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Introducere 
Republica Moldova, în calitate de țară asociată UE, își asumă responsabilitatea să 

armonizeze legislația în domeniul apelor la Directiva Cadru Apa a Uniunii Europene 

(DCA). Scopul principal al acestei Directive constă în atingerea unei stări bune a tuturor 

resurselor de apă și protecția acestora prin prevenirea deteriorării și asigurarea statutului 

bun. Totodată, această Directivă mai asigură o abordare inovatoare în ceea ce privește 

gestionarea resurselor de apă bazată pe o abordare bazinală, luînd în considerare limitele 

naturale ale bazinelor hidrografice. 

La nivel național, adaptarea și armonizarea DCA este reflectată în Legea Apelor a 

Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 26.10.2013. Astfel, printre obiectivele, 

atît a Directivei Cadru Apa, cît și a Legii Apelor Republicii Moldova, un rol primordial 

revine elaborării Planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH).  

Prezentul PGBH este elaborat pentru bazinul districtului hidrografic Dunărea-Prut 

și Marea Neagră din limitele Republicii Moldova pentru perioada anilor 2018-2023. 

Acest PGBH include o caracterizare generală a bazinului hidrografic, evaluarea 

stării apelor de suprafață și a celor subterane; principiile de identificare și delimitare a 

corpurilor de apă de suprafață (rîuri și lacuri) și a celor subterane. O componentă cheie a 

PGBH reprezintă analiza principalelor presiuni și impactul acestora asupra corpurilor de 

apă. Potrivit DCA au fost identificate trei tipuri importante de presiuni: poluarea din 

surse punctiforme; poluarea din surse difuze și modificările hidro-morfologice. 

În cadrul PGBH o atenție considerabilă este acordată analizei economice a 

utilizării resurselor de apă, care nemijlocit contribuie la afectarea stării resurselor de apă 

din cadrul bazinului Dunărea-Prut și Marea Neagră: industria (inclusiv centrala 

hidroelectrică Costești-Stînca), captările de apă și deversările de ape uzate, agricultura, 

transporturile, etc. 

La stabilirea obiectivelor de mediu, în conformitate cu DCA, s-au luat în 

considerare presiunile semnificative identificate, precum și excepțiile de la atingerea 

"stării/potențialului ecologic și chimic bun" pentru următorul ciclu. 

Programul de măsuri se rezumă la reducerea progresivă a poluării din surse 

punctiforme și difuze, recuperarea costurilor pentru consumul de apă, utilizarea durabilă 

a resurselor de apă. Analiza economică a fost efectuată pentru identificarea modului 

actual de utilizare a resurselor de apă. 

Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră se 

bazează pe abordările și metodologia propusă în DCA. Sursele primare de informații 

necesare pentru elaborarea PGBH au fost: raportoale inițiale privind analiza bazinelor 

hidrografice Dunărea-Prut și Marea Neagră, Rapoartele privind delimitarea, cartarea și 

clasificarea corpurilor de apă (de suprafață și subterane), materialele cartografice 

(ortofotoplanurile, hărțile la scara 1:50 000), date statistice colectate de la Biroul 

Național de Statistică (Anuarul Statistic al Republicii Moldova (1990-2015)), 

Inspectoratul Ecologic de Stat (Anuarele Inspectoratului Ecologic de Stat (2007-2015)), 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (Anuarele cu datele de monitorizare privind 

calitatea și cantitatea apei) și Agenția „Apele Moldovei” (Raportul 1 de Gospodărire a 

Apelor). 
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1. Caracterizarea generală  
1) Condițiile naturale 

Districtul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră are o diversitate mare de 

condiții fizico-geografice, care se datorează structurii sale geologice, caracteristicilor 

geomorfologice și condițiilor climatice (Figura 1). Aceste caracteristici, determină în 

mod semnificativ proprietățile hidrologice și hidrochimice ale apelor subterane și a 

celor de suprafață. O caracteristică importantă a bazinului râului Prut o reprezintă 

originea sa hidrologică montană, astfel încât debitul acestuia e suficient pentru a 

provoca inundații frecvente. 

În cadrul districtului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră, există o singură 

Centrala Hidroelectrică (CHE) situată pe r. Prut, în apropiere de orașul Costești, la 576 

km distanță de izvorul râului. Aaceasta a fost construită pe r. Prut în colaborare cu 

România în 1978 și dată în exploatare în 1979, pentru a regla scurgerea de viitură și a 

produce energie electrică, precum și pentru a asigura cu resurse de apă agricultura 

irigată, industria prelucrătoare, etc. 

Suprafața totală a districtului Dunărea-Prut și Marea Neagră, în hotarele 

Republicii Moldova este de 14770 km2, ceea ce reprezintă 43,6% din suprafața țării. 

Cota absolută maximă a bazinului este de 429,5m, iar cea minimă - 1,6m. 

Clima și vegetația 
Districtul Dunărea-Prut și Marea Neagră are o climă temperat continentală, cu 

ierni scurte, calde și cu puțină zăpadă, cu veri lungi, fierbinți și precipitații reduse, pe 

parcursul lunilor calde ale anului căzând deseori ploi torențiale abundente. În unii ani 

(2008, 2010), ploile abundente provoacă inundații semnificative (pe r. Prut), care pot 

aduce daune considerabile economiei și populației. Astfel, variabilitatea vremii este 

destul de semnificativă de la an la an. Prin urmare, condițiile aride au un impact 

important asupra regimului hidrologic al râurilor din limitele districtului, în special în 

partea sa sudică. Cantitatea medie anuală de precipitații în districtul hidrografic 

Dunărea-Prut și Marea Neagră din limitele Republicii Moldova constituie 479-636 mm. 

Cantitatea minimă de precipitații se observă pe parcursul perioadei reci a anului, iar cea 

maximă este înregistrată pe parcursul lunilor calde ale anului (mai-iunie). În tabelul 1 

sunt prezentate datele cu privire la cantitatea medie lunară și anuală, ca urmare a 

observațiilor pe termen lung de la stațiile meteorologice ale Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat.  

Cantitatea de precipitații maximă absolută zilnică este destul de mare: de 

exemplu, în anul 1969 la stația meteorologică din Cornești s-au înregistrat 138 mm de 

precipitații. Regimul de precipitații este foarte instabil și variat. În unii ani cantitatea 

anuală de precipitații poate depăși 900 mm (în partea de nord și centrală a districtului) 

sau să fie mai mică de 270–300 mm (în partea de sud). 
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Figura 1. Poziția geografică a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră 

Tabelul 1. Precipitațiile medii lunare și anuale 

Stațiile meteorologice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Briceni 34 35 30 49 68 83 92 63 52 33 42 38 618 

Corneşti 39 37 36 51 61 92 80 59 59 35 47 40 636 

Leova 31 29 28 41 53 70 59 57 46 31 41 37 524 

Cahul 32 33 31 39 54 76 58 56 47 31 40 38 535 

Comrat 30 29 26 36 54 66 53 51 35 27 37 35 479 

Ştefan Vodă 33 36 32 37 50 65 65 52 48 28 40 40 526 

Structura geologică și geomorfologia 
Din punct de vedere geologic, structura regională include formațiunile de diferită 

vârstă cu o varietate mare de roci cu diferite proprietăți fizice și chimice. Acestea au 

jucat un rol important în formarea caracteristicilor topografice ale bazinului, structura 

actuală a rețelei hidrografice, precum și caracteristicile apelor subterane. 

Districtul Dunărea-Prut și Marea Neagră este situat în limitele Podișului 

Moldovei. În baza altitudinii absolute, teritoriul bazinului poate fi împărțit în trei clase 

topografice:  

a) Terenuri cu o altitudine mare: 250–300 m (până la 400–420 m în Podișul Codrilor și 

până la 300 m în Podișul Moldovei de Nord și Dealurile Tigheci);  

b) Terenuri cu o altitudine medie: 200–250 m (Câmpia Prutului de Mijloc, Câmpia 

Sărata, Podișul Hadjiderului Superior; Câmpia Prutului Inferior);  

c) Terenuri cu o altitudine joasă: până la 60 m (câmpiile inundabile).  
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Morfologia văilor de râu din cadrul districtului este, în mare parte, determinată de 

structura geologică. În baza aspectelor morfologice, văile de râu pot fi de două tipuri. 

a) Văi înguste/chei: tipice afluenților râului Prut din Podișul Moldovei de Nord: Larga, 

Vilia, Racovăț, Draghiște, Ciuhur, etc. Acestea sunt formate în calcare cu versanți 

abrupți, cu trecerea direct spre albie, cu numeroase praguri și cascade mici. 

b) Văi inundabile largi terasate: sunt tipul predominant de văi, inclusiv valea râului Prut 

și văile afluenților acestuia din Podișul Codrilor în partea de mijloc a bazinului și 

până la gura de vărsare a râului Prut. 

     Cele mai frecvente procese geodinamice exogene sunt alunecările de teren, 

procesele carstice, curgerile noroioase, eroziunea și inundațiile. Mai intens, procesele de 

alunecare se dezvoltă pe versanții văilor afluenților râului Prut din cadrul Podișului 

Codrilor, Dealurilor Tigheci, Câmpia Prutului de Mijloc. 

Resursele de apă de suprafață 
Râurile. Resursele apelor de suprafață ale râului Prut au fost evaluate în baza 

datelor din rețeaua de monitoring a Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Republica 

Moldova. Astfel, doar trei stații hidrologice de pe râul Prut, din limitele Republicii 

Moldova, furnizează în continuu date ale observațiilor hidrologice pentru diferite 

perioade de timp: Șirăuți (situat la hotar cu Ucraina), lacul de acumulare Costești-Stânca 

și or. Ungheni. Stația hidrologică de la Ungheni conține cel mai lung șir de date de peste 

55 de ani. Debitul relativ natural al râului Prut se monitorizează la stația Șirăuți, 

deoarece în amonte albia acestuia nu este modificată de lacuri de acumulare. Datele de 

la posturile hidrologice Ungheni și Leova scot în evidență faptul că debitul râului Prut 

se modifică ca urmare a funcționării Centralei Hidroelectrice de la Costești-Stânca. 

Volumul scurgerii medii anuale a râului Prut este de 2,7 km3, și variază de la 1,2 km3, 

în anii cu umiditate insuficientă, până la 5 km3, în anii cu umiditate abundentă. Debitul 

mediu anual echivalează cu 78 - 94 m3/s, cu fluctuații cuprinse între 40 și 162 m3/s 

(tab. 2). 

Tabelul 2. Resursele de apă de suprafață ale râului Prut, Republica Moldova 

Caracteristicile cantitative 

Resursele de apă ale râului Prut la stațiile 

Șirăuți 
CHE 

Costești  
Ungheni Leova 

Prut, gura de 

vărsare 

Suprafața bazinului, km2 9230 11800 15200 23400 27540 

Valori medii anuale: 

Debit, m3/s 77,7 83,0 86,7 90,8 93,7 

Debit specific, l/s/km2 8,42 7,03 5,71 3,88 3,40 

Scurgerea, mm 266 222 180 122 107 

Volumul de scurgere, km3/an 

mediu 2,45 2,62 2,74 2,78 2,96 

25% probabilitate 2,92 3,01 3,28 3,44 3,55 

50% probabilitate 2,35 2,54 2,63 2,75 2,84 

75 % probabilitate 1,86 2,04 2,05 2,15 2,22 

95 % probabilitate 1,30 1,47 1,37 1,43 1,48 

Resursele de apă ale râului Prut nu sunt distribuite uniform pe parcursul anului. 

Cele mai mari debite se înregistrează în perioada aprilie - iulie, iar cele mai mari valori 

ale debitului mediu este în luna iunie și constituie 124-127 m3/s, iar debitul minim, cu 

valori mai mici de 60 m3/s, se înregistrează pe parcursul lunilor de iarnă. 



10 
 

Construcția lacului de acumulare Costeşti-Stânca a modificat regimul hidrologic 

al râului Prut. Reglarea scurgerii, conform regulamentului de funcționare a lacului, duce 

la o redistribuire în timp a debitului apei. Conform acordului interguvernamental semnat 

dintre România și Republica Moldova, debitul minim (așa-numit debit ecologic) în aval 

de lacul de acumulare nu trebuie să fie mai mic de 25 m3/s.  

Informația despre resursele de apă a afluenților râului Prut din limitele Republicii 

Moldova sunt insuficiente din cauza lipsei datelor de monitoring. Date relativ complete 

există doar pentru șase dintre aceștia. Debitul mediu multianual al afluenţilor Prutului 

variază de la 1,21 m3/s (Gîrla Mare) la 2,64 m3/s (Camenca). Cel mai mare volum de 

apă este caracteristic pentru r. Camenca, care depășește 83,38 mil. m3, iar cel mai mic – 

10 mil. m3 – pentru Gîrla Mare. Tabelul 3 prezintă valorile estimative ale resurselor de 

apă ale principalilor afluenți ai Prutului de pe teritoriul Republicii Moldova.  

Tabelul 3. Resursele de apă ai principalelor afluenți a râului Prut 
Afluentul Lungimea, km Suprafața bazinului, km2 Debit specific, l/s/km2 Volumul anual al debitului,mil. m3 

Vilia 50 298 2,3 21,40 

Lopatnic 57 265 2,3 16,00 

Racovăț 67 795 2,3 57,40 

Dragiște 70,7 279 2,04 17,97 

Ciuhur 90 724 1,93 60,86 

Camenca 93 1230 2,64 83,38 

Căldărușa 40 318 1,87 58,93 

Glodeanca 30 147 1,3 41,00 

Gîrla Mare 40 285 1,21 10,72 

Delia 30 219 1,62 51,08 

Nîrnova 49 358 1,66 18,79 

Lăpușna 70 483 1.64 24,91 

Sărata 59 716 1,2 27,12 

Tigheci 43 205 1,8 11,67 

Larga (2) 33 150 1,8 8,5 

Resursele de apă de suprafață ale bazinului Dunărea – Marea Neagră sunt destul 

de modeste. Regiunea concentrează doar aproximativ 1% din resursele de suprafață 

disponibile de apă a țării. Tabelul 4 reprezintă resursele de apă ale râurilor din aria de 

referință, în limitele Republicii Moldova. 

Tabelul 4. Resursele de apă ale râurilor din aria de referință 

Afluentul 
Lungimea, 

km 

Suprafața bazinului, 

km2 

Debitul mediu anual, 

m3/s 

Debit mediu specific, 

l/s/km2 

Scurgerea medie, 

mil. m3/an 

Cahul 44.8 577,9 0,27 0.46 8,5 

Salcia Mare 30.1 563,2 0, 2 0,31 6,3 

Ialpug 113.3 1595,5 0,64 0,4 20,0 

Lunga 77.5 1030,0 0,3 0,26 9,5 

Lunguța 48.5 173,6 0, 5 0,27 1,6 

Cogîlnic 104.2 1031,1 0, 7 0,63 22,1 

Saca 12.2 30,5 0, 02 0,56 0,6 

Ceaga 17.8 339,9 0, 2 0,53 0.63 

Sărata 19.4 101,3 0, 03 0,3 0,95 

Copceac 23.2 112,9 0, 04 0,32 1,3 

Bebei 27.2 178,6 0, 06 0,31 1,9 

Hadjider 7.8 201,9 0, 06 0,28 1,9 

Căplani 17.9 123,6 0, 04 0,29 1,26 

Total  6060   75,91 

Inundațiile.  
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Bazinul, în cursul superior al râului Prut, este localizat în regiunea Carpaților și 

Subcarpaților Ucraineni, unde circulația atmosferică provoacă ploi abundente, cu 

cantități zilnice de 200-300 mm. În consecință, aceste procese meteorologice creează 

condiții favorabile pentru producerea viiturilor catastrofale, care cauzează inundații pe 

arii extinse. Debitul maxim al râului Prut poate ajunge la 4000-5000 m3/s. Inundații 

catastrofale au fost înregistrate în anii 1959, 1965, 1969, 1970, 1971, 1975, 1991, 1996, 

1998, 2008, 2010. Inundațiile deosebit de puternice din anul 2010 au cauzat un 

prejudiciu de aproximativ 84,2 mil. lei. Studiile arată că, în ultimii 30-40 de ani 

frecvența inundațiilor extreme s-a dublat comparativ cu ultimii 100 de ani. 

În scopul prevenirii inundațiilor a fost construit lacul de acumulare Costeşti-

Stânca. Având inițial un volum total de 678 mil.m3, acesta permite evacuarea unui debit 

de 4 ori mai mic în raport cu debitul de intrare și modificarea efectului devastator al 

viiturii. Figura 2 demonstrează efectul pozitiv al lacului de acumulare Costeşti-Stânca 

prin reducerea debitului de vârf măsurat la postul Șirăuți, care poate ajunge de la 500-

750 m3/s la 4000 m3/s. 

 

Figura 2. Debitul anual de vârf al râului Prut 

Inundațiile din partea inferioară a Prutului pot fi, de asemenea, legate de nivelele 

mari ale apei din Dunăre, care blochează fluxul apelor Prutului și determină, în așa fel, 

un efect de remu. 

Inundațiile din bazinul Dunărea – Marea Neagră sunt ocazionale și provocate de 

ploile abundente. 

Lacurile naturale și lacurile de acumulare. Lacurile naturale sunt situate de 

obicei în lunca râului Prut. Acestea sunt, ca dimensiune, lacuri mici, având o adâncime 

mică, și de multe ori acoperite cu vegetație de mlaștină sau hidrofită. Doar două dintre 

aceste lacuri au o suprafață mai mare de 2 km2. După origine, ele pot fi: lacuri de luncă 

și lacuri de baraj natural. 

În bazinul Dunărea – Marea Neagră lacurile naturale practic lipsesc. Doar un 

sector mic din partea de nord a lacului Cahul, administrativ aparține Republicii 

Moldova, majoritatea din suprafața acestui sector fiind ocupată de vegetație hidrofită. 

Caracteristicile lacurilor de luncă (suprafața, adâncimea, regimul hidrologic, etc.) 

sunt determinate, în mare parte, de regimul Prutului inferior și al Dunării. Cel mai mare 

lac din lunca Prutului este lacul Beleu, care se află în cursul inferior al Prutului între 

satele Văleni și Slobozia Mare. 
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Lacurile de baraj natural s-au format în rezultatul proceselor de alunecări de 

teren. Suprafața acestora nu depășește câteva hectare, iar adâncimea atinge 1,0-1,5m. 

Aceste lacuri se află în rezervația peisagistică „Suta de Movile.” 

Acumulările de apă de origine antropică au fost create pentru a satisface diferite 

necesități economice (pescuit, irigare, producerea energiei electrice, agrement, etc.), 

precum și pentru a reglementa debitul râului și a controla inundațiile. Aproximativ 1350 

lacuri de acumulare sunt localizate în bazinul râului Prut, cu o suprafață totală de 75,3 

km2. Acestea pot fi grupate, convențional, în două categorii: iazuri (cu un volum de 

până la 1 mil. m3) și lacuri de acumulare (cu un volum de peste 1 mil. m3). 

În bazinul Dunărea – Marea Neagră au fost identificate 1452 de lacuri antropice 

dintre care 5 lacuri de acumulare cu suprafața mai mare de 1 km2 (Taraclia, Congaz, 

Comrat, Caplani, Ucrainca), 11 lacuri cu suprafața 0,5-0,99 km2, 11 lacuri cu suprafața 

de 0,25-0,49 km2 și 1425 lacuri cu suprafața sub 0,25 km2. Apa multor lacuri se 

caracterizează cu un grad de mineralizare care poate depăși 2,0 -5 g/l. 

În limitele bazinului râului Prut sunt localizate 46 lacuri de acumulare, cu un 

volum total (proiectat) de aproximativ 825,52 mil. m3. Estimările demonstrează faptul 

că, pe parcursul funcționării lacurilor de acumulare, ca urmare a proceselor de 

colmatare, volumul acestora a scăzut în medie cu 0,5% pe an, iar volumul lacului 

Costești-Stânca – cu 0,58% per an, astfel încât în anul 2015 volumul efectiv al acestuia 

alcătuia circa 577,3 mil. m3. 

Apele subterane.  
În cadrul bazinului râului Prut resursele de ape subterane constituie 137,38 mil. 

m3/an, dintre care 50,71 mil. m3/an sunt utilizate în diverse scopuri: ca apă menajeră și 

potabilă  – 39,84 mil. m3/an (78,32%), ca apă tehnică  – 10,16 mil. m3/an (20,09%), iar 

în scopuri terapeutice și recreaționale – 0,71 mil. m3/an (1,58%). Anexa 1 conține date 

cu privind rezervele exploatabile şi resurse prognozate a apelor  subterane 01.01.2010 în 

bazinul râului Prut, în limitele Republicii Moldova. 

Rezervele totale de exploatare a apelor subterane a bazinului Dunărea - Marea 

Neagră sunt estimate la 112,96 mii m3 /zi, dintre care ape menajer-potabile 104,46 mii 

m3/zi și ape industrial-tehnice, 8,5 mii m3/zi (Anexa 2). 

Stratul acvifer Badenian-Sarmațian este unul din cele mai bogate acvifere din 

cadrul districtului și cel mai important pentru aprovizionarea centralizată cu apă 

potabilă. În partea de nord a bazinului, cel mai productiv strat acvifer este cel Cretacic-

Silurian, care reprezintă aproximativ 39% din rezervele totale de apă potabilă ale zonei. 

Straturile acvifere ale Sarmațianului și Holocenului aluvial dețin aproximativ 30% din 

rezervele totale de apă din aria bazinului hidrografic. În partea de sud, cel mai mare 

volum de apă este cantonat în stratul acvifer Ponțian și Sarmațianul mediu. 

În cadrul bazinului hidrografic Prut din limitele Republicii Moldova, în unele 

orașe, apele subterane reprezintă principala sursă de alimentare cu apă potabilă (în 

raionul Edineț – 100% din apa potabilă furnizată provine din forajele de apă subterană, 

în raionul Briceni – 96,49%, în raionul Cahul 93%). 

În bazinul hidrografic Dunărea - Marea Neagră peste 80% din apa captată provine 

din surse subterane. Din cauza mineralizării sporite, apele subterane captate, au o 

utilizare practic exclusivă în scopuri menajere și necesită o pretratare. 
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Unele straturi acvifere din cadrul bazinului (de ex. Pliocen) au legătură hidraulică 

cu straturile acvifere suprapuse; alte regiuni din zona de studiu au resurse limitate de 

ape subterane și care au doar importanță locală.  

2) Delimitarea corpurilor de apă 

a) Delimitarea corpurilor de apă de suprafață 

Toate obiectivele acvatice: râurile, canalele, lacurile naturale, lacurile de 

acumulare și iazurile sunt ape de suprafață și sunt considerate proprietatea națională a 

Republicii Moldova. Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011, articolul 5 „Gestionarea 

resurselor de apă” prevede că districtul hidrografic este unitatea principală pentru 

gestionarea bazinelor hidrografice (Figura 3) și a apelor subterane asociate acestora. 

Districtele bazinelor hidrografice ale Republicii Moldova sunt: i) Districtul Hidrografic 

Nistru; ii) Districtul Hidrografic Dunăre-Prut și Marea Neagră (Figura 4). 

În vederea evaluării stării ecologice a apelor de suprafață, planificării și punerii în 

aplicare a programului de măsuri, râurile și lacurile au fost împărțite în corpuri de apă 

de suprafață (CA). Potrivit Legii apelor „corp de apă de suprafață înseamnă o parte 

distinctă și semnificativă a unei ape de suprafață, cum ar fi: un lac, un rezervor, un curs 

de apă, râu sau canal, o parte a unui curent de apă, râu sau canal, o apă de tranziție sau 

un segment din apele de coastă”. 

Procesul de delimitare a corpurilor de apă de suprafață din cadrul districtului 

bazinului hidrografic Dunăre-Prut și Marea Neagră include câteva etape, conform unor 

parametri și criterii prestabiliți. Delimitarea se bazează pe tipurile de corpuri de apă 

aflate în condiții naturale (de referință). Metoda utilizată pentru delimitarea CA are 

drept scop identificarea locului și limitelor corpurilor de apă de suprafață în funcție de 

caracterizarea inițială în conformitate cu metodologia descrisă mai jos: 

Corpurile de apă de suprafață din cadrul districtului/bazinului/subbazinului 

hidrografic au fost identificate ca aparținând uneia dintre următoarele categorii de ape 

de suprafață - râuri, lacuri sau corpuri de apă de suprafață puternic modificate. 

Fiecare corp de apă de suprafață din cadrul bazinului/subbazinului hidrografic 

corespunde unei ecoregiuni în conformitate cu zonele geografice. Districtul Hidrografic 

Dunăre-Prut și Marea Neagră se încadrează în ecoregiunile a 16-a și a 12-a (Câmpiile de 

Est și Provincia Pontică). Ulterior, fiecare categorie de ape de suprafață, corp de apă de 

suprafață din cadrul bazinului/subbazinului hidrografic a fost atribuit unui tip de ape de 

suprafață. Aceste tipuri au fost definite, folosindu-se sistemul A. 

Astfel, în cadrul bazinului hidrografic Prut au fost delimitate 83 corpuri de apă de 

suprafață, cu o lungime totală de 2152 km (Anexa 3). Lungimea medie a corpurilor de 

apă-râuri este de 26 km și doar un corp de apă are o lungime ce depășește 100 km, 

suprafața medie a bazinelor corpurilor de apă-râuri este de 99 km2, 55 dintre acestea au 

o suprafață mai mică de 100 km2 (Tabelul 5). Astfel, 63 din corpurile de apă delimitate, 

au fost identificate ca fiind puternic modificate. 
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Figura 3.  Harta bazinelor hidrografice din 

Republica Moldova 

Figura 4. Harta districtelor hidrografice din 

Republica Moldova 

Tabelul 5. Informația generală cu privire la corpurile de apă râuri 

Numărul corpurilor de apă Corpuri de apă-râuri – 83 

Lungimea medie a corpurilor de apă-râuri 26 km 

Suprafața medie a bazinului a corpurilor de apă-râuri 99 km2 

Numărul corpurilor de apă puternic modificate 63 

În cadrul bazinului hidrografic Prut din limitele teritoriale ale Republicii Moldova 

sunt localizate 7 corpuri de apă-lacuri (Tabelul 6). Unul dintre ele (iazurile fermei 

piscicole Cahul) a fost identificat ca corp de apă artificial.  

Tabelul 6. Parametrii corpurilor de apă-lacuri 

Lacul Poziția Originea Tipul 
Suprafața 

km2 

Adâncimea 

m 
Codul 

Costești-Stânca Albia CAPM Lac de acumulare 42.56 >15 MDHMWB020101 

Badelnic Lunca Natural Lac natural 1.443 3-15 MDN020104 

Dracele Lunca Natural Lac natural 2.774 3-15 MDN020103 

Rotunda Lunca Natural Lac natural 2.329 3-15 MDN020102 

Beleu Lunca Natural Lac natural 8.538 3-15 MDN020101 

Prut fără nume (Antonești) Lunca Natural Lac natural 0.986 3-15 MDN020106 

Ferma piscicolă Cahul Lunca Artificial Lac de acumulare 12.597 3-15 MDAWB020104 

 

Râurile din bazinul Dunărea – Marea Neagră, din limitele Republicii Moldova, au 

fost delimitate în 38 de corpuri de apă și un corp de apă artificial. Numărul de corpuri de 

apă pentru fiecare bazin este indicat în Tabelul 7. 

Lungimea minimă și maximă a corpurilor de apă în bazinul Dunărea – Marea 

Neagră este de 4,2 km și, respectiv, 42,7 km și cu lungimea medie de 21,8 km. Zona de 

captare directă a corpurilor de apă variază de la 19,2 km2 până la 438,1 km2, cu 

suprafața medie de 172,7 km2. Corpurile de apă identificate în partea moldovenească a 

bazinului Dunărea – Marea Negră sunt prezentate în figura 5 și în Anexa 4. 
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Tabelul 7.  Numărul de corpuri de apă identificate în cadrul regiunii Dunăre-Prut și Marea 

Neagră din limitele Republicii Moldova 

Bazinul hidrografic Numărul de corpuri de apă 

Cogîlnic (total) 11 

inclusiv afluentul Schinoasa 2 

inclusiv afluentul Ceaga 3 

Cahul (total) 3 

Hadjider (total) 2 

inclusiv afluentul Căplani 1 

Sărata (total)  4 

inclusiv afluentul Copceac 1 

inclusiv afluentul Babei 2 

Kîrgij-Kitai (total) 1 

Ialpug (total) 18 

inclusiv afluenții Lunga și Lunguța 5 

inclusiv afluentul Saraiar 1 

inclusiv afluenții Ialpugel și Șamali 3 

inclusiv afluenții Salcia Mare, Salcia Mică și Sălci 4 

Total 39 

În bazinul Dunărea – Marea Neagră din limitele Republicii Moldova există doar 

un singur corp de apă de tip lac – partea moldovenească a lacului Cahul cu o suprafață 

de circa 2 km2. Aici există și un singur corp de apă artificial – canalul „Ciumai” cu 

lungimea de circa 25 km, de la lacul de acumulare „Taraclia” și până la lacul Ialpug de 

pe teritoriul Ucrainei. 

b) Delimitarea corpurilor de apă subterană 

Potrivit Legii apelor, corp de apă subterană înseamnă „un volum distinct de apă 

subterană în limitele unui acvifer sau ale mai multor acvifere”. Un prim pas în 

procedura de identificare a corpurilor de apă subterane constă în analiza acviferelor sau 

a unor părți din ele, care se caracterizează printr-un debit semnificativ de apă subterană 

și/sau printr-un volum mare de ape captate.  

Legea apelor prevede identificarea tuturor corpurilor de apă subterană, care sunt 

utilizate, sau se planifică a fi utilizate pe viitor, pentru captarea, în mediu, a peste 10m3 

de apă potabilă pe zi. Straturile geologice, care permit captarea unei astfel de cantități de 

apă subterană (chiar și numai la nivel local) se califică a fi straturi acvifere. Aproape 

toate acviferele, care dețin ape subterane potabile și pot genera peste 10 m3 de apă pe zi, 

trebuie luate în calcul în procesul de delimitare a corpurilor de apă subterană. 

Pentru identificarea și delimitarea corpurilor de apă subterane au fost analizate 

șase straturi acvifere principale: Holocen aluvial; Ponțian; Sarmațianul superior – 

Meoțian; Sarmațianul mediu (Congerian); Badenian-Sarmațian; Cretacic-Silurian.  

Caracteristicile principale ale corpurilor de apă subterană sunt prezentate în 

Anexele 5-11. Sarmațianul mediu reprezintă un corp de apă transfrontalier, partajat de 

către Republica Moldova, Ucraina și România. 

Concentrațiile naturale ale indicilor de salinitate (Cl, SO4, Na, TDS, etc.) sunt 

destul de ridicate, din cauza originii marine a sedimentelor în care sunt concentrate 

resursele de apă, care conțin încă ape saline în pori. Numărul actual al sondelor de 
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monitorizare (33 foraje de observare) este suficient pentru evaluarea stării apelor 

subterane, cu toate acestea numărul de analize chimice efectuate este insuficient.  

 
Figura 5. Corpurile de apă și codurile lor în cadrul regiunii Dunăre și Marea Neagră în limitele 

Republicii Moldova 

Analiza stării corpurilor de apă subterană a fost efectuată în baza datelor privind 

monitorizarea apelor subterane din anii 2005-2010 oferite de Agenţia pentru Geologie şi 

Resurse Minerale și rezultatele studiilor comune de teren (2013). 
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2. Identificarea presiunilor semnificative și a impactului 

Principii metodologice pentru identificarea corpurilor de apă la risc 

Procesul de evaluare a presiunilor antropice și a impactului acestora la nivelul 

corpurilor de apă conduce la identificarea acelor corpuri de apă, care riscă să nu atingă 

obiectivele de mediu pentru ape, având în vedere parcurgerea următoarelor etape 

importante: 

(1) Identificarea activităților și a presiunilor; 

(2) Identificarea presiunilor semnificative; 

(3) Evaluarea impactului;  

(4) Evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu. 

Aprecierea impactului presiunilor umane se bazează pe compararea stării corpului 

de apă și obiectivelor de mediu aferente corpului de apă examinat, atunci când sunt 

disponibile datele de monitorizare. Dacă la nivelul corpului de apă nu există posturi de 

monitoring, în procesul de evaluare se pot lua în considerare datele de la alte posturi, 

localizate în alte corpuri de apă, din amonte sau din aval, cu condiția că acestea prezintă 

aceeași tipologie și aceleași categorii de presiuni antropice. 

Identificarea corpurilor de apă aflate la riscul neatingerii obiectivelor de mediu s-

a efectuat utilizând principiul,care este utilizat în evaluarea stării corpurilor de apă și 

presupune că, cel mai rău statut al elementelor utilizate în evaluare, determină clasa de 

calitate finală a corpului de apă.  

Estimarea corpurilor de apă aflate la risc a fost efectuată prin atribuirea fiecărui 

corp de apă a tipului de risc și culoarea respectivă: verde, portocalie, roșie (Tabelul 8). 

Aceeași abordare a fost utilizată și la crearea hărților. 

Tabelul 8. Tipuri de risc 

Risc Valoarea 

Fără risc 1 (pe hărți se indică cu culoare verde) 

Posibil la risc 2 (pe hărți se indică cu culoare portocalie) 

La risc 3 (pe hărți se indică cu culoare roșie) 

 

1) Tipuri de presiuni 

a) Estimarea impactului surselor de poluare punctiformă 
Sursele de poluare punctiformă au fost apreciate cu ajutorul următorilor 

indicatori: cantitatea totală posibilă a apelor neepurate și cantitatea totală a apelor uzate 

evacuate. 

Impactul total al apelor uzate evacuate s-a calculat ca fiind raportul dintre suma 

tuturor evacuărilor de ape uzate din amonte de râu și debitul mediu anual al râului. Cele 

mai mari volume de ape uzate netratate provin din orașele care dețin un sistem de 

aprovizionare cu apă, dar nu dispun de sisteme de canalizare și stații de epurare. În ceea 

ce privește acest tip de presiune, cele mai multe dintre corpurile de apă nu sunt expuse 

riscului de a nu atinge obiectivul de mediu. În bazinul Prutului, doar un singur corp de 

apă localizat lângă orașul Edineț a fost apreciat ca fiind posibil la risc (Tabelul 9, Anexa 

12). În bazinul Dunărea-Marea Neagră (Tabelul 10 și Anexa 12), din cauza debitelor 



18 
 

mult mai mici a râurilor și a stării mai precare a stațiilor de epurare, înregistrăm 6 

corpuri de apă la risc (dintre care 3 sunt pe r. Cogâlnic).  

Tabelul 9. Poluarea punctiformă. Cantitatea totală a apelor uzate evacuate (bazinul Prutului) 

Tipul de risc Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de Corpuri de Apă Râuri 42 4/36 1 

Procente, % 51 5/43 1 

Lungimea totală, km 1343 71/727 10 

Procente, % 62 3/34 0.5 

Tabelul 10. Poluarea punctiformă. Cantitatea totală a apelor uzate evacuate  

(bazinul Dunărea-Marea Neagră) 

Tipul de risc Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de Corpuri de Apă Râuri 32 - 6 

Procente, % 84.2 - 15.8 

Lungimea totală, km 661,54 - 168,47 

Procente, % 79.7 - 20.3 

 

b) Estimarea impactului surselor de poluare difuză 
Principalele surse de poluare difuză au fost apreciate cu ajutorul următorilor 

indicatori: suprafața agricolă și șeptelul de animale. 

Poluarea difuză generată de agricultură a fost calculată ca raportul dintre 

suprafața ocupată de terenurile agricole și suprafața totală a bazinelor corpurilor de apă-

râuri. În cadrul bazinelor corpurilor de apă-râuri (CAR), o pondere semnificativă o dețin 

suprafețele agricole, doar în 9 din bazinele corpurilor de apă-râuri aceste suprafețe sunt 

mai mici de 50 %, toate fiind amplasate în bazinul r. Prut. În bazinul Dunărea-Marea 

Neagră majoritatea corpurilor de apă au ponderi a terenurilor agricole de peste 80% (în 

acest bazin toate corpurile de apă sunt la risc după indicatorul dat). Drept consecință, 

valorile acestui parametru sunt generatoare de condiții de risc sporit de a nu atinge 

obiectivele de mediu pentru 118 de corpuri de apă. Numai 3 corpuri de apă se 

încadrează în categoria de risc posibil (amplasate în bazinul r. Prut).  

Impactul creșterii animalelor a fost calculat ca raportul dintre efectivul 

convențional de animale și suprafața bazinului corpului de apă respectiv. În ceea ce 

privește acest tip de presiune, în bazinul r. Prut, 58 de corpuri de apă nu sunt expuse 

riscului de a nu atinge obiectivele de mediu (în special corpurile de apă din Câmpia 

Prutului de Mijloc și Inferior), iar 25 din corpurile de apă se află „posibil la risc” 

(raioanele Edineț, Nisporeni și Cantemir). 

Din totalul de 38 corpuri de apă de suprafață din bazinul Dunărea-Marea Neagră, 

în limitele R. Moldova, 10 corpuri de apă sunt fără risc, un singur corp de apă a fost 

identificat ca fiind la risc (râul Salcia Mare). Restul de 27 de corpuri de apă sunt în 

categoria posibil la risc. Poluanții relevanți sunt nutrienții de azot și fosfor. 

Evaluările finale a poluării difuză sunt prezentate în tab. 11-12 și Anexa 13. 
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Tabelul 11. Corpuri de apă râuri aflate sub impactul poluării difuze (bazinul Prutului) 

Driver: Agricultura  Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de Corpuri de Apă Râuri - 3 80 

Procente, % - 4 96 

Lungimea totală, km - 60 2092 

Procente, % - 3 97 

Tabelul 12. Corpuri de apă-râuri aflate sub impactul poluării difuze  

(bazinul Dunărea-Marea Neagră) 

Tipul de risc Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de Corpuri de Apă-Râuri 
 

2 36 

Procente, % 
 

5.3 94.7 

Lungimea totală, km 
 

20.53 809.48 

Procente, % 
 

2.5 97.5 

Astfel, cumulând toate presiunile identificate în sectorul agricol (poluarea difuză), 

116 din cele 121 corpuri de apă râuri au fost catalogate ca fiind la risc, 5 dintre ele sunt 

posibil la risc și nici un corp de apă nu se regăsește în categoria fără risc. Activitatea 

agricolă este sursa de bază de poluare, care afectează negativ starea corpurilor de apă. 

c) Estimarea impactului alterărilor hidromorfologice 

Principalele alterări hidromorfologice care au fost analizate sunt: captarea apei, 

efectul lacurilor de acumulare (întreruperea conectivității râurilor de către barajele 

lacurilor de acumulare), densitatea canalelor de irigare și digurile de protecție contra 

inundațiilor. Cele mai semnificative presiuni sunt cauzate de construcția lacurilor de 

acumulare și iazurilor pe cursul râurilor, fiind astfel modificat regimul hidrologic al 

râurilor mici. Metoda de identificare a efectului îndiguirii constă în estimarea ponderii 

lungimii îndiguite a corpurilor de apă la lungimea lor totală. Dacă ponderea este mai 

mică de 10%, atunci corpurile de apă se consideră a fi incluse în categoria celor fără 

risc, în cazul în care această pondere se încadrează în limitele de 10-30% corpurile de 

apă sunt posibil la risc și atunci când ponderea depășește 30%, corpurile de apă se află 

la riscul neatingerii obiectivelor de mediu prevăzute în Legea apelor. Efectul de 

îndiguire reprezintă o presiune semnificativă în cadrul bazinului. 

În ceea ce privește influența densității canalelor, corpurile de apă-râuri au fost 

divizate în: CAR-uri care nu se află la risc, când densitatea canalelor este mai mică de 

0.1 km/km2, CAR-uri care sunt posibil la risc, în cazul în care densitatea canalelor se 

încadrează în limitele a 0.1-0.3 km/km2, și CAR-uri aflate la risc, atunci când densitatea 

canalelor depășește 0.3 km/km2. 

În funcție de lungimea barajelor de protecție raportate la lungimea corpurilor de 

apă-râuri se evidențiază raioanele din lunca r. Prut – Cahul, Cantemir, Leova, Hîncești, 

Făleşti și Glodeni (toate aflându-se în lunca râului Prut). 

În conformitate cu principiile de evaluare menționate, la riscul neatingerii 

obiectivelor de mediu se află 50 corpuri de apă cu o lungime de 1384,1 km, iar 63 

corpuri de apă cu o lungime totală de 1459,4 km se află la un risc posibil (tabele 13 și 

14). Numai 8 corpuri de apă din bazinul Dunărea-Marea Neagră, cu o lungime 138,6 

sunt fără risc (Anexa 14). 



20 
 

Tabelul 13. Corpuri de apă râuri aflate sub impactul presiunilor hidromorfologice  

(bazinul Prut) 

Driver: Agricultura  Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de Corpuri de Apă Râuri - 57 26 

Procente, % - 68,7 31,3 

Lungimea totală, km - 1317 835 

Procente, % - 61,2 38,8 

 

Tabelul 14. Corpuri de apă-râuri aflate sub impactul presiunilor hidromorfologice  

(bazinul Dunărea-Marea Neagră) 

Tipul de risc Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul de Corpuri de Apă Râuri 8 6 24 

Procente, % 21.1 15.8 63.2 

Lungimea totală, km 138.6 142.4 549.1 

Procente, % 16.7 17.2 66.2 

2) Evaluarea de ansamblu a corpurilor de apă-râuri aflate la riscul 
neatingerii obiectivelor de mediu 

Identificarea corpurilor de apă la riscul neatingerii obiectivelor de mediu s-a 

efectuat utilizând principiul, ce presupune că fiecare tip presiune care depășește unul 

dintre criteriile de risc are un efect decisiv asupra stării de risc de ansamblu a întregului 

corp de apă. Întregul corp de apă afectat trebuie să fie inclus în categoria corpurilor de 

apă aflate la riscul neatingerii obiectivelor de mediu în cazul în care o categorie de risc 

este depășită într-un anumit loc din cadrul corpului de apă. 

Din cele 2982 km lungime totală a corpurilor de apă râuri, 98% se află la riscul 

neatingerii obiectivelor de mediu din cauza impactului poluării (celei difuze din 

agricultură). Respectând principiul „one-out-all-aut” toate cele 98% dintre CAR-uri sunt 

expuse riscului de a nu atinge o stare ecologică bună (tabelul 15 și figura 6). 

Tabelul 15. Rezultatele de evaluare a riscului - Modificări hidromorfologice și poluarea 

 

Fără risc Posibil la risc La risc 

Numărul 

CAR-uri 

Lungimea 

totală, km 

Numărul 

CAR-uri 

Lungimea 

totală, km 

Numărul 

CAR-uri 

Lungimea 

totală, km 

Modificări 

hidromorfologice 
8 138,6 63 1459,4 50 1384,1 

Procente 6,6 4,6 52,1 48,9 41,3 46,5 

Impactul 

poluării 
- - 3 70,5 118 2911,5 

Procente - - 2,5 2,4 97,5 97,6 

Impactul de 

ansamblu 
- - 2 59,8 119 2922,3 

Procente - - 1,6 2 98,4 98 
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Figura 6. Rezultatele finale de evaluare a riscului în bazinul Prutului și în bazinul Dunărea-

Marea Neagră 

3) Corpuri de apă-lacuri (CAL-uri): evaluarea presiunilor/impacturilor și 
riscurilor 

În cadrul bazinului râului Prut, din limitele teritoriale ale Republicii Moldova, 

sunt localizate 7 corpuri de apă-lacuri. Unul din ele (ferma piscicolă Cahul) a fost 

identificat ca corp de apă artificial (figura 7). În limitele bazinului Dunărea – Marea 

Neagră din limitele Republicii Moldova există doar un singur corp de apă de tip lac – 

partea moldovenească a lacului Cahul (circa 2 km2) (care nu a fost analizat). 

Lacul de acumulare Costești-Stânca are în prezent un volum total de 582 mil. m3 

și un volum util de 450 mil. m3, indici care sunt într-o continue descreștere în 

comparație cu cei inițiali (tabelul 16), reducerea volumului și adâncimii sunt cauzate de 

procesele de colmatare, care afectează, de fapt, toate corpurile de apă din cadrul 

bazinului. 

Tabelul 16. Parametrii cantitativi ai lacului de acumulare Costești-Stânca 

Anul 
Adâncimea 

medie (m) 

Adâncimea 

maximă 

(m) 

Volumul total 

(mln.m3) 

Suprafața apei 

NRN (km2) 

1978 (parametrii inițiali) 12,5 34,0 735 59,0 

2014 10,63 27,5 582 58,4 
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Figura 7. Corpuri de apă lacuri (naturale și artificiale) din cadrul districtului 

Un alt lac de acumulare după importanță, este Cahul, cu 8 secțiuni de ferme 

piscicole, utilizarea sa primară fiind cea piscicolă.  

Corpurile de apă-lacuri de origine naturală sunt amplasate în partea de sud-vest, 

în raionul Cahul din cursul inferior al râului Prut. Ele sunt incluse în zona Ramsar Nr. 

1029 „Lacurile Prutului de Jos”, ca zone umede de importanță internațională.  

Cel mai mare dintre lacuri este Beleu, componenta de bază a rezervației științifice 

„Prutul de Jos” ocupând două treimi din teritoriul rezervației. Suprafața acestuia este de 

8,5 km2, iar volumul apei constituie 8,39 mil.m3. Lacul Beleu este unul din cele mai 

mari lacuri din Republica Moldova și are legătură cu râul Prut printr-un sistem de gârle. 

Nivelul apei în lac depinde de nivelul apei râului Prut și, în particular, de nivelul apei 

fluviului Dunăre. Malul lacului este format din nisipuri și argile. În partea estică, lacul 

este delimitat de terasa râului Prut, care este puternic fragmentată de o rețea de ravene. 

Aceste forme erozionale reprezentau una din sursele importante de colmatare a lacului 

până la construcția căii ferate în anii 2007-2008. În prezent, în special în perioadele 

secetoase, se înregistrează o scădere a suprafeței lacului și transformarea sa parțială în 

pășune. 

Sistemul de lacuri Manta cu suprafața totală de 6,5 km², este format din 3 lacuri 

naturale, identificate ca corpuri de apă separate: Badelnic, Dracele, Rotunda. În prezent, 

adâncimea maximă a apei ajunge până la 2,8 m. 

Lacurile Manta și Beleu sunt înconjurate de pajiști de luncă și de corpuri mici de 

pădure. Principalele lor surse de alimentare cu apă sunt precipitațiile atmosferice, apele 

subterane, râul Prut (printr-un sistem de gârle și canale de drenaj). În prezent, sistemul 

de drenaj al lacului Manta se află într-o stare avariată, ce a cauzat, la rândul său, o 

scădere semnificativă a nivelului apei din lac. În momentul de față, sistemul lacustru 

Manta și Beleu se află în pericol de dispariție din cauza proceselor accentuate de 

colmatare ce poate afecta considerabil întregul ecosistem. Printre problemele, care se 
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înregistrează în ultimii ani, se poate menționa întreruperea legăturii dintre lac și râul 

Prut.  

Principalele surse de poluare sunt drumul auto magistral – (Cahul – Giurgiulești), 

calea ferată și drumul rutier național R26 (Hînceşti – Leova – Cahul - Slobozia Mare). 

O altă problemă importantă este pescuitul excesiv, lacul, de fapt, a fost împărțit de către 

localnici în parcele și în așa mod utilizat pentru pescuit, în același timp sistemul de 

lacuri Manta fiind influențat de barajele fermei piscicole Cahul. În baza modificărilor 

morfologice identificate, precum și calitatea chimică a apei din lacuri din sudul 

bazinului hidrografic, toate corpurile de apă sunt la risc (tabelul 17). 

Tabelul 17. Evaluarea riscului pentru corpurile de apă-lacuri 

Lacul Poziția Originea Tipul Suprafața, km2 Tipul 

riscului 

Costești-Stânca Albie CAPM De acumulare 42,56 La risc 

Badelnic Luncă Natural Natural 1,443 La risc 

Dracele Luncă Natural Natural 2,774 La risc 

Rotunda Luncă Natural Natural 2,329 La risc 

Beleu Luncă Natural Natural 8,538 La risc 

Antonești Luncă Natural Natural 0,986 La risc 

Ferma piscicolă Cahul  Luncă Artificial De acumulare 12,597 La risc 

 

3. Zonele protejate 
Zonele protejate în cadrul districtului Dunărea-Prut și Marea Neagră din 

Republica Moldova includ: 

a) Zonele desemnate pentru captarea apei potabile din surse de suprafață, 

gestionate de operatorii apă canal din oraşele (anul 2015): Edineț – 580000 m3, Briceni 

– 1390000 m3, Glodeni – 170 000 m3, Fălești – 140 000 m3, Ungheni – 1 470 000 m3, 

Nisporeni – 40 000 m3, Leova – 250 000 m3, Cantemir – 110 000 m3, Cahul – 1 380 000 

m3, Cimișlia – 30 000 m3, Basarabeasca – 170 000 m3 și Ștefan-Vodă – 20 000 m3. 

b) Zonele destinate pentru protecția speciilor acvatice de importanță economică 

sunt: fermele piscicole Cahul (satul Crihana Veche, raionul Cahul) și lacul de acumulare 

Costești-Stânca. 

c) Corpurile de apă destinate ca zone de agrement, inclusiv zonele desemnate în 

calitate de ape pentru scăldat – Zona recreațională de importanță națională Costești 

(Costești, raionul Rîșcani), conform prevederilor Regulamentului privind la reglarea 

activității zonelor de recreație a obiectelor acvatice. 

d) Zonele sensibile la nutrienți, inclusiv zonele desemnate ca fiind vulnerabile și 

zonele desemnate ca fiind sensibile – așezările umane fără instalații de tratare a apelor 

uzate (Briceni, Costești, Brătușeni, Ocnița, Hâncești, Basarabeasca, Taraclia, Comrat, 

Ciadîr-Lunga, Ștefan-Vodă); așezările umane cu o descărcare inadecvată a apelor uzate 

și acele localități care nu dispun de sisteme pentru tratarea biologică a apelor uzate 

(Lipcani, Edineț, Fălești, Ungheni, Cantemir, Vulcănești ș.a.). 

e) Zonele desemnate pentru protecția habitatelor sau a speciilor în cazul în care 

menținerea sau ameliorarea stării apelor este un factor important în protecția acestora, 
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inclusiv cele peste 130 areale, prevăzute în Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind 

Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat și care includ 3 categorii de obiecte naturale: 

(1) Înființate în conformitate cu clasificarea Uniunii Internaționale pentru 

Conservarea Naturii (IUCN): 

a) rezervații naturale științifice: Rezervația Prutul de Jos, 1691 ha, Slobozia Mare, 

raionul Cahul și Rezervația Pădurea Domnească, 6032 ha, raioanele Glodeni și Fălești; 

b) monumente ale naturii: numeroase, inclusiv 30 geologice și paleontologice, un 

monument hidrologic și 25 monumente botanice; 

c) rezervații naturale: 24, inclusiv două cu caracter complex de conservare a 

naturii – Rezervația Naturală Cantemir și ecosistemul acvatic Lebăda Albă, și 21 

rezervații forestiere; 

d) arii peisagistice protejate: 18 arii peisagistice protejate; 

e) rezervații de resurse: 6 rezervații de resurse naturale; 

f) zone multifuncționale: o luncă inundabilă cu vegetație de mlaștină; 

(2) Înființate suplimentar la clasificarea IUCN: monumente de artă peisagistică; 

(3) Înființate prin alte documente internaționale: o zonă umedă de importanță 

internațională – Lacurile Prutului de Jos, 19 152 ha (Zona Ramsar Nr. 1029). 

Au fost identificate corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate 

consumului uman, care oferă, în mediu, mai mult de 10 m3 apă/zi sau care deservesc 

mai mult de 50 de persoane. În acest sens, Republica Moldova este obligată să 

monitorizeze toate corpurile de apă care oferă (în mediu) mai mult de 100 m3 apă/zi.  

Pentru apele de suprafață în bazinul Dunărea-Prut și Marea Neagră au fost 

identificate 12 puncte de captare a apei, punctele de control fiind doar în două secțiuni 

(Ungheni și Cahul). 

Rețeaua Națională de monitorizare a apelor subterane în districtul hidrografic 

Dunărea-Prut și Marea Neagră din Republica Moldova este formată din 61 de stații de 

monitorizare instalate în acviferele arteziene neizolate și sunt folosite pentru observațiile 

obișnuite cu privire la cantitatea și calitatea acviferelor afectate de captări. Parametrii și 

frecvența de monitorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii apelor și 

Regulamentului privind Monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de 

suprafață și a apelor subterane. 

 

4. Programul și rețeaua de monitorizare 

1) Monitorizarea.  

Programele de monitorizare sunt necesare pentru a stabili o viziune coerentă și 

completă a stării apelor în cadrul fiecărui district hidrografic. Principalele obiective de 

mediu pentru apele de suprafață sunt: determinarea nivelului de contaminare a apelor de 

suprafață, identificarea cazurilor de poluare extrem de mare, monitorizarea surselor de 

poluare, precum și pentru a trimite notificarea în timp util a autorităților locale și 

centrale autorizate în luarea deciziilor în vederea eliminării sau atenuării efectelor. 
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2) Sistemul de monitorizare a apelor de suprafață în Bazinul Hidrografic 
al râului Prut.  

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) este instituția responsabilă la nivel 

național pentru monitorizarea hidrobiologică, hidrochimică și hidrologică a râurilor și 

lacurilor republicii. Monitorizarea sistematică a calității apelor de suprafață în bazinul 

râului Prut până în anul 2013 se realiza în 14 locații de monitorizare (figura 8). Începând 

cu anul 2014, pentru bazinul r. Prut se implementează treptat un alt program de 

monitorizare, care constă din 30 de stații de monitorizare: 8 locații situate pe râul Prut, 

1– lac artificial, 2 – lacuri naturale și 19 – pe afluenți. În procesul de dezvoltare a 

programului de monitorizare au fost utilizate datele și informațiile din expedițiile 

comune în bazinul hidrografic pilot, Joint Field Survey (JFS) I-III și programele 

naționale de monitoring desfășurate în bazinul râului Prut. În plus, pentru anul 2015 au 

mai fost incluși doi afluenți ai Prutului: r. Medveja și r. Glodeanca. 

Până în prezent monitorizarea apelor de suprafață din bazinul hidrografic (BH) 

Prut include: i) 6 locații de monitoring pentru programul de supraveghere cu frecvență 

lunară, ii) 2 secțiuni pentru programul de supraveghere cu frecvență de 6 ori/an, iii) 15 

puncte pentru programul de supraveghere cu frecvență trimestrială și iv) 11 secțiuni 

pentru programul operațional cu frecvență trimestrială. 

Monitoringul fizico-chimic cuprinde următorii indicatori: temperatura, pH, 

conductivitatea, transparenţa, turbiditatea, coloraţia, conţinutul oxigenului dizolvat, 

saturaţia, consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen cu bicromat, 

consumul chimic de oxigen cu mangan, suspensii totale, mineralizarea, azot de amoniu, 

azot de nitrat, azot de nitrit, azot mineral, fosfor mineral, fosfor total, ioni de cloruri, 

ioni de sulfaţi, fier total, fenoli, produse petroliere, detergenţi anionoactivi, alcalinitatea, 

ioni de calciu, ioni de magneziu, duritatea totală, ioni de sodiu, ioni de potasiu, suma 

ionilor, siliciu, metale grele (cupru, zinc, nichel, plumb şi cadmiu), hidrocarburi 

poliaromatice şi pesticide organoclorurate. 

Monitoringul biologic include:  

i) pentru râuri: bacterioplancton, fitoplancton, inclusiv clorofila „a”, 

macronevertebrate bentonice, fitobentos și zooplancton; 

ii) pentru lacuri: bacterioplancton, fitoplancton, inclusiv clorofila „a”, 

macronevertebrate bentonice, fitobentos, zooplancton, vegetația macrofită. 

Monitorizarea transfrontalieră cu România pe râul Prut se desfășoară în 

conformitate cu Regulamentul de cooperare bilaterală cu Administrația Națională 

„Apele Române” și Departamentul Bazinal Prut-Bârlad (Iași) în șapte secțiuni de 

monitorizare: 

i) prelevarea lunară a probelor comune și schimbul echivalent de informații cu experții 

din România se desfășoară în următoarele locații: orașul Ungheni, localitățile Valea 

Mare și Giurgiulești; 

ii) prelevarea trimestrială a probelor și schimbul echivalent de informații cu experții 

din România se desfășoară în următoarele locații: Lipcani, Costești, Leova și Cahul. 

Monitorizarea transfrontalieră cu Ucraina pe râul Prut. Începând cu anul 2009, 

s-a reluat monitorizarea trimestrială comună în ceea ce privește prelevarea probelor și 

schimbul de informații pe râul Prut cu Ucraina. Prelevarea probelor și schimbul de 
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informații la stația de monitorizare „Mămăliga-Criva” (punctul de trecere a frontierei) 

de pe râul Prut se desfășoară împreună cu Direcția Bazinieră Nistru-Prut de gestionare a 

resurselor de apă a Agenției de Stat pentru Resursele Acvatice din Ucraina, 

Managementul Resurselor de apă din Bazinul Fluviului Nistru - Prut (orașul Cernăuți).   

În cadrul Rețelei Transnaționale de Monitorizare (TNMN) au fost selectate pe r. 

Prut 5 locații de monitorizare (Lipcani, Costești, Braniște, Valea Mare și Giurgiulești) 

cu scopul de analiză și evaluare lunară a unui set de parametri hidrochimici și 

hidrobiologici, precum și a unor indicatori de calitate ai aluviunilor acvatice.   

Monitorizarea și evaluarea hidromorfologică în bazinul râului Prut până în 

prezent nu a fost efectuată din cauza lipsei surselor financiare, insuficienței 

echipamentelor specializate și a specialiștilor calificați. 

 
Figura 8. Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață în Bazinul Hidrografic al râului Prut 

a) Statutul ecologic al corpurilor de apă-râuri  

Calitatea apelor de suprafață în limitele bazinului hidrografic Prut a fost evaluată 

în baza informației oferite de SHS pentru anii 2013-2015 și a celei obținute ca rezultat al 

desfășurării expedițiilor anuale în bazinul hidrografic Prut în cadrul proiectului EPIRB. 

Calitatea apei r. Prut după indicatorii hidrochimici, pe parcursul anilor 2013 – 

2015, corespunde claselor de calitate de la „poluată moderat” până la „foarte poluată” 

(tabelul 18). Conform parametrilor hidrobiologici calitatea apei r. Prut se atribuie 

claselor de calitate de la „bună” până la „foarte poluată”. Parametrii fizico-chimici ce au 

avut un rol determinant în stabilirea clasei de calitate conform principiului „cel mai jos 

punctaj” sunt următorii: consumul chimic de oxigen, azot de amoniu, ioni de sodiu și 

potasiu, fenoli și produse petroliere. În unele secțiuni ale r. Prut s-au depistat 

concentrații sporite de fier total (s. Lipcani, s. Valea Mare, or. Leova, or. Cahul și s. 
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Giurgiulești), cupru dizolvat (s. Criva), zinc total și dizolvat (s. Lipcani, or. Leova) și 

cadmiu dizolvat (s. Giurgiulești).  

Conform parametrilor hidrobiologici calitatea apei r. Prut se atribuie claselor de 

calitate de la „bună” până la „foarte poluată” (tabelul 18). Fitoplactonul a avut un rol 

determinant în stabilirea statutului apei, atât conform indicelui saprobic, cât și biomasa 

acestuia. Întrucât pentru parametrii biologici nu a fost elaborat un indice multimetric, 

aceștia sunt încă considerați de „mai puțină încredere” decât parametrii chimici. 

Totodată, sistemul de monitoring hidrobiologic al calității apelor de suprafață nu 

supraveghează fauna piscicolă, un indicator important conform DCA. 

Râurile mici sunt foarte poluate și calitatea apei acestora se atribuie conform 

elementelor hidrobiologice de la clasa de calitate „bună” până la „foarte poluată”. 

Conform parametrilor hidrochimici, calitatea apei afluenților r. Prut se caracterizează ca 

„poluată” sau „foarte poluată” (tabelul 18). Această situație este dovedită de valorile 

sporite ale consumului chimic și biochimic de oxigen, mineralizării, ionilor de sulfați, 

ionilor de sodiu și potasiu, concentrației de fier total, produse petroliere și fenoli. De 

asemenea, în râurile mici au fost monitorizate metalele grele: cupru și zinc, concentrația 

cărora în mare parte se încadrează în limitele până la clasa a III-a de calitate, cu excepția 

concentrației de zinc dizolvat în r. Frăsinești, r. Racovăț și r. Varșava, care a atins valori 

atribuite clasei a IV-a de calitate, adică „poluată”. Faptul că afluenții r. Prut sunt foarte 

poluați a fost demonstrat încă o dată în rezultatul expediției desfășurate în anul 2015. 

Rezultatele JFS 2013-2015 au demonstrat că modificările hidromorfologice 

afectează în mod considerabil starea ecologică a râurilor. Cele mai semnificative 

presiuni în cadrul bazinului hidrografic Prut sunt întreruperea continuității râului de 

către baraje și captarea apei. Toți afluenții mici sunt reglați și în consecință au un 

potențial ecologic slab. 

Totodată, pentru corpurile de apă a căror stare conform elementelor biologice, 

hidromorfologice și fizico-chimice nu se cunoaște, a fost efectuată interpolarea datelor 

după următorul principiu: clasa de calitate s-a stabilit conform calității corpului de apă 

din aval. 

În conformitate cu anexa X a DCA au fost monitorizate substanțele prioritare din 

grupul pesticidelor organoclorurate, hidrocarburilor poliaromatice și a bifenililor 

policlorurați, precum și metale grele. Cu toate că uneori au fost depistate cantități mici 

de naftalină, fluoranten, Diclor-Difenil-Dicloretanul (DDE) și Diclor-Difenil-

Tricloretanul (DDT) acestea nu au depășit normele stabilite. 

Pe parcursul JFS-1 au fost depistați poluanți organici persistenți în trei mostre 

(tabelul 18), cu concentrații ce depășesc standardul de calitate a mediului exprimat ca 

valoare medie anuală (SCM-MA) conform Directivei 2013/39/UE pentru DDT total în 

punctul de monitoring r. Lăpușna-s. Lăpușna. Această locație de monitoring nu a fost 

revizitată pe parcursul JFS-2 întrucât a fost inclusă în programul anual de monitoring.   

Conform rezultatelor analizelor obținute în JFS-2, concentrații ale pesticidelor 

organoclorurate ce depășesc limita de cuantificare au fost depistate în afluentul Valea 

Galmage, localitatea Zîrnești (tabelul 18). Astfel, corpurile de apă-râuri cu parametrii de 

calitate a apei care se califică în clasa a III-a sau într-o clasă mai poluată se pot 

considera ca fiind „la risc”. 
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Tabelul 18. Calitatea apei corpurilor de apă din bazinul hidrografic al r. Prut 

Locația de monitorizare  

Starea apei 

conform 

parametrilor 

biologici 

Starea apei 

conform 

parametril

or chimici 

Starea apei 

conform 

parametrilor 

hidromorfo-

logici 

Statut 

ecologic 

r.Prut – s.Criva 

 

III  III 

r.Prut – s.Lipcani, 0,2 km în amonte III III I III 

r.Prut – s.Branişte, 0,2 km în amonte III III  III 

r.Prut – or.Ungheni, 1,2 km aval de pod II III I III 

r.Prut – s.Valea Mare, în aval de gura 

r.Jijia III IV II IV 

r.Prut – or.Leova, 0,2 km în amonte II IV I IV 

r.Prut – or.Cahul, 3,5 km în aval III IV  IV 

r.Prut - s.Giurgiuleşti III V II V 

r. Șovățul Mare - s. Ilenuța III V  V 

r. Camenca - s. Camenca III V IV V 

r. Ciuhureț - s. Zaicani III IV  IV 

r.Ciuhur – s.Horodişte III IV IV IV 

r. Delia - or. Ungheni III V  V 

r. Delia - s. Pîrlița IV V  V 

r. Frăsinești - s. Frăsinești III V  V 

r. Larga - s. Chircani III V IV V 

r. Nîrnova - s. Ivanovca II V III V 

r. Racovăț - s. Gordinești,  amonte III IV IV IV 

r. Sărata - s. Vozneseni III V III V 

r.Sărata – s.Vîlcele, în aval IV V I V 

r. Tigheci - s. Tigheci III V IV V 

r. Valea Calmage - s. Zîrnești III V IV V 

r. Varșava - s. Valea Mare III V  V 

r. Vilia - s. Tețcani III IV II IV 

r.Gîrla Mare - s.Catranîc III V III V 

r.Gîrla Mare - s.Sărata Nouă III V  V 

r.Lăpușna - s. Lăpușna III V IV V 

r.Lăpuşna – s.Sărata Rezeşi V V II V 

lac ac. Costeşti  - pe r.Prut, or.Costeşti II III  III 

lac. Manta – s.Manta III IV  IV 

lac.Beleu – s.Slobozia Mare III IV  IV 
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b) Statutul ecologic al corpurilor de apă-lacuri 

Analiza statutului ecologic și chimic al apei pentru corpurile de apă lacuri a fost 

efectuat folosind aceleași principii ca și în cazul corpurilor de apă-râuri. În ansamblu, se 

observă că statutul ecologic al lacului de acumulare Costești-Stânca este moderat. 

Conform parametrilor hidrobiologici, calitatea apei lacului de acumulare Costești-

Stânca poate fi atribuită clasei a II-a, însă indicatorii fizico-chimici indică o poluare 

moderată a apei lacului după consumul chimic de oxigen, conținutul de fier total, fenoli 

și produse petroliere. Totodată, ca rezultat al monitoringului substanțelor prioritare, au 

fost depistate concentrații mici de naftalină și fluoranten. 

În cazul celorlalte lacuri monitorizate în bazinul hidrografic a r. Prut, Manta și 

Beleu, calitatea apei corespunde clasei a IV-a, adică este „poluată”. Chiar dacă studiul 

parametrilor hidrobiologici indică că calitatea apei ar corespunde clasei a III-a, conform 

elementelor fizico-chimice apa acestor două lacuri este poluată după următorii 

indicatori: oxigen dizolvat, consumul chimic de oxigen, sulfați, ioni de sodiu și potasiu, 

precum și zinc dizolvat. Deci, toate aceste trei lacuri monitorizate pot fi considerate 

drept corpuri de apă aflate la riscul neatingerii obiectivelor de mediu.  

c) Deficiențele sistemului de monitorizare 

În DCA și ghidurile acesteia se menționează că frecvența programului de 

monitorizare pentru parametrii chimici trebuie să se efectueze lunar sau trimestrial. Cu 

toate acestea, în Republica Moldova aceasta se realizează și mai rar din cauza 

incapacității tehnice și a insuficienței surselor financiare pentru asigurarea cu reactivi 

chimici și consumabile adecvate activității desfășurate, materiale de referință certificate, 

precum și pentru mentenanța echipamentului. Din aceste motive, în anumite locuri se 

efectuează doar monitorizarea condițiilor generale.  

 

3) Monitorizarea apelor de suprafață în bazinele Dunării și Mării Negre 

Până în anul 2013, monitorizarea sistematică a calității apelor de suprafață în 

concordanță cu indicatorii biologici și chimici în bazinul Dunărea-Marea Neagră a fost 

efectuat în 8 puncte de monitorizare: inițial în 4 râuri și 2 lacuri, iar începând cu anul 

2014, s-au mai adăugat 2 stații de monitorizare și supraveghere pe râurile Schinoasa și 

Salcia Mare (tabelul 19). Structura și conținutul acestui program de monitorizare 

reprezintă rezultatul activităților desfășurate în conformitate cu Proiectul EPIRB. 

Trebuie de menționat, că din cele 38 de corpuri de apă de suprafață delimitate, numai 10 

corpuri de apă sunt monitorizate. Monitoringul fizico-chimic și analiza elementelor 

biologice include aceiași indicatori specificate anterior. 

a) Starea ecologică și chimică 

În perioada 2012-2014 în aceste bazine a fost realizat un program de monitoring 

pentru  parametrii biologici și chimici, cu excepția r. Cahul - stația satul Etulia, unde a 

fost stabilit un program de monitoring operațional. Potrivit parametrilor biologici, 

calitatea apei a variat între clasa a 3-a (mediu) și a 5-a (foarte poluat). Cei mai siguri 

parametri biologici sunt considerați clorofila „a” și fitoplanctonul (indicele saprobic) 

bazați pe metodele utilizate pentru determinare și capacitățile laboratorului SHS. În 
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acest sens, clorofila „a” este un parametru acreditat, iar analizele sunt efectuate în 

concordanță cu ISO 10260. 

Tabelul 19. Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață și frecvența în Bazinele fluviului 

Dunărea și Mării Negre pe teritoriul Republicii Moldova. 

S – monitorizarea de supraveghere; O – monitoringul operațional 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea 
Stația de monitoring  

Tipul de 

monitoring 

potrivit DCA  

Frecvența, ori 

per an 

Chimic/Biologic 

Râurile 

1 Schinoasa Satul Mihailovca S 4/2 

2 Cogîlnic În amonte de orașul Hîncești S 4/2 

3 Cogîlnic În amonte de orașul Cimișlia S 4/2 

4 Lunga În amonte de orașul Ceadîr-Lunga S 4/2 

5 Lunga În aval de orașul Ceadîr-Lunga S 4/2 

6 Ialpug Satul Mirnoe  S 4/2 

7 Cahul Satul Etulia  O 4/2 

8 Salcia Mare Satul Vinogradovca S 4/2 

Lacuri 

9 Bazinul Comrat  Municipiul Comrat  S 4/2 

10 Bazinul Taraclia  Orașul Taraclia S 4/2 

De asemenea, condițiile generale fizice și chimice au fost utilizate în calitate de 

susținere a evaluării Stării Ecologice. Deci, calitatea apei în CA monitorizat din cadrul 

fluviului Dunărea și bazinele Mării Negre în concordanță cu parametrii fizico-chimici a 

variat între clasa a IV-a (poluată) și a V-a (foarte poluată). 

Potrivit principiului ”One-Out, All-Out” starea generală ecologică a fost stabilită 

ca proastă pentru r. Schinoasa - COG_SCI_02, r. Cogîlnic -CA COG_02, r. Salcia 

Mare-IAL_SAL_04 și r. Cahul -CAH_03. Pentru alte corpuri de apă monitorizate, 

starea ecologică a 16% din toate CA delimitate este proastă. 

Programul de monitoring pentru bazinul Dunărea-Marea Neagră este unul 

deficient și nu permite stabilirea calitativă a statutului ecologic a corpurilor de apă. 

4) Rețeaua existentă de monitorizare a apelor subterane în bazinul 
Prutului  

Rețeaua națională de monitorizare a apelor subterane din bazinul râului Prut este 

prezentată în Anexele 15 și 16. 

Distribuția rețelei de monitoring în cadrul corpurilor de apă subterană delimitate 

(CAS) este următoarea: 

a) Aluvial (aA3), G100 – 8 foraje de monitorizare; 

b) Badenian-Sarmațian (N1S1), G200 – 4 foraje de monitorizare; 

c) Sarmațian Superior-Meoțian  (N1S3-m), G300 – 2 foraje de monitorizare; 

d) Sarmațian Mediu (Congerian, N1S2), G400 – 7 foraje de monitorizare; 

e) Ponțian (N2p), G500 – 2 foraje de monitorizare; 

f) Silurian-Cretaceu (K2S1), G600 – 9 foraje de monitorizare. 

Se propune de a menține toate forajele de monitorizare existente, dat fiind faptul 

că va fi dificil din punct de vedere economic de a fora în Republica Moldova în viitorul 

apropiat sonde de monitorizare noi. Este de recomandat instalarea (reabilitarea) a 7 
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puncte de control suplimentare pentru ca fiecare corp de apă subterană delimitat să 

dețină cel puțin cinci stații de monitorizare de supraveghere (anexa 17). Numărul total al 

forajelor de monitorizare de supraveghere conform DCA va fi 39 (anexa 18). 

Trăsătură specifică a acviferelor din Republica Moldova este mineralizarea 

ridicată (cantitatea totală de substanțe solide dizolvate) care este legată de 

disponibilitatea mineralelor solubile de gips din apă. Datorită gradului ridicat de 

salinitate în toate straturile acvifere productive, conținutul de reziduu sec atinge 1,5 g/l, 

cantitate aprobată de standardul privind apa potabilă din Republica Moldova (Norma 

europeană fiind de 1,0 g/l). Se consideră că captarea apelor subterane accelerează 

infiltrarea apelor saline, lucru care necesită o monitorizare permanentă. Se propune și o 

monitorizare de investigație în acest sens, pentru elucidarea motivului unui asemenea 

grad ridicat de salinitate.  

Monitoringul Operațional precum și Monitoringul zonelor de protecție a apei 

potabile de asemenea, se realizează de către societățile de aprovizionare cu apă, care 

captează peste 100 m3/zi, în mediu, pentru consumul menajer. 

Monitorizarea locațiilor poluate (monitoringul de prevenire) se organizează cu 

scopul de a obliga potențialii poluatori de a efectua o monitorizare a apelor subterane. 

Modificările legislației cu privire la apă se fac cu scopul de a obliga utilizatorii și 

poluatorii de apă să monitorizeze impactul activităților economice asupra mediului 

înconjurător.  

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale planifică renovarea rețelei existente 

de monitorizare și instalarea înregistratorilor electronici de date în 14 sonde de 

monitorizare existente. Un nou foraj de monitorizare va fi săpat și utilat cu un dispozitiv 

de transfer de date. Echipamentul modern de monitorizare a apelor subterane va furniza 

date fiabile, care vor fi utilizate pentru programele de monitoring de supraveghere și 

operațional. 

5) Rețeaua de monitoring a apelor subterane din bazinul Dunărea – 
Marea Neagră 

Rețeaua de monitoring din bazinul Dunărea – Marea Neagră este compusă din 29 

de sonde (tabelul 20), din care 10 sonde sunt amplasate în zone cu regim slab perturbat, 

19 sonde se află în zone cu regim perturbat. 

Repartizarea rețelei pe corpurile de ape subterane delimitate este următoarea: 

1) Orizont acvifer aluvial-deluvial a,adA3, holocen(QDMN0100) – 9 sonde; 

2) Complexul acvifer al pliocen-pleistocenului N2A2(QDMN0200) – 0 sonde; 

3) Orizontul acvifer ponțian N2p (GDMN0300) – 5 sonde de monitoring; 

4) Complexul acvifer al Sarmațianului Superior-Meoțian N1s3-m (GWDMN0400) – 2 

sonde; 

5) Orizontul acvifer al sarmațianului mediu N1s2(nisip) (GWDMN0500) - 3 sonde; 

6) Complexul acvifer Badenian-Sarmațian N1b-s (GWDMN0600) - 10 sonde. 

Distribuția sondelor de monitorizare pe orizonturi și spațial nu este uniformă. 

Sondele de monitorizare nu sunt dotate cu senzori automați. Nivelul apelor subterane se 

înregistrează manual. Observațiile asupra regimului termic nu se efectuează. 
 

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/321-agentia-pentru-geologie-si-resurse-minerale
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Tabelul 20. Rețeaua de monitoring din bazinul Dunărea – Marea Neagră 

Nr. Localitatea Vârsta rocii Altitudinea, 

m 

Codul Corpului 

de Apă 

Litologia 

22-315 Fundul Galbenei N1b-s 169.2 GWDMN0600 Calcare 

26-105 Cimișlia N1s3-m 80.5 GWDMN0400 Nisipuri 

26-213 Cimișlia N1b-s 78.9 GWDMN0600 Calcare 

26-218 Cimișlia N1b-s 102.4 GWDMN0600 Calcare 

26-219 Cimișlia N1b-s 83.9 GWDMN0600 Calcare 

26-220 Cimișlia N1b-s 102.3 GWDMN0600 Calcare 

28-465 Ștefan-Vodă N1b-s 164.6 GWDMN0600 Calcare 

28-466 Ștefan-Vodă N1b-s 159.6 GWDMN0600 Calcare 

30-070 Tomai aA3 58.2 QDMN0100 Nisipuri 

30-071 Tomai aA3 58.0 QDMN0100 Nisipuri 

30-099 Comrat N1b-s 64.7 GWDMN0600 Calcare 

30-161 Tomai N1s3-m 64.0 GWDMN0400 Nisipuri 

30-226 Ceadîr-Lunga N1s2 95.0 GWDMN0500 Nisipuri 

30-233 Ceadîr-Lunga N1s2 53.8 GWDMN0500 Nisipuri 

30-584 Tvardița N2p 180.6 GDMN0300 Nisipuri 

30-586 Tvardița aA3 182.9 QDMN0100 Luturi  

30-587 Tvardița aA3 183.4 QDMN0100 Nisipuri 

30-852 Ceadîr-Lunga N1b-s 49.0 GWDMN0600 Calcare 

30-853 Ceadîr-Lunga N1b-s 129.1 GWDMN0600 Calcare 

32-051 Albota-de-Sus N1s2 83.7 GWDMN0500 Nisipuri 

32-588 Taraclia aA3 18.4 QDMN0100 Nisipuri 

32-589 Taraclia aA3 18.2 QDMN0100 Nisipuri 

32-590 Taraclia aA3 18.3 QDMN0100 Nisipuri 

32-591 Taraclia aA3 19.1 QDMN0100 Nisipuri 

33-107 Vulcănești N2p 61.7 GDMN0300 Nisipuri 

33-111 Vulcănești N2p 109.6 GDMN0300 Nisipuri 

33-113 Vulcănești N2p 62.5 GDMN0300 Nisipuri 

33-117 Vulcănești N2p 87.6 GDMN0300 Nisipuri 

33-481 Vulcănești aA3 50.4 QDMN0100 Nisipuri 

6) Programul de monitorizare propus pentru corpurile de apă subterane 
în conformitate cu DCA  

Programele privind monitorizarea apelor subterane în bazinul hidrografic Prut, se 

bazează pe înțelegerea actuală a conceptului de hidrosferă subterană și presiuni 

antropice, având în vedere rețelele de monitorizare și programele de observare existente 

și a unor eventuale măsuri care să reflecte cerințele DCA (anexele 15-16). 

Problemele monitorizării apelor subterane din bazinul Dunărea – Marea Neagră 

sunt similare cu cele din bazinul r. Prut, de aceea ele nu vor fi prezentate separat. 

Toate corpurile de apă subterane delimitate au o stare cantitativă și chimică bună, 

deși de cele mai multe ori apele subterane au un grad destul de mare de mineralizare (se 

presupune din cauze naturale). Programul monitoringului de supraveghere se elaborează 

pentru corpurile de apă subterane cu o stare chimică bună. 

Programul de monitorizare a apelor subterane în conformitate cu DCA în cadrul 

bazinului râului Prut constă în monitorizarea cantitativă și chimică care va fi în 

continuare subdivizat în subprogramul de supraveghere, operațional și de investigație. 
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Conform cerințelor DCA privind zonele de protecție a apei potabile va fi inclus și 

abordat, de asemenea, și monitoringul locațiilor poluate (monitoringul de prevenire). 

Rețeaua existentă de monitorizare a apelor subterane a fost revizuită pentru a 

stabili compatibilitatea sa cu cerințele DCA. Programul de monitorizare a apelor 

subterane propus recent se bazează pe înțelegerea conceptuală a presiunilor 

hidrogeologice și antropice prezentate pentru fiecare corp de apă subterană delimitat și 

vor fi revizuite până în momentul când această înțelegere va aduce îmbunătățiri sau, cel 

puțin, o dată la fiecare ciclu de planificare a monitoringului (o dată la 6 ani). 

Programul de monitoring de supraveghere a fost propus pentru toate corpurile de 

apă subterane cu o stare cantitativă și chimică bună. Numărul minim de puncte de 

control din fiecare corp de apă subterană este de trei: acoperind zonele de reîncărcare, 

tranzit și evacuare. Este propusă și instalarea a cinci sonde de monitorizare în fiecare 

corp de apă subterană cu caracteristici hidrochimice și hidrodinamice omogene. 

Programul de monitorizare operațională se concentrează pe observarea corpurilor 

de apă subterană aflate „la risc“, stabilește prezența oricărei tendințe pe termen lung de 

creștere a concentrației de poluanți induse antropic, sprijină proiectarea Programului de 

Măsuri și evaluează eficiența unor asemenea măsuri. 

Măsurătorile nivelului și debitului apelor subterane se efectuează în: 

i) Foraje de monitorizare și/sau sonde de producție în corpurile de apă subterane 

delimitate pentru observarea și prevenirea impactului antropic negativ (cel puțin 5 stații 

de monitorizare în fiecare corp de apă subterană omogen);  

ii) Acvifere transfrontaliere cu România și Ucraina; 

iii) Punctele de captare a apelor subterane (monitorizarea operațională de pe 

lângă sonde);  

iv) Corpurile de apă de suprafață în perioadele de secetă.  
 

5. Obiectivele de mediu și excepțiile  
Obiectivele de mediu prevăzute în DCA, reprezintă unul din elementele 

principale ale Planului de Gestionare având ca scop protecția și utilizarea durabilă a 

resurselor de apă în bazinul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. În Art. 4 al DCA 

sunt stabilite obiectivele de mediu care, în mare parte, sunt valabile și pentru Republica 

Moldova. Totuși, posibilitățile de realizare a acestora, diferă de la țară la țară, fiind în 

funcție de potențialul lor economic și de calitatea actuală a resurselor de apă. Reieșind 

din situația actuală din republică în acest domeniu, obiectivele de mediu aplicate vor fi 

direcționate spre: 

Prevenirea deteriorării în continuare a stării actuale a corpurilor de apă de 

suprafață și subterane. Acest obiectiv se aplică pentru corpurile de apă de suprafață, 

pentru care au fost identificate mai multe tipuri de riscuri și presiuni, iar atingerea 

„calității și cantității bune” este practic imposibilă în următorii 6 ani. 

Reducerea progresivă a poluării cu ape uzate și încetarea evacuărilor de ape 

uzate netratate în apele de suprafață prin implementarea măsurilor necesare. Obiectivul 

se aplică pentru corpurile de apă, unde există surse punctiforme de poluare (deversări de 

ape uzate menajere și industriale) și există o evidență privind volumul și calitatea apelor 

uzate deversate (pentru a efectua un monitoring) în conformitate cu prevederile 
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Hotărârii Guvernului nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau 

în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale. 

Asigurarea gestionării durabile a resurselor de apă se aplică pentru corpurile 

de apă-lacuri (Costești-Stânca, complexul lacurilor naturale Manta și Beleu – tabelul 21) 

și pentru corpurile de apă de suprafață a r. Prut (amplasate pe albie). Este valabil pentru 

corpurile de apă, care dispun la moment de resurse suficiente de apă și reprezintă, 

pentru următorul ciclu, o potențială sursă de extindere a rețelei de apeducte pentru 

aprovizionarea populației cu apă potabilă. 

Atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de 

către legislația comunitară. În cazul zonelor protejate, în primul rând, la moment se 

impune delimitarea și cartarea corectă pentru toate sursele de captare a apelor (atât de 

suprafață, cât și subterane) și crearea registrului respectiv. Atribuirea acestor suprafețe 

statutului de zonă protejată, cu toate avantajele care vor rezulta, reprezintă un obiectiv 

realizabil în următorii 6 ani. 

Tabelul 21. Obiectivele de mediu propuse pentru corpurile de apă - lacuri 

Cod Nume 

Prevenirea 

deteriorării în 

continuare a 

stării actuale a 

corpurilor de 

apă de 

suprafață și 

subterane 

Reducerea 

progresivă 

a poluării 

Asigurarea 

gestionării 

durabile a 

resurselor 

de apă 

Atingerea 

standardelor 

și 

obiectivelor 

stabilite 

pentru 

zonele 

protejate 

MDHMWB020101 
Costești-

Stânca 
+ - + + 

MDN020104 Badelnic + + + + 

MDN020103 Dracele + + + + 

MDN020102 Rotunda + + + + 

MDN020101 Beleu + + + + 

MDN020106 
Prut fără 

nume 
+ + + + 

MDAWB020104 
Lacurile 

piscicole 

Cahul 

+ + + + 

+ obiectivul se aplică 

- obiectivul nu se aplică 

 

Dintre obiectivele de mediu, care practic vor fi imposibil de realizat în următorii 

6 ani, menționăm îmbunătățirea și restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafață, 

inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de apă puternic modificate, 

precum și a corpurilor de apă subterane în vederea atingerii „stării bune”. 

În esență, atingerea obiectivelor de mediu până în anul 2022, presupune: 

i) pentru corpurile de apă de suprafață: îmbunătățirea stării ecologice și a stării 

chimice, respectiv a potențialului ecologic pentru corpurile de apă puternic 

modificate; 

ii) pentru corpurile de apă subterane: menținerea stării chimice bune și îmbunătățirea 

stării cantitative; 
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iii) pentru zonele protejate: delimitarea acestora și atribuirea statutului de protecție; 

iv) nedeteriorarea stării corpurilor apelor de suprafață și subterane. 

În cazul în care obiectivele de mediu nu pot fi atinse conform prevederilor DCA 

(pentru 98% din corpurile de apă de suprafață) și conform art. 38 alin. (5) din Legea 

apelor, se cere excepții de la atingerea obiectivelor de mediu. În cazul unor circumstanțe 

excepționale legate de cauze naturale (inundații, secete) ori dacă, în comparație cu 

beneficiul anticipat, acest lucru ar fi posibil doar la un cost disproporționat de mare în 

raport cu fezabilitatea tehnică, comitetul districtului bazinului hidrografic poate, de 

asemenea, solicita Guvernului derogare de la conformitatea cu obiectivele de mediu 

pentru ape. Totuși, conținutul minim al planului de măsuri ce vor fi stabilite, dar și 

criteriile derogării acordate se stabilesc de Guvern. Excepțiile de la obiectivele de mediu 

se vor face pe baza Analizei cost beneficiu și Analiza de disproporționalitate. 

Atingerea obiectivelor de mediu este dependentă nemijlocit de valoarea și tipul de 

presiuni identificate. Unele tipuri de presiuni, cum ar fi poluarea difuză din agricultură, 

pot fi relativ mai simplu diminuate prin plantarea fâșiilor riverane de protecție, 

reducerea suprafețelor și ecologizarea activităților agricole; alte presiuni, exercitate de 

deversarea apelor uzate neepurate din orașe, sunt mai costisitor de eliminat. Clasificarea 

corpurilor de apă, în raport cu posibilitatea de atingere a obiectivelor de mediu, s-a 

realizat prin indexarea categoriilor de presiuni versus statutul corpurilor de apă. 

Presiunea totală asupra corpurilor de apă a fost calculată prin însumarea tuturor tipurilor 

de presiuni cu valori de la 1 (risc scăzut) până la 3 (la risc). Valorile rezultate au fost 

grupate în 3 clase, fiecare clasă corespunzând unui ciclu de implementare a planului de 

management (figurile 9 – 10). 

Astfel, în primul ciclu (2017-2022), în districtul Dunărea-Prut și Marea Neagră 

pot atinge obiectivul de mediu de calitate/statut bun 36 corpuri de apă cu o lungime 

totală de 772,2 km (din totalul de 2982,1 km). În al doilea ciclu (2023-2028) vor atinge 

obiectivul de mediu de calitate/statut bun 51 de corpuri de apă cu o lungime totală de 

1471,8 km; iar în al treilea ciclu (2029-2034), ultimele 33 corpuri de apă cu o lungime 

de 738 km. O dată cu atingerea obiectivelor de mediu a unui corp de apă, în următorul 

ciclu de planificare devine obligatorie menținerea acestuia (nedeterioarea calității). 

772,2 km

26%

1471,8 km

49%

738 km

25%

I ciclu (până în 2022) II ciclu (până în 2028)

III ciclu (până în 2034)

 
Figura 9. Atingerea și menținerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață 

(km și %) 
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Figura 10. Atingerea și menținerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață 

din bazinul r. Prut 

6. Analiza economică a utilizării apelor 
Compartimentul „Analiza economică a utilizării apelor” este elaborat în 

conformitate cu prevederile Ghidului WATECO cu privire la metodologia evaluării 

economice a folosințelor de apă pentru implementarea DCA, cu Planurile de 

management a bazinelor hidrografice implementate în statele vecine și cu mecanismul 

economic de folosire și protecție a resurselor de apă aplicat în Republica Moldova. 

1) Analiza economică a utilizării resurselor de apă   

Per ansamblu, în aprovizionarea cu apă a republicii, Districtul Hidrografic 

Dunărea-Prut și Marea Neagră (DH DPMN) are o contribuție mult mai redusă în 

comparație cu fluviul Nistru și afluenții acestuia. Acestui bazin îi revine doar 4,1% din 

volumul total al apelor captate și utilizate (tabelul 22). Ponderea nesemnificativă a DH 

DPMN se datorează suprafeței mai reduse a acestuia, prezenței doar a orașelor mici și 

mijlocii și caracterului agrar și rural pronunțat. În pofida ponderii mult mai reduse în 

comparație cu fluviul Nistru, DH DPMN are o contribuție primordială în aprovizionarea 

cu apă a multor localități din vestul și sudul republicii, inclusiv a centrelor urbane și 

industriale Edineț, Fălești, Ungheni, Hîncești, Comrat și Cahul. În plus, din cadrul DH 

DPMN se alimentează o parte din raioanele Rîșcani, Ștefan-Vodă și Ocnița (tabelul 23). 

În perioada anilor 2007-2015, în perimetrul DH PDMN au fost captate, în medie, 

34,7 mil. m3 de apă (70%), inclusiv 24,2 mil. m3 din bazinul Putului și 10,5 mil.m3 

(30%) din Spațiul Hidrografic Dunărea-Marea Neagră (SH DMN). 

În medie, peste 60% (8,5 mil. m3) din apele captate provin din surse subterane 

(tabelele 22 și 23), inclusiv 53% în bazinul râului Prut și 81% în SH DMN. Din cauza 

debitului mic și intensificării proceselor de aridizare a climei, capacitatea de exploatare 

a surselor de suprafață este foarte redusă. În plus, apele freatice au o mineralizare 

sporită, ceea ce limitează semnificativ dezvoltarea agriculturii irigate. 
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Tabelul 22. Volumul și ponderea apelor captate și utilizate după categorii de folosință în DH 

DPMN (media pentru anii 2007-2015) 

Bazine 

hidrografice 

Ape captate Ape utilizate 

total subterane total menajere tehnologice agricultură irigare 

 
mii 

m3 % 
mii 

m3 
% 

mii 

m3 
% 

mii 

m3 
% 

mii 

m3 
% mii m3 % 

mii 

m3 
% 

Prut 24211 15 12894 53 18104 15 3760 21 1692 9,3 12533 69 4162 23 

Prut albia 9670 6,0 1824 19 6,9 5,9 3013 44 1084 16 2738 40 1150 17 

Ialpug 5080 3,1 4406 86 4034 3,4 951 24 132 3,3 2598 64 280 6,9 

Cahul 934 0,6 537 54 859 0,7 122 14 29 3,4 527 61 233 27 

Cogâlnic 2982 1,8 2636 88 2678 2,3 846 32 60 2,2 1883 70 472 18 

Kitai 263 0,2 254 85 258 0,2 34 13 18 6,9 207 80 7 2,6 

Sărata 581 0,4 471 94 508 0,4 127 25 9 1,8 369 73 93 18 

Hadjider 623 0,4 182 30 618 0,5 66 11 73 12 568 92 407 66 

DMN 10464 6,5 8486 81 8954 7,6 2146 24 321 3,6 6151 69 1492 17 

DH PDMN 34676 21,4 21380 62 27057 23 5900 22 2012 7,4 18683 69 5656 21 
 

În comparație cu anul 1990, se atestă o reducere de cca 13 ori a volumului de ape 

captate (de la cca 450 mil. m3 până la doar 34,7 mil. m3) și utilizate. Această situație se 

datorează, cu precădere reducerii similare a apelor utilizate în irigare și alte activități 

agricole. În plus, evidența curentă a apelor captate și utilizate este una deficientă, iar 

gradul de uzură a rețelelor de aprovizionare cu apă este mare. 

Tabelul 23. Captarea și utilizarea apelor în raioanele din DH PDMN (media anii 2007-2015) 

      

UTA 

Ape captate Ape utilizate 

total de suprafață subterane  total menajere tehnologice agricultură irigare 

mii m³ mii m³ mii m³ % mii m³ mii m³ % mii m3 % mii m3 % mii m3 % 

1 Briceni 5400 1324 4077 75 2539 171 6,7 12 0,5 2362 93 1362 54 

2 Ocniţa 540 160 380 69 510 100 20 41 7,8 370 72 140 27 

3 Edineţ 3751 2429 1323 35 2521 400 15 416 16 1691 67 660 25 

4 Râşcani 1200 240 960 80 1150 115 10 35 3,0 1000 87 233 20 

5 Glodeni 1264 543 650 51 1258 194 15 234 18 784 62 73 5,7 

6 Făleşti 1823 450 1185 65 1683 251 15 253 15 1174 70 271 16 

7 Ungheni 3547 2689 856 24 2727 1200 44 318 12 1196 44 376 14 

8 Nisporeni 890 108 783 88 824 76 9,2 16 2,0 712 86 108 13 

9 Hâncesti 2048 237 1799 88 1976 310 18 10 0,8 1660 84 248 12 

10 Cimislia 1191 14,4 1176 99 1067 271 25 35,6 3,3 759 71 88 8,2 

11 Basarabeasca 896 246 650 73 771 299 39 17,8 2,3 477 62 276 36 

12 Leova 1087 386 700 64 1019 209 20 43 4,2 750 75 152 15 

13 Cantemir 1377 566 792 64 1356 82 5,9 40 2,9 1190 88 410 29 

14 Cahul 3887 2292 1631 42 3126 1069 34 376 12 1682 54 258 8,2 

15 Taraclia 1349 538 806 60 1302 251 19 43,3 3,3 652 50 256 19,7 

16 UTA 

Găgăuzia 3620 374 3249 90 2504 850 34 107 4,3 1429 57 410 16,4 

17 Ștefan-Vodă 1503 396 1107 74 1481 226 15 53,8 3,6 1167 79 443 30 

  Total 34676 13313 21380 62 27057 5900 22 2012 7,3 18683 68 5656 21 

În ultimii ani, în pofida unei evoluții oscilante, condiționate de regimul 

pluviometric și situația economică, tendința de reducere se păstrează la majoritatea 

absolută a indicilor de gospodărire a apelor (tabelul 24). În perioada analizată, volumul 

total de apă s-a redus cu peste 25%, inclusiv în bazinul râului Prut cu 30%. 

În plus, dinamica negativă este întreruptă în anul 2015 în toate bazinele 

hidrografice ale DH DPMN, iar în bazinul râului Cogâlnic se atestă o majorare 

semnificativă a volumului de ape captate. În SH DMN, volumul de ape captate s-a redus 

cu 28% (de la 12,8 mil. m3 până la 10,5 mil. m3). 
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Tabelul 24. Dinamica volumului de ape captate în DH PDMN, în mil. m3 

Bazinele 

hidrografice 

Anii 
media 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prut 29,71 25,17 28,02 24,0 24,12 24,24 21,44 20,17 21,03 24,2 

Prut albia 11,93 10,33 10,76 9,36 9,02 9,71 8,84 8,17 8,91 9,7 

Ialpug 5,68 4,84 4,98 4,99 5,24 5,39 4,79 4,91 4,90 5,08 

Cahul 1,77 1,51 1,62 0,52 0,49 0,74 0,67 0,52 0,57 0,93 

Cogâlnic 3,46 2,98 3,18 2,81 2,87 3,18 2,76 2,48 3,12 2,98 

Kitai 0,38 0,33 0,29 0,27 0,24 0,24 0,22 0,2 0,2 0,26 

Sărata 0,58 0,53 0,75 0,57 0,58 0,58 0,52 0,55 0,57 0,58 

Hadjider 0,9 0,6 0,52 0,50 0,64 0,67 0,51 0,63 0,64 0,62 

SH DMN 12,8 10,8 11,3 9,7 10,1 10,8 9,5 9,3 10,0 10,5 

DH DPMN 42,5 36,0 39,4 33,7 34,2 35,0 30,9 29,5 31,0 34,7 

 

Volumul total al apelor captate din surse de suprafață s-a redus de cca 2 ori (de la 

20,7 mil. m3 la 10,3 mil. m3). În cadrul SH DMN, volumul de ape captate din surse de 

suprafață s-a micșorat, în medie, de aproximativ 4 ori (de la 4,46 mil. m3 la doar 1,16 

mil. m3). Din acest motiv, în bazinele râurilor Hadjider și Cahul, cu o pondere mai mare 

a apelor de suprafață, se atestă o reducere mai mare a volumului de ape captate în 

comparație cu celelalte bazine ale spațiului hidrografic respectiv. 

Per ansamblu, volumul apelor captate din surse subterane a scăzut doar cu 5% 

(1,1 mil. m3).  În același timp, în SH DMN, volumul de ape captate din surse subterane 

utilizate, cu precădere, în scopuri menajere înregistrează o creștere lentă, de cca 6%. 

Această situație se datorează extinderii recente a rețelei centralizate de aprovizionare cu 

apă, în special pentru necesitățile casnice ale populației din mediul rural, iar majoritatea 

absolută a apelor sunt captate prin intermediul sondelor arteziene construite și 

modernizate cu suportul financiar al diferitor fonduri naționale și internaționale. 

Totodată, o bună parte din rețelele recent construite de aprovizionare cu apă nu sunt 

suplinite cu rețele de canalizare centralizată și cu stații de epurare, ceea ce sporește 

semnificativ impactul nociv asupra mediului natural și organismului uman.  

Peste jumătate din volumul total de ape sunt captate de întreprinderile comunale 

specializate, care alimentează cu apă nu doar populația și instituțiile bugetare, dar și 

majoritatea întreprinderilor din intravilan, inclusiv cele agro-alimentare. În afara 

extravilanului, majoritatea absolută a apelor sunt captate de către întreprinderile agricole 

și agroalimentare pentru propriile necesități, precum și de Stațiile Tehnologice de 

Irigare (STI), care deservesc, de regulă, gospodăriile agricole mari. 

Ca urmare a utilizării predominante în scopuri agricole și folosirii masive a 

tehnologiilor și apeductelor uzate, volumul pierderilor de apă este, în medie, de 25,4 

mil. m3. În același timp, reducerea semnificativă a apelor de suprafață utilizate în 

agricultură a condiționat reducerea similară a volumului pierderilor de apă. 

Extinderea rapidă recentă a rețelei de aprovizionare cu apă, în special în mediul 

rural, a condiționat creșterea volumului de ape utilizate în scopuri menajere, în medie, 

cu 10%. Dinamica pozitivă se observă în toate bazinele DH DPMN, în special în 

bazinele râurilor Sărata (+88%), Cahul (+40%) și Ialpug (+24%).  
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Volumul total de ape utilizate în scopuri tehnologice înregistrează o evoluție 

oscilantă pe fonul unei tendințe generale de reducere (de aprox. 2 ori), marcată de 

declinul în complexul agroindustrial. 

Pentru necesități agricole sunt folosite cca 18,7 mil. m3 sau aprox. 70% din 

volumul total al apelor utilizate atât în bazinul Prutului, cât și în SH DMN. De 

asemenea, DH DPMN îi revine 22% din apele folosite în agricultură din întreaga 

republică. Prin urmare, în acest bazin, cantitatea apei utilizate în agricultură 

condiționează direct volumul total al apei utilizate și distribuția lor spațială. Cu 

excepția, raionului Ungheni, unde ponderea agriculturii nu depășește 50%, în unele 

raioane (Briceni, Râșcani, Nisporeni, Hâncești și Cantemir) aceasta ajunge la 80%. 

Ponderea minimă pentru raioanele Ungheni (44%) și Cahul (50%) se datorează 

dimensiunilor superioare și specializării industriale pronunțate ale centrelor raionale 

respective. În SH DMN pentru agricultură se folosește peste 60% din apele captate, 

inclusiv în bazinul Hadjider – 92%, Kitai – 80%, Sărata – 73% și Cogâlnic– 70%. 

Volumul de apă utilizată în agricultură, în special pentru irigare, este condiționat de 

suprafața bazinelor și unităților teritorial administrative aflate în perimetrul spațiului 

hidrografic respectiv, de sursele de apă folosite în aceste scopuri, precum și de prezența 

gospodăriilor agricole mari în regiune. Astfel, volumul maxim de ape utilizate în 

agricultură se atestă în raioanele Briceni (2,4 mil. m3), Edineț, Cahul și Hâncești (câte 

1,7 mil. m3), precum și în bazinele mai mari a râurilor Ialpug și Cogâlnic, și, 

corespunzător, în UTA Găgăuzia (1,4 mil. m3) și în raioanele Cimișlia (759 mii m3) și 

Ștefan-Vodă (1,2 mil. m3). 

Pentru irigare sunt utilizate, în medie, 5,7 mil. m3 (21%), inclusiv în bazinul 

Prutului ‒ 4,2 mil. m3 (23%) și în SH DMN ‒ 17%. În bazinele râurilor Cogâlnic pentru 

irigare au fost utilizate, în medie, 472 mii m3 de ape, iar în bazinul Hadjider – 407 mii 

m3. Ponderea maximă a apelor utilizate pentru irigare se constată în bazinele râurilor 

Hadjider (66%) și Cahul (27%), iar la nivel de raioane administrative – în Briceni 

(54%), Basarabeasca (36%) și Ștefan-Vodă (30%). Volumul relativ redus de ape 

folosite în irigație este condiționat atât de condițiile naturale (debitul redus și 

insuficiența de precipitații, riscul sporit de salinizare a solurilor), cât și de posibilitățile 

tehnico-economice de utilizare a apei pentru irigare în regiunea respectivă.   

2) Analiza economică a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare 

a) Indicii de producție ai serviciilor de aprovizionare cu apă  
Informația din teritoriu privitor la prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi 

canalizare se acumulează integral doar de la întreprinderile Asociaţiei „Apă Canal”. 

Acestea contribuie cu peste 2/3 din volumul de apă potabilă furnizată și peste 80% din 

volumul de ape reziduale evacuate și purificate (tabelele 25 și 26). De asemenea, 

contribuția celorlalte categorii de furnizori este stabilită în baza indicilor de gospodărire 

a apelor din rapoartele anuale ale autorităților teritoriale. 

Numărul sistemelor comunale de aprovizionare cu apă în cadrul DH DPMN este 

de 440 unități, inclusiv 236 unități în bazinul Prutului și 204 unități în SH DMN, din 

care peste 90% sunt în funcțiune. Cele mai multe întreprinderi de aprovizionare cu apă 

se atestă în raioanele Cimișlia (62), Hâncești (44), Ștefan-Vodă (37) și în UTA 

Găgăuzia (38), iar cele mai puține – în raioanele nordice.  
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Lungimea totală a rețelelor de alimentare cu apă este de 5028 km, inclusiv 2618 

km în bazinul Prutului și 2410 unități în SH DMN, din care 25% (1236 km) aparțin 

întreprinderilor municipale „Apă-Canal” localizate în centrele urbane. Cele mai extinse 

apeducte se atestă în UTA Găgăuzia (863 km), în raioanele Hâncești (549 km), Cahul 

(527 km), Cimișlia (385 km) și Ungheni (343 km), ceea ce este condiționat, în primul 

rând, de numărul și dimensiunea centrelor urbane și a localităților rurale care sunt 

situate în perimetrul spațiului hidrografic, respectiv și dispun de sisteme centralizate de 

aprovizionare cu apă. 

Tabelul 25. Starea sistemelor de alimentare cu apă în SH DMN (2015) 

Nr. UTA 

Numărul  

sistemelor 

de alimen-

tare cu 

apă 

Lungimea 

apeductelor, 

km 

Consumul, 

litri/locuitor 

Staţii de pompare (SP) și  

fântâni arteziene (FA) 
Accesul 

populației 

la 

sistemele 

de 

alimentare 

cu apă, % 

total 
Apă-

Canal 
total 

Apă-

Canal 

Numărul 
Capa-

citatea,  

mii 
3/zi 

Gradul 

de 

utili-

zare, 

% 

SP FA 

1 Ocniţa 3 50 35,4 2 18,1 7 6 3,5 10,2 13 

2 Briceni 22 197 47,1 2,6 33,1 31 24 7,5 27,8 17 

3 Edineț 22 212 118 3,6 41,5 12 8 12,3 34,3 27 

4 Râșcani 27 234  4,8  15 40 5  30 

5 Glodeni 26 186 34,9 4,6 30,1 22 16 10,7  28 

6 Fălești 15 180 41,9 2,2 42,3 39 22 3,2 39,5 12 

7 Ungheni 20 343 136 10,6 93,7 32 26 21,7 42,5 40 

8 Nisporeni 13 193 19,5 2,8 14,9 8 6 6 15,5 23 

9 Hâncești 44 549 122 2,9 45,8 45 30 12,5 12,5 20 

10 Cimislia 62 385 46,3 9,3 31,5 75 75 23,2 20,6 43 

11 Basarabeasca 16 191 34,6 12,5 24,9 25 30 16,4 55,5 37 

12 Leova 8 104 41,6 4,4 54 4   7,8  

13 Cantemir 24 257 23 2,3 57,4 22 26 27,6 6 30 

14 Cahul 50 527 104 9,0 67 80 10 6 32,3 23 

15 Taraclia 13 267 57,8 8,8 37,1 43 60 13,3 21 69 

16 
UTA 

Găgăuzia 
38 863 329 8,6  130 145 28,4  67 

 Comrat 1  122  42,7 20 18  47,3  

 
Ceadâr-

Lunga 
1  161  36 42 39  16  

 Vulcănești 1  46 4,4 20,3 20 18  29,2  

17 Ștefan-Vodă 37 290 45,8 7,0 44,8 27 30 12 11 52 

 Total 440 5028 1236 5,8 40,8 617 591 240 25 36 

 

În anii 2007-2015, numărul sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă în DH 

PDMN a crescut de aproximativ 2 ori, de la 229 la 440 unități. De asemenea, s-a dublat 

și lungimea sistemelor respective, care a crescut de la 2570 km până la 5028 km. 

Creșterea maximă (de peste 2 ori) a numărului sistemelor de alimentare centralizată cu 

apă se atestă, în raioanele Râșcani (6,8 ori), Hâncești (6,3 ori), Cantemir (6 ori), Fălești 

(5 ori) și Leova (4 ori), în care, în ultimii ani, se implementează proiecte majore de 

extindere a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare. Asemenea proiecte se 



41 
 

implementează și în celelalte raioane din bazinul Prutului, în special în localitățile 

rurale. De asemenea, în raioanele Râșcani și Edineț, ale loc interconexiunea rețelelor de 

aprovizionare din bazinul Prutului cu cea din bazinul Nistrului. În raioanele centrale și 

sudice ritmurile de creștere a numărului și lungimii sistemelor de alimentare cu apă sunt 

mai mari decât în raioanele nordice. Este important ca acești indicatori plauzibili de 

intrare să se transforme în indicatori de rezultat, precum sporirea accesului la apă și 

servicii de calitate, ameliorarea stării resurselor și corpurilor de apă etc. Dacă luăm în 

calcul proiectele recente (anii 2012-2015) finalizate sau în curs de finalizare susținute de 

FEN, ADR și alte surse importante de finanțare, atunci ritmurile de reabilitare și 

extindere a infrastructurii de aprovizionare centralizată cu apă sunt semnificative. 

În localitățile urbane deservite de întreprinderile Asociației „Moldova Apă-

Canal”, consumul per capita este de cca 40,8 litri sau de peste 7 ori mai mare decât 

consumul mediu în bazinul respectiv, dar de cca 3 ori mai mic decât media pe republică. 

De asemenea, doar 36% din populația DH PDMN are acces la sistemele de 

aprovizionare centralizată cu apă. În același timp, accesul la sisitemele de aprovizionare 

centralizată cu apă în SH DMN (61%) este cu mult mai mare decât în bazinul Prutului 

(30%). În UTA Găgăuzia și în raionul Taraclia gradul de acces al populației la sistemele 

de alimentare cu apă depășește 67%, iar în majoritatea absolută a raioanelor din bazinul 

Prutului, acest indicator nu depășește 30%. 

În districtul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră apa este furnizată de 617 

stații de pompare și de 591 fântâni arteziene, cu o capacitate sumară de 240 mii m3/zi, 

inclusiv câte 120 mii m3/zi în bazinul Prutului și în SH DMN. În același timp, se 

utilizează doar cca 25% din capacitățile de proiect a stațiilor existente, fapt ce se explică 

atât prin gradul avansat de uzură și deteriorare, cât și prin reducerea multiplă a 

consumului de apă în agricultură și industrie în ultimele 2 decenii. Întreprinderile 

Asociației „Moldova Apă-Canal” dispun de peste 25% (166) din stațiile de pompare și 

din fântânile arteziene (126) ale districtului hidrografic respectiv.   

Întreprinderile Asociației „Moldova Apă-Canal” livrează 5,5 mil. m3 sau aprope 

jumătate din volumul total al apei furnizate (tabelul 26). Acesta este condiționat de 

dimensiunile demografice și economice ale centrelor urbane deservite aflate în 

perimetrul DH DPMN și resursele de apă disponibile din proximitatea lor. Astfel, 

volumul maxim de ape este furnizat de întreprinderile municipale din orașele Ungheni 

(1,3 mil. m3), Cahul (1,1 mil. m3), Comrat (409 mii m3) și Edineț (393 mii m3), iar 

volumul minim – în orașele mai mici, precum Ocnița (62 mii m3), Nisporeni (78 mii 

m3), Basarabeasca (114 mii m3), Glodeni (124 mii m3) și Vulcănești (124 mii m3).   

Pierderile irevocabile constituie 75% din volumul total al apelor captate (tabelul 

27-28), ceea ce este net superior față de ponderea medie pe republică (21%), inclusiv 

cca 80% reprezintă pierderile tehnologice. 
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Tabelul 26. Utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă în DH PDMN (2015) 

Nr

.  
UTA 

Volumul de apă furnizată, mii m3 
Pierderile 

din apele   

captate, % 

Nivelul, în % 

Total Populaţie 
organizaţii 

bugetare 

Agenți 

economici 
uzurii 

fond. 

fixe 

utilizării 

fond. fixe 

total 
Apă-

Canal 
total 

Apă-

Canal 
total 

Apă-

Canal 
total 

Apă-

Canal Apă-Canal 

1 Ocniţa 77 62 71 54,2 5 4,3 4 3,5 40 32 0,11 

2 Briceni 424 120 369 104 38,2 6,7 17,2 9,4 31 37 0,25 

3 Edineț 722 393 533 302 110 13,5 79,9 77,4 66 66 0,16 

4 Râșcani 416  383  23,3  8     

5 Glodeni 440 124 372 102 59 17,1 9 4,6 20 0,7 0,08 

6 Fălești 407 261 371 231 14,4 10,5 21,7 19,6 40 31 0,16 

7 Ungheni 1604 1314 1289 1040 150 114 165 160 23 63 0,21 

8 Nisporeni 247 78 218 61,3 23,6 13 6,1 4 29 32 0,08 

9 Hâncesti 649 289 576 246 48 22,7 24,9 20,5 34 24 0,27 

10 Cimislia 707 165 643 139 32,1 6,2 32,1 19,2 51 23 0,04 

11 Basarabeasca 398 114 364 108 6,2 3,5 28,6 2,1 44 61 0,19 

12 Leova 298 213 252 171 37,2 34,6 8,1 7,1 20 43 0,25 

13 Cahul 1785 1074 1584 906 73,3 46,3 128 122 41 51 0,21 

14 Cantemir 361 122 308 89,4 48,3 27,8 4,6 4,3 25 45 0,18 

15 Taraclia 522 202 474 175 20,9 13,1 27,8 13,8 23 75 0,13 

16 UTA Găgăuzia 1718 833 1561 725 86,3 48,6 71,4 59,3 
   

 Comrat  409  346  29,6  33,3 27 38 0,09 

 Ceadâr-Lunga  301  268  15,5  16,7 33 14 0,06 

 Vulcănești  124  111  3,5  9,3 48 31 0,16 

17 Ștefan-Vodă 470 139 430 125 27 7,4 13 6,8 26 73 0,17 

  Total  11244 5501 9796 4578 803 389 649 533 34,5 41 0,16 

Tabelul 27. Pierderile irevocabile de apă din volumul total al apelor captate pe bazine 

hidrografice 
Bazinele hidrografice Total Tehnologice de transport 

 mil. m³ % mil. m³ % mil. m³ % 

Prut 17,2 71 13,7 57 3,2 13 

Prut albia 7,7 79 4,8 49 2,8 29 

Ialpug 4,0 79 2,95 58 1,07 21 

Cahul 0,7 78 0,58 62 0,12 13 

Cogâlnic 2,2 74 1,92 64 0,30 10 

Kitai 0,2 91 0,23 88 0 0 

Sărata 0,4 77 0,39 67 0,06 10 

Hadjider 0,5 86 0,54 87 0,015 0,5 

DMN 8,2 78 6,6 63 1,5 15 

PDMN 25,4 73 20,6 59 4,8 14 

Total RM 181 21 119 14 61,4 7,2 

Tabelul 28. Dinamica pierderilor irevocabile ale apei captate din SH DMN, în mln. m3 

Bazinele hidrografice 

Anii 
media 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prut 21,1 17,7 20,5 16,2 16,1 18,1 14,2 14,0 14,9 17,2 

Prut albia 9,7 8,4 8,8 7,3 7,2 7,9 6,1 6,0 6,8 7,7 

Ialpug 4,7 3,6 3,8 3,8 4,2 4,4 3,8 3,9 4,1 4,0 

Cahul 1,2 1,02 0,87 0,67 0,46 0,63 0,53 0,42 0,47 0,7 

Cogâlnic 2,7 2,1 2,4 2,1 2,2 2,4 2,0 1,9 2,3 2,2 

Kitai 0,35 0,3 0,25 0,22 0,2 0,22 0,18 0,18 0,18 0,2 

Sărata 0,47 0,42 0,62 0,46 0,31 0,46 0,41 0,43 0,45 0,4 

Hadjider 0,88 0,58 0,5 0,48 0,63 0,06 0,49 0,63 0,62 0,5 

DMN 10,3 8,0 8,4 7,7 8,0 8,1 7,5 7,5 8,1 8,2 

PDMN 31,3 25,7 28,9 23,9 24,1 26,2 21,6 21,5 23,0 25,4 

Pierderile maxime se atestă în orașele Edineț (66%), Cimișlia (50%), Vulcănești 

(48%) și Basarabeasca (44%). Gradul de uzură al fondurilor fixe este, în medie, de 41% 

sau cu 7% mai puțin decât media pe republică. Acest fapt se explică prin extinderea și 
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modernizarea masivă a rețelelor de aprovizionare cu apă în spațiul rural, populația 

căruia predomină detașat (cu 70%) în perimetrul bazinului respectiv. 

O altă problemă dificilă este și utilizarea redusă (27%) a fondurilor fixe, ceea ce 

este condiționat atât de reducerea multiplă a consumului industrial, dar și de raportul 

calitate-preț disproporționat la majoritatea întreprinderilor „Apă-Canal”. Nivelul maxim 

de uzură a fondurilor fixe se constată în orașele Taraclia (75%), Ștefan-Vodă (73%), 

Edineț (66%) și Ungheni (63%).  

b) Indicii de producție ai serviciilor de canalizare şi epurare a apelor 
reziduale 

În DH PDMN sunt evacuate, în medie, 10,1 mil. m3 de ape reziduale, ceea ce 

reprezintă doar 2,3% din totalul apei reziduale evacuate în Republică (tabelul 29). 

Ponderea mai redusă a volumului de ape reziduale evacuate în comparație cu volumul 

apelor captate și utilizate se explică prin caracterul predominant agrar al districtului 

hidrografic. O bună parte din gospodăriile agricole nu folosesc sisteme de evacuare a 

apelor reziduale. În plus, majoritatea gospodăriilor casnice din spațiul rural nu sunt 

conectate la rețeaua centralizată de canalizare, iar apele evacuate nu sunt evaluate.  

Tabelul 29. Volumul şi ponderea apelor reziduale evacuate în SH DMN (media 2007-2015) 

Bazinele 

hidrografice 

total  

în bazinele naturale receptoare 
în bazinele de 

retenţie total fără epurare 
epurate 

insuficient 

convenţio-nal 

pure 

epurate 

suficient 

mil. 

m³ 
% 

mil. 

m³ 
mil.m³ % mil.m³ % mil.m³ % mil.m³ % mil.m³ 

Prut 7,8 9,8 6,3 0 0 1,4 22 3,6 56 1,4 22 1,38 

Prut albia 2,1 2,6 1,8 0 0 1,0 54 0,05 0,6 0,84 45 0,21 

Ialpug 0,98 1,2 0,73 0,06 8,7 0,44 63 0,17 23 0,01 1 0,24 

Cahul 0,28 0,4 0,23 0 0 0 0 0,18 78 0,05 22 0,05 

Cogâlnic 0,76 1,0 0,50 0,1 21 0,29 58   0,11 21 0,23 

Kitai 0,03 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

Sărata 0,12 0,15 0,08 0 0 0,08 100 0 0 0 0 0,04 

Hadjider 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

SH DMN 2,26 2,9 1,5 0,16 11 0,84 55 0,39 25 0,18 12 0,6 

DH PDMN 10,1 12,8 8,1 0,16 2,0 2,2 27 4,1 51 1,6 20 2,0 

Total RM 682 100 677 1,0 0,15 8,8 1,3 551 81 115 17 6,1 

Similar volumului de ape captate și utilizate, volumul de ape reziduale evacuate 

diferă în funcție de suprafața bazinelor hidrografice, de numărul și dimensiunile 

centrelor urbane, de numărul localităților și populației rurale, conectate la rețeaua 

centralizată de evacuare și epurare a apelor reziduale. Volumul maxim de ape reziduale 

se atestă în bazinul râului Prut (7,8 mil. m3) și bazinele râurilor mijlocii din SH DMN, 

inclusiv Ialpug (1,0 mil. m3) și Cogâlnic (760 mii m3), în care sunt situate majoritatea 

localităților urbane. La nivel de unități administrativ-teritoriale, volumul maxim de ape 

reziduale sunt evacuate în raioanele Briceni (3,0 mil. m3), Cahul (958 mii m3), Hâncești 

(947 mii m3), Unhgeni (938 mii m3), Edineț (678 mii m3) și în UTA Găgăuzia (808 mii 

m3). 

În bazinele naturale sunt evacuate, în medie, 8,1 mil. m3 (80%) de ape reziduale, 

inclusiv 6,3 mil. m3 (82%) în bazinul Prutului și 1,5 mil. m3 (68%) în SH DMN, din care 

730 mii m3 sunt evacuate în bazinul Ialpugului și 500 mii m3 în bazinul Cogâlnicului. În 

bazinele de retenție au fost evacuate 2,0 mil. m3 (20%), inclusiv 1,4 mil m3  în bazinul 

Prutului  și 600 mii m3  în SH DMN. 
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Peste 1/4 din volumul apelor evacuate în bazinele naturale receptoare sunt epurate 

insuficient, în special în albia râului Prutului (54%), în bazinele râurilor Sărata (66%), 

Ialpug (47%) și Cogâlnic (38%). Volumul maxim de ape reziduale evacuate insuficient 

purificate se atestă în raioanele Briceni (1,2 mil m3), Ungheni (870 mii m3), 

Basarabeasca (260 mii m3), Hâncești (200 mii m3) și UTA Găgăuzia (380 mii m3). 

Fără epurare sunt evacuate 2% (160 mii m3) din volumul total al apelor deversate 

în bazinele naturale. Acestea provin exclusiv din SH DMN, în special din bazinul râului 

Cogâlnic, în care peste 20% din apele reziduale evacuate în bazinele naturale sunt fără 

epurare. 

Volumul apelor epurate suficient este, în medie, de 1,6 mil. m3 (20%), inclusiv 

1,4 mil. m3 în bazinul Prutului (tabelul 29). Volumul apelor reziduale convențional pure 

este de 4,1 mil. m3, ceea ce reprezintă peste jumătate (51%) din volumul total al apelor 

evacuate în bazinele naturale receptoare. Nivelul cel mai înalt de epurare a apelor din 

DH DPMN se constată în bazinele râurilor Cahul și Prut, în care 63% și corespunzător 

56% din apele reziduale evacuate sunt convențional pure. În restul bazinelor, nivelul de 

epurare este cu mult mai redus, îndeosebi în bazinele râurilor Ialpug și Cogâlnic. Prin 

urmare, în comparație cu bazinele râurilor Prut și Nistru, apele reziduale evacuate în SH 

DMN, au un nivel mult mai redus de epurare, iar, ca rezultat, gradul de poluare este 

mult mai mare, majoritatea probelor de apă fiind clasate la categoria puternic și moderat 

poluate. 

În cadrul DH DPMN funcționează doar 68 sisteme de evacuare centralizată a 

apelor reziduale sau de 6,5 ori mai puține decât sistemele de aprovizionare cu apă. În 

bazinul Prutului funcționează 41 sisteme de evacuare centralizată a apelor reziduale, iar 

în SH DMN – doar 27 sisteme. Numărul maxim de sisteme de canalizare centralizată se 

atestă în raioanele Cimișlia (8), Glodeni (7) și Cahul (7), precum și în UTA Găgăuzia 

(7), iar în restul raioanelor numărul acestora nu depășește 5 unități. Lungimea totală a 

rețelelor de canalizare este de 678 km. Lungimea maximă a rețelelor de canalizare este 

condiționată de numărul populației și dimensiunile centrelor urbane, precum și de 

gradul de acces al populației la sistemele de canalizare centralizată. Astfel, lungimea 

maximă se atestă în UTA Găgăuzia (143 km) și în raioanele Ungheni (71 km), Cahul 

(66 km), Edineț (57 km) și Cimișlia (57 km). Printre localitățile urbane ale DH DPMN 

se remarcă Ceadâr-Lunga (84 km), Ungheni (66 km), Edineț (53 km), Cahul (52 km) și 

Vulcănești (43 km).  

În pofida demarării ambițioase a Strategiei privind aprovizionarea cu apă și 

sanitație (2014-2027), până în prezent doar 11% din populația DH DPMN are acces la 

serviciile centralizate de evacuare și epurare a apelor reziduale. Accesul maxim se atestă 

în raioanele Cahul și Ungheni, care dispun de o rețea mult mai extinsă de canalizare. 

Spre deosebire de sistemele de aprovizionare cu apă, în anii 2007-2015, numărul 

sistemelor de canalizare nu înregistrează o dinamică pozitivă, ci una negativă (de la 72 

la 68 unități). Totodată, lungimea rețelelor de canalizare a crescut cu aproximativ 30%, 

însă această creștere se datorează, aproape, exclusiv anului 2015. Gradul de acoperire a 

rețelelor de aprovizionare cu apă cu rețele de canalizare s-a redus în perioada respectivă 

de cca 2 ori (de la 31% la 15%). Scoaterea din funcțiune și abandonarea rețelelor de 
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canalizare se atestă, în majoritatea cazurilor în spațiul rural și în orașele mici mono-

specializate și intens ruralizate în ultimele 2 decenii. 

În DH DPMN funcționează doar 51 stații de epurare, inclusiv 18 stații ale 

Asociației „Moldova Apă-Canal”. În bazinul Prutului funcționează 29 stații de epurare, 

iar în SH DMN – doar 22 stații. Capacitatea sumară a stațiilor de epurare a apelor 

reziduale este de 126 mii m3/zi, inclusiv 38 mii m3/zi a stațiilor de epurare localizate în 

SH DMN. Circa ¾ din apele reziduale sunt evacuate prin intermediul rețelelor 

municipale a întreprinderilor „Apă-Canal” din centrele urbane. Capacitatea maximă a 

stațiilor de epurare se constată în orașele mijlocii Ungheni (15 mii m3/zi), Cahul (13,7 

mii m3/zi) și Briceni (10 mii m3/zi). Gradul de utilizare a stațiilor de epurare din SH 

DMN este de doar 13%, ceea ce este condiționat atât de declinul economic și 

demografic al orașelor deservite, cât și de gradul foarte înalt (peste 40%) de uzură și 

deteriorare al instalațiilor de canalizare și epurare a apelor reziduale. 

Volumul total de ape uzate evacuate prin intermediul rețelelor de canalizare 

centralizată este de 4,2 mil. m3, inclusiv 2/3 sau 2,7 mil. m3 din bazinul Prutului și 1/3 

sau 1,4 mil. m3 din SH DMN. Prin intermediul sistemelor de canalizare ale 

întreprinderilor „Apă-Canal” sunt evacuate peste 90% din apele reziduale evacuate, în 

special de populație și agenții economici.  

c) Analiza economico-financiară a serviciilor de aprovizionare cu apă și 
canalizare 

Veniturile totale din vânzări ale întreprinderilor Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” 

din DH DPMN sunt de peste 121 mil. lei (tabelul 30), din care 64% de la prestarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă și 36% de la prestarea serviciilor de canalizare și 

epurare. Mărimea veniturilor din vânzări este condiționată direct de cota tarifelor 

aplicate pentru prestarea serviciilor respective, de numărul și dimensiunea localităților 

deservite, de gradul de acoperire al sistemelor de aprovizionare și canalizare, de 

volumul de apă livrată și de ape reziduale evacuate. De asemenea, este foarte important 

numărul și necesarul de apă al agenților economici deserviți de întreprinderile „Apă-

Canal”, deoarece cota tarifelor pentru această categorie de consumatori este triplă față 

de cota tarifelor respective pentru populație. Astfel, venituri maximale obțin 

întreprinderile „Apă-Canal” din orașele mai mari, precum  Cahul (18,8 mil. lei), 

Ungheni (17,9 mil. lei), Edineț (11,5 mil. lei), Comrat (11,4 mil. lei), Hâncești (9,2 mil. 

lei) și Ceadâr-Lunga (9,1 mil. lei), iar veniturile minimale − întreprinderile din orașele 

mai mici Ocnița (2,0 mil. lei), Basarabeasca (2,4 mil. lei), Nisporeni și Cimișlia (câte 

2,9 mil. lei). 

În pofida majorării semnificative a tarifelor, la majoritatea absolută a 

întreprinderilor „Apă-Canal” cheltuielile legate de prestarea serviciilor de 

aprovizionare cu apă și canalizare depășesc veniturile respective, per total, cu 17% sau 

cu 20,6 mil. lei. Diferențele negative maximale se atestă în orașele din UTA Găgăuzia 

(ca urmare a factorului politic), în orașele mici, dar și în unele orașe mijlocii din 

bazinului Prutului, precum Edineț și Cahul. Astfel, diferențele negative semnificative nu 

sunt condiționate doar de nivelul tarifelor, dar și de volumul apei livrate și evacuate, de 

uzura sporită a rețelelor și gradul redus de folosire a fondurilor fixe, de particularitățile 

orografice, precum și de eficiența managerială redusă.  
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Tabelul 30. Raportul dintre veniturile şi cheltuielile serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare, în mii lei (anul 2015) 

  

UTA 
 Apă, mii m3 Total Aprovizionarea cu apă  Canalizare și epurare 

 Liv-

rată 

 Eva-

cuată 

 Veni-

turi 

 Chel-

tuieli 

 Dife-

rența 

 Veni-

turi 

 Chel-

tuieli 

 Dife-

rența 

 Veni-

turi 

 Chel-

tuieli 

 Dife-

rența 

1 Ocniţa 52 48,3 2027 2644 -617 1142 1495 -353 885 1150 -264 

2 Briceni 119,6 115 3549 3713 -163 1682 1827 -145 1867 1886 -19 

3 Edineț 393 237 11476 15641 -4165 6973 9103 -2130 4503 6538 -2035 

4 Glodeni 124 91 4704 5341 -637 2537 2997 -460 2167 2344 -177 

5 Fălești 261 157 5881 6487 -606 3557 3950 -393 2324 2537 -213 

6 Ungheni 1114 829 17937 20333 -2395 11175 12848 -1673 6762 7484 -723 

7 Nisporeni 78,3 79,6 2852 3178 -326 1414 1537 -123 1438 1641 -203 

8 Hâncesti 289 188 9178 9815 -637 6372 6988 -616 2806 2827 -21 

9 Cimislia 165 80 2901 3263 -362 2247 2882 -635 654 381 273 

10 Basarabeasca 114 108 2394 2804 -410 1174 1403 -229 1220 1401 -181 

11 Leova 213 98 5413 6079 -666 3926 4428 -502 1487 1651 -164 

12 Cantemir 122 65 2089 2432 -343 1655 1892 -237 435 541 -106 

13 Cahul 1074 757 18840 22361 -3521 12643 14056 -1413 6196 8305 -2108 

14 Taraclia 202 110 4233 4479 -246 2524 2647 -124 1709 1832 -122 

15 Comrat 409 179 11419 13445 -2026 7668 10777 -3109 3751 2668 1083 

16 Ceadâr-Lunga 301 178 9105 10980 -1875 5570 7787 -2217 3535 3193 342 

17 Vulcănești 124 42,6 3223 4169 -946 2339 2501 -162 884 1668 -784 

 Ștefan-Vodă 139 96,5 3947 4567 -620 2595 3073 -479 1353 1494 -142 

 
Total DH 

PDMN 5290 3457 121169 141729 -20561 77194 92191 -14997 43975 49537 -5562 

Per ansamblu, cheltuielile de la prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă 

depășesc veniturile respective cu cca 19% sau cu 15 mil. lei, ceea ce se explică prin 

creșterea mai lentă a veniturilor respective în comparație cu veniturile serviciilor de 

canalizare și epurare. Cele mai mari diferențe se constată la întreprinderile din Comrat 

(41% sau 3,1 mil. lei), Ceadâr-Lunga (40% sau 2,2 mil. lei), Ocnița (31%), Edineț 

(31%), Cimișlia (28%), iar cele mai mici la Taraclia (5%) și Vulcănești (7%). În 

condițiile extinderii rapide recente a rețelelor de aprovizionare cu apă este neapărat 

necesară ajustarea adecvată a tarifelor și optimizarea cheltuielilor per ansamblu, cât și 

de întreținere a fondurilor fixe. 

În cazul prestării serviciilor de canalizare și epurare veniturile depășesc 

cheltuielile cu 13% sau cu 5,6 mil, lei, ceea ce este cu mult mai puțin decât în cazul 

serviciilor de aprovizionare cu apă. Cele mai mari diferențe negative dintre veniturile și 

cheltuielile serviciilor de canalizare și epurare se atestă la întreprinderile „Apă-Canal” 

din Vulcănești (89%), Edineț (45%), Cahul (34%) și Ocnița (30%). În același timp, 

veniturile serviciilor de canalizare și epurare depășesc cheltuielile respective doar la 

întreprinderile „Apă-Canal” din orașele Cimișlia (+72% sau 273 mii lei), Comrat (41% 

sau 1,1 mil. lei) și Ceadâr-Lunga (11% sau 342 mii lei).  

3) Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare 

a) Condițiile și principiile de aplicare 
  Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a 

apelor uzate sunt aplicate utilizatorilor secundari care sunt aprovizionaţi de către 

întreprinderile publice sau private abilitate cu prestarea serviciilor respective. Acestea 

sunt destinate pentru 3 categorii principale de consumatori, pentru care sunt stabilite 

cote separate ale tarifelor: 1) populaţia şi gospodăriile casnice, inclusiv pentru 

alimentaţie şi sanitaţie, irigarea loturilor de lângă casă, întreţinerea animalelor 



47 
 

domestice; 2) organizaţiile bugetare; 3) agenţii economici care desfăşoară diverse 

activităţi antreprenoriale şi solicită procurarea, contra plată, a acestor servicii.  

b) Cuantumul tarifelor pentru aprovizionarea cu apă 

În DH PDMN este, în medie, de 14,1 lei/m3, iar în anul 2016 de 16,3 lei/m3, ceea 

ce depășește media pe Republică cu 1,2 lei/m3 (tabelul 31). Majorarea tarifului general 

pentru serviciile de aprovizionare cu apă este, în medie, de 63%, de la 10,1 lei/m3 la 

16,3 lei/m3. În orașele SH DMN, se observă un spor mai lent al tarifelor respective, de 

doar 50%, în comparație cu orașele din bazinul Prutului, în care sporul tarifelor este de 

73%. Creșterea maximă a tarifelor se atestă în orașele Leova (3,3 ori), Hâncești (2,7 

ori), Comrat (2,6 ori), Edineț (2,3 ori), Ungheni (2,2 ori) și Ocnița (2,0 ori), iar o 

creștere mai lentă ‒ în orașele Briceni (+3), Ștefan-Vodă (+14%), Cahul (+25%) și 

Ceadâr-Lunga (+33%). Reducerea cotei tarifului general se observă doar în orașul 

Taraclia (-13%). 

Cotele minime sunt stabilite la întreprinderile din orașele mai mari din bazinul 

Prutului, precum Ungheni (8,98 lei/m3) și Cahul (11,3 lei/m3), care captează ape, la 

preţuri mai joase, direct din râul Prut, iar volumul mai mare de apă livrată le permite 

obținerea economiilor de scară în comparație cu întreprinderile mici. Cotele maxime (de 

peste 20 lei/m3) a tarifului general sunt stabilite la Glodeni, Hâncești, Edineț și Leova, 

depășind de cca 2 ori cotele minime. Pentru a compensa cheltuielile curente şi veniturile 

ratate de la aceste servicii, întreprinderile respective stabilesc tarife mai mari pentru 

serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare, la care este abonată o pondere mult mai 

mare din populaţia locală. Din acest motiv, unele întreprinderi „Apă-Canal” au o 

rentabilitate negativă (tabelul 32), în pofida faptului că tarifele stabilite acoperă integral 

costurile legate de prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare. 

Tabelul 31. Tarifele generale ale serviciilor publice de alimentare cu apă pentru întreprinderile 

Asociației „Moldova Apă-Canal” din DH PDMN, în lei/m3 (fără TVA) 
Nr. Localitățile 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sporul, % 

1 Ocniţa 9,5 9,5 9,5 14,2 15,5 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 202 

2 Briceni 12,5 12,5 12,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 103 

3 Edineț 9,1 13,5 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 234 

4 Glodeni 14,6 14,6 14,6 19,5 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 162 

5 Fălești 10,2 10,2 10,2 10,2 12,4 12,4 14,5 14,5 14,5 14,5 142 

6 Ungheni 4,0 6,2 6,2 6,2 7,7 7,7 9,0 9,0 9,0 9,0 224 

7 Nisporeni 10,8 10,8 15,1 15,1 21,9 13,7 16,9 16,9 16,9 16,9 156 

8 Hâncești 8,3 9,0 9,0 9,0 14,0 22,4 22,1 22,1 22,1 22,1 265 

9 Cimișlia     8,0 8,0 10,0 10,0 14,13 14,13 14,13 14,13 177 

10 Basarabeasca 6,5 6,5 9,35 9,35 9,35 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 149 

11 Leova 6,3 8,3 8,3 8,3 13,7 13,7 21,0 21,0 21,0 21,0 334 

12 Cantemir  8,8 8,8 13,3 13,3 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 160 

13 Cahul 9,0 9,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 125 

14 Taraclia 15,73 15,73 15,73 16,5 13,61 13,61 13,61 13,61 13,61 13,61 87 

15 Comrat  7,46 7,46 12,32 12,32 14,15 14,15 19,00 19,00 19,00 19,00 255 

16 Ceadâr-Lunga 14,11 14,11 12,48 12,48 15,79 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76 133 

17 Vulcănești 8,5 8,5 10,8 10,8 15,52 15,52 15,52 15,52 15,52 15,52 183 

18 Ştefan-Vodă 15,39 15,39 17,6 17,6 17,6 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 114 

 DH PDMN 10,1 10,6 12,1 12,7 14,7 15,1 16,3 16,3 16,3 16,3 163 

 Bazinul Prutului 9,5 10,3 12,2 13,2 15,4 15,0 16,4 16,4 16,4 16,4 173 

 
SH DMN 10,9 11,0 11,9 12,0 13,7 15,2 16,3 16,3 16,3 16,3 150 

 
Media Apă-Canal 9,4 10,0 11,3 12,2 13,6 14,2 14,9 15,0 15,1 15,1 161 

Per ansamblu, în perioada analizată, tarifele pentru aprovizionarea cu apă a 

populației înregistrează un spor de 73%, inclusiv 66% în bazinul Prutului și 89% în SH 
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DMN. Totodată, tarifele pentru organizațiile bugetare și pentru agenții economici au 

crescut mai lent sau cu cca 25%. Această situație ne vorbește despre demararea 

procesului de înlăturare a „subvenționării încrucișate” a tarifelor. Triplarea tarifelor 

pentru aprovizionarea cu apă a populației se înregistrează în Hâncești și Leova, iar 

dublarea acestora – în orașele din UTA Găgăuzia. Sporul minim al cotei tarifelor 

respective se observă în orașele mici, inclusiv în Briceni (+5%) și Taraclia (+25%). 

Tabelul 32. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă pentru întreprinderile Asociației 

„Apă-Canal” din DH PDMN pe categorii de consumatori , în lei/m3 (fără TVA) 

Categoria 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
2015 2016 

 sporul, 

% 

mediu tarifar 10,05 10,59 12,09 12,68 14,68 15,08 16,34 16,34 16,34 16,34 163 

populaţie 7,37 7,88 9,23 9,68 11,61 11,81 12,67 12,78 12,78 12,78 173 

organizaţii 

bugetare 25,90 26,24 25,75 27,95 29,84 30,72 31,86 32,27 32,33 32,33 125 

agenţi 

economici 27,62 27,97 29,46 30,99 32,69 33,04 35,14 35,14 35,14 34,80 126 

c) Tarifele pentru prestarea serviciilor de canalizare și epurare  

Cota tarifului general pentru prestarea serviciilor de canalizare la întreprinderile 

Asociației „Moldova Apă-Canal” din DH DPMN a fost în perioada analizată, în medie 

de 13,4 lei/m3, iar în 2016 de 15,8 lei/m3 sau cu 2,0 lei/m3 mai mare decât tariful mediu 

general pe republică (tabelul 33). În bazinul râului Prut, cota medie a tarifului general 

este de 15,3 lei/m3, iar în SH DMN − de 16,5 lei/m3. În perioada analizată, ritmurile de 

creștere a tarifelor generale pentru canalizare sunt de 66% sau cu doar 3% mai mare 

decât rata de creștere a tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă de 63%. De 

asemenea, în SH DMN se atestă o creștere mai lentă (+51%) a tarifelor respective în 

comparație cu bazinul Prutului (+78%) și media pe republică (+59%). În perimetrul 

bazinului Prut, cel mai înalt spor (de 2,5-3 ori) al tarifului general se înregistrează la 

întreprinderile mai mici din Leova, Nisporeni și Ocnița, iar cel mai jos (până la 30%) – 

în Glodeni, Cahul și Briceni. În comparație, în SH DMN, cel mai înalt spor al tarifului 

general pentru serviciile de canalizare se înregistrează la întreprinderile Asociației 

„Apă-Canal” din orașele mai mari ale regiunii, inclusiv în Comrat (3,6 ori) și Hâncești 

(+79%), iar cel mai redus spor (<30%) ‒ în orașele mai mici, precum Taraclia (+9%) și 

Ștefan-Vodă (25%). În Cimișlia cotele tarifului respectiv nu au fost modificate.  

Pentru ambele spații hidrografice și pentru toate categoriile de utilizatori se 

observă o creștere mai mare a tarifelor pentru canalizare față de tarifele pentru 

aprovizionarea cu apă (tabelul 34). În plus, metodologia de calcul a tarifelor pentru 

serviciile de canalizare și epurare nu include coeficientul prejudiciului ecologic. Aceste 

constatări explică rentabilitatea mai înaltă a serviciilor de canalizare față de serviciile de 

aprovizionare cu apă. 

În pofida metodologiei unice de calcul a tarifului, se constată diferențe mari (de 

5-6 ori) dintre cota maximă şi cea minimă aprobată de consiliile locale, ceea ce se 

explică nu doar prin diferențele costurilor operaționale, dar și influența vădită a 

factorului politic și electoral. 
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Tabelul 33. Tariful general al  serviciilor publice de canalizare pentru întreprinderile Asociației 

„Moldova Apă-Canal” din SH DMN, în lei/m3 (fără TVA) 

Nr. Localitățile 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  sporul, % 

1 Ocniţa 7,0 7,0 7,0 12,4 14,3 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 259 

2 Briceni 11,1 11,1 11,1 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 129 

3 Edineț 7,2 7,2 17,6 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 247 

4 Glodeni 21,1 21,1 21,1 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 118 

5 Fălești 10,6 10,6 10,6 10,6 13,4 13,4 16,7 16,7 16,7 16,7 158 

6 Ungheni 5,7 5,7 5,7 5,7 7,5 7,5 8,6 8,6 8,6 8,6 150 

7 Nisporeni 7,4 7,4 12,0 12,0 10,0 9,1 19,7 19,7 19,7 19,7 265 

8 Hâncești 7,61 8,37 8,37 8,37 13,88 16,50 13,59 13,59 13,59 13,59 179 

9 Cimișlia   8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 100 

10 Basarabeasca 7,50 7,50 8,83 8,83 8,83 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 153 

11 Leova 7,1 7,4 7,4 7,4 16,6 16,6 21,2 21,2 21,2 21,2 299 

12 Cantemir  4,8 4,8 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 135 

13 Cahul 3,7 3,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 124 

14 Taraclia 18,30 18,30 18,30 26,50 19,50 19,50 19,95 19,95 19,95 19,95 109 

15 Comrat  7,51 7,51 16,66 16,66 19,25 19,25 26,84 26,84 26,84 26,84 357 

16 Ceadâr-Lunga 14,44 14,44 14,48 14,48 18,33 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 147 

17 Vulcănești 9,90 9,90 11,77 11,77 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 168 

18 Ştefan-Vodă 10,89 10,89 13,93 13,93 13,66 13,66 13,66 13,66 13,66 13,66 125 

 DH PDMN 9,5 9,6 11,4 12,4 13,8 14,4 15,8 15,8 15,8 15,8 166 

 
Bazinul Prutului 8,6 8,6 10,4 11,4 13,0 13,3 15,3 15,3 15,3 15,3 178 

 SH DMN 10,9 11,0 12,6 13,6 14,8 15,8 16,5 16,5 16,5 16,5 151 

 
Media Apă-Canal 8,7 9,0 10,3 11,0 11,9 12,4 13,6 13,8 13,8 13,8 159 

Tabelul 34. Tarifele serviciilor publice de canalizare pentru întreprinderile Asociației „Apă-

Canal” din SH DMN pe categorii de consumatori , în lei/m3 (fără TVA) 

Categoria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sporul, % 

mediu tarifar 9,52 9,59 11,38 12,41 13,81 14,42 15,80 15,80 15,80 15,80 166 

populaţie 5,82 6,04 7,43 8,42 9,56 9,92 10,59 10,59 10,59 10,59 182 

organizaţii 

bugetare 18,88 19,01 20,19 20,37 23,22 23,92 25,33 25,33 25,72 26,33 139 

agenţi 

economici 20,31 20,44 22,19 23,31 24,70 25,55 26,95 26,95 26,95 27,45 135 

Întreprinderile Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” din SH DMN se caracterizează 

printr-o rentabilitate redusă, atât la prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă, cât și a 

celor de canalizare și epurare (tabelul 35). În pofida faptului că numărul abonaților 

conectați la rețeaua de aprovizionare cu apă este net superior față de cei conectați la 

rețeaua de canalizare, rentabilitatea serviciilor de aprovizionare cu apă este mult mai 

redusă la majoritatea absolută a întreprinderilor din DH PDMN. Per ansamblu, 

sinecosturile pentru serviciile de aprovizionare cu apă depășesc tarifele respective cu 

18% sau cu 3,0 lei/m3. În pofida majorării considerabile (63%) a tarifelor, la toate 

întreprinderile „Apă-Canal” din SH DMN sinecosturile depășesc considerabil tarifele 

pentru serviciile respective. 

Este necesar ca majorarea tarifelor și a diferenței lor față de sinecost să contribuie 

nu doar la sporirea rentabilității întreprinderilor, la ameliorarea calității serviciilor de 

aprovizionare cu apă și canalizare, optimizarea raportului calitate-preț, dar și la folosirea 

rațională, la diminuarea impactului nociv și îmbunătățirea calității resurselor de apă. 
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Tabelul 35. Rentabilitatea (%) și raportul dintre tariful și sinecostul serviciilor de aprovizionare 

cu apă și canalizare,în lei/ m3 (anul 2015) 

  

Localitățile 
 Aprovizionarea cu apă  Canalizare și epurare Total Rentabilitatea, în% 

Tarif 
Sine-

cost 

Dife-

rența 
Tarif 

Sine-

cost 

Dife-

rența 
Tarif 

Sine-

cost 

Dife-

rența 
vânzărilor activelor 

1 Ocniţa 18,4 24,1 -5,7 18,3 23,8 -5,5 36,7 47,9 -11,2 5,8 -1,6 

2 Briceni 14,1 15,3 -1,2 16,3 16,5 -0,2 30,4 31,8 -1,4 12 -4,3 

3 Edineț 17,8 23,2 -5,4 19 26,8 -7,8 36,8 50 -13,2 3,0 -8,0 

4 Glodeni 20,5 24,2 -3,7 23,8 25,8 -2 44,3 50 -5,7 -22.6 -0,08 

5 Fălești 13,6 15,1 -1,5 14,8 16,2 -1,4 28,4 31,3 -2,9 14 -2,7 

6 Ungheni 8,5 9,8 -1,3 8,2 9,0 -0,8 16,7 18,8 -2,1 7,7 -29,1 

7 Nisporeni 18,1 19,6 -1,5 18,1 20,6 -2,5 36,2 40,2 -4,0 -6,5 -1,2 

8 Hâncești 22 24,2 -2,2 15 15,1 -0,1 37 39,3 -2,3 20 0,13 

9 Cimișlia 13,7 17,5 -3,8 8,4 4,8 3,6 22,1 22,3 -0,2 6,1 -1,1 

10 Basarabeasca 10,3 12,3 -2 11,3 13 -1,7 21,6 25,3 -3,7 11 -5,63 

11 Leova 18,5 20,8 -2,3 15,2 16,9 -1,7 33,7 37,7 -4,0 14,3 -0,06 

12 Cantemir 13,6 15,6 -2 6,7 8,3 -1,6 20,3 23,9 -3,6 26,6 -2,14 

13 Cahul 11,8 13,1 -1,3 20,3 20,2 0,1 32,1 33,3 -1,2 6,5 -33 

14 Taraclia 12,5 13,1 -0,6 15,6 16,7 -1,1 28,1 29,8 -1,7 5,9 0,55 

15 Comrat  18,8 26,4 -7,6 20,9 14,9 6 39,7 41,3 -1,6 0,2 -2,1 

16 Ceadâr-Lunga 18,5 25,9 -7,4 19,9 18 1,9 38,4 43,9 -5,5 5,1 0,02 

17 Vulcănești 18,9 20,2 -1,3 20,7 39,1 -18,4 39,6 59,3 -19,7 15,4 -3,6 

18 Ştefan-Vodă 18,7 22,1 -3,4 14 15,5 -1,5 32,7 37,6 -4,9 21,6 -24,1 

 SH DMN 16,7 20,2 -3,5 15,7 17,1 -1,4 32,4 37,4 -5,0 10,7 -4,5 

 DH PDMN 31,9 36,9 -4,9 16,0 19,0 -3,0 15,9 17,8 -1,9 9,9 -6,6 

 Media Apă-Canal 14,3 18,5 -4,2 9,6 10,9 -1,3 4,7 7,6 -2,9 15,5 -7,3 

 

7. Programul de măsuri 
La identificarea măsurilor s-a ținut cont de rezultatele analizelor presiunilor și 

evaluării impactului și de obiectivele de mediu stabilite. Programul de măsuri face 

referire la DCA și la legislația națională (Legea apelor). 

În procesul de identificare a problemelor importante de gospodărire a apelor au 

fost identificate 4 categorii majore de probleme importante în domeniul 

managamentului apelor (poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea 

cu substanţe prioritar periculoase şi alterările hidromorfologice) pentru care au fost 

stabilite programe de măsuri specifice în vederea conformării cu obiectivele de mediu. 

Programul de măsuri include măsurile de “bază” și cele “suplimentare”. 

„Măsurile de bază” reprezintă cerințele minime ale directivelor europene, în 

conformitate cu Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, cu 

transpunerea acestora (Tabelul 36). 

Tabelul 36. Directivele UE relevante pentru elaborarea măsurilor de bază 

Directiva privind epurarea apelor uzate 

orășenești 91/271/EEC 

Directiva privind accidentele majore (Seveso) 96/82/EC 

Directiva privind nitrații 91/676/EEC Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 

85/337/EEC 

Directiva privind apa potabilă 98/83/EC Directiva privind păsările 79/409/EEC 

Directiva privind habitatele 92/43/EEC Directiva privind controlul și prevenirea integrată a 

poluării 96/61/EC 

Directiva privind apa de îmbăiere 

76/160/EEC 

Directiva privind produsele de protecție a plantelor 

91/414/EEC 

Directiva privind nămolurile de 

canalizare 86/278/EEC 
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1) Măsura 1 și 2. Îmbunătățirea programului de monitoring a apelor de 

suprafață (măsura 1) și a celor subterane (măsura 2) 

Programele de monitoring pentru apele de suprafață și cele subterane pentru 

următorii 6 ani au fost elaborate de către Serviciului Hidrometeorolgic de Stat și, 

respectiv, Agenția de Geologie și Resurse Minerale, cu asistența experților EPIRB. 

Costul total al acestor măsuri se estimează la 18,9 mil. lei (859,3 mii euro), dintre care, 

pentru programul de monitoring a apelor de suprafață – 12,7 mil. lei (577,3 mii euro) și 

6,2 mil. lei (282 mii euro) pentru monitoringul apelor subterane. Costurile estimative 

pentru monitoringul de suprafață din bazinul r. Prut se ridică la 9 mil. lei (409 mii euro) 

și pentru cel subteran – 2,5 mil. lei (113,6 mii euro). Costurile estimative pentru bazinul 

Dunărea și Marea Neagră se ridică la 3.7 mil. lei (168,2 mii euro) pentru monitoringul 

de suprafață și 2.3 mil. lei (106 mii euro) pentru cel subteran. Din suma totală necesară 

de 18,9 mil. lei, 10,0 mil. lei reprezintă surse externe de finanțare și numai 3,7 mil. este 

buget neacoperit (sumă suplimentară necesară pentru monitoringul apelor subterane) 

(vezi Anexa 17). 

2) Măsura 3. Reducerea progresivă a poluării din surse punctiforme 

Presupune îmbunătățirea sistemului de tratare a apelor uzate, elaborarea soluțiilor 

tehnice privind utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare, etc.  

Majoritatea orașelor nu dispun de stații de epurare a apelor uzate (excepție sunt 

orașele Glodeni și Leova), iar cele existente sunt uzate. Prioritate pentru următorii 6 ani 

va fi construcția acestor stații în principalele orașe din cadrul bazinului (Ungheni, 

Cahul, Hâncești, Comrat, Ceadîr-Lunga, etc.). 

Implementarea acestei măsuri va face să crească cantitatea de nămol de epurare, 

ce necesită a fi eliminat în mediul înconjurător sau depozitat. Această creștere este 

datorată extinderii numărului de locuințe conectate la rețelele de canalizare și, implicit, 

la stațiile de epurare și cu creșterea nivelului tratamentului. Reciclarea nămolului de 

epurare pe terenurile agricole este în general considerată ca fiind cea mai bună opțiune 

practică pentru mediul înconjurător. Evaluarea cantității de nămol de la stațiile de 

epurare din localitățile situate în districtul hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră a 

fost efectuată în baza unor metodologii folosite pe larg în alte țări. Producția de nămol 

provenită în urma epurării apelor uzate se calculează pornind de la faptul că nămolul cu 

umiditatea de 95% constituie aproximativ 0,5-1% din volumul apelor uzate sau reieșind 

din producția de nămol ce revine unei persoane ce se folosește de canalizare și care, 

calculată de diferiți autori, este de 24-26 kg/an. Aceste date pot servi ca bază de calcul 

pentru evaluarea atât a volumului de nămol, cât și a sedimentului uscat. 

În tabelele 37 și 38 sunt prezentate cantitățile de nămol ce se formează la stațiile de 

epurare din cadrul districtului. Cantitatea totală de nămol ce se formează în teritoriul dat 

se estimează la circa 70 mii m3 nămol brut semilichid (W=95%) sau circa 3500 t 

substanța uscată. Această cantitate va crește simțitor în anii următori. 

Tabelul 37. Cantitatea medie anuală (2007-2015) de nămol formată la stațiile de epurare 

Nr. 

crt. 
Receptorul 

Total apă uzată 

evacuată, mil. m³ 

Cantitatea de nămol brut 

(W=95%),m3 

Cantitatea de nămol 

substanță uscată,t 

1 Districtul DPMN 9,4 70245 3512,3 
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Tabelul 38. Volumul apelor reziduale și cantitatea de nămol formată la întreprinderile Asociației 

„Moldova Apă-Canal” localizate în districtul Dunărea-Prut și Marea Neagră (2015) 

Nr. 

crt. 
UTA 

Capacitatea 

de epurare, 

mii m3/24 h 

Volumul de apă uzată 

evacuată, mii m3 

Cantitatea de 

nămol brut 

(W=95%),m3 

Cantitatea de 

nămol 

substanță 

uscată, t 

1 Ocnița 1,2 56,8 426 21,3 

2 Briceni 10 106 795 39,8 

3 Edineț 5,5 367 2753 137,7 

4 Glodeni 0 80,5 604 30,2 

5 Fălești 10 148 1110 55,5 

6 Ungheni 15,0 881 6608 330,4 

7 Nisporeni 1,5 128 960 48,0 

8 Leova 4,7 74 555 27,8 

9 Cantemir  3,5 62 465 23,3 

10 Cahul 13,7 749 5618 280,9 

11 Hâncești 3,7 195 1463 73,1 

12 Cimișlia 1,2 80 600 30,0 

13 Basarabeasca 1,4 202 1515 75,8 

14 Taraclia 6,9 110 825 41,3 

15 Comrat 5,7 358 2685 134,3 

16 Ceadâr-Lunga 7 182 1365 68,3 

17 Vulcănești 1,5 42,6 320 16,0 

18 Ștefan-Vodă 1,6 96,6 725 36,2 

 Total  94,1 3918 29385 1469,3 

Costul total al aplicării directe a nămolului, inclusiv încărcare, transportare (până 

la 6 km), distribuția lui pe terenul arabil și aratul constituie 260 lei pentru 1 tonă de 

nămol. Calculele au fost efectuate conform lucrării „Ghid de utilizare a îngrășămintelor 

organice”,de către colaboratorii Institutului de Ecologie și Geografie, la nivelul anului 

2014. În caz de compostare, se mai adaugă câteva etape, iar costul ajunge la 422 lei 

pentru 1 tonă de nămol (după aceeași metodă). Astfel, costurile de prelucrare a cantității 

de nămol ce se obține anual (1469,3 t substanță uscată), pentru suprafața districtului ar 

varia de la 260 mii lei până la 420 mii lei. Pentru toată cantitatea (3918 t substanță 

uscată), costurile vor fi între 1,02 mil. lei și 1,65 mil. lei. 

În scopul eficientizării procesului de reducere progresivă a poluării din surse 

punctiforme se impune inventarierea și cartarea surselor punctiforme de poluare. 

O altă sursă importantă de poluare a resurselor de apă o reprezintă gunoiștile 

neautorizate. Practic în fiecare localitate există cel puțin câte 1-2 gunoiști neautorizate. 

Majoritatea din ele sunt amplasate în depresiuni, în apropierea resurselor de apă. Este 

stabilit, că între numărul de gunoiști și gradul de poluare cu nitrați este o relație directă. 

Ca măsură de soluționare a acestei probleme este amenajarea și lichidarea gunoiștilor 

neautorizate, inclusiv celor de pesticide, obiective prevăzute în cadrul „Strategiei de 

gestionare a deșeurilor în R. Moldova pentru 2013-2027”. 
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3) Măsura 4. Extinderea și refacerea habitatelor naturale 

În limitele districtului bazinului hidrografic Dunărea–Prut și Marea Neagră 

suprafețe ocupate cu habitate naturale sunt puține, majoritatea fiind concentrate în lunca 

r. Prut. 

Teritoriul districtului este vulnerabil la secetă, iar bazinul r. Prut și la inundații. 

Aceste hazarde sunt frecvente în ultimii ani, adeseori anii secetoși succedându-se cu cei 

cu excese pluviometrice (anii 2007 și 2008). Una din soluțiile care ar reduce efectele 

negative ale acestora este crearea (sau refacerea) zonelor umede. 

Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională (Ramsar, 1971), a 

fost ratificată de către Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului Nr. 504-XIV 

din 14 iulie 1999 și a devenit membru al acestei Convenții în iunie 2000, când zona 

„Lacurile Prutului de Jos” a fost inclusă în Lista zonelor umede de importanță 

internațională. „Lacurile Prutului de Jos” (19152,5 ha) cuprind cele mai mari lacuri 

naturale din republică (Beleu și Manta), în perimetrul cărora au fost înregistrate 39 de 

specii de mamifere, 203 - de păsări, 5 - de reptile, 9 - de amfibieni și 41 specii de pești. 

Proiectul Strategiei Naționale privind zonele umede presupune extinderea 

Rezervației Științifice „Pădurea Domnească” (circa 5 mil. lei). 

De asemenea, din cadrul proiectului EUWI+ vor fi alocate 1 mil. 649 mii lei 

pentru implementarea proiectelor pilot pentru lacurile Beleu și Manta (vezi Anexa 17). 

Una din presiunile semnificative reprezintă poluarea difuză. În urma privatizării 

terenurilor agricole, au fost distruse majoritatea fâșiilor riverane de protecție, iar 

parcelarea s-a efectuat de-a lungul versanților. În prezent, practic toate râurile nu mai 

dispun de aceste fâșii, iar terenurile agricole în majoritatea cazurilor se extind până în 

albia râurilor. Conform prevederilor Legii cu privire la zonele și fâșiile de protecție a 

apelor râurilor și bazinelor de apă, lățimea zonelor de protecție pentru râul Prut și 

fluviul Dunăre trebuie să constituie cel puțin 1000 de metri (inclusiv, 200 m zona strict 

protejată). Pentru râurile mici (sub 50 km) - 20 metri, cele mijlocii (50-200 km) - 50 

metri, iar cele ce depășesc 200 km –70 m. Această valoare poate fi corectată în funcție 

de caracterul pantelor aferente, în dependență de activitatea proceselor de eroziune, 

particularitățile de folosire a râului sau a bazinului de apă, precum și de existența luncii 

înmlăştinite. Din păcate aceste valori nu se respectă, inclusiv în cazul zonelor de 

protecție sanitară a surselor de captare a apelor. 

În conformitate cu prevederile Legii Apelor, dar și a Directivei Cadru a Apelor se 

impune stabilirea și cartarea ariilor protejate și a zonelor sonsibile. În acest context vor 

fi alocate circa 3,0 mil. lei de către Agenția de Dezvoltare Austriacă și Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare. Proiectul dar prevedere delimitarea, cartarea și 

completarea bazei de date aferente pentru r. Prut (pe o lățime de 1 000 m) și bazinul r. 

Cogâlnic. 

În unele sectoare, pe râurile, care în trecut au fost supuse lucrărilor de 

regularizare (Cogâlnic, Ialpug, etc.), se impun activități de renaturalizare. 

Pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de împădurire este necesar de a revizui 

delimitarea actuală a terenurilor, în special acolo unde ele se încadrează în zona fâșiilor 

riverane de protecție. În acest scop, pentru a evita eventuale neînțelegeri din partea 

populației din aceste zone, sunt necesare activități de informare și conștientizare, dar și 
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elaborarea unui sistem de stimulare economică și fiscală a proprietarilor de terenuri. De 

asemenea, este foarte important monitorizarea structurii pe specii a arborilor plantați, de 

preferință să fie specii autohtone. 

 4) Măsura 5. Valorificarea durabilă a resurselor de apă 

Include un șir de măsuri, mai mult de ordin administrativ și instituțional. Deşi 

sistemul instituţional de protecţie a mediului pare organizat şi funcţional, se atestă un şir 

de constrângeri şi probleme în activitatea acestuia. Se evidenţiază lipsa principiului 

delimitării clare a atribuţiilor (iar uneori se atestă și conflicte de interese) în cadrul 

autorității centrale de mediu şi al instituţiilor din subordinea lui, şi anume a atribuţiilor 

de elaborare a politicilor de mediu, de implementare a lor şi de control asupra 

respectării legislaţiei, ignorându-se Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia 

publică centrală de specialitate. Alte măsuri, care trebuie fortificate, cuprind unele 

obligațiuni, care sunt prevăzute în regulamentul de funcționare a acestora, dar care mai 

puțin se respectă: prevenirea utilizării nesancționate a resurselor de apă, controlul 

captărilor (prelevărilor) din sursele de apă pentru folosințe, recuperarea costurilor 

privind consumul de apă. De asemenea, aici se atribuie și măsuri de eficiență și 

reutilizare, inclusiv promovarea tehnologiilor cu utilizarea eficientă a apei. 

Problemele enumerate vor fi soluționate odată cu crearea Agenției de Mediu și, 

respectiv, divizarea responsabilităților și evitarea pe viitor a conflictelor de interese.  

În total, pentru măsurile de îmbunătățire a sistemului instituțional în domeniul 

gestionării și protecției resurselor de apă (conform Planul de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023) sunt planificate 

11,1 mil. lei, unele acțiuni fiind încă neacoperite cu finanțări. 

De asemenea, în scopul planificării eficiente a măsurilor de extindere a rețelor de 

aprovizionare cu apă potabilă, de irigare, dar și alte utilizări de ape, este nevoie de o 

modelare hidrologică privind volumul de resurse de apă disponibile. 

Conform aceleiași Strategii, până în anul 2020 este planificată crearea sistemului 

de gestionare a resurselor de apă în baza principiului bazinului hidrografic, pentru care 

vor fi alocate circa 8,9 mil. lei, ceea ce la nivelul districtului Dunărea-Prut și Marea 

Neagră constituie 3,9 mil. lei. 

5) Măsura 6. Reducerea progresivă a poluării din surse difuze 

 Principalele măsuri care se impun pentru a reduce poluarea cu nitrați sunt 

reabilitarea sau plantarea fâșiilor riverane de protecție de-a lungul corpurilor de apă 

(vezi măsura 3) (tab. 39), dar și implementarea unui cod de bune practici agricole. Pe 

lângă elaborarea acestui cod, mult mai importante sunt programele de formare și 

informare a agricultorilor în vederea promovării și punerii în aplicare a codului de bune 

practici agricole. În scopul estimării corecte a aportului de nutrienți de pe terenurile 

agricole se impune efectuarea unei modelări cu ajutorul softului MONERIS. 

Tabelul 39. Costul reabilitării / plantării fâșiilor riverane de protecție a corpurilor de apă 

Lungimea 

corpurilor de apă 
Fâșia împădurită 

Suprafața 

împădurită 

Costul, în lei 

pentru 1 ha 

Costul total, în 

lei 

2982 km 15m X 2 maluri 4473 ha 8 000 35 784 000 
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În zonele de luncă, altă problemă este suprapășunatul. De aceea, se impune 

necesitatea reglementării efectivului de animale și interzicerea pășunatului în luncă. 

6) Măsura 7. Îmbunătățirea accesului populației la serviciile de apă și 

sanitație 

Această măsură este redată foarte detaliat în „Strategia de alimentare cu apă și 

sanitație (2014 – 2028)”. 

În limitele bazinului hidrografic Prut, în perioada 2008-2013, costurile totale 

privind îmbunătățirea accesului populației la servicii de apă și sanitație au fost de 1910 

mil. lei (120 mil. euro). Anual acestea au constituit 382 mil. lei, inclusiv 260 mil. lei – 

din asistență externă. La nivelul bazinului, sumele alocate au fost în jur de 80-90 mil. lei 

anual. Pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare până în 2023, au 

fost planificate peste 4,7 mlrd. lei, inclusiv cca 59% - pentru asigurarea epurării apelor 

uzate urbane conform Directivei 91/271/EEC și 40% - pentru Implementarea planurilor 

de asigurare a securității apei potabile și asigurarea calității apei potabile, în 

conformitate cu cerințele Directivei CE 98/83 EC. La nivelul bazinului râului Prut, 

aceste costuri sunt estimate la 1 mlrd. 175 mil. lei sau 117,5 mil. lei anual. 

Costul total al acestei măsuri pentru districtul hidrografic Dunărea-Prut și Marea 

Neagră este de 1 745,3 mil. lei. Deoarece măsura dată este prevăzută deja în Planul de 

acțiuni privind implementarea Strategiei de Apă și Sanitație, ea a fost exclusă din 

acțiunile prevăzute în prezentul Plan de Gestionare. 

8. Măsuri suplimentare 
a) Măsurile pentru atenuarea riscurilor de secetă și de conservare a 

apei în sectorul agricol 

Schimbările climatice din cadrul districtului hidrografic Dunărea-Prut și Marea 

Neagră constituie una dintre cele mai mari probleme de mediu, cu consecințe și impact 

negativ asupra asigurării cu resurse de apă. Estimarea regimului termic și pluviometric 

din cadrul districtului (în limitele Republicii Moldova) relevă faptul, că acest teritoriu 

(în special partea de sud a districtului) este cel mai vulnerabil către schimbările 

climatice comparativ cu restul republicii. Anume în cadrul acestui areal, apar primele 

manifestări ale schimbărilor climatice, care mai apoi se extind spre centru și nord. 

Modelarea cartografică a temperaturii medii a aerului pentru perioada anilor 2000-2010, 

ne prezintă că în partea de sud a districtului, temperatura medie anuală a constituit 

11,10C față de 10,20C înregistrată în anii 1989-1999. Diferența de 0,90C dintre aceste 

două decenii este valoarea cea mai semnificativă pe întreg teritoriul țării. În cursul 

superior al bazinului r. Prut, această diferență constituie 0,70C, iar temperatura medie 

anuală în perioada 2000-2010 a constituit 9,10C față de 8,40C înregistrată în anii 1989-

1999. În acest context, a fost simulat regimul termic din bazinul hidrografic Prut (fig. 

11) și bazinul Dunărea și Marea Neagră (fig. 12) și elaborate modele cartografice în 

corespundere cu Atlas of Global and Regional Climate Projections (AR5), care relevă, 

că, conform celui mai drastic scenariu climatic (RCP4.5), în viitorii ani (2016-2035), 

temperatura medie anuală ar putea crește cu 20C, înregistrând 10,5...11,10C în cursul 

superior și 12,3...12,90C în cursul inferior. 
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a                 b   
Figura 11. Repartiția spațială a temperaturii medii anuale a aerului în perioada 1986-2005 (a) și 

simulată pentru anii 2016-2035 conform RCP4.5 (b) în bazinul r. Prut 

În cazul precipitațiilor atmosferice, conform aceluiași Atlas of Global and 

Regional Climate Projections (AR5), în anii 2016-2035 cantitatea anuală a 

precipitațiilor atmosferice va scădea cu 10% în cursul inferior al districtului, iar în 

cursul superior, conform aceluiași scenariu climatic RCP4.5, va crește  cu aproximativ 

10%. În expresie valorică, acestea vor scădea cu 50 mm și vor constitui 450 mm în 

cursul inferior și se vor majora cu 60 mm și vor constitui 680 mm în partea centrală și în 

cursul superior al districtului hidrografic (fig. 13 și 14). 

Astfel, putem menționa că în sudul districtului se va înregistra o aridizare a 

climei, dar și o alternare mai frecventă a perioadelor uscate cu cele ploioase. 

a

 1986-2005

T,C

<9,0

9,0-9,5

9,5-10,0

10,0-10,5

10,5-11,0

b

2016-2035

T,C

10,5-11,0

11,0-11,5

11,5-12,0

12,0-12,5

12,5-12,9

 
Figura 12. Repartiția spațială a temperaturii medii anuale a aerului în perioada 1986-2005 (a) și 

simulată pentru anii 2016-2035 conform RCP4.5 (b) în bazinul Dunărea – Marea Neagră 
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a               b   
Figura 13. Repartiția spațială a cantității anuale a precipitațiilor atmosferice în perioada 1986-

2005 (a) și simulată pentru anii 2016-2035 conform RCP4.5 (b) în bazinul r. Prut 
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Figura 14. Repartiția spațială a cantității anuale a precipitațiilor atmosferice în perioada 1986-

2005 (a) și simulată pentru anii 2016-2035 conform RCP4.5 (b) în bazinul Dunărea – Marea 

Neagră 

Modificările climatice menționate, a determinat Guvernul republicii să adopte un 

șir de acte legislative în scopul atenuării efectelor de schimbare climatică. 

În scopul asigurării implementării prevederilor Convenției cadru a Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, ratificate prin Hotărârea Parlamentului 

nr. 404-XIII din 16 martie 1995, precum și a mecanismelor și prevederilor Protocolului 

de la Kyoto la Convenția – cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la 

schimbarea climei, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 29-XV din 13 

februarie 2003,  Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1009 din 10 decembrie 2014 a fost 

aprobată Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Planul de 

acțiuni pentru implementarea acesteia. 

Strategia menționată abordează problematica schimbărilor climatice grupate în 

trei obiective specifice:   

1. Crearea până în anul 2018 a cadrului instituțional în domeniul schimbărilor 

climatice, care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare; 
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2. Crearea până în anul 2020 a unui mecanism de monitorizare a impactului 

schimbărilor climatice, a vulnerabilității sociale și economice asociate și de 

gestionare/diseminare a informației privind riscurile și dezastrele climatice; 

3. Asigurarea dezvoltării rezilienței climatice prin reducerea cu cel puțin 50% 

a riscurilor schimbărilor climatice către anul 2020 și facilitarea adaptării la schimbarea 

climei în 6 sectoare prioritare (agricol, resurselor de apă, sănătății, forestier, energetic și 

în sectorul transporturilor).  

În vederea stabilirii unor măsuri privind adaptarea la schimbările climatice s-au 

fixat următoarele acțiuni referitoare la gestionarea apelor: 

acțiuni de adaptare la nivel local: 

1) crearea unor baze de date hidrometeorologice și climatice; 

2) sensibilizarea publicului privind riscul schimbării climei și măsurile de adaptare; 

3) crearea fâșiilor forestiere pentru protecția terenurilor agricole și apelor. 

acțiuni de adaptare la nivel local și regional:  

4) intensificarea procesului de extindere a teritoriilor acoperite cu vegetație forestieră 

și de reconstrucție ecologică a pădurilor, crearea coridoarelor de interconexiune 

între masivele împădurite; 

5) reevaluarea resurselor de apă la nivelul bazinelor și sub-bazinelor hidrografice;  

6) utilizarea în agricultură a unor specii/soiuri rezistente la secete;  

7) revizuirea și completarea curriculei școlare pentru ciclul primar, gimnazial și liceal, 

în vederea includerii temei „Schimbarea climei” în obiectele de studii; 

8) elaborarea și implementarea programelor și materialelor accesibile de instruire  

privind adaptarea la schimbarea climei cu scopul perfecționării abilității fermierilor, 

specialiștilor din domeniul medicinii, protecției civile și situații excepționale, 

inginerilor din sectorul energetic, transporturi și construcții; 

9) asigurarea unui management adecvat al riscului la inundații. 

dezvoltarea cercetărilor științifice: 

10) cartarea riscurilor climatice la nivel regional (pentru nordul, centrul și sudul țării) și 

sectorial (agricultură, sectorul forestier, energetică, transporturi, sănătate umană 

etc.); 

11) elaborarea scenariilor climatice pentru Republica Moldova, pe termen mediu și 

lung, în baza modelelor generale de circulație globală și a modelelor climatice 

regionale; 

12) evaluarea temporală și spațială a impactului schimbării climei asupra apelor de 

suprafață și subterane; 

13) evaluarea resurselor de apă disponibile în condițiile schimbărilor climei;  

14) întreprinderea măsurilor de combatere a secetei/deficitului de apă. 

Costul total al Măsurilor de atenuare a riscurilor de secetă și de conservare a apei 

în sectorul agricol, specificat în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de 

adaptare la schimbarea climei, la nivelul districtului Dunărea-Prut și Marea Neagră, 

constituie 1 117,2 milioane lei. Aceste cheltuieli, de asemenea pentru a evita unele 

dublări, nu au fost incluse în acțiunile prevăzute în prezentul Plan de Gestionare. 
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b) Măsurile pentru gestionarea riscurilor de inundații  

În cadrul proiectului, finanțat de către Banca Europeană de Investiții „Suport 

managerial și asistență tehnică în protecția împotriva inundațiilor de pe teritoriul 

Republicii Moldova”, au fost cartate zonele supuse riscului de inundare și a fost 

elaborat un set de măsuri ce va contribui la reducerea calamităților provocate de 

inundații. În fig. 15 sunt prezentate hărțile riscului la inundații pentru districtul Dunărea 

– Prut și Marea Neagră, elaborată în cadrul acestui proiect și, de asemenea, măsurile 

necesare (cu costurile respective) pentru prevenirea riscului inundațiilor. Costul total al 

măsurilor pentru întreg districtul se echivalează cu 21,2 mil. de euro sau 460 mil. de lei, 

având diferit grad de prioritate în diferite sectoare ale districtului. 

Bazinul râului Prut 

Opțiuni strategice preferenţiale pentru fiecare bazin hidrografic 

Pentru toate bazinele râurilor a fost aplicată analiza multicriterială și în aşa mod, 

au fost identificate opțiuni strategice preferenţiale. Bazinul râului Prut a fost împărțit în 

Prutul superior și inferior. 

Prutul Superior (în amonte de barajul Costești-Stânca). În amonte de barajul 

Costești-Stânca pe râul Prut există un risc scăzut de inundații, cu excepția unei zone de 

luncă extinsă situate în apropierea localităților Criva, Drepcăuți și Lipcani. 

Opțiunea structural preferenţială pentru Prutul Superior constă în construcţia 

noilor diguri de protecție împotriva inundațiilor pentru cele mai importante zone cu 

risc sporit de inundaţii (Criva, Drepcăuţi şi Lipcani) (fig.16). De asemenea, suplimentar 

va fi necesară prognozarea și avertizarea inundațiilor pentru toate localităţile riverane, 

unde există anumit risc de inundații. 

Prutul Inferior (în aval de barajul Costești-Stânca). O mare parte din lunca 

râului Prut din aval de barajul Costeşti-Stânca este protejată de diguri. Astfel, în partea 

inferioară a Prutului, lunca poate fi împărţită în compartimente separate, unde fiecare 

din aceste compartimente are un sistem independent de diguri. Acest lucru oferă 

posibilitatea de a efectua lucrări la nivelul individual al celulelor inundabile cu un 

impact redus asupra altor părți ale sistemului. 

Măsurile preferenţiale pentru Prutul Inferior constau în reabilitarea digurilor în 

zonele cu risc ridicat şi modificarea funcţionării barajului de la Costeşti-Stânca. 

Reabilitarea digurilor va necesita și îmbunătățirea sistemelor de drenaj. Principalele 

zone cu risc ridicat sunt Ungheni şi Cotul Morii. Există, de asemenea regiuni în care 

starea digurilor de protecţie ar trebui să fie ameliorată cu scopul de a spori nivelul de 

protecție pentru unele așezări cu risc mediu la inundaţii. Totodată, va fi necesară 

prognozarea și avertizarea inundațiilor pentru toate localitățile riverane. 
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Figura 15. Susceptibilitatea la inundaţii în cadrul districtului 

Afluenţii râului Prut sunt, în general, cu văi înguste, cu baraje de protecţie şi 

lacuri de acumulare în unele locații. În preajma fiecărui râu se găsesc localităţi cu un 

risc mediu la inundaţii, zone cu risc ridicat nu există. Ponderea lungimii râurilor unde 

există localităţi este mare. Afluenţii râului Prut care intră sub incidența Master Planului 

sunt enumeraţi în tabelul 40. O parte din afluenți deţin diguri de protecţie în punctele în 

care intersectează lunca râului Prut (Nârnova, Călmăţui, Lăpuşna, Tigheci, Larga). 

Aceste diguri fac parte din celulele inundabile ale Prutului. 

Măsurile preferenţiale pentru afluenții Prutului reprezintă combinații dintre:  

1) reabilitarea și îmbunătățirea digurilor în zonele cu risc ridicat; 

2) asigurarea stocării apei provenite din inundații în lacurile de acumulare existente sau 

noi; 

3) creșterea capacității canalelor fluviale. 
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Figura 16. Harta măsurilor de protecție împotriva inundațiilor în cadrul districtului 

Tabelul 40. Afluenţii râului Prut care intră sub incidența Master Planului 

Afluentul Zone cu risc de inundaţii 

Lopatnic Patru localităţi cu risc mediu de inundaţii. 

Ciuhur Şase localităţi cu risc mediu de inundaţii. 

Delia Trei localităţi cu risc mediu de inundaţii şi o zonă cu risc ridicat la Ungheni. 

Nârnova Trei localităţi cu risc mediu de inundaţii. 

Calmațui 

Trei localităţi cu risc mediu de inundaţii. Satul Calmațui este o zonă de risc scăzut, 

presupunând că barajele sunt în stare bună. Acesta a fost inundat în anul 1994 ca urmare 

a unei defecțiuni a barajelor. Au decedat peste 30 de persoane. 

Lăpușna 

Două localităţi cu risc mediu de inundaţii. În satul Cărpineni există o zonă de stocare a 

apei provenite din inundaţii, cu porţi de control. 

Tigheci Patru localităţi cu risc mediu de inundaţii. 

Larga Două localităţi cu risc mediu de inundaţii. 

 

Setul complet de măsuri a fost subîmpărţit în următoarele categorii: măsuri 

preventive, măsuri de protecție împotriva inundațiilor și măsuri instituționale. Acestea 

sunt definite după cum urmează:  

Măsurile privind protecția împotriva inundațiilor cuprind: 

1) Diguri noi; 

2) Repararea și îmbunătățirea digurilor existente; 

3) Baraje noi și lacuri de acumulare pentru gestionarea inundațiilor; 

4) Repararea și îmbunătățirea barajelor existente; 
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5) Modificări în funcționarea barajelor existente.  

Măsurile de prevenire se referă la amenajarea teritoriului și includ:  

1) Măsurile de planificare a utilizării terenurilor, includ promovarea dezvoltării 

construcţiilor în afara zonelor cu risc la inundaţii, evitarea sau oprirea dezvoltării 

construcțiilor în cadrul luncilor (controlul utilizării terenurilor), se află în curs de 

dezvoltare codurile adecvate din domeniul construcțiilor necesare pentru reducerea 

pagubelor produse de inundații (folosirea materialelor sau metodelor de construcții 

corespunzătoare) şi zonarea luncilor în scopul restricţionării tipurilor de dezvoltare 

în zonele cu diferit risc la inundaţii. 

2) Schimbări în utilizarea terenurilor, de exemplu reîmpădurirea. 

3) Măsurile instituţionale includ:  

4) Avertismentul inundațiilor includ detectarea, prognozarea inundațiilor și 

diseminarea avertismentelor de inundații; 

5) Intervenţiile de urgenţă includ acţiuni ai celor aflaţi la un potenţial risc şi ai 

agenţiilor de protecţie civilă; 

6) Educația publică și creșterea gradului de conștientizare; 

7) Acordarea asigurărilor de inundaţii. 

Costul total al măsurilor pentru bazinul r. Prut se echivalează cu 14,7 milioane de 

euro sau 317,3 milioane de lei. 

Dunărea – Marea Neagră 

Opțiuni strategice preferențiale pentru fiecare bazin hidrografic 

Pentru bazinele râurilor Cogâlnic și Ialpug a fost aplicată analiza multicriterială, 

identificându-se opțiunile strategice preferențiale. 

În bazinul r. Cogâlnic zona cu risc sporit este amplasată în cursul inferior, la 

hotar cu Ucraina, până în amonte de s. Logănești, împreună cu cursurile inferioare ale 

râurilor Galbena și Schinoasa. Principalele caracteristici sunt (fig. 15):  

1) În amonte, până la confluența cu r. Galbena, lunca are o utilizare agricolă. Există o 

zonă cu risc foarte mare de inundații în or. Hâncești și o zonă cu risc ridicat de 

inundații în s. Logănești. 

2) Între confluența cu r. Galbena și hotarul cu Ucraina, lunca inundabilă este îndiguită 

pe întreaga lungime a acestei secțiuni, în funcție de locația râului în zona inundabilă. 

Există trei localități cu risc ridicat (s. Sadaclia, or. Cimișlia și s. Gura Galbenei) și 

una cu risc foarte mare (or. Basarabeasca). 

3) Râul Schinoasa este delimitat la est de r. Cogâlnic printr-o vale îngustă și numai 

unele așezări au risc mediu de inundare. 

Toate opțiunile strategice structurale au fost luate în considerare pentru râul 

Cogâlnic și opțiunile strategice selectate în urma analizei multifactoriale sunt prezentate 

mai jos (fig. 16). 

Opțiunile strategice structurale pentru râul Cogâlnic sunt combinații de:  

1) Reabilitarea și îmbunătățirea digurilor în zonele cu risc ridicat; 

2) Creșterea capacității canalelor fluviale. 

Principalele zone cu risc ridicat și foarte ridicat sunt: 

1) Logănești și Hâncești, în amonte de confluența râului Galbena; 

2) Gura Galbenei; 
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3) Cimișlia, Sadaclia și Basarabeasca, între confluența cu r. Galbena și granița cu 

Ucraina. 

Măsurile non-structurale vor include prognozarea inundațiilor și avertizare pentru 

toate localitățile din zonele cu risc de inundare de-a lungul râurilor. 

Zona de risc ridicat de inundare pentru râul Ialpug cuprinde sectorul de la 

frontiera cu Ucraina până în cursul superior, împreună cu secțiunile afluenților Mussa, 

Ialpugel, Lunga, Lunguța și Baurci. Râul Ialpug dispune de un sistem extins de diguri, 

deși multe dintre ele au lacune. Există zone cu risc ridicat de inundare în or. Comrat și s. 

Bugeac, la confluența cu r. Mussa. Luncile afluenților sunt cu un risc scăzut, în general, 

cu toate că există un număr mic de așezări cu risc mediu. 

O caracteristică a r. Ialpug este utilizarea de rezervoare (iazuri) pentru controlul 

inundațiilor. Există baraje de control a inundațiilor în amonte de localitățile Congaz și 

Comrat, și un rezervor de stocare mare contra inundațiilor în or. Taraclia. Barajele sunt 

totuși în stare proastă și nu sunt exploatate.  

Opțiunile strategice structurale pentru râul Ialpug sunt combinații de: 

1) reabilitarea și îmbunătățirea digurilor în zonele cu risc ridicat; 

2) asigurarea unei capacități mai mare de stocare a undei de viitură cu ajutorul 

barajelor existente sau noi; 

3) creșterea capacității de transport a canalelor râurilor. 

Principalele zone cu risc ridicat de inundații sunt s. Bugeac și or. Comrat. 

Măsurile non-structurale vor include prognozarea inundațiilor și avertizarea pentru toate 

așezările din zonele cu risc de inundații de-a lungul râurilor. 

Re-naturalizarea coridoarelor fluviale. Râurile Cogâlnic și Ialpug au fost 

regularizate în trecut. Aceasta a inclus îndreptarea canalelor fluviale și construcția de 

diguri și baraje. Aceste măsuri au modificat regimul hidraulic al râurilor și a mediului 

înconjurător. Este un obiectiv important de a re-naturaliza râurile, în scopul de a 

îmbunătăți starea mediului și, de asemenea, oferă beneficii de reducere a inundațiilor 

prin stocarea și reținerea apei de la inundații.  

Măsurile de re-naturalizare, inclusiv posibilitatea râurilor să meandreze în mod 

natural și creșterea capacității de stocare, au beneficii mici sau chiar efecte negative de 

reducere a riscului de inundare, și pot fi costisitoare. Cu toate acestea ele aduc beneficii 

mediului ambiant. Ele au o prioritate scăzută și, prin urmare, va fi pus în aplicare numai 

în cazul în care beneficiile pentru mediu sunt considerate ca fiind suficient de 

importante.  

Costul total al măsurilor de protecție împotriva inundațiilor pentru spațiul 

hidrografic Dunărea – Marea Neagră ajung la 900,9 milioane lei sau 40,95 milioane 

euro, costul măsurilor prioritare pentru următorii 6 ani este de 142,78 milioane lei sau 

6,49 milioane euro. 

Costul total al programei de măsuri privind îmbunătățirea calității resurselor de 

apă în cadrul districtului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră se estimează la 

circa 630 135 900 lei în perioada de implementare 2018-2023 (tab. 41). Din această 

sumă, 460 mil. lei (73%) sunt prevăzute pentru gestionarea riscului la inundații. 

Prioritare, în cazul inundațiilor, ar trebui să fie măsurile de re-naturalizare a luncilor, 

pentru care sunt necesare numai cca. 1/3 din suma sus-menționată sau 171 mil. lei. 
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Forma extinsă a Programului de măsuri (cu obiective specifice, instituții responsabile, 

indicatori de monitorizare, surse de finanțare, etc.) este redată în Anexa 17. 

Tabelul 41. Programul de măsuri privind implementarea Planului de gestionare pentru districtul 

hidrografic Dunărea - Prut și Marea Neagră (2018-2023) 

Nr. 

d/o 

Măsura Clasa de 

prioritate 

Costul estimativ, 

mii lei 

Măsurile de bază 

1 Îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de 

apă de suprafață 

2 12 700  

2 Îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de 

apă subterană 

2 6 200 

3 Reducerea progresivă a poluării din surse punctiforme 1 686 119 

4 Extinderea și refacerea habitatelor naturale 2 26 474 

5 Valorificarea durabilă a resurselor de apă 1 - 

6 Reducerea progresivă a poluării din surse difuze 2 35 784 

7 Îmbunătățirea accesului populației la serviciile de apă și 

sanitație 

1 - 

Măsurile suplimentare 

8 Gestionarea riscurilor de inundații 1 460 080 

9 Schimbările climatice 1 - 

 Total cheltuieli  630 135,9 

9. Implementarea Planului de gestionare 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va coordona 

implementarea Planului de gestionare. Implementarea eficientă a Planului de gestionare 

necesită o delimitare clară a funcțiilor și responsabilităților instituțiilor ramurale pentru 

a asigura coerența acțiunilor și sinergia rezultatelor.  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului își va îndeplini 

misiunea în colaborare strânsă cu alte ministere și instituții de stat, care vor asigura, prin 

implementarea strategiilor ramurale conexe, suportul necesar în realizarea obiectivelor 

de mediu vizate în Planul de gestionare. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va îndeplini rolul de 

coordonator al procesului de implementare a Planului de gestionare prin: 

1) organizarea procesului de implementare prin implicarea corespunzătoare a 

instituțiilor ramurale;  

2) monitorizarea realizării măsurilor în termenul stabilit și în limitele costurilor 

estimate; 

3) evaluarea progresului în realizarea obiectivelor prin monitorizarea indicatorilor 

stabiliți; 

4) evaluarea impactului activităţilor prevăzute în Programul de măsuri; 

5) identificarea riscurilor și a barierelor în implementare pentru elaborarea 

soluțiilor de eliminare a acestora; 

6) diseminarea permanentă a informației privind implementarea Planului de 

gestionare pentru publicul larg prin organizarea de evenimente și publicarea pe pagina 

web oficială;  
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7) valorificarea elaborărilor și rezultatelor proiectelor anterioare și în derulare, în 

domenii conexe gestionării resurselor de apă și în mod special a Districtului Dunărea-

Prut și Marea Neagră; 

8) diseminarea cunoștințelor privind gestionarea Districtului Dunărea-Prut și 

Marea Neagră în scopul consolidării parteneriatelor principalilor actori; 

9) analiza şi evaluarea situaţiei în Districtul Dunărea-Prut și Marea Neagră în 

scopul ajustării măsurilor de realizare a obiectivelor de mediu în cadrul ciclului 2018-

2023 și planificarea următorului ciclu al Planului de gestionare. 

Pentru a asigura implementarea eficientă a Planului de gestionare, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui un mecanism de 

implementare constituit din trei elemente de bază, care vor colabora activ și vor asigura 

transparența procesului de implementare a Planului de gestionare: 

a) Comitetul Districtului Dunărea-Prut și Marea Neagră, care întrunește 

reprezentanții instituțiilor de ramură, ai autorităților publice locale, ai sectorului privat, 

ai utilizatorilor de apă, ai societății civile și academice; 

b) grupul de lucru pentru implementarea planurilor de gestionare a districtelor 

bazinelor hidrografice, constituit din specialiști cu experiență în anul 2016. Grupul de 

lucru are rolul să ofere consiliere și suport tehnic factorilor de decizie și Comitetului 

Districtului Dunărea-Prut și Marea Neagră în domenii specifice de expertiză legate de 

gestionarea resurselor de apă (cadrul juridic, programe de monitorizare, studierea 

presiunilor și impacturilor, elaborări metodice și ghiduri etc.); 

c) unitatea de implementare a Planului de gestionare în Agenția „Apele 

Moldovei”, care va asigura coordonarea nemijlocită a implementării de zi cu zi a 

Planului de gestionare. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va contribui la 

implicarea și consolidarea rolului autorităţilor administraţiei publice locale, agenţilor 

economici, societății civile și sectorului academic în implementarea Planului de 

gestionare, promovînd activ principiul responsabilității corporative și civice pentru 

calitatea resurselor naturale ca pilon de bază pentru dezvoltarea durabilă a țării.  

10. Colaborarea intersectorială 

Avînd în vedere importanța strategică a resurselor de apă pentru dezvoltarea țării 

și securitatea populației, Planul de gestionare are menirea să contribuie substanțial la 

redresarea situației în acest sector important. Pentru realizarea cu succes a Planului de 

gestionare este necesară o colaborare intersectorială eficientă.  

În acest scop, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va 

întreprinde următoarele acțiuni: 

 va informa instituțiile responsabile de implementarea politicilor ramurale în 

domeniile conexe; 

 va asigura colaborarea prin întruniri tematice periodice în grupuri create ad-

hoc, dedicate analizei progresării în implementarea Planului de gestionare; 

 va organiza ședințe anuale de nivel înalt, în cadrul cărora va fi prezentată 

informația privind realizarea Planului de gestionare, efectele sinergetice realizate, 
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barierele, problemele și riscurile care afectează implementarea Planului și a sectorului 

de gestionare a apelor în ansamblu.  

 

11. Colaborarea transfrontalieră 

Până la momentu nu există o bază juridică pentru relațiile de colaborare 

transfrontalieră privind utilizarea resurselor de apă ale r. Prut între cele 3 state din 

cadrul bazinului (Republica Moldova – România – Ucraina). Toate colaborările (în 

specual, cu partea română) se fac la nivel de ministere. 

În Programul de Măsuri a prezentului Plan este inclusă acțiunea de „Crearea și 

semnarea unui regulamentul trilateral (Moldova-Ucraina-România) privind regimul de 

exploatare a resurselor de apă din bazinul r. Prut”, care va fi realizată până la finele 

anului 2020. Regulamentul dat ar simplifica și folosirea în comun şi protecţia apelor de 

frontieră. 

Sarcinile incluse în acest regulament vor viza utilizarea resurselor de apă în baza 

principiului protecției și utilizării durabile, diminuarea semnificativă a nivelului de 

poluare a apelor, prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi 

conservarea biodiversităţii în bazinul hidrografic Prut, prevenirea şi diminuarea 

consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali și antropogeni. 

În scopul aprofundării acestui regulamentul este planificată elaborarea planului de 

management transfrontalier pentru bazinul râului Prut pentru 3 țări: România, Ucraina și 

Republica Moldova. Această acțiune are și o acoperire financiară consistentă din surse 

externe. Lipsa planurilor de gestionare în comun a resurselor de apă, de asemenea, nu 

permite canalizarea resurselor financiare spre soluționarea problemelor de mediu 

existente în bazin. 

Un rol important în facilitarea colaborării transfrontaliere le revine organizațiilor 

nonguvernamentale care participă la efectuarea cercetărilor în comun, întreprinderea 

vizitelor de studiu, elaborarea proiectelor transfrontaliere, schimbul de experiență 

privind măsurile de reabilitare și conservare a resurselor de apă etc.  

Trebuie totuși menționat că, pe lîngă acordurile multilaterale de colaborare, există 

suficientă bază legală pentru a construi o colaborare bună, atât cu partea română, cât și 

cu partea ucraineană în scopul gestionării durabile a resurselor de apă în bazinul 

hidrografic Prut. 

Scopul urmărit de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin 

consolidarea colaborării transfrontaliere cu România și Ucraina este să atingă gradul de 

colaborare care ar permite punerea în practică a abordării recomandate de Directiva 

Cadru a Apelor privind gestionarea în comun a bazinelor transfrontaliere pentru 

realizarea obiectivelor de mediu. 

În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va 

adopta un stil mai activ în abordarea problemelor de colaborare, în special cu partea 

ucraineană, în bazinul hidrografic Prut și, în afară de menținerea unui nivel minim de 

colaborare prin întreținerea schimbului de informație, va întreprinde măsuri care să 

faciliteze și să dinamizeze colaborarea. 
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 Este importantă și valorificarea rolului Comitetului Districtului Dunărea-Prut și 

Marea Neagră în dinamizarea relațiilor de colaborare cu România și Ucraina, prin 

implicarea membrilor săi în acțiuni de consolidare a relațiilor de colaborare la toate 

nivelurile, inclusiv al autorităților publice locale, și participarea acestora în cadrul 

Comisiei bazinale mixte moldo-româno-ucrainene. 

12. Informarea, consultarea şi participarea publicului 
Descrierea aspectelor și problemelor prioritare ale gestionării resurselor de apă în 

cadrul districtelor bazinelor hidrografice au fost publicate pe pagina Ministerului 

Mediului la 29 noiembrie 2013.  

Obiectivul principal al activităţii de participare şi consultare a publicului este de a 

îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor, prin aplicarea unei proceduri eficiente de 

cooperare. Participarea publicului este definită, în general, ca implicarea publicului la 

luarea deciziilor în procesul de planificare. În acest sens informarea publicului este 

foarte importantă. Consultarea publicului constituie o formă mai susţinută de asociere a 

publicului fiind vorba de un schimb interactiv de informaţii, prin organizarea unor 

grupuri consultative, interviuri şi dezbateri publice cu participarea mass-media.  

Participarea activă a parţilor interesate este o formă de implicare mult mai intensă 

şi nu se referă la public, ci la persoane organizate în diferite grupuri ţintă care participă 

activ la realizarea documentelor legislației comunitare: Directivei Cadru privind Apa, 

altor directive în domeniul apelor pe tot parcursul implementării acesteia (Comitetul 

Bazinal, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi locale administrative, asociaţii 

profesionale, unităţi economice, etc).  

În elaborarea acestui Plan de gestionare o importanţă deosebită este acordată 

informării, consultării şi participării publicului. Fiecare etapă a elaborării Planului de 

gestionare a fost finalizată prin dezbateri publice şi întâlniri cu principalii actori.  

În scopul acordării suportului factorilor interesaţi a fost elaborată o strategie de 

comunicare și lista instituțiilor interesate în domeniul protecției și gestionării resurselor 

de apă în cadrul districtului hidrografic.  

Prima ședința a consultărilor publice a avut loc la 5 mai 2015 în or.Chişinău. 

Varianta preliminară a planului de gestionare pentru bazinul hidrografic Prut a fost 

plasată la sfârşitul lunii martie pe pagina web a proiectului EPIRB, a Agenției „Apele 

Moldovei”, Direcției Baziniere de Gospodărire a Apelor, Institutului de Ecologie și 

Geografiei al Academiei de Știință a Moldovei. 

La 28 mai 2015, în comun cu partea ucraineană în oraşul Iaremcea, Ucraina au 

demarat dezbaterile vizavi de Planul de gestionare a bazinului hidrografic Prut, la care 

au fost evidenţiate aspectele transfrontaliere, dat fiind faptul că au fost invitați şi 

reprezentanţi ai instituțiilor de resort din România. 

În luna august, 2015  au avut loc consultări publice în oraşul Edineț (4 august), la 

care au fost invitaţi şi reprezentanţi din raioanele Briceni, Ocniţa, Glodeni şi Rîşcani; în 

oraşul Ungheni (11 august) la care au fost invitaţi şi reprezentanţi din raioanele Făleşti, 

Nisporeni, Hînceşti; şi în oraşul Cahul (13 august) au fost invitaţi şi reprezentanţi din 

raioanele Leova şi Cantemir. 
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13. Autoritățile responsabile 
Responsabilitatea de bază privind implementarea Programului de măsuri a 

Planului de gestionare î-i revine Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, care va coordona activitatea instituțiilor ramurale în vederea implementării 

Planului de gestionare conform atribuțiilor instituționale. Atingerea obiectivelor de 

mediu va fi susținută de o colaborare eficientă între toate instituțiile statului prin 

abordarea lor în strategiile sectoriale și de dezvoltare la nivel regional și local 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.42).  

Tabelul 42. Lista instituțiilor responsabile de implementarea Planului de gestionare 

Instituția Atribuțiile Rolul 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

 

Elaborarea și 

implementarea politicii 

sectoriale, planificarea și 

monitorizarea aspectelor 

de mediu, inclusiv 

gestionarea resurselor de 

apă  

Coordonarea implementării Planului de 

gestionare prin intermediul instituțiilor 

ramurale  

Elaborarea politicilor și 

reglementarea gestionării  

apelor  

Identificarea și executarea modificărilor 

necesare  în cadrul juridic pentru îmbunătățirea 

gestionării resurselor de apă 

Elaborarea politicilor și 

reglementarea gestionării 

patrimoniului natural 

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind calitatea resurselor de apă;  

Asigurarea expertizei necesare în identificarea 

riscurilor, elaborarea soluțiilor pentru 

eliminarea barierelor în implementarea 

Planului de gestionare și revizuirea 

indicatorilor; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Elaborarea politicilor și 

reglementarea activităților 

de prevenire a poluării 

mediului 

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind calitatea resurselor de apă;  

Asigurarea expertizei necesare în identificarea 

riscurilor, elaborarea soluțiilor pentru 

eliminarea barierelor în implementarea 

Planului de gestionare și revizuirea 

indicatorilor; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Analiza, monitorizarea 

implementării și evaluarea 

politicilor 

Asigurarea suportului necesar în eficientizarea 

mecanismului de monitorizare a implementării 

Planului de gestionare; 

Asigurarea expertizei necesare în identificarea 

riscurilor, elaborarea soluțiilor pentru 

eliminarea barierelor în implementarea 

Planului de gestionare și revizuirea 

indicatorilor ; 

Participarea la ședințele semestriale ale 

Comitetului districtului bazinului hidrografic 

Dunărea-Prut și Marea Neagră 
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Instituția Atribuțiile Rolul 

Politica sectorială, 

planificarea și 

monitorizarea aspectelor 

ce țin de dezvoltarea 

regională 

Coordonarea finanțării proiectelor de 

dezvoltare regională din Fondul Național de 

Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic 

Național; 

Coordonarea colaborării cu agențiile de 

dezvoltare regională în vederea ajustării  

programelor operaționale sectoriale și a 

ghidurilor de dezvoltare regională privind 

realizarea obiectivelor de mediu ale Planului 

de gestionare 

 Politica sectorială, 

planificarea și 

monitorizarea aspectelor 

ce țin de dezvoltarea 

sectorului agricol și de 

securitatea alimentară 

Colectarea informației privind utilizarea 

nutrienților și pesticidelor în agricultură, 

utilizarea terenurilor agricole în Districtul 

Dunărea-Prut și Marea Neagră; 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a 

sectorului agricol în scopul diminuării poluării 

difuze și din surse punctiforme, ajustarea la 

obiectivele de mediu ale Planului de gestionare 

Agenția „Apele 

Moldovei”  

Gestionarea resurselor de 

apă (inclusiv gestionarea 

districtelor bazinelor 

hidrografice), planificarea, 

implementarea, operarea și 

monitorizarea 

infrastructurii de irigare și 

aprovizionare cu apă și 

canalizare;  

Coordonarea autorizației 

de folosință specială a 

apei. 

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind gestionarea resurselor de apă; 

Coordonarea dezvoltării și mentenanța 

Sistemului informațional al resurselor de apă; 

Asigurarea expertizei necesare pentru 

implementarea măsurilor ce țin de apele de 

suprafață, construcțiile hidrotehnice, sistemele 

de irigare etc.; 

Gestionarea instituției de proiectare Iprocom, 

specializată în elaborarea studiilor de 

fezabilitate, proiectelor tehnice pentru 

infrastructuri de irigare, alimentare cu apă și 

canalizare, și protecția împotriva inundațiilor; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Serviciul 

Hidrometeorologic 

de Stat  

Monitorizarea stării și  

evoluției condițiilor 

hidrometeorologice și a 

calității mediului 

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind gestionarea resurselor de apă;  

Coordonarea dezvoltării Rețelei naționale de 

monitoring al apelor, elaborarea și realizarea 

programului de monitorizare în Districtul 

Dunărea-Prut și Marea Neagră ajustat la 

corpurile de apă și clasele de calitate; 

Colaborarea cu Agenția „Apele Moldovei” în 

vederea dezvoltării Sistemului informațional al 

resurselor de apă; colaborarea cu structurile 

implicate în gestionarea resurselor de apă în 

vederea asigurării analizei integrate a 

informației  privind starea resurselor de apă; 

Asigurarea expertizei necesare pentru 

implementarea măsurilor ce țin de apele de 

suprafață; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 
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Instituția Atribuțiile Rolul 

Inspectoratul 

Ecologic de Stat  

Monitorizarea respectării 

legislației de mediu 

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind gestionarea resurselor de apă; 

Colaborarea cu alte structuri ale Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

privind monitorizarea respectării legislației de 

mediu; 

Asigurarea colectării informației necesare 

gestionării durabile a resurselor de apă; 

Colaborarea cu autoritățile publice locale în 

vederea asigurării respectării legislației de 

mediu  privind starea corpurilor de apă și a 

mediului; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Agenția pentru 

Geologie și Resurse 

Minerale 

Gestionarea și 

reglementarea gestionării 

resurselor de apă subterană 

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind gestionarea resurselor de apă;  

Colaborarea cu Agenția „Apele Moldovei” în 

vederea dezvoltării Sistemului informațional al 

resurselor de apă; 

Asigurarea expertizei necesare pentru 

implementarea măsurilor ce țin de apele 

subterane; 

Proiectarea construcției și supravegherea stării 

sondelor și fîntînilor arteziene; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Serviciul Piscicol  Protecţia fondului piscicol 

şi a resurselor biologice 

acvatice, reglementarea 

pescuitului  

Participarea la ajustarea cadrului juridic 

privind gestionarea resurselor de apă;  

Colaborarea cu Agenția „Apele Moldovei” în 

vederea dezvoltării Sistemului informațional al 

resurselor de apă;  

Asigurarea expertizei necesare pentru 

implementarea măsurilor ce țin de apele de 

suprafață; 

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Institutul de 

Ecologie și 

Geografie  

Efectuarea cercetărilor și 

asigurarea suportului 

științific procesului 

decizional privind 

gestionarea patrimoniului 

natural 

Efectuarea cercetărilor științifice, a studiilor de 

evaluare a presiunilor și a impacturilor asupra 

resurselor de apă în Districtul Dunărea-Prut și 

Marea Neagră; 

Colaborarea cu Agenția „Apele Moldovei” în 

vederea dezvoltării Sistemului informațional al 

resurselor de apă;  

Participarea la Grupul de lucru pentru 

implementarea Planului de gestionare 

Fondul Ecologic 

Național  

Implementarea 

mecanismului de finanțare 

a proiectelor în domeniul 

protecției, gestionării și 

conservării mediului 

Facilitarea accesării fondurilor necesare pentru 

proiecte focalizate pe realizarea obiectivelor de 

mediu din Planul de gestionare; elaborarea 

modelelor de fișe de proiect 
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Instituția Atribuțiile Rolul 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Politica sectorială, 

planificarea și 

monitorizarea diverselor 

aspecte ale sectorului de 

sănătate, inclusiv a calității 

apei potabile  

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea 

ajustării cadrului juridic privind gestionarea 

resurselor de apă; 

Participarea la ședințele semestriale ale 

Comitetului Districtului Nistru și coordonarea 

cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului a acțiunilor care sînt în 

domeniul de competență cu impact asupra 

stării și calității apelor; 

Asigurarea expertizei necesare și 

monitorizarea, prin intermediul Centrului 

Național de Sănătate Publică, a implementării 

Planului de gestionare din punctul de vedere al 

impactului asupra sănătății populației; 

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în 

implementarea Protocolului privind Apa și 

Sănătatea. 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii  

Politica sectorială, 

planificarea și 

monitorizarea aspectelor 

ce țin de dezvoltarea 

tuturor tipurilor de 

transport 

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea 

ajustării cadrului juridic privind gestionarea 

resurselor de apă; 

Participarea la ședințele semestriale ale 

Comitetului Districtului Dunărea-Prut și Marea 

Neagră și coordonarea cu Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

a acțiunilor care sunt în domeniul de 

competență cu impact asupra stării și calității 

apelor; 

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în 

implementarea prevederilor Legii privind 

transportul naval intern al Republicii Moldova 

nr. 176 din 12 iulie 2013 

Ministerul 

Finanțelor  

Coordonarea 

instrumentelor de finanțare 

a politicilor sectoriale; 

Alocarea resurselor de la 

bugetul de stat pentru 

implementarea politicilor 

sectoriale 

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea 

ajustării cadrului juridic privind gestionarea 

resurselor de apă; 

Asigurarea expertizei necesare în vederea 

perfecționării instrumentelor financiare pentru 

eficientizarea gestionării durabile a apelor; 

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului în alocarea 

resurselor financiare necesare implementării 

Planului de gestionare. 

14. Accesul la informație și calitatea datelor 
Pentru elaborarea Planului de gestionare a fost utilizată informația oferită de 

instituțiile care desfășoară programe de cercetare, monitorizare și procesare a datelor 
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privind calitatea mediului, sănătatea populației și, în special, calitatea resurselor de apă, 

instituțiile abilitate cu inspectarea respectării legislației de mediu, dar și de organizațiile 

nonguvernamentale și instituțiile financiare internaționale etc.  

Avînd în vedere caracterul public al Planului de gestionare, trebuie menționat că 

accesul la informația necesară pentru elaborarea lui nu a fost întotdeauna facil din 

diferite motive, printre care pot fi menționate insuficiența de date și veridicitatea lor, 

existând și suficiente cazuri în care informația cu caracter public nu a fost pusă la 

dispoziție, chiar la solicitare, fără motive plauzibile. 

Un alt aspect important privind accesul la informație este faptul că datele 

statistice și informația privind starea mediului și a resurselor de apă a fost și încă mai 

este colectată în baza principiului teritorial-administrativ. Respectiv, informația nu este 

colectată și procesată la nivel de bazine hidrografice, complicând și uneori făcând 

imposibilă procesarea ei pentru analiza obiectivă a resurselor de apă, identificarea 

schimbărilor și tendințelor, evaluarea presiunilor, impacturilor și riscurilor la nivel de 

bazin hidrografic, ceea ce ar facilita diagnosticarea corectă a schimbărilor calității 

corpurilor de apă și a mediului în cadrul bazinului hidrografic. Aceasta, la rândul său, 

nu servește drept argument pentru procesul decizional și intervențiile operative în 

situații de risc. Noua clasificare a corpurilor de apă va induce schimbări în programele 

de monitorizare a calității mediului și a parametrilor de calitate a resurselor de apă. 

De asemenea, până în prezent au fost realizate puține cercetări și evaluări privind 

presiunile și impacturile asupra resurselor de apă și a ecosistemelor. De exemplu, 

lipsește practic informația privind starea depozitelor ilegale de deșeuri, a zonelor de 

protecție a corpurilor de apă și, în special, a surselor de apă potabilă, a sondelor de mină 

etc. Nu este cunoscut bilanțul apei în țară, nu dispunem de informația actualizată privind 

rezervele de apă subterană și calitatea lor, etc. Aceste exemple denotă că informația 

deținută de instituțiile ramurale nu este procesată și sistematizată ca să contribuie la 

diagnosticarea corectă și operativă a situației pentru o gestionare eficientă a resurselor 

de apă în țară. 

Una dintre cauzele stării de lucruri curente este faptul că informația încă se 

colectează și se stochează în continuare pe suport de hîrtie, în format neprocesabil. Din 

cauza că nivelul de cunoaștere și utilizare a programelor computerizate de procesare a 

datelor este încă foarte scăzut, nu este asigurat accesul operativ la informație și nu este 

realizat schimbul necesar de date într-un mod eficient și productiv. Faptul că informația 

nu este disponibilă în format digital și nu este procesată operativ creează impedimente 

serioase pentru cunoașterea situației în timp real și, respectiv, pentru oferirea suportului 

necesar pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă și asigurarea unui mediu de 

calitate. 

Începînd cu anul 2011, Guvernul Republicii Moldova implementează Programul 

de modernizare tehnologică a guvernării, care facilitează aplicarea tehnologiilor 

informaționale și comunicațiilor în toate domeniile de guvernare, în general, și pentru 

colectarea, procesarea și stocarea digitală a informației, în particular. Odată cu 

digitizarea informației, pe lângă faptul că va fi posibil schimbul operativ de informație 

între instituții, informația cu caracter public va deveni accesibilă pentru publicul larg. 
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În acest sens, trebuie menționat că aplicarea tehnologiilor informaționale impune 

necesitatea revizuirii procesului actual de colectare, procesare, acces și stocare/arhivare 

a informației privind resursele de apă din țară. 

Pentru diversificarea informației și asigurarea calității datelor este necesară 

resetarea colaborării dintre instituțiile implicate în protecția și gestionarea resurselor de 

apă, societatea academică, sectorul privat și cel nonguvernamental. Oportunitatea oferită 

de inițiativa lansată la nivel global „Date Deschise”, la care a aderat și Republica 

Moldova în 2012, privind deschiderea datelor cu caracter public în scopul eficientizării 

guvernării trebuie utilizată plenar de instituțiile statului în scopul eficientizării 

gestionării resurselor de apă. Este deja pe larg recunoscut și acceptat faptul că datele 

deschise, oferite gratis de către Guvern, încurajează utilizarea activă a informației, 

stimulează inovația, creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Acest subiect 

rămîne a fi abordat activ în continuare și de către autoritățile de mediu în vederea 

consolidării parteneriatelor pentru o gestionare eficientă a resurselor naturale. 

În acest context, Ministerul Mediului a lansat în 2015 Sistemul Informațional al 

Resurselor de Apă (SIRA) care, pe lîngă asigurarea accesului universal la informație al 

tuturor utilizatorilor de date, fiind dezvoltat, va putea oferi un șir întreg de avantaje 

privind accesul la date consistente și veridice privind resursele de apă, modul de 

utilizare și gestionare. Partea cea mai importantă a Sistemului Informațional al 

Resurselor de Apă constă în faptul că informația este stocată în baze de date geospațiale 

relaționale accesibile tuturor specialiștilor. Dat fiind faptul că Sistemul Informațional al 

Resurselor de Apă este integrat în platforma guvernamentală, securitatea datelor este 

asigurată. Mai mult ca atît, structura modulară a sistemului permite elaborarea altor 

module (precum modelarea apelor subterane, modelarea calității apelor etc.) și 

interconectarea acestor module cu cele deja existente.  

Un rol important în facilitarea accesului la informație îi revine și Comitetului 

districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. În conformitate cu 

atribuțiile sale, Comitetul facilitează informarea și participarea publicului în procesul 

decizional privind gestionarea districtului, oferind părților interesate posibilitatea 

participării la ședințele sale și asigurînd accesul la informația și materialele ședințelor. 

Asigurarea accesului la informație are suficient suport pentru a fi realizată cu 

succes atât în baza cadrului juridic existent, cât și în baza Planului de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru 

anii 2014-2016, care include adoptarea noii legi privind accesul la informația de mediu. 
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Anexe 
Anexa 1 

Rezervele exploatabile şi resurse prognozate a apelor  subterane 01.01.2010, bazinul râului Prut 

Nr. 
Or/complexul 

acvifer 
Rezervele exploatate de apă subterană (mii m3/zi) 

Rezerve prognozate  

(mii m3/zi) 

Secţiunea: Bazinul 

râului Prut, R. 

Moldova, de la 
frontiera cu Ucraina 

până la gura de vărsare 

Total 

Aprobat de CSR Adoptat la întrunirea CTS Aprobate 

Total 

Mineralizarea 

total 

inclusiv 

total 

inclusiv 

total AATP 
≥ 1.5 

g/l 
≥ 3.0 g/l 

AATP AATÎ 
AAM 

SB 
AATP AATÎ AAM SB 

1 Holocen (аА3) 78.1 25.8 25.8   49.2 35.5 13.7    3.05 1.41 1.64 

2 Pliocen (N2
2-3) 7.1     7.1 7.1        

3 Ponţian (N2p) 33.9 19.5 19.5   14.4 14.4        

4 

Sarmaţian 

Superior-

Meoţian (N1s3-
m) 

39.6 9.88 9.8   0.08 29.8 25.5 4.2 0.0     

5 

Sarmaţian 

Mediu  

(Congerian) 
(N1s2) 

69.4 19.0 19.0   41.4 22.0 19.0 0.38   8.91 8.91  

6 

Badenian-

Sarmaţian 
(N1b3+s1) 

93.4 
35.4

5 
15.6 18.5 1.23 57.4 2.3 53.4 1 0.6 0.6    

7 
Cretacic-

Silurian (К2+S) 
54.1 

29.0

9 
19.3 9.3 0.4 21.0 5.35 15.4 0.3 4.0 4.0    

Total pe secţiune 376 139 109 27.8 1.94 221 112 105 2.8 4.6 4.6 11.9 10.32 1.64 

Milioane m3/an 137 
50.7

2 
39.84 10.16 0.71 80.62 40.98 36.62 1.022 1.68 1.68 4.36 3.77 0.6 

AATP- aprovizionarea cu apă tehnico-potabilă 

AATÎ - aprovizionarea cu apă tehnica a întreprinderilor 
AAM SB-aprovizionarea cu ape minerale în scopuri sanotarial- balneare  (în scopuri curative) 

 

Anexa 2.  

Rezervele de exploatare a apelor subterane a bazinului Dunărea - Marea Neagră 

Complexul 

acvifer vizat 

Rezervele de exploatare a apelor subterane, (mii m3/zi) 

Total pe 

sector 

a apelor subterane a bazinului 

Dunărea-Marea Neagră 
Primite prin CTȘ 

Aprobat

e de CSR 

total 
inclusiv 

total 
inclusiv 

total AMP 
AMP AIT AST AMP AIT AST 

a,adA3  - - - - - - - -   

N2A2  - - - - - - - - - - 

N2p  2.40 2.40 - - 0.60 0.60 - -   

N1S3+ 

 
20.64 6.55 6.55 - - 14.09 13.19 1.0 -   

N1S2 - - - - - - - - -   

N1b+s1+2 126.31 28.14 28.14 - - 98.17 90.67 7.5 -   

Total pe bazin 146.95 37,09 37,09 + + 105,6 104,46 8,5    

 

Abrevieri: 

CSR – comisia de stat pentru rezerve; 

CTR – comisia teritorială pentru rezerve; 

CTŞ – consiliul tehnico-științifică; 

AMP – ape menajer-potabile; 

AIT – ape industrial-tehnice; 

AST – ape în scopuri terapeutice. 
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Anexa 3.  

Corpurile de apă de suprafață în bazinul râului Prut 

  
                   a) Corpurile de apă.                              b) Distribuția corpurilor de apă după lungime. 

 

Anexa 4.  

Numărul de corpuri de apă identificate în cadrul regiunii Dunărea-Marea Neagră 

Bazinul hidrografic Numărul de corpuri de apă 

Cogîlnic (total) 11 

inclusiv afluentul Schinoasa 2 

inclusiv afluentul Ceaga 3 

Cahul (total) 3 

Hadjider (total) 2 

inclusiv afluentul Căplani 1 

Sărata (total)  4 

inclusiv afluentul Copceac 1 

inclusiv afluentul Babei 2 

Kîrgij-Kitai (total) 1 

Ialpug (total) 18 

inclusiv afluenții Lunga și Lunguța 5 

inclusiv afluentul Saraiar 1 

inclusiv afluenții Ialpugel și Șamali 3 

inclusiv afluenții Salcia Mare, Salcia Mică și Sălci 4 

TOTAL per regiune 39 
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Anexa 5.  

Corpuri de apă subterană identificate şi delimitate în bazinul hidrografic Prut, Republica 

Moldova 

Denumirea complexului şi 

orizontului acvifer 
Litologia 

Numărul de 

identificare al 

corpului de apă 

subterană (CAS) 

Codul temporar al 

CAS 

Orizontul acvifer ale 

Holocenului în valea rîului Prut 

şi terasele acestuia (aA3) 

Nisip, pietriş, nisip lutos 1 G100 

Complexul acvifer al Badenian- 

Sarmaţianului 

( N1b+S1) 

Calcare cu intercalaţii de nisip 

fin granulate, 

uneori argile şi marne 

1 G200 

Complexul acvifer al 

Sarmaţianului Superior Meoţian 

(N1S3+m) 

Nisipuri de granulație fină sub 

formă de lentil discontinui 
1 G300 

Orizontul acvifer al 

Sarmaţianului 

mediu(Congerian) ( N1S2) 

Nisipuri de granulaţie fină cu 

straturi intermediare de argile, 

gresii şi calcare 

2 G401, G402 

Orizontul acvifer Ponţian (N2p) 
Argile nisipoase cu intercalaţii 

de nisip şi calcar 
2 G501, G502 

Complexul acvifer al Cretacic-

Silurian (K2S2) 

Calcare, gresie, cu straturi 

intermediare de marne 
2 G601, G602 

Total: 9  

 

 

          

Anexa 6. 

Orizontul acvifer aluvial holocen aA3 

bazinului Dunărea-Prut și Marea Neagră 

Anexa 7. 

Complexul acvifer al pliocen-pleistocenului N2-

A1+2 bazinului Dunărea-Prut și Marea Neagră 
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Anexa 8.  

Orizontul acvifer pontic. N2p bazinului 

Dunărea-Prut Marea Neagră 

Anexa 9.  

Complexul acvifer al sarmațianului superior-meoțian 

N1s3+m bazinului Dunărea-Prut și Marea Neagră 

     
Anexa 10.  

Orizontul acvifer al sarmațianului mediu N1s2 

bazinului Dunărea-Prut și Mare Neagră 

Anexa 11.  

Complexul acvifer Badenian-Sarmațian N1b-

s1+2  bazinului Dunărea-Prut și Marea Neagră 
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Anexa 12.  

Presiunea prin evacuarea totală a apelor uzate 

      
Anexa 13.  

Corpuri de apă-râuri aflate sub impactul poluării difuze 
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Anexa 14. 

Corpuri de apă-râuri aflate sub impactul presiunilor hidromorfologice 
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Anexa 15.  

Foraje de monitorizare a apelor subterane existente în cadrul bazinului râului Prut, R. Moldova 

Nr. Nr.forajului Amplasarea 
Altitudinea, 

m 
Litologia, indicele geologic şi codul CAS 

1 1-640 Lipcani 168 Nisip,  aA3, G100 

2 1-650 Şireuţi 105 Calcare, S2V, G600 

3 1-651 Şireuţi 105 Calcare, K2S2, G600 

4 1-913 Criva 115,3 Calcare, K2S1, G600 

5 2-714 Tabani 196,2 Calcare, gresii, N1S1+N1b3+K2S2, G200  

6 4-392 Feteşti 135,2 Calcare N1S1,G200 

7 4-393 Feteşti 135,4 Calcare N1S1,G200 

8 4-486 Brătuşeni 168,8 Nisip,  aA3, G100 

9 4-492 Alexandreni 168,5 Calcare N1S1+K2, G600 

10 4-866 Stoliniceni 119,7 Gresii, calcare K2S1, G600 

11 4-867 Stolniceni 119,8 Gresii, calcare K2S1, G600 

12 4-952 Stolniceni 117,9 Gresii, calcare K2S1, G600 

13 8-498  Branişte 70,41 Nisip aA3, G100 

14 8-642  Branişte 64,1 Nisip aA3, G100 

15 13-458 Călineşti 51 Calcare K2, G600 

16 13-459 Călineşti 50,5 Calcare cu straturi de nisip, N1S1, G200 

17 17-437 Ungheni 61 Nisip, aA3, G100 

18 21-285 Soltăneşti 78,8 Calcare, N1S2, G400 

19 21-681 Grozeşti 24,89 Nisip, aA3, G100 

20 21-689 Grozeşti 27,32 Nisipcu calcare şi gresii, N1S2, G400 

21 21-690 Grozeşti 27,4 Nisip, aA3, G100 

22 25-62 Nicolaeuca 17,38 Nisip, aA3, G100 

23 29-32 Goteşti 9,94 Nisip, aA3, G100 

24 29-33 Goteşti 10,16 Nisip, aA3, G100 

25 29-150 Cania 44,57 Nisip, N1S2, G400 

26 29-151 Cantemir 72,81 Nisip, N1S2, G400 

27 29-152 Cantemir 72,81 Nisip fin granulat, N1S3-m, G300 

28 29-153  Cantemir 62,24 Nisip fin granulat, N1S3-m, G300 

29 29-239 Cantemir 53,99 Nisip, N1S2, G400 

30 29-241 Cantemir 41 Nisip, N1S2, G400 

31 29-244 Cantemir 61,21 Nisip, N1S2, G400 

32 33-244 Slobozia Mare 48,9 Nisip, N2p, G500 
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Amplasarea forajelor de monitorizare în 

bazinul râului Prut care vor fi utilate cu 

senzori de înregistrare a nivelului 

temperaturii şi conductivităţii apelor 

subterane. 

Amplasarea forajelor de monitorizare în 

bazinul râului Prut care vor fi utilate cu 

senzori de înregistrare a compensării 

presiunii atmosferice. 

Anexa 16.  

Amplasarea forajelor de monitorizare propuse pentru renovare în bazinul hidrografic Prut 

 



Anexa 17.  

Programul de măsuri privind implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră  

(2018-2023) 

Nr. Denumirea acțiunii 
Termen de 

realizare 
Instituția responsabilă 

Indicatori de 

monitorizare 

Costul total 

(mii lei) 

inclusiv: 

Alocații 

bugetare 

Surse 

externă 

Buget 

neacoperit 

1. Obiectiv general 1. Îmbunătățirea programului de monitoring 

1.1. Obiectiv specific 1.1. Îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de apă de suprafață 

1.1.1. 
Optimizarea programului de 

monitoring al apelor de suprafață 
Permanent 

Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat 

Rapoarte de 

monitorizare 

12 700 4 700 8 000 - 1.1.2. 

Elaborarea regulamentului privind 

monitoringul hidromorfologic a 

corpurilor de apă 

Tr. III 

2018 

Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat 
Regulament elaborat 

1.1.3. 
Introducerea monitoringului 

hidromorfologic a corpurilor de apă 

Tr. III 

2020 

Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat 

Rapoarte de 

monitorizare 

1.2. Obiectiv specific 1.2. Îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de apă subterane 

1.2.1. 
Optimizarea programului de 

monitoring al apelor subterane 
Permanent 

Agenția pentru Geologie și 

Resurse Minerale 

Rapoarte de 

monitorizare 
2 300 500 1 800 3 700 

1.2.2. 

Elaborarea hărților privind volumele 

și calitatea apelor subterane pentru 

fiecare corp de apă 

Tr. II 

2020 

Agenția pentru Geologie și 

Resurse Minerale 
Hărți elaborate 200 - 200 - 

1.3. Obiectiv specific 1.3. Inventarierea stării corpurilor de apă 

1.3.1. 
Elaborarea pașapoartelor pentru 

corpurile de apă de suprafață 

Tr. III 

2020 

Institutul de Ecologie și 

Geografie, Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat 

Agenția „Apele Moldovei” 

Pașapoarte elaborate 450 - 200 250 

1.3.2. 
Elaborarea pașapoartelor pentru 

corpurile de apă subterane 

Tr. IV 

2018 

Institutul de Ecologie și 

Geografie, 

Agenția pentru Geologie și 

Resurse Minerale 

Pașapoarte elaborate 300 - - 300 

1.3.3. 

Delimitarea fâșiilor riverane și 

inventarierea zonelor de protecție a 

corpurilor de apă (format digital) 

Tr. IV  

2021 

MADRM, 

Agenția „Apele Moldovei” 

Zone delimitate (hartă 

elaborată) 
200 - 200 - 

2. Obiectivul general 2. Reducerea progresivă a poluării 

2.1. Obiectivul specific 2.1.: Reducerea progresivă a poluării din surse punctiforme 

2.1.1. Îmbunătățirea sistemelor de epurare a 

apelor uzate (în concordanță cu 

Directiva 91/271/EEC privind tratarea 

apelor uzate urbane). 

Tr. IV 

2022 

MADRM, Prestatorii 

serviciilor de aprovizionare 

cu apă și canalizare 

% din populație 

conectate la sisteme de 

canalizare; 

% din sistemele de 

tratare a apelor uzate 

În limita 

bugetului 

disponibil  

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 
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îmbunătățite 

2.1.2 Determinarea și stabilirea zonelor 

sensibile 

„Identification of WFD compliant 

Protected Areas and creation of the 

Protected Areas Database” 

(Oikumena project) 

Tr. IV 

2018 

MADRM 

Agenția „Apele Moldovei” 

Zone sensibile 

determinate și stabilite 

3 000 - 3 000 - 

2.1.3. Elaborarea soluțiilor tehnice privind 

utilizarea nămolurilor de la stațiile de  

epurare 

Tr. IV 

2022 

Asociația „Moldova Apă-

Canal” 

Tehnologii 

implementate 7 692 - 2 197 5 495 

2.1.4. 
Cartarea punctelor de deversare a 

apelor uzate 

Tr. IV 

2018 

Agenția „Apele Moldovei” - 

Direcția Bazinieră de 

Gospodărire a Apelor, 

Inspectoratul Ecologic de 

Stat 

Straturile SIG elaborate 

și introduse în Sistemul 

Informațional al 

Resurselor de Apă 

400 - 400 - 

2.1.5 
Reabilitarea stației de tratare/epurare 

în or. Tvardița, r-ul Taraclia 

Tr. III 

2022 

MADRM, Prestatorul de 

servicii de apă 
Stație reabilitată 

Conform 

proiectului 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 

2.2. Obiectivul specific 2.2.: Reducerea progresivă a poluării din surse difuze 

2.2.1. 

Elaborarea și publicarea codului de 

bune practici agricole conform Anexei 

II din Directiva 91/676/CEE privind 

protecția apelor împotriva poluării 

cauzate de nitrații proveniți din surse 

agricole. 

Tr. III 

2018 
MADRM Cod elaborat și publicat  

În limita 

bugetului 

disponibil 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 

2.2.2. 

Efectuarea unei modelări cu ajutorul 

softului MONERIS în scopul 

determinării poluării cu nutrienți de 

pe terenurile agricole 

Tr. III 

2019 

MADRM, 

Institutul de Ecologie și 

Geografie 

Modelare efectuată 600 - 100 500 

2.2.3. 
Reglementarea suprapășunatului în 

zonele de luncă 
Permanent 

Inspecțiile Ecologice 

raionale din limitele 

districtului 

Acte de inspectare 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 

2.2.4. 

Delimitarea fâșiilor riverane de 

protecție pentru lacul de acumulare 

Costești-Stânca 

Tr. III 

2022 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția „Moldsilva” 

Fâșii delimitate  

(km și ha) 
1 000 - 1 000 - 

2.3. Obiectivul specific 2.3.: Extinderea și refacerea habitatelor naturale 

2.3.1. 

Elaborarea și implementarea 

proiectelor pilot pentru lacurile Beleu 

și Manta din Prutul de Jos 

Tr. I  

2019 

MADRM, Agenția 

„Moldsilva” 

Proiecte pilot 

implementate 
5 000 - 1 649 3 351 
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2.3.2. 

Crearea Zonei Umede de Importanță 

Internațională „Prutul de Mijloc” (în 

baza Rezervației științifice „Pădurea 

Domnească”) 

Tr. II 

2022 

MADRM, Agenția 

„Moldsilva” 
Zonă creată 5 000 - - 5 000 

2.3.3. 

Împădurirea fâșiilor riverane de 

protecție (conform legii nr. 440 din 

27.04.1995) 

Tr. IV 

2022 

MADRM, Agenția 

„Moldsilva” 

Fâșii create și 

împădurite (km și ha) 
25 574 - 1 150 24 424 

3. Obiectivul general 3: Valorificarea durabilă a resurselor de apă 

3.1. Obiectivul specific 3.1.: Cadrul juridic privind gestionarea apelor de suprafață și subterane în districtul Dunărea-Prut și Marea Neagră îmbunătățit 

3.1.1. 

Crearea și semnarea unui Acord 

trilateral (Moldova-Ucraina-România) 

privind regimul de exploatare a 

resurselor de apă din bazinul r. Prut 

Tr. IV  

2020 
MADRM ACORD elaborat 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 

3.1.2. 
Controlul utilizării autorizate a 

resurselor de apă 
Permanent 

Inspectoratul Ecologic de 

Stat 

Rapoarte de inspectare 

anuale 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Amenzile și 

prejudiciile 

compensate, 

- - 

3.1.3. 

Gestionarea  resurselor de apă și 

elaborarea bilanțului apei pe districtul 

hidrografic. 

Permanent MADRM, Agenția „Apele 

Moldovei” 

Inspectoratul Ecologic de 

Stat, Agenția de Mediu 

Rapoarte anuale 94,3 - 94,3 - 

3.1.4. 

Controlul captărilor (prelevărilor) din 

sursele de apă de suprafață și 

subterane pentru diferite folosințe 

Permanent Rapoarte anuale 188,6 - 188,6 - 

3.1.5 
Crearea serviciului de management 

datelor pentru resursele de apă (SIRA) 
Permanent 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Utilizatorii de apă, 

Comitetele bazinale 

Portal de gestionare a 

datelor geospațiale 

creat 

9 100 - 9 100 - 

3.1.6. 

Elaborarea planului de management 

transfrontalier pentru bazinul râului 

Prut pentru 3 țări: România, Ucraina 

și Republica Moldova. 

Tr. IV 

2022 

MADRM, Agenția „Apele 

Moldovei”  

Plan trilateral compozit  

 
20 000 - 2 000 18 000 

3.1.7. 

Elaborarea proiectului planului de 

gestionare pentru ciclul II (2023-

2029) 

Tr.IV 

2020 

MADRM, Agenția „Apele 

Moldovei” 

Plan de gestionare 

elaborat 
1 300  - 1 300 

- 

3.1.8. 

Implementarea recomandărilor 

Evaluărilor Strategice de Mediu care 

au tangența cu planul de gestionare 

Permanent 
MADRM 

și instituțiile din subordine 

Rapoarte de 

performanță 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

  

3.2. Obiectivul specific 3.2.: Îmbunătățirea accesului populației la serviciile de apă și sanitație 

3.2.1. 

Asigurarea cu apă potabilă a satelor 

din raionul Hâncești. Etapa I - 

localitățile din lunca râului Prut - 

satele Cotul Morii, Obileni, Sărăteni 

Tr. IV   

2022 
Agenția „Apele Moldovei” 

Apeduct construit și 

renovat 
67 200 - 67 200 - 
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și Leușeni 

3.2.2. 

Acordarea de consultanță în 

regionalizarea serviciilor de 

Aprovizionare cu Apă și Sanitație 

Tr. IV  

2022 
MADRM  

Plan de acțiuni privind 

regionalizarea 

serviciilor de 

aprovizionare cu apă și 

sanitație elaborat; 

Companii de informare 

și conștientizare 

organizate  

1 277 - 1 277 - 

3.2.3. 

Întărirea capacității autorităților 

competente și instruirea personalului 

privind  proiectele de alimentare cu 

apă și sanitație 

Tr. II 

2018 

MADRM 

 

Planuri de instruire 

periodică a 

personalului 

1 240 - 1 240 - 

3.3. Obiectivul specific 3.3.: Atenuarea riscurilor de secetă și de conservare a apei în sectorul agricol 

3.3.1. 

Crearea cadrului instituțional în 

domeniul schimbărilor climatice, care 

să asigure implementarea eficientă a 

măsurilor de adaptare la nivel 

național, sectorial și local 

Tr. IV 

2018 

MADRM, Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

Cadru instituțional 

creat 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 

3.3.2. 

Crearea unui mecanism de 

monitorizare a impactului 

schimbărilor climatice asupra 

resurselor de apă 

Tr. II 

2021 
MADRM Mecanism creat 

În limita 

bugetului 

disponibil 

- 

În limita 

bugetului 

disponibil 

- 

3.3.3. 

Sensibilizarea publicului privind 

riscul schimbării climei și măsurile de 

adaptare la această schimbare 

Permanent 

MADRM, Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat, 

Institutul de Ecologie și 

Geografie 

Informație elaborată, 

Broșuri editate, 

Întruniri organizate 

250 - 250 - 

3.3.4. 

Extinderea teritoriilor acoperite cu 

vegetație forestieră și reconstrucția 

ecologică a pădurilor, crearea 

coridoarelor de interconexiune între 

masivele împădurite 

Tr. IV  

2022 

MADRM, 

Agenția „Moldsilva” 

Suprafețe împădurite, 

păduri reconstruite, 

coridoare create 

(ha, km) 

Suma 

depinde de 

proiectele 

elaborate 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

- - 

3.3.5. 

Reevaluarea resurselor de apă la 

nivelul bazinelor și sub-bazinelor 

hidrografice în condițiile schimbărilor 

climatice 

Tr. III 

2021 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Institutul de Ecologie și 

Geografie, Serviciul 

Hidrometeorlogic de Stat 

Resurse evaluate, 

Hărți elaborate 
400 - 400 - 

3.3.6. 
Elaborarea planului de gestionare a 

secetei 

Tr. I  

2021 
Agenția „Apele Moldovei” Plan elaborat 445 - 445 - 

3.4. Obiectivul specific 3.4.: Gestionarea riscurilor de inundații 

3.4.1. Reabilitarea și construcția digurilor în 

zonele cu risc ridicat 

Tr. III 

2022 

Agenția „Apele Moldovei” Diguri reabilitate și 

construite, km 
460 080 - 

În limita 

bugetului 
460 080 
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disponibil 

3.4.2. Re-naturalizarea luncilor râurilor 

(inclusiv, asigurarea stocării apei 

provenite din inundații) 

După caz Agenția „Apele Moldovei Cantitatea de apă 

stocată (m3) 

În limita 

bugetului 

alocat 

- 

În limita 

bugetului 

disponibil 

- 

3.4.3. Zonarea luncilor în scopul 

restricționării diferitor tipuri de 

activități în zonele cu diferit risc la 

inundații și schimbări în utilizarea 

terenurilor 

Tr. III 

2019 

Agenția „Apele Moldovei Zonare efectuată 

În limita 

bugetului 

alocat 

Conform 

limitelor 

aprobate în 

bugetul de stat 

  

3.4.4. Elaborarea Planului de gestionare a 

riscului la inundații 

Tr. II 

2019 

Agenția Apele Moldovei Plan elaborat 
445  445  

Costul total 630 135,9 5 200 103 835,9 521 110 

 
 


