ONG-uri. Dar ar fi bine ca membrii
acestora să dea dovadă de un nivel mai înalt de activism
şi insistenţă în promovarea scopurilor urmărite. Activitatea de implicare a comunităţilor în luarea deciziilor trebuie să devină o normă obligatorie pentru stat, să poarte
caracter permanent şi nu sporadic.
În plus, în procesul de realizare a Protocolului, din
partea statului ar trebui să participe nu doar ministerele Sănătăţii şi Mediului, dar şi alte structuri, cum ar fi
ministerele Justiţiei, Economiei, Dezvoltării Regionale,
Educaţiei etc.
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Studiu

Calitatea apei şi a sanitaţiei în instituţiile preuniversitare
din Moldova
Prezentul raport (publicat în variantă prescurtată) a
fost elaborat în cadrul proiectului „Iniţiative de îmbunătăţire a calităţii apei potabile şi a sănătăţii copiilor din şcolile
rurale”, implementat de Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă în contextul evaluării procesului de traducere în fapt a prevederilor Conferinţei Interministeriale Europene în problemele Sănătăţii
şi Mediului cu genericul „Să protejăm sănătatea copiilor
într-un mediu în schimbare”, desfăşurată la Parma, Italia
(2010), cu suportul financiar acordat de Guvernul Suediei
prin intermediul Programului SECTOR al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est.
Odată cu semnarea declaraţiei adoptate la Conferinţa a V-a a miniştrilor de Mediu şi de Sănătate (Parma,
2010), Republica Moldova, asemeni altor state membre
ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, şi-a asumat angajamentul să prevină şi să reducă în mod semnificativ
morbiditatea şi mortalitatea cauzate de boli gastrointestinale şi de alte tulburări de sănătate prin asigurarea unor
măsuri adecvate de îmbunătăţire a accesului tuturor copiilor, atât la apă potabilă sigură, cât şi la condiţii igienice
adecvate.
Acest deziderat poate fi realizat, dacă nu pentru întreaga comunitate, în primul rând pentru instituţiile preuniversitare – şcoli şi grădiniţe, unde copiii îşi petrec cea
mai mare parte din timp. Astfel, au apărut noi premise
pentru revizuirea datelor obţinute în cadrul studiilor
anterioare referitoare la situaţia privind accesul elevilor
din şcoli la apa destinată consumului în scop potabil şi la
condiţii igienice îmbunătăţite.
În cadrul studiului nominalizat, desfăşurat în 2014,
au fost cercetate 1335 instituţii preuniversitare din 991
localităţi în care îşi fac studiile 368356 de copii (164206
în spaţiul urban şi 204150 în zonele rurale). S-a constatat
că 62,1% din instituţiile preuniversitare vizate sunt conec-

tate la reţelele centralizate de aprovizionare cu apă şi doar
27% – la sistemele centralizate de canalizare. În sectorul
rural această pondere constituie, respectiv, 60,1 şi 23%,
iar în oraşe conectarea la apeduct şi la reţelele centralizate de canalizare constituie 98,2%. Cea mai nefavorabilă
situaţie la compartimentul dat se atestă în zona de Nord,
unde doar 40,2% din localităţile cercetate posedă apeducte şi 21,8% – sisteme centralizate de canalizare. În zonele
de Centru şi Sud la sisteme centralizate de alimentare cu
apă sunt conectate circa 78% din localităţile investigate, la
sistemele de canalizare – 29,3 şi, respectiv, 35,1%.
Doar 16 unităţi administrative, preponderent din
centrul şi sudul republicii, sunt conectate la apeduct în
proporţie de 80-100%. Referindu-ne la localităţile conectate la reţelele centralizate de canalizare, am constatat
că în proporţie de 80-100% sunt conectate doar 4 unităţi administrative (mun. Chişinău – 91,3%, raioanele
Comrat – 92,3%, Floreşti – 91,1%, Orhei – 100%), iar în
21 de unităţi administrative acest indice este mai mic de
20 la sută.
În Republica Moldova copiii din toate instituţiile
preuniversitare au acces liber la apa furnizată pentru
consum uman, 83,5% din instituţii utilizând ca surse
de alimentare cu apă potabilă apeductele. Acest indice
a crescut comparativ cu 2009 de 1,2 ori. Ponderea instituţiilor ce se alimentează cu apă din fântâni, în perioada estimată, s-a micşorat cu 13,4%, în 2014 constituind
14,6%. Numărul instituţiilor ce folosesc în scop potabil
apa transportată cu cisterna s-a micşorat de 1,5 ori.
În sectorul rural cota şcolilor conectate la sisteme
centralizate de alimentare cu apă a constituit 79,2%,
comparativ cu 62,2% în 2009, iar cota instituţiilor ce folosesc apa din fântâni s-a micşorat de la 34,4 la 18,3%.
În instituţiile preuniversitare din sectorul urban indicii estimaţi nu au variat esenţial, totuşi putem menţiona

Tabelul 1. Prezentarea unităţilor administrative în funcţie de ponderea localităţilor dotate cu apeducte
Localităţi asigurate cu apeduct
81 – 100%
municipiile
Chişinău, Bălţi
raioanele Anenii Noi,
Basarabeasca, Călăraşi
Căuşeni, Ceadâr-Lunga,
Cimişlia, Comrat, Criuleni,
Dubăsari, Ialoveni, Orhei,
Taraclia, Teleneşti, Ungheni
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61 – 80%
raioanele Briceni,
Floreşti,
Nisporeni,
Râşcani,
Cahul,
Glodeni,
Străşeni,
Vulcăneşti

41 – 60%
raioanele Rezina,
Cantemir,
Edineţ,
Hânceşti,
Drochia

21 – 40%
raioanele Ocniţa,
Leova,
Făleşti

0 – 20%
raioanele Şoldăneşti
Sângerei,
Donduşeni,
Soroca
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Tabelul 2. Prezentarea unităţilor administrative în funcţie de ponderea procentuală
a şcolilor dotate cu apeducte
a. 2014
81 – 100%
municipiile Chişinău, Bălţi
raioanele Cahul, Călăraşi, Cimişlia, Comrat, Criuleni, Căuşeni,
Drochia, Edineţ, Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Ocniţa, Donduşeni, Orhei, Sângerei, Străşeni,
Teleneşti, Ungheni, Anenii Noi,
Basarabeasca, Ceadâr-Lunga

61 – 80%
41 – 60%
raioanele Briceni,
raioanele Rezina,
Leova, Făleşti,
Vulcăneşti,
Floreşti, Nisporeni, Cantemir
Râşcani, Soroca

21 – 40%

0 – 20%
raionul Şoldăneşti

a. 2009
municipiile Chişinău, Bălţi
raioanele Anenii Noi, Orhei,
Basarabeasca, Cahul, Călăraşi,
Căuşeni, Cimişlia, Criuleni,
Glodeni, Teleneşti, Floreşti UTA
Găgăuzia

raioanele Drochia,
Ştefan Vodă,
Ialoveni, Floreşti,
Ocniţa

raioanele Cantemir,
Briceni, Sângerei,
Străşeni, Soroca,
Râşcani, Nisporeni,
Hânceşti

că ponderea instituţiilor ce folosesc apă transportată a
scăzut de la 2,1 la 0,3%, iar procentul şcolilor ce se alimentează cu apă din apeduct a crescut de la 94,5 la 96.
Estimând situaţia pe zone, constatăm că în 2014 ponderea instituţiilor ce se alimentează cu apă din apeducte este următoarea: Nord – 77%; Centru – 83,2%; Sud
– 86,7%. Comparativ cu 2009 aceste valori au crescut,
respectiv, cu 16,8; 9,6 şi 10,1%.
Procentul instituţiilor preuniversitare ce se alimentează din fântâni a scăzut, corespunzător în zona de Nord
de la 39,4 până la 22,6%, în zona Centru de la 24,2 până
la 14,6% şi în zona de Sud de la 18,8 până la 8,7%.
Evident, că a crescut considerabil numărul unităţilor
administrative (tab.2) unde ponderea şcolilor conectate
la apeduct constituie 80-100% (de la 14 unităţi administrative până la 23). Dacă în 2009 numărul raioanelor
unde şcolile erau conectate la apeduct în proporţie de
până la 60% constituiau 13 unităţi atunci în 2014 ele au
scăzut până la 4. Cele mai defavorabile raioane la acest
capitol sunt Şoldăneşti – 3,7%; Cantemir – 50%; Rezina
– 51,4%; Vulcăneşti – 57,1%.
Cota elevilor ce folosesc în şcoli apa din sursele locale (fântâni, izvoare) sau apa transportată cu cisterna în
2014 a constituit 7,5%. În sectorul urban 1,2% din elevi
nu au acces la apă distribuită centralizat, iar în sectorul
rural – 12,5% din copiii şcolarizaţi.
Referindu-ne la calitatea apei distribuite în instituţiile
preuniversitare din republică, rezultatele studiului sunt
mai modeste comparativ cu indicii cantitativi estimaţi
anterior. Astfel, ponderea neconformităţii apei la parametrii chimici a scăzut în perioada estimată de la 48,2 la
43,5%, iar la indicii microbiologici – de la 12,2 la 9,14%.
Dacă în sectorul urban indicii estimaţi nu au suferit vaRevista Apelor nr. 24, 2014

raioanele Rezina, Edineţ, raionul Şoldăneşti
Donduşeni, Leova,
Ungheni

riaţii esenţiale (ponderea neconformităţii la parametrii
chimici în 2009 – 19,7%, în 2014 – 19,6%, la parametrii
microbiologici, respectiv, 2,4 şi 1,8%), atunci în şcolile
din sate procentul probelor de apă neconformă normelor sanitare la indicii sanitaro-chimici a scăzut de la 59
la 51,7%, iar la parametrii microbiologici – de la 14,3 la
11,7%.
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Fig. 1. Ponderea elevilor ce nu au acces la apa distribuită
centralizat în instituţiile preuniversitare

Estimând ponderea neconformităţii apei din şcoli normelor sanitare în funcţie de zonele republicii, am
constatat că pentru zonele de Nord şi Centru este caracteristică aceeaşi legitate de micşorare a numărului de
probe neconforme în perioada estimată caracteristică
pentru republică în ansamblu. Astfel, la Nordul republicii procentul probelor ce nu corespund normelor sanitare în vigoare s-a redus la parametrii sanitaro-chimici
de la 43,6 la 35,1%, iar la indicii microbiologici a rămas
la acelaşi nivel. În regiunea de Centru aceste valori au
scăzut, corespunzător, de la 28,6 la 27,02% şi de la 6,1
la 4,6. În zona de Sud ponderea probelor neconforme la
parametrii sanitaro-chimici denotă o creştere de la 41,7
la 56,4%.
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Tabelul 3. Prezentarea unităţilor administrative în funcţie de procentul de conformitate
a apei la parametrii chimici
Procentul de conformitate a apei la parametrii chimici
61 – 80%
41 – 60%
21–40%
raioanele
raioanele
raioanele
Edineţ, Ocniţa,
Briceni, Hânceşti,
Leova, Făleşti,
Sângerei, Orhei,
Călăraşi,
Şoldăneşti,
Rezina, Străşeni,
Donduşeni,
Ungheni
Dubăsari, Cahul,
Soroca, Criuleni,
Drochia, Ştefan Vodă,
Cantemir
Ialoveni, Floreşti, Nisporeni

81 – 100%
municipiile
Chişinău, Bălţi
raioanele
Drochia,
Ialoveni,
Comrat,
Vulcăneşti

Cele mai favorizate unităţi administrative (tab.3), în
şcolile cărora procentul de neconformitate a apei la parametrii sanitaro-chimici nu a depăşit valoarea de 20%
sunt: Chişinău – 4,2%; Bălţi – 3,6%; Drochia – 5,4%; Ialoveni – 14,3%; Comrat – 8%; Vulcăneşti – 4,3%. Cele
mai defavorizate unităţi administrative în care ponderea
de neconformitate a apei din şcoli a fost mai mare de 80%
sunt: Ceadâr-Lunga – 88,9%; Cimişlia – 100%; Căuşeni
– 91,2%; Râşcani – 91,7%; Teleneşti – 94,6%; Taraclia –
94,4%; Basarabeasca – 100%; Anenii Noi – 93,9%; Glodeni – 84,6%. Cea mai mare pondere a neconformităţii
apei din şcoli la parametrii microbiologici s-a înregistrat
în raioanele Ungeni – 58%; Basarabeasca – 40%.
Evaluând indicii de neconformitate a calităţii apei
(fig. 2), am constatat că ponderea cea mai mare le revine
unor parametri indicativi (amoniu, duritatea totală, reziduu sec) care constituie 57,1%. În 38,9% din probele neconforme se atestă concentraţia sporită de nitraţi (2009
– 31,6%), în 17,7% cazuri – de sulfaţi, în 15,1% cazuri –
de fluor (2009 – 13,3%), în 12,1% cazuri – conaminarea
microbiană (2009 – 23,6%), în 3,3 şi 3,4% din cazuri se
atestă concentraţii sporite de bor şi cloruri.
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Fig. 2. Structura parametrilor de laborator ce nu au corespuns standardelor de calitate a apei potabile din şcoli

Cota copiilor ce folosesc în instituţiile preuniversitare
ale republicii apă neconformă normelor sanitare la parametrii chimici a constituit în 2014 34,3% (126346 elevi),
această valoare fiind mai mică comparativ cu 2009 cu
3,6%; ponderea copiilor ce folosesc apă neconformă la
parametrii microbiologici s-a micşorat de la 7,8 la 6%. În
sectorul rural procentul copiilor ce folosesc apă necon18

0 – 20%
raioanele
Ceadâr-Lunga,
Cimişlia, Căuşeni,
Râşcani, Teleneşti,
Taraclia,
Basarabeasca,
Anenii Noi, Glodeni

formă după parametrii chimici este de 3,1 ori, iar după
parametrii microbiologici de 6,8 ori mai mare decât în
sectorul urban.
Circa 8% din elevii republicii sunt expuşi riscului
pentru sănătate din cauza consumului apei poluate cu nitraţi. Ponderea cea mai mare a copiilor expuşi riscului de
apariţie a methemoglobinemiei şi de reţinere în dezvoltarea fizică se înregistrează în raioanele Făleşti (54,4%),
Soroca (32,2%), Dubăsari (28,4%), Edineţ (27,9%), Criuleni (25,8%), Ungheni (25,7%), Vulcăneşti (23,7%), Străşeni (23,5%) şi Ocniţa (23,2%).
Circa 7% din copii sunt expuşi riscului de a dezvolta
fluoroza. Cei mai afectaţi la acest capitol sunt copiii din
raionul Ceadâr-Lunga – 68,6%.
Un alt factor important în menţinerea stării de sănătate a copiilor este asigurarea accesului la condiţii igienice de sanitaţie. Studiul a constatat că ponderea instituţiilor preşcolare unde lipsesc sau nu funcţionează sistemele
de canalizare din 2009 până în prezent a crescut cu 8,1%.
Această tendinţă este caracteristică în special pentru sectorul rural, unde valoarea estimată a crescut de la 21,9 la
31,2%. În sectorul urban numărul şcolilor fără sisteme
de canalizare s-a micşorat cu 0,8%.
Referindu-ne la starea sanitaro-tehnică a sistemelor
de canalizare din şcoli am constatat că numărul şcolilor
în care starea sistemelor de canalizare este nesatisfăcătoare a scăzut de la 19,2 la 15,6%. În sectorul rural – de
la 30,3 la 19,2%. În şcolile din sectorul urban starea sanitaro-tehnică a reţelelor de canalizare s-a îmbunătăţit cu
2,9%. În 62,8% din şcolile republicii există doar toalete
externe pe hazna. Comparativ cu 2009 acest indice s-a
micşorat de 1,15 ori.
În 3,3% din şcolile republicii lipsesc lavoarele (2009
– 1,6%), acest fenomen fiind caracteristic preponderent
localităţilor rurale.
RECOMANDĂRI
■ Identificarea măsurilor specifice de dezvoltare a
infrastructurii şcolilor rurale, care să se concentreze pe
teritoriile defavorizate şi care să asigure accesul tuturor
elevilor la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă şi condiţii igienice adecvate.
Revista Apelor nr. 24, 2014

■ Includerea prioritară în proiectele de modernizare a
infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, susţinute de partenerii internaţionali de dezvoltare, a localităţilor mai defavorizate din punctul de vedere al calităţii
apei potabile.
■ Creşterea siguranţei apei destinate consumului
uman prin implementarea tehnicilor adecvate de tratare
în şcolile racordate la apeducte cu calitatea neconformă
a apei potabile.
■ Responsabilizarea conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale şi
centrale pentru asigurarea accesului copiilor la condiţii
igienice adecvate în şcoală.

■ Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice
să informeze administraţia instituţiilor preuniversitare,
autorităţile administraţiei publice locale şi centrale de
specialitate, elevii şi părinţii despre rezultatele controlului calităţii apei şi să asigure consilierea acestora cu privire la orice posibilă măsură de remediere a situaţiei.
■ Promovarea practicilor igienice pozitive în rândul
elevilor prin plasarea la loc vizibil în fiecare instituţie a
informaţiei care să specifice dacă apa furnizată elevilor
corespunde normelor sanitare privind calitatea apei potabile, precum şi efectele negative asupra sănătăţii în cazul necorespunderii acestor norme.

Apa. Ştiaţi că…?

Bebeluşii sunt înotători excelenţi
În lume, naşterea sub apă nu mai este privită ca o
ciudăţenie a părinţilor, ci ca o posibilitate de a valorifica plenar potenţialul investit de natură în om. Se spune
că această metodă de a aduce pe lume un copil prezinta unele avantaje atât pentru mamă, cât şi pentru copil,
chiar dacă între specialişti mai exista controverse cu privire la acest procedeu.
Principalul inconvenient s-ar părea că este teama mamei de a se expune încercării, dar nu tebuie să neglijăm
nici faptul că procedeul priveşte numai naşterile normale. În cazul celor cu probleme, medicul poate hotarî altfel.
Şi totuşi, însăşi mama beneficiază de o naştere mai
uşoară, fiind mai puţin expusă durerii. Organismul ei
este mai decontractat în apă decât în aer, iar mediul acvatic îi conferă o stare relaxată şi confortabilă.
O singură condiţie se impune: naşterile trebuie să aibă
loc sub stricta supraveghere a medicului obstetrician, nu
a moaşelor. Beneficiile pentru copil sunt numeroase,
unele dintre acestea resimţindu-se multă vreme, poate
chiar pe durata vieţii celui născut. Vorba e că, părăsind
mediul intrauterin, bebeluşul nu simte impactul brutal
cu atmosfera. Dar oricum un nou născut nu va începe
să respire decât atunci când va simţi aerul. Contactul cu
acesta îi produce o senzaţie neplăcută, care îl determină
să strige. Altceva este atunci când bebeluşul se obişnuieş-
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te din primele clipe ale vieţii sale cu apa. Schimbarea de
mediu este incomparabil mai puţin dramatică, mai ales
dacă temperatura apei corespunde celei cu care s-a obişnuit în uterul matern.
Cel mai interesant este faptul că, fără să cunoască
regulile nataţiei, bebeluşul va şti dintr-odată să înoate.
Chiar şi mai târziu, mediul acvatic îi va fi foarte familiar,
niciodată nu-i va fi teamă de apă, va şti să înoate subacvatic cu ochii deschişi, ţinându-şi respiraţia perioade mai
îndelungate.
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proiecte

Sanitaţia în bazinul râului Nârnova:
realităţi alarmante şi căi de redresare
Situaţia râurilor mici, a populaţiei şi a mediului din
bazinele acestora a devenit extrem de actuală în ultimul
timp, ridicând mari semne de întrebare şi mobilizând
atât autorităţile, cât şi societatea civilă la paşi concreţi în
vederea pregătirii terenului pentru o schimbare în bine
la nivel local şi naţional. În acest gen de activitate orice
informaţie, orice experienţă reuşită pot şi trebuie să fie
luate în cont, căci doar în acest mod lucrurile vor evolua în direcţia dorită – nu numai pe hârtie, dar la modul
practic, palpabil pentru viaţa fiecărui cetăţean.
Un exemplu reuşit de activitate concretă în acest sens
poate fi considerat şi studiul efectuat recent de către
„Ecologie-Expert” SRL în partneriat cu AO „Solidaritate
europeană pentru apă în Moldova” (SEAM), studiu care
a vizat 16 localităţi situate în bazinul râului Nârnova, în
perimetrul raionului Nisporeni. Este vorba despre studiul „Sanitaţia în bazinul Nârnova, raionul Nisporeni”,
încadrat, în calitate de componentă tehnică, în proiectul
„Actualizarea strategiei de dezvoltare economică şi atragerea investiţiilor în domeniul sanitaţiei pentru bazinul
Nârnova”.
Părţile implicate în acest proiect şi-au definit, ca
obiectiv primordial, cercetarea stării actuale a localităţilor situate în bazinul Nârnova sub aspectul aprovizionării cu apă şi al asigurării serviciilor de sanitaţie. Pentru a
depăşi simpla fază a constatării faptelor, participanţii la
proiect şi-au propus să elaboreze un set de recomandări
fezabile referitoare la eventualele alternative de dezvoltare a infrastructurii de sanitaţie în localităţile din bazinul
Nârnova.
Faptul că societatea civilă a decis să-şi focuseze atenţia pe problema sanitaţiei nu este deloc întâmplător.
În Republica Moldova se constată o rămânere în urmă
flagrantă a sectorului sanitaţiei în comparaţie cu cel al
asigurării cu apă potabilă. Or se ştie că, în mod normal,
aceste două domenii de activitate ar trebui să se dezvolte
concomitent. Cu regret, deşi legislaţia naţională susţine
această abordare a problemei, în realitate se admit, la tot
pasul, derogări care nu fac decât să înrăutăţească situaţia
la capitolul „Sănătate” – a populaţiei şi a mediului.
Studiul de la Nisporeni a debutat cu elaborarea chestionarelor personalizate pentru fiecare localitate vizată de
proiect, ulterior acestea fiind transmise primăriilor locale în vederea completării. După colectarea chestionarelor
completate de către autorităţile publice locale informaţiile au fost concentrate într-o bază de date care, pe durata
realizării proiectului, au fost permanent actualizate.
Datele obţinute în cadrul studiului au fost interpretate calitativ – prin descrierea în detalii a situaţiei reale şi
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cantitativ – prin evidenţa tabelară. Prin corelarea acestor
două aspecte ale unei probleme complexe s-a obţinut un
grad sporit de claritate asupra situaţiei de facto.
O atenţie sporită s-a acordat asigurării cu apă şi servicii de canalizare a instituţiilor educaţionale, precum şi a
agenţilor economici din teritoriu. Colectarea informaţiei
în acest sens ar fi fost mult mai anevoioasă dacă nu s-ar fi
implicat activ Consilul Raional Nisporeni care, în comun
cu SEAM, a convocat şi a găzduit în repetate rânduri şedinţe cu reprezentanţii administraţiilor publice locale,
managerii instituţiilor educaţionale, agenţii economici,
organizaţiilor obşteşti etc.
Un cuvânt aparte merită a fi spus despre colaborarea
cu membrii Platformei Tinerilor pentru Nârnova în Acţiune, care s-au dovedit a fi foarte receptivi şi operativi în
activitatea de acumulare şi verificare a infiormaţiei parvenite din teritoriu.
Partea practică a studiului a presupus numeroase deplasări în teren în vederea investigării la faţa locului a
situaţiei concrete, astfel încât să poată fi determinate în
mod obiectiv şi prioritar eventualele proiecte de creare a
infrastructurii de sanitaţie, capabile să asigure protecţia
surselor de apă împotriva poluării cu dejecţiile rezultate din activitatea casnică şi cea economică. Deplasările
în teren au avut o pronunţată componentă instructivinformativă şi de sensibilizare a autorităţilor publice şi a
populaţiei asupra importanţei unei bune sanitaţii pentru
protecţia mediului ambiant şi, implicit, pentru sănătatea
populaţiei, aceste două obiective fiind în strânsă interdependenţă. De asemenea, deplasările în teren au avut ca
scop experimentarea unei proceduri participative şi a
condiţiilor de creare a unui cadru consultativ obligatoriu în luarea deciziilor asupra politicilor publice la nivel
local. Informaţia verbală şi ilustrată, colectată în cadrul
deplasărilor în localităţile implicate în proiect, după ce a
fost supusă analizei multiaspectuale, şi-a găsit reflectare în raportul final pe marginea studiului, constituind o
serioasă bază documentară pentru elaborarea acţiunilor
concrete de ameliorare a situaţiei, racordate la necesităţile
reale ale populaţiei fiecăreia dintre cele 16 localităţi vizate
de proiect. Pentru a asigura un grad sporit de obiectivitate şi de racordare la priorităţile comunităţilor locale recomandările privind alternativele serviciilor de sanitaţie
tradiţionale au fost discutate şi coordonate în prealabil cu
primăriile, iar la elaborarea variantei finale s-a ţinut cont
de observaţiile şi modificările propuse de către acestea.
Important este că în coordonările generale s-au implicat
nemijlocit specialiştii din cadrul Gospodăriei Comunale
de Alimentare cu Apă şi Canalizare Nisporeni.
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Această activitate meticuloasă s-a soldat cu elaborarea unor hărţi ale situaţiei reale în domeniul asigurării
serviciilor de asigurare cu apă şi sanitaţie, astfel încât, ca
obiectiv finl, să se reducă impactul infiltrării în sol şi în
apele freatice a poluanţilor, să sporească gradul de epurare a apelor reziduale deversate în receptorii naturali şi,
ca urmare, să crească simţitor calitatea apei din sursele
naturale.
Calcularea şi analiza, în cadrul studiului, a gradului de
acces al populaţiei la serviciul public de alimentare cu apă
şi canalizare au permis formularea unor concluzii – generale şi la nivel de localitate – privind următoarele aspecte:
 morbiditatea din cauza bolilor hidrice, situaţia reală,
dar mai ales căile de redresare a acesteia. Cele mai afectate de consumul apei de calitate dubioasă, soldat cu hepatita A, salmoneloza, bolile diareice acute etc., sunt oraşul
Nisporeni şi comuna Vărzăreşti, localităţi care, deşi situate la distanţe mari de râul Nârnova, au de suferit de pe
urma numeroaselor iazuri prost întreţinute, a râuleţelor
degradate ce se revarsă ulterior în bazinul Nârnova;
 modalităţile de deversare/tratare a apei uzate. Este
suficient să spunem că, în general, populaţia din localităţile rurale nu dispune de sisteme centralizate de canalizare şi, evident, nici de staţii de epurare, deversând apele
uzate fie direct în mediu, fie colectându-le în haznale.
În oraşul Nisporeni 2715 consumatori deversează apele
uzate în sistemul centralizat de canalizare, restul, de asemenea, colectează apelele reziduale în haznale;
 pronosticul privind consumul de apă şi sanitaţie în
gospodăriile casnice, instituţii sociale şi agenţi economici. Concluziile la acest capitol nu sunt deloc îmbucurătoare. La momentul actual, populaţia rurală nu numai
că nu dispune de reţele centralizate/comunitare de canalizare, dar nici măcar nu conştientizează, în deplină
măsură, necesitatea acestora. Majoritatea satelor au ca
obiectiv prioritar asigurarea cu apă potabilă, în timp ce
serviciile de sanitaţie sunt, în mare parte, neglijate. Între
timp, asigurarea centralizată a gospodăriilor cu apă atra-

ge după sine creşterea volumelor de apă uzată (maşini de
spălat, băi, toalete interne etc.) care, în lipsa sistemelor
centralizate de canalizare, ajunge să polueze mediul, în
consecinţă având de suferit tot omul. În situaţia când sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, construite
încă în perioada sovietică, au degradat devenind nefuncţionale, se impune construcţia unor sisteme noi, moderne, adaptate la necesităţile reale ale comunităţilor.
În concluzie, potrivit datelor furnizate de primăriile
celor 16 localităţi incluse în studiu doar oraşul Nisporeni dispune de staţie de epurare funcţională. Până nu
demult aceasta era dotată cu utilaj învechit, energofag,
cu randament redus, dar în 2013 s-au făcut investiţii în
reconstrucţia staţiei de epurare cu o capacitate de 1500
m3/zi. Sistemul de canalizare din oraşul Nisporeni, care
constă din 16,8 km de reţele, trei staţii de pompare şi o
staţie de epurare, este monitorizat de ÎM „GAAC”, însă
personalul tehnic responsabul de întreţinerea sistemului
nu este specializat în domeniul sanitaţiei, bazându-se în
activitatea sa mai mult pe practică. Cât priveşte populaţia
localităţilor rurale, aceasta nu are acces la servicii de canalizare, investiţiile în domeniul dat fiind derizorii.
Elucidarea situaţiei în domeniul sanitaţiei este un
prim pas, poate cel mai important, spre redresarea situaţiei. Datele obţinute în cadrul studiului „Sanitaţia în bazinul Nârnova, raionul Nisporeni” vor sta, cu siguranţă,
la baza deciziilor ce urmează a fi luate în vederea redresării situaţiei. Constituind un exemplu demn de urmat
pentru autorităţile publice şi societatea civilă din alte localităţi şi bazine ale râurilor din Republica Moldova, studiul respectiv ar putea asigura un punct de pornire solid
în activitatea autorităţilor de toate nivelurile, în efortul
acestora de transformare a bunelor intenţii în realitate
pentru un număr cât mai mare de cetăţeni.
Fireşte, finalitatea acestei activităţi concertate ar trebui să fie sănătatea mai bună a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă. Cu alte cuvinte – un om sănătos într-un
mediu sănătos.

Apa. Ştiaţi că…?

Inundaţiile ar putea salva pădurea
O bună parte din stejarii care cresc în Pădurea Domnească ar avea nevoie de inundaţii dirijate pentru a spăla
solul în care cresc. Copacii se usucă în număr mare din
cauza unei populaţii de păsări care, prin excrementele lor, influenţează aciditatea solului. În Pădurea Domnească se atestă un monument faunistic care se numeşte
Ţara Bâtlanilor. Este o enigmă această colonie de egrete,
numite în popor bâtlani, păsări de baltă care în bazinul
dunărean îşi fac cuiburile în stufăriş, şi numai în Moldova, nu se ştie de ce, aceste păsări îşi fac cuiburile pe
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stejari. Această colonie este aici de cel puţin 150 de ani
şi ornitologii încă nu ştiu să explice fenomenul. Însă se
ştie că acolo unde trăiesc păsările se măreşte aciditatea
solurilor, fapt care influenţează arborii şi aceştia se usucă.
Până la construcţia barajului Costeşti-Stânca inundaţiile aveau loc periodic, o dată la 3-4 ani, spălând solurile.
Problemele au apărut după ce a fost construit digul.
Unica soluţie ar fi provocarea artificială a inundaţiilor, dar deoarece gestionarea acestora presupune nu doar
responsabilităţi, dar şi cheltuieli condiserabile, carul nu
se mişcă din loc.
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Experienţe

Învățăm de la liderii europeni
Recent, membrii Comunității Practicienilor din Sectorul Apă și Sanitație al Moldovei au efectuat o vizită de
studiu în Republica Cehă. Tema de bază a vizitei a fost
„Implementarea directivelor europene în perioada de
pre-aderare (sectorul Apă și Sanitație)”.

Barajul de acumulare a apei din Svihov

Programul vizitei a fost încărcat, mai cu seamă în prima perioadă de aflare în această țară primitoare. Timp
de cinci zile specialiștii din Republica Moldova, găzduiți
de Agenția pentru Dezvoltare a Cehiei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Administrația de bazin
Vltava, Compania de Apă și Sanitație Tišnov, au luat
cunoștință de activitatea sursei de apă potabilă pentru
orașul Brno, situată în localitatea Brezova, barajul Vâr,
a stației de tratare a apei potabile „Șvarec”, a barajului
„Șvihov”, a staţiei de epurare a apelor Modrice şi altele.
Specificul Cehiei constă în bogăția deosebită a resurselor de apă existente aici. Rezervele disponibile constituie circa m.c./locuitor, Cehia situându-se astfel pe unul
dintre primele locuri pe continentul european. Apa potabilă provine, în proporţie de 50 la sută, din sursele de
suprafață, restul prelevându-se din surse freatice și subterane. Conectarea populației la sistemele centralizate de
apă și canalizare este de 93,5 și, respectiv, 82,5 la sută din
numărul total.
Cehia dispune de o experiență impresionantă de pregătire pentru aderarea la UE, dar și de implementare a
directivelor comunitare în domeniul apei și sanitației. La
începutul anilor 90 ai secolului trecut în sector s-au realizat primele reforme. În anul 1993 infrastructura a fost
transmisă în proprietatea orașelor și satelor. S-a optat
preponderent pentru gestiunea delegată, cu implicarea
companiilor private, inclusiv din străinătate. În prezent
serviciul este prestat de un număr mare de operatori –
circa 2500. Tarifele se stabilesc în conformitate cu preve22

derile unei legi speciale, însă sunt aprobate de către autoritatea publică locală. Principalele acte de care se conduce sectorul sunt: Legea bazinelor acvatice (2000), Legea
apelor (2001), Legea alimentării cu apă și a canalizării
(2001). Pentru alinierea la legislația UE Cehia a cerut o
perioada de 10 ani. Țara a beneficiat de asistenţa (twinner) unor experți externi selectați de Guvern. Ajutorul
UE se constituie din finanțări nerambursabile, dar și din
credite acordate de instituțiile financiare. Mijloacele provenite din aceste finanțări sunt destinate investițiilor, şi
în niciun caz întreținerii curente a sectorului. Preluarea
și monitorizarea implementării legislației europene îi revin unui serviciu înființat pe lângă Guvern.
Ținând cont de experiența Cehiei în perioada de preaderare, participanții la vizita de studiu au formulat concluzii şi sarcini de realizat pe termen scurt şi mediu. Între
acestea:
– stabilirea unor ţinte şi termene realiste pentru implementarea directivelor europene, în funcţie de
capacitățile concrete ale Republicii Moldova;
– pregătirea unei echipe multidisciplinare responsabile pentru negocieri, instruirea membrilor acesteia privind apărarea şi promovarea intereselor
țării;
– negocierea minuțioasă a angajamentelor asumate de
Republica Moldova în cadrul acordurilor cu UE (la
nivel de ministere).

Staţia de epurare a apelor uzate din Modrice

În urma totalizării rezultatelor vizitei, participanții au
concluzionat că Agenția Ceha pentru Dezvoltare în Republica Moldova ar putea interveni cu următoarea asistenţă tehnică:
• asistarea instituțiilor din sector (prin intermediul
mecanismului „twinning”) în implementarea directivelor europene în domeniul apei;
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• asistarea în pregătirea echipei de negociatori moldoveni care să pregătească și să negocieze documentele
de aderare la UE;
• asistarea în implementarea unui proiect-pilot privind studierea nivelului actual al sanitației rurale în
Republica Moldova cu propuneri de opțiuni/căi de
soluționare a situației;
• elaborarea actelor normative privind utilizarea surselor freatice de apă și exploatarea foselor sanitare;
• asistarea operatorilor AAC din Moldova privind depunerea cererilor pentru aplicarea la fondurile europene;
• finanțarea unor proiecte-pilot în domeniul apei și
sanitației (soluții tehnologice pentru tratare la scară

mică și cost redus al apei potabile și de epurare a
apelor reziduale);
• continuarea parteneriatului în scopul cofinanțării
lucrărilor de construcţie a stațiilor de epurare mari
– raionale, orășenești;
• finanţarea lucrărilor de proiectare şi construcţiei sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă din surse
locale, cu instalarea stațiilor de potabilizare, altele.
Vizita în Cehia este cea de a treia deplasare peste hotare a membrilor Comunității Practicienilor din Sectorul
Apă și Sanitație al Moldovei, aceasta fiind susținută financiar și logistic de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Apa. Ştiaţi că…?

Relansarea energiei hidraulice:
un imperativ al timpului
Energia hidraulică reprezintă capacitatea apei de a
efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o poziție dată
în altă poziție (curgere). Datorită circuitului apei în natură, întreținut automat de energia Soarelui, energia hidraulică este o formă de energie regenerabilă. Forme de
energie hidraulică sunt și energia cinetică a valurilor și
a mareelor.
Energia hidraulică a fost folosită încă din antichitate. În India se foloseau roțile hidraulice la morile de apă.
În Imperiul Roman morile acționate de apă produceau
făină și erau folosite, de asemenea, la acționarea gaterelor pentru tăierea lemnului și a pietrei. Puterea unui
torent de apă, eliberată dintr-un rezervor, a fost folosită
la extracția minereurilor, metodă descrisă încă de Pliniu
cel Bătrân. Metoda a fost folosită pe larg în Evul Mediu în Marea Britanie, și chiar mai târziu, la extracția minereurilor de plumb și staniu. Ea a evoluat în mineritul
hidraulic, folosit în perioada goanei după aur din California.
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În China și în Extremul Orient roți hidraulice cu cupe
erau folosite la irigarea culturilor agricole. În anii 30 ai
secolului XIX, în perioada de vârf a canalelor, energia hidraulică era folosită la tractarea barjelor în sus și în josul
pantelor pronunțate. Energia mecanică necesară diverselor industrii a determinat amplasarea acestora lângă
căderile de apă.
În prezent utilizarea curentă a energiei hidraulice se
face pentru producerea curentului electric, care este produs în acest caz cu costuri relativ reduse, iar energia produsă poate fi utilizată relativ departe de surse.
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Evenimente

A fost inaugurat primul sistem de irigare supus reabilitării
La finele lunii octombrie, la Criuleni, a fost lansat primul sistem de irigare reconstruit din fondurile Programului Compact al Guvernului SUA. Pentru reabilitarea
sistemului de irigare Criuleni au fost investite circa 4,7
milioane USD, iar sistemul renovat va asigura accesul la
apă pentru 778 hectare de teren. Prim-ministrul Iurie
Leancă și Ambasadorul SUA William Moser, însoțiți de
reprezentanții Fondului “Provocările Mileniului – Moldova”, ai Corporației “Provocările Mileniului”, de membrii Guvernului şi producătorii agricoli au participat la
inaugurarea noului sistem de irigare.
Opinia participanţilor la eveniment a fost unanimă:
acum agricultorii vor fi mai rezistenți în faţa capriciilor
naturii. Darea în exploatare a sistemului de irigare după o
reabilitare temeinică s-a dovedit a fi un eveniment important nu doar pentru agricultorii din raionul Criuleni, dar
și pentru cei din întreaga țară, deoarece este primul sis-

tem reabilitat de după proclamarea independenţei de stat.
Circa 900 de persoane din arealul vizat de noul sistem de
irigare dețin terenuri agricole, dintre care în jur de 400
sunt membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă pentru
Irigare Criuleni. De acum încolo şansele lor de a obţine
performanţe în activitatea cotidiană au sporit înzecit.
Lucrările de reabilitare a sistemului vechi, construit
acum 35 de ani, au inclus înlocuirea tuturor pompelor
deteriorate, reconstrucția clădirilor pentru stațiile de
pompare, dotarea acestora cu echipament automatizat de
operare etc. În urma reabilitării toate conductele uzate,
confecționate din azbest, au fost substituite cu țevi moderne din plastic de densitate înaltă, conform cerințelor
de mediu ale Uniunii Europene, care au un termen de
exploatare de peste 50 de ani.
Fermierii au apreciat înalt pespectivele ce s-au deschis în faţa lor odată cu darea în exploatare, după o reabilitare fundamentală, a sistemului de irigare, sperând
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că, în timp, suprafețele irigate vor putea fi extinse, astfel
încât să nu mai piardă recoltele atunci când asupra regiunii se vor abate eventuale secete.
– Am devenit mai încrezători în ziua de mâine, eventualitatea cataclismelor naturale sub formă de secetă,
care pe la noi sunt foarte frecvente, nu ne mai sperie. Sistemul de irigare este o garanţie că munca noastră nu se
va pierde în zadar”, avea să spună în acest context Iacob
Cerlat, fermier din zonă.
Iar colegul său Mihai Cojocaru, antreprenor agricol din Criuleni, a ținut să precizeze că „apa este vitală
pentru agricultură, de vreme ce compoziția fructului în
proporţie de 80 la sută constă din apă; sistemul reabilitat
de irigare va contribui considerabil la creşterea calităţii
produsului pomicol”.
La aspectul rentabilităţii în agricultură s-a referit
Alexei Ciobanu, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor de
Apă pentru Irigaţii Criuleni:
– Pompele noi nu se compară, după eficienţa lor, cu
cele vechi, care, pe lângă faptul că erau foarte costisitoare, mai consumau volume enorme de energie electrică.
Utilajul nou este foarte economicos, iar acest aspect este
decisiv pentru preţul de cost al produsului finit, deoarece se ştie că energia electrică înseamnă cam 80 la sută
din cheltuielile pentru pomparea apei. Cu sistemul vechi
de irigare rentabilitatea economică era mult mai redusă
decât cea care ne aşteaptă acum. După reconstrucția și
modernizarea sistemului de irigare, agricultorii vor putea utiliza apa în funcție de necesități, vor plăti pentru
volumul real de apă utilizat pentru irigare datorită reducerii la minim a pierderilor de apă din rețea și a instalării contoarelor. Totodată, accesul la apa pentru irigare
le va permite agricultorilor să cultive produse agricole
de valoare înaltă, cu recolte mari, de calitate, care ar corespunde standardelor europene. În urma eficientizării
activităţii lor, agricultorii vor avea posibilități tehnice de
a extinde suprafața irigată, din contul propriilor resurse,
cu încă circa 500 ha.
În cadrul Programului Compact, sunt semnate contracte pentru reabilitarea a zece sisteme de irigare în valoare totală de circa 80 mln. de dolari. În luna noiembrie
a fost dat în folosință și sistemul de irigare de la Lopatna.
Rămân în proces de reabilitare alte patru sisteme pe Nistru: Jora de Jos, Puhăceni, Roșcani și Coșnița, dar și alte
patru sisteme de irigare pe râul Prut: Blindești, Grozești,
Leova și Chircani-Zârnești. Acestea vor fi date în exploatare în prima jumătate a anului 2015.
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Apă de calitate pentru locuitorii din Vulcăneşti
Peste 200 de familii din satul Vulcăneşti, raionul
Nisporeni vor avea, de acum încolo, apă de calitate la
robinet, asta după ce a fost finalizată construcţia unui
sistem modern de aprovizionare cu apă. Proiectul a fost
finanţat parţial de Guvernele Austriei şi Elveţiei, iar unele lucrări au fost achitate de locuitorii satului şi administraţia locală.
Construcția apeductului a început în iunie 2013, după
exemplul comunei Ciorești, care a finalizat un astfel de
proiect în 2008. Costul apeductului este de peste șase miloane de lei. 15 la sută din cost a reprezentat contribuția
oamenilor şi a autorităţilor locale, restul banilor au fost
oferiți de Austria și Elveția.
Nisporeni este unul dintre raioanele unde locuitorii,
în mare parte, duc lipsă de apă potabilă. Autorităţile promit că în timpul cel mai apropiat locuitorii de la sate se
vor bucura de aceleaşi condiţii ca şi cei de la oraşe. Datorită finanţării europene, în 2016 peste 20 de localităţi din
Nisporeni vor beneficia de apă de calitate.
Până atunci însă s-a mai realizat un vis al oamenilor
de prin părțile locului. În sfârșit, apa potabilă a ajuns în
gospodăriile din satul Vulcănești. Potrivit primarului Valeriu Guțu, acest lucru a fost posibil grație unei finanțări
de peste 5 milioane de lei, care a venit din partea Agenției
Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriece de Dezvoltare, prin intermediul proiectului Elveției de
Apă și Sanitație în Moldova “ApaSan”. Cu o contribuție
de 80 mii de lei a venit și Consiliul Raional Nisporeni.
Primăria a alocat în acest scop 320 mii de lei, iar oamenii
din partea locului au contribuit cu 296 mii de lei, inclusiv
zile-muncă. Problema apei potabile era cea mai stringentă pentru această localitate, de aceea sătenii nici nu au
pus la îndoială necesitatea implicării lor în construcția
apeductului. La darea în exploatare a apeductului s-a
adunat tot satul.
“Nici nu ne vine a crede că am ajuns să vedem cum
curge apa la robinet în casa noastră”, și-a împărtășit bu-
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curia Aglaia Ibrian, una dintre localnice. E și firesc să se
bucure, căci până acum femeia era nevoită să care apa
cu căldările de la o fântână ce se află la o distanță de jumătate de kilometru de casa ei. Acum însă planifică să-și
cumpere chiar și o mașină de spălat, care îi va ușura cu
mult munca.
Valentina Andronic din Vulcăneşti creşte patru
nepoți, după ce copiii ei au plecat să muncească peste
hotare. Atunci când trebuia să-i spele sau să le gătească,
îi era greu fără apă în casă. În situaţia Valentinei erau și
ceilalţi peste 1000 de locuitori din Vulcăneşti.
– Este o bucurie deosebită pentru mine să mă aflu
astăzi în inima codrilor, în satul situat la cea mai mare
altitudine din Republica Moldova, la o înălțime de 355
metri, și să particip la inaugurarea unui sistem de aprovizionare cu apă. Fiind la o așa înălțime, apa poate fi considerată aici apă de munte, ca în Elveția, țara de unde vin
eu, a remarcat Jonathan Hecke, managerul proiectului.
Şi cum primele succese sunt întotdeauna încurajatoare, localnicii se gândesc şi la alte eventuale proiecte de
ameliorare a condiţiilor de viaţă, cum ar fi, de exemplu,
reparaţia drumurilor, a infrastructurii locale. După ce a
fost soluționată problema apei potabile, urmează să fie
identificate și sursele necesare pentru implementarea
proiectului care să asigure localitatea cu un sistem de canalizare modern.
Cât priveşte costurile pentru apa potabilă, calculele
de rigoare urmează să fie efectuate, însă este de pe acum
clar că locuitorii de la Vulcăneşti sunt dispuşi să plătească pentru nişte condiţii de viaţă mai bune, cu impact pozitiv asupra sănătăţii lor şi, în special, a copiilor.
…S-a mai realizat un vis al oamenilor de prin părțile
Nisporenilor. Prin eforturi comune, pas cu pas, va prinde
contur real şi cel mai îndrăzneţ vis al lor, atât de explicit
definit de către primarul Valeriu Guţu:
– Îmi doresc ca satele din comuna noastră să devină
europene în timpul cel mai apropiat.
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In memoriam: la 7 noiembrie curent Valeriu Ropot ar fi împlinit 80 de ani
Apa trece faptele rămân
Tudor LUPAŞCU, membru corespondent, profesor, director al Institutului de Chimie al AŞM

S-au scurs mai bine de 12 ani de când a plecat dintre
noi – prieteni şi colegi – cel care a fost omul şi cercetătorul de vocaţie Valeriu Ropot. De 12 ani nu mai trece
pragul Institutului de Chimie, al Institutului de Ecologie
şi Geografie, al Ministerului Mediului, al Agenţiei „Apele
Moldovei”, al SA „Apă-Canal Chisinău” etc., ca să ne spună ce este nou în domeniul calităţii apelor din ţara noastră, să scoată în evidenţă problemele majore de protecţie
a mediului, să critice cu vehemenţă vreo nedreptate, vreun fals descoperit în realizarea unor proiecte de mediu
sau, pur şi simplu, să ne povestească vreun banc pe care
îl auzise de la cineva ori, adesea, compus de Domnia Sa.
De când nu mai este printre noi apele Nistrului au
curs liniştit. Doar că bătrânul fluviu îl aşteaptă pe Valeriu
Ropot să-i mulţumească pentru că a avut grijă permanent
ca apa acestuia să fie curată. Să-i mulţumească pentru că
în 1983 l-a salvat de sărămura venită de la Combinatul
de îngrăşăminte minerale din Stebnik (Ucraina); pentru
că tot prin anii 80 dânsul a luptat cu toate instituţiile guvernamentale abilitate privind interzicerea extragerii nisipului şi a prundişului din albia Nistrului, fapt ce a condus, în final, la restabilirea echilibrului ecologic în acest
sistem acvatic. Îl aşteaptă Nistrul ca să rezolve problema
apelor reci din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk,
care se ridică mereu de la fundul lui, de la o adâncime de
circa 50 m (aşa, din păcate, a fost proiectată şi realizată
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această hidrocentrală, ca apa să pătrundă în turbine de la
fundul bazinului şi nu de la suprafaţă, cum ar fi fost normal), ca rezultat fiind prejudiciate hidroflora şi hidrofauna râului până la lacul de acumulare Dubăsari. Dacă Valeriu Ropot ar mai fi în viaţă 1-ar proteja pe bătrânul Nistru şi de tot felul de probleme ecologice care, cu regret,
au loc și în prezent, inclusiv de problema hidrocentralei
de acumulare de pe Nistru de la frontiera dintre Ucraina
și Moldova (localitatea Naslavcea). Se creează impresia
că pe ucrainenii din vest în cazul Nistrului nu-i intresează nimic altceva decât obținerea curentului electric. Absolut nu-i intereseaza nici flora, nici fauna Nistrului, nu-i
interesează dacă Republica Moldova, frații lor din Odesa
primesc suficientă apă din Nistru. Ei au un scop – ca pe
fluviul Nistru, unul relativ mic în comparație cu altele
din Europa, să construiască cea mai mare hidrocentrală de acumulare din Europa. Ideea principală a acestui
proiect constă în faptul ca în timpul nopții, când consumul de energie este mic, să folosească energia eliberată
pentru a pompa milioane de metri cubi de apă într-un
bazin de acumulare din zonă, la o înălțime de vreo sută
de metri, ca apoi, în cursul zilei, trecând-o prin turbine
electrice, să obțină, chipurile, energie electrică ieftină.
Orice elev știe că perpetuum mobile nu există. Doar toate
stațiile electrice sunt unite într-un sistem unic și energia
“ieftină” de la Novodnestrovsk este ”scumpă” în altă zonă
geografică, unde, în acest timp, este deja zi. Am spus de
multe ori și repet și acum că noi, basarabenii, într-un
fel avem noroc de odesiți, pentru că orașul Odesa se alimentează cu apă potabilă, la fel ca și Chișinăul, din Nistru. În caz contrar, vara am rămâne fără apă în robinete.
Ucrainenii mereu ne spun că apa Nistrului se formează
în Carpați și, deci, este proprietatea lor. Dacă ar fi în viață
ecologistul Valeriu Ropot cu siguranță situația ar fi alta.
Curg în linişte şi apele râurilor mici de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la fel aşteptându-l pe Valeriu
Ropot ca să-i mulțumeacă pentru ceea ce a reuşit să facă
în scopul protecției lor când era în viață și să i se plângă
că de la o vreme, pe ici-colo, pe malurile acestora, unii
oameni certaţi cu bunul simţ descarcă maşini de gunoi,
deversează ape reziduale nepurificate, în special pe timp
de noapte, nevăzuţi de nimeni.
De mai mult de 12 ani este aşteptat Valeriu Ropot şi
în Stepa Bugeacului, ca solurile de aici să-i mulţumească
pentru că au rămas intacte, nesalinizate şi nealcalinizate,
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după cum urmau să fie, conform unui proiect deşucheat
de a fi irigate cu apă sărată din lacul de acumulare de la
Taraclia, ce conţinea 3-4 g/l de săruri.
Îl aşteaptă, murmurând în şoaptă, şi izvoarele plaiului
nostru ca să-i spună ecologistului Valeriu Ropot că cineva a „uitat” pe teren surplusuri de pesticide, îngrăşăminte minerale etc., care pe alocuri au pătruns deja în apele
subterane. Îl aşteaptă şi fântânile satelor moldave ce alimentează cu apă populaţia, să i se plângă că cineva a depozitat gunoiul chiar în imediata lor vecinătate, ceea ce
a condus la poluarea acestora cu nitraţi, nitriţi, amoniac,
fosfaţi etc. Marele paradox este că această apă este consumată chiar şi de acei care stochează poluanţii aproape
de fântână. Ce altă dovadă a gradului scăzut de cultură
sanitară a populaţiei?! O bună parte din locuitorii satelor
crede că dacă e limpede apa e și bună de băut, ceea ce
nu corespunde adevărului. O bună parte din substanțele
toxice sunt solubile în apă şi, prin urmare, nu modifică în
niciun fel gradul de transparență a apei.
De mai mult de 12 ani îl aşteaptă pe savantul Valeriu Ropot şi apele Dunării (al doilea din Europa fluviu
după debitul de apă) ca să-l întrebe de ce nu se realizează
nici până astăzi proiectul propus de Domnia Sa privind
captarea apei care, în prealabil tratată, să fie transportată
printr-un sistem închis în Stepele Bugeacului, soluţionându-se astfel integral problema atrovizionării cu apă
a zonei menţionate.
„De ce nu vii?”, se întreabă, în special, apele râului
Prut, când ajung în comuna Bădragi: de prin anii 30 ai
secolului trecut s-au obişnuit să-l vadă pe copilul, apoi
pe adolescentul, mai târziu pe maturul Valeriu Ropot pe
malul lor. Îl aşteaptă ca să-l întrebe de ce nu se mai organizează expediţii ştiinţifice în acest bazin hidrografic,
începând de la muntele Goverla, de unde îşi ia începutul
râul Prut, până în comuna Giurgiuleşti, unde se contopeşte cu Dunărea.
Îl asteaptă fără încetare toate apele Moldovei, care au
atâta nevoie de nobleţea şi de cunoştinţele profunde în
domeniul hidrochimiei ale doctorului de ape Valeriu Ropot. Ele nu ştiu că de mai mult de 12 ani Vateriu Ropot
nu mai este printre noi şi acest gol practic rămâne neacoperit.
Îl visează mereu soția Nina, feciorul Andrei, fiica Marina, nepoatele Cristina şi Diana, strănepoata Laura.
...În 1972 tânărul doctor în chimie Valeriu Ropot fonda în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe Laboratorul de chimie a apei şi a resurselor minerale.
Principalele obiective ştiinţifice ale acestei noi structuri
vizau cercetarea şi stabilirea legităţilor de formare a calităţii apelor de suprafaţă şi a celor subterane, punerea în
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evidenţă a proceselor şi a mecanismelor de transformare
a poluanţilor naturali şi antropogeni în sistemele acvatice. Valeriu Ropot a acordat o atenţie deosebită elaborării
unor tehnologii performante de potabilizare a apelor de
suprafaţă, precum şi de epurare a apelor reziduale provenite de la unităţile economice din Republica Moldova.
Cercetările ştiinţifice, efectuate sub conducerea doctorului în chimie Valeriu Ropot, au evidenţiat mecanismul de imobilizare a poluanţilor de absorbanţii minerali,
rolul centrilor activi în procesele de migrare şi transformare a substanţelor nocive în medul acvatic.
Au fost perfecţionate tehnologiile de potabilizare a
apelor din Nistru şi Prut, s-au realizat multe procedee
de tratare a apelor reziduale de la unităţile economice
din complexul agroindustrial, unităţile cu procedee galvanice etc. Cercetările ştiinţifice realizate de doctorul în
chimie Valeriu Ropot au permis aplicarea metodelor de
diminuare a conţinutului ionilor de fluor, fier, amoniu,
sulfură din apele subterane.
Rezultatele ştiinţifice ale savantului sunt reflectate în 3
monografii, peste 300 de lucrări publicate, 25 brevete de
invenţie etc. Sub conducerea lui Valeriu Ropot în Republica Moldova s-a format o şcoală ştiinţifică de hidrochimişti, cunoscută departe de hotarele ţării. În anul 1996,
în comun cu 4 discipoli ai săi, pentru ciclul de lucrări în
domeniul tehnologiilor de potabilizare a apelor naturale și epurare a apelor reziduale i s-a conferit Premiul de
Stat al Republicii Moldova în domeniul științei, tehnicii
și producerii. Pentru remarcabile realizări ştiinţifice Valeriu Ropot a fost decorat cu medalia „Meritul Civic” şi
Ordinul „Gloria Muncii”, i s-a conferit titlul „Om Emerit
şi Lucrător Emerit în protecţia naturii”.
A fost un îndrumător erudit a 4 autori de teze de doctorat. A organizat 6 expediţii pe Nistru de la izvor până la
Marea Neagră şi pe râul Prut de la muntele Goverla până
la comuna Giurgiulești, numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale, consacrate protecţiei apelor. Ultimul
seminar ştiinţifico-practic naţional, desfăşurat în toamna anului 2001 cu genericul „Managementul resurselor
de apă în condiţiile unui mediu vulnerabil”, organizat de
Valeriu Ropot cu suportul financiar al Comisiei Naţionale a RM pentru UNESCO, îl păstrăm în memorie până
în prezent.
Apa trece faptele rămân.
Valeriu Ropot a avut grijă să lase urme adânci în pietrele drumului vieții sale pe care şi-a consacrat-o chimiei
apelor, protectiei mediului, folosirii raționale a mediului
ambiant și spiritului uman. Așa l-am ştiut și aşa va rămâne de-a pururi în memoria şi inimile noastre savantul,
ecologistul, prietenul Valeriu Ropot.
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Victor EFTODI, primarul comunei Borogani, raionul Leova:
– Deschiderea spre Europa dă roade frumoase la
nivel local. Ne-am convins de acest adevăr din propria
experienţă de colaborare cu Programul Elveţiei ApaSan
în Moldova. Datorită specialiştilor din această structură
a fost posibilă preluarea şi implementarea în localitatea
noastră a unei tehnologii europene de sanitaţie, destinată
zonei rurale. Construcţia celor două toalete uscate, de tip
EcoSan, în gimnaziul şi liceul din localitate ne-a permis
să îmbunătăţim considerabil condiţiile de aflare a copiilor în instituţiile de învăţământ şi cele de lucru pentru
corpul didactic. Vă daţi seama că într-o localitate mică
nu este rentabilă construcţia unui sistem tradiţional de
canalizare şi a unei staţii de epurare. De aceea tehnologia EcoSan a venit ca o salvare pentru autorităţile locale,
care erau preocupate de mult timp de problema asigurării unor condiţii adecvate de sanitaţie în instituţiile educaţionale, fără ca acestea să fie conectate la un apeduct
centralizat. Soluţia alternativă pentru toaletele din curte
a venit din partea Programului ApaSan, iar tehnologia
europeană implementată în localitatea noastră a demonstrat că orice problemă poate fi depăşită, dacă ştim să
cultivăm parteneriate cu instituţiile dispuse să ne acorde ajutorul necesar. Este foarte bine că „Revista Apelor” oferă adeseori spaţiu pentru specialiştii europeni în
domeniul apei şi sanitaţiei. În aşa mod un număr mare
de cetăţeni, în special de funcţionari publici din administraţiile locale, au posibilitate să se informeze şi să ia
decizii corecte atunci când se află în căutarea unor soluţii
adecvate pentru problemele cu care se confruntă comunităţile locale.
***
Nina POPA, primarul localităţii Codrul Nou, raionul Teleneşti:
– Pentru prima dată am auzit despre necesitatea abordării problemelor ecologice ale satelor pe principii noi,
cum ar fi cel bazinier, din paginile „Revistei Apelor”.
Fiind situată pe malul râului Răut, localitatea noastră se
confruntă cu grave probleme de mediu şi de sănătate publică. Obiceiurile urâte de a arunca gunoiul pe unde se
nimereşte, până la urmă, loveşte în însăşi populaţia care
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continuă să impurifice malurile şi cursul râului, să practice latrinele care poluează apele freatice şi, ca urmare,
fântânile de mină din care se alimentează cu apă. Ar fi
greşit să spunem că la nivel bazinier nu se întreprinde
nimic pentru a ameliora situaţia. Iată un exemplu pozitiv
în acest sens. La insistenţa autorităţilor locale, oamenii
au acceptat să mute stâna comunităţii săteşti la o distanţă
mai mare de Răut pentru a nu impurifica apele râului.
Cu greu, dar au renunţat la o tradiţie nesănătoasă şi astfel
au contribuit la ameliorarea situaţiei ecologice în zonă.
Informaţia adecvată, explicaţiile accesibile ca formă şi
conţinut, forţa de convingere a argumentelor economice,
medicale, de mediu mai devreme sau mai târziu îşi au
efectul benefic asupra mentalităţii colective şi lucrurile
încep să ia direcţia corectă. Din acest punct de vedere
o publicaţie de tipul „Revistei Apelor” este un ajutor de
neînlocuit pentru autorităţile publice locale în efortul
acestora de a schimba mentalitatea oamenilor.
***
Dorina POPOVICI, profesoară la Colegiul de
Transport din Chişinău:
– În ultimul timp, în reţeaua de comerţ din Moldova
au apărut mai multe denumiri de apă potabilă îmbuteliată, care, după cum se specifică pe etichetă, este recomandată pentru consumul copiilor de vârste mici. Pentru că
am şi eu un copil mic, aş vrea să aflu din paginile „Revistei Apelor” opiniile specialiştilor în privinţa condiţiilor
pe care trebuie să le întrunească apa – cea de la robinet
şi, totodată, cea îmbuteliată – pentru a fi utilizată, fără
reţineri şi riscuri, în alimentaţia bebeluşilor. Sunt sigură
că nu numai eu, dar toate mamele ce doresc să aibă copii
sănătoşi ar vrea să cunoască tehnologiile de verificare a
apelor îmbuteliate şi mecanismele de conferire acestora a
calificativelor care le-ar permite producătorilor să specifice pe etichetă: „Se recomandă copiilor din primele zile
de viaţă”. Şi ar mai fi o problemă: faptul că aceste ape sunt
îmbuteliate în PET-uri, nu contravine exigenţelor sanitare aplicate în cazul alimentaţiei/apei destinate copiilor?
De asemenea, aştept de la „Revista Apelor” mai multe
articole în care ar fi abordat impactul apei, ca factor fizioterapeutic şi medical, asupra asanării şi călirii organismului uman, în special al copilului.
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Summary „Revista Apelor” no. 24
The last issue of the „Revista Apelor”, in the 2014,
addresses a wide range of topics which concerns multiple aspects of ensuring the population fom Republic
of Moldova with quality drinking water and modern
sanitation services.
The publication begins with the editorial „The sewerage and wastewater treatment in rural area: which solutions we have?”, signed by Vladimir Garaba, Editor
in Chief of „Revista Apelor”. The author brings in the
limelight the preoccupations which exist between the
supplying the rural population with drinking water and
ensuring the access to sewerage services, appropriate to
local conditions. The official statistics show that sewerage systems have only 12 percent of inhabitants of villages, while access to the delivered water by centralized
systems have about 26 percent of them. And this, in situation when Strategy for Water Supply and Sanitation,
approved in 2014, provides concomitant development
of infrastructure for water supply and sanitation. Mentioning that the created situation arises from chronic
insufficiency of funds intended for the complex development of moldavian villages, the author concludes
that, in this case, the economic aspects prevail on those
of environmental protection and, so, of public health.
To optimize the efforts of decision makers is required
to identify an effective alternative of classical sewerage and treatment systems, wich, under the conditions
of majority of villages, are unprofitable from the economic point of view and therefore very expensive. The
author nominates and briefly characterizes some of the
possible alternatives, such as: SEBs of small capacity,
individual SEBs with closed cycle, septic tanks with
the evacuation to a service station, SEBs of ZUC type.
Analyzing the advantages and disadvantages of each of
them, the author insists on the the necessity to create
the legal framework, without which neither the designers nor the executants can not begin the active work in
order to transpose in fact the legal provisions.
In the interview awarded exclusively to „Revista
Apelor” of Jonathan Hecke, coordinator of Switzerland
Programme Water and Sanitation in Moldova ApaSan
and entitled „The preoccupations for the water of all
days are a strong factor of society harmonization” water
and sanitation problem is multiaspectual approached,
through the prism of international experience and the
assistance given to Moldova by some structures enshriRevista Apelor nr. 24, 2014

ned in this field. Without doubt, the Swiss Agency for
Development and Cooperation (SDC), which announced its presence in the sector of water supply and sanitation services in Moldova in 2001, is one of these
structures. The protagonist of the interview refers to the
projects already carried out in Moldova, but also those in running. It is about of 30 drinking water supply
systems of rural localities (about 40 thousand beneficiaries); 52 toilets of EcoSan type, mostly built in educational institutions in the districts of the republic; seven
constructed wet areas, intended for wastewater treatment in rural localities, as an alternative of conventional treatment stations; elaboration of the first General
Water Supply Plan and Sanitation at the district level
etc. An important place in the interview bears the aspect of cooperation between ApaSan program, central
and local authorities, civil society and rural communities included in this. ApaSan program enters in the final
phase of implementation, which will end in 2019. Until
then it will stake on insurance actions of sustainability of already realized projects, will be disseminated the
most successful experiences, will be trained specialists
in order to operate safely the technical equipment, will
work intensely with authorities of all levels to convince
them of the necessity of keeping and multiplying the
achievements registered in the ApaSan Program. The
rubric „Ştiri scurte” Short news includes information
on some important events that have occurred in the last
quarter in the sector Water and Sanitation. Among these: connecting localities from Hincesti district to centralized sewerage; joint meeting of the Coordination
Committee members of Swiss project ApaSan and senior officials of the Ministry of Environment; completion
of the project “Rehabilitation and construction of water
supply systems and sewerage in Ceadir-Lunga district”;
Moldovan-Romanian cooperation in creation of Water
Museum in Chisinau; the support granted by Germany
in training of specialists in water and sanitation field.
The traditional rubric “Cronica apelor” Water chronicle refers to the state of things in the third quarter
of 2014 in various fields of professional interest, such
as: precipitation and humidity regime; surface waters;
aqueduct and sewerage systems; depth waters; irrigation systems; wastewater monitoring; drinking water
quality; implementation of projects for the protection
and use of water.
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“Implementation of the Protocol on Water and Health in Moldova” through the prism of the civil society
role is addressed in the article signed by Tatiana Sineaeva, project coordinator, International Association of
River Keepers Eco-TIRAS. Starting from the an evident
truth, namely that general access of the population to
quality drinking water and modern sanitation systems,
for the time being, remains an acute problem for Republic of Moldova, the author presents arguments in favor
of this ascertainment: more than 1.8 million people do
not have access to safe drinking water, and 1.5 million
live in poor sanitary conditions. The author demonstrates by facts that the respective situation is mostly
determined, by the tense economic situation, defective
management of water resources, non-priority character
of environmental problems for the state. Therefore, are
made references and it is analyzing through the prism
of situation in the country provisions of the Protocol
regarding the Water and Health, framed in the Convention on the protection and use of transboundary water
courses and international lakes, adopted at the third
Conference of the ministers of Environment and Health, held in London in 1999, and entered into force on
August 5, 2005, then the Protocol was ratified by Moldova. The Parliament appointed Ministries of Health
and Environment as public structures responsible for
the fulfillment of commitments assumed under this
document, but the objectives to be achieved under this
important act was launched in 2009. After referring to
the steps already made by Moldova based on assumed
commitments, the author examines the process of practical implementation, in Moldova, of the Protocol on
Water and Health (years 2013-2015), which presupposes the transposition in fact of the assigned objectives
and approved by obtaining a few essential results. With
the title conclusions on the real situation in the field of
implementation of the Protocol on Water and Health,
the author mentions that Moldova has real opportunities in this regard. But financial resources coming from
outside in the country should be oriented exclusively
to achieve the main objective – improving the people
life. This requires transparency and strict records of
how resources are distributed. Also, follow to be valorized more active potential of information and education
available to NGOs. In addition, during the implementation of the Protocol, from the state should participate not only Ministries of Health and Environment,
but also other structures, such as Ministries of Justice,
Economy, Regional Development, Education etc. The
analyzes carried out by ONG denote that, at the mo-
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ment, not all interested ministries and departments are
involved real and active in solving the problems related
to increasing the level of citizens life.
The study results will complete the approached
thematic in the previous article „Water quality and sanitation in preuniversity institutions in Moldova”, performed within the project „Initiatives to improve drinking
water quality and health of children from rural schools”, implemented by Women’s Association for Environmental Protection and Sustainable Development in the
context of the translation process in fact of provisions
of the European Interministerial Conference in Health
and Environmental problems on the topic „To protect
the children’s health in a changing environment”, held
in Parma, Italy, in march 2010. The study authors present a set of valuable information about the actual state
in this field, analyze them and provide possible solutions to improve the situation. The study concludes with
a set of recommendations through which are suggested
possible directions of activity, on short, medium and
long term, of central and local public authorities to ensure access to safe drinking water and sanitation services to the most vulnerable, in this sense, group of the
population – children.
„Sanitation in the basin of Nirnova River: alarming
realities and ways of solving” is the title of the material
in which, through a concrete example, is addressed the
problem of small rivers in Moldova, of population and
environment in their basins. The respective thematic
has become very actual latterly, getting big questions
and mobilizing as the authorities and as well as the civil
society to the concrete steps to prepare the land for a
positive change at the local and national level. In this
kind of activity any information, any successful experience can and should be taken into account, because
only in this way things will evolve in the desired direction – not only on paper, but in practical way, palpable for the life of every citizen. A successful example of
concrete activity in this regard may be considered and
the study „Sanitation in the Nirnova basin, Nisporeni
district”, recently carried out by „Ecologie-Expert” LLC
in partnership with Public Association „Solidaritate europeană pentru apă în Moldova” (SEAM) European Solidarity for water in Moldova, which targeted 16 localities situated in the river basin Nirnova, in the perimeter
of Nisporeni district. The publication can serve as an
impulse to action for the public administrations from
different localities, as well as for environmental NGOs,
which can and should assume the role of locomotive
change at the community level.
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