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Editorial

Vladimir GARABA,
 redactor al “Revistei Apelor”

Se consideră că una dintre cele mai ecologice energii, dese-
ori – şi mai ieftine, ar fi cea produsă de staţiile hidroelectrice 
(SHE), ca urmare a efectului gravitaţional. De fapt, acest tip de 
staţii a permis, printre primele, utilizarea pe scară largă a lu-
minii electrice. În prezent, cota energiei obţinute prin puterea 
apei, furnizată consumatorilor, constituie cam 3% din totalul 
ei pe glob. În Republica Moldova există două asemenea între-
prinderi: una la Dubăsari şi alta la Costeşti, cota lor în volumul 
sumar de generare a electricităţii fiind de doar 2%. 

În imediata vecinătate de Moldova, la nord de Naslavcea, 
pe Nistru, acum câţiva ani s-a dat în exploatare staţia de la No-
vodnestrovsk. Dacă  despre costuri se mai poate discuta, atunci 
afirmaţiile cum că energia produsă aici ar fi „verde”, sunt de-a 
dreptul false. În acest context, am putea confirma un singur as-
pect pozitiv, şi anume că turbinele de apă nu elimină monoxid 
de carbon. În rest, tehnologiile aplicate la această întreprindere 
energetică sunt în totalitate anti-ecologice, afirmaţie uşor de 
demonstrat pentru orice specialist în domeniu. 

Ce se întâmplă, în realitate, atunci când se construieşte şi 
se exploatează o SHE? Impactul violent asupra mediului înce-
pe odată cu lansarea lucrărilor de edificare a barajului. Are loc 
strămutarea a milioane de tone de pământ, activitate însoţită 
de distrugerea habitatelor naturale preţioase din zona umedă, 
după care se toarnă mii de tone de beton. Exercitând presiuni 
enorme asupra stratului freatic, acesta generează fenomene ac-
tive de sub-inundare a unor suprafeţe extinse de terenuri. Ur-
mătoarea etapă tehnologică este inundarea albiei şi a terenului 
adiacent. Ca urmare, sunt scoase din circuit mii de hectare de 
teren înalt productiv, sunt acoperite de ape şi se pierd irecupera-
bil milioane de tone de sol fertil. Mai mult decât atât, nu rareori 
pe fundul bazinelor de acumulare sunt înmormântate pentru 
totdeauna localităţi întregi, cu tot ce înseamnă infrastructură 
a memoriei şi continuităţii unei naţiuni – cimitire, biserici, alte 
vestigii culturale, istorice, naturale. Prin construcţia barajului 
cursul râului este întrerupt, de facto formându-se două corpuri 
de apă separate, deosebite unul faţă de altul. Perturbarea scur-
gerii fireşti a apei atrage după sine numeroase probleme: devine  
imposibilă migrarea liberă  a peştilor spre partea superioară a 
râului; deoarece o parte din scurgerile de apă are loc prin partea 
de jos a barajului, unde temperatura este în permanenţă redusă, 
egală iarna şi vara, se  modifică regimul termic obişnuit, la care, 
pe parcursul a mii de ani, s-au adaptat plantele şi animalele de 
apă. Această schimbare este critică pentru ecosistemul acvatic,  
ca rezultat reducându-se drastic numărul de specii şi abunden-
ţa lor, inclusiv a ihtiofaunei. Reglarea fluxului de apă în aşa mod 
încât pe parcursul anului să fie asigurat un debit constant con-
duce la dispariţia revărsărilor sezoniere; implicit, nu mai are loc 
formarea locurilor de depunere a icrelor, de dezvoltare a florei 

şi faunei palustre. Această situaţie este deosebit de vizibilă în 
anii secetoşi, când zonele umede devin unicele oaze pentru su-
pravieţuirea plantelor şi animalelor sălbatice. Recent a izbucnit 
un conflict generat de construirea unei mini-stații hidroelectri-
ce cu impact major asupra arealului natural situat între satele 
Căzăneşti şi Brânzeni, raionul Teleneşti,  situat în preajma râu-
lui Răut, caz despre care se scrie în numărul prezent al revistei 
noastre.    

Cele menţionate mai sus sunt valabile şi pentru zonele Du-
băsari şi Costeşti, dar în proporţii mult mai alarmante pentru 
Novodnestrovsk, dovada vie a faptului că centralele electrice au 
devenit deja adevăraţi monştri industriali, care sugrumă me-
diul natural din regiunile respective. Iată de ce vestea că  mai 
sus de Naslavcea vor fi construite încă cinci asemenea obiective 
a alertat la maximum opinia publică din Republica Moldova, 
regiunile Cernăuţi şi Odesa. Este normal că oamenii din părţile 
locului îşi mobilizează eforturile pentru a opune rezistenţă pla-
nurilor lansate de autorităţile ucrainene, inclusiv prin apelarea 
la ajutorul UE. Specialiştii sunt ferm convinşi că utilizarea apei 
din Nistru pentru obţinerea energiei electrice nu este îndreptă-
ţită din punctul de vedere al mediului. Impactul poate fi atât de 
puternic, încât sistemele naturale din zonă să fie distruse ireme-
diabil, iar câteva milioane de oameni să rămână fără o sursă si-
gură de apă potabilă. Moldova nu este o ţară muntoasă ca să-şi 
permită luxul de a construi SHE, unde mai pui că, în prezent, şi 
ţările cu relief muntos, cum ar fi cele din Europa continentală, 
Scandinavia, Transcaucazia etc., examinează cu maximă aten-
ţie eventualitatea implementării unor noi proiecte de utilizare 
a energiei gravitaţionale. Cu siguranţă că şi Ucraina poate găsi 
soluţii pentru a-şi creşte volumul de producere a energiei din 
alte surse, decât cele ostile râului Nistru.

Fiind un visător optimist, sper să vină timpul când toate 
barajele de pe râuri, inclusiv cele de la SHE, vor fi demolate, iar 
apele vor reveni  la albiile lor fireşti, şerpuitoare şi line, când 
oamenii nu vor mai fi nevoiţi să suporte prejudiciile materiale 
cauzate de ieşirea râurilor din matcă pentru că nu vor mai fi 
construite edificii în zonele inundabile. Sunt convins că cetă-
ţenii viitorului nu prea îndepărtat vor crea în preajma râurilor 
lanţuri de heleşteie care vor diminua efectul viiturilor şi vor 
acumula rezerve pentru toată vara, că vor cultiva în lunci spe-
cii de plante ce suportă inundaţiile temporare. Un asemenea 
comportament ar însemna o adaptare a omului la condiţiile 
naturale concrete şi la schimbările climatice accentuate, în 
schimbul unei modificări cardinale a mediului în propriile in-
terese, cu consecinţe devastatoare pentru natură.

Energia apei: avantaje şi 
riscuri pentru om şi mediu
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Ştiri SCUrtE dESPrE aPĂ

La sediul Agenţiei „Apele Moldovei” au avut loc cea 
de-a doua şedinţă a Comitetului Districtului de Bazin 
Hidrografic Nistru şi prima şedinţă a Comitetului Dis-
trictului de Bazin Hidrografic Dunărea-Prut şi Marea 
Neagră, ambele comitete fiind constituite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 250 din 03.04.2014. Ambele şedinţe au 
fost prezidate de Radu Cazacu, director adjunct al Agen-
ţiei „Apele Moldovei” şi vicepreşedinte al comitetelor 
respective. 

În conformitate cu prevederile Legii apelor,  gestiona-
rea eficientă a resurselor de apă din Republica Moldova 
este posibilă doar în baza  districtelor  baziniere. Astfel, 
districtul bazinului hidrografic este principala unitate de 
gestionare a bazinelor hidrografice şi a apelor subterane 
asociate lor. În Republica Moldova sunt constituite două 
districte ale bazinelor hidrografice:

a) districtul bazinului hidrografic Nistru;
b) districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Ma- 

rea Neagră. 
Pentru fiecare dintre acestea Guvernul a format câte 

un comitet, în a cărui componenţă intră reprezentanţi ai 
autorităţilor administraţiilor publice centrale şi locale, ai 
comitetelor subbazinale, ai asociaţiilor utilizatorilor de 
apă, ai societăţii civile şi ai comunităţii ştiinţifice. Com-
ponenţa nominală a comitetelor respective este aprobată 
pentru o perioadă de şase ani. 

REuniuni AlE comitEtEloR dE BAzinE hidRoGRAficE

Prima şedinţă a Comitetului Districtului Hidrografic 
Nistru a fost organizată de către Ministerul Mediului în 
iulie 2014, iar cea de-a doua abia peste trei ani, cauzele 
acestui interval impunător fiind mai mult obiective decât 
subiective.  Convocarea şi desfăşurarea de către Agen-
ţia „Apele Moldovei” a recentei şedinţe au fost posibile 
graţie suportului financiar al proiectului „Consolidarea 
cadrului instituţional în domeniul resurselor de apă în 
Republica Moldova”, finanţat de Agenţia Elveţiană pen-
tru Dezvoltare şi Cooperare şi Agenţia Austriacă pentru 
Dezvoltare. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat două chestiuni:
1. Prezentarea Planurilor de gestionare a districtului 

bazinului hidrografic Nistru, respectiv Dunărea-Prut şi 
Marea Neagră; sarcinile şi atribuţiile Comitetelor; înain-
tarea propunerilor cu privire la activitatea Comitetelor 
şi implementarea măsurilor din Planurile de gestionare.

2. Prezentarea activităţilor desfăşurate în prezent în 
limitele Districtelor bazinelor hidrografice.

Membrii Comitetelor au venit cu propuneri de mo-
dificare a Hotărârii Guvernului nr. 867 din 01.11.2013 
pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul 
de constituire şi de funcţionare a comitetului districtu-
lui bazinului hidrografic, astfel încât Comitetul să aibă 
dreptul decizional în activitatea sa.

Următoarea şedinţă a Comitetelor districtelor bazi-
nelor hidrografice va avea loc în luna octombrie 2017.

PRotEcțiE duRABilă PEntRu BAzinul fluViului nistRu

Cabinetul de Miniştri al Republicii Moldova a aprobat 
Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic 
Nistru pentru perioada 2017-2022. Documentul vine să 
asigure protecția şi utilizarea durabilă a resurselor de apă 
în bazinul râului Nistru. 

Astfel, printre obiectivele stabilite în Plan se regăseşte 
prevenirea degradării apelor de suprafață şi subtera-
ne, reducerea progresivă a poluării acestora, precum şi 
îmbunătățirea stării corpurilor de apă. 

În acest sens, sunt prevăzute o serie de măsuri, prin-
tre care: elaborarea Planurilor de gestionare a riscurilor 
de secetă şi de inundații, sistematizarea informației pri-
vind calitatea apelor subterane, evaluarea stării râurilor 
mici, reconstrucția şi modernizarea stațiilor de epurare, 

implementarea Programului de plantare şi restabilire a 
fâşiilor riverane. Totodată, documentul urmăreşte pro-
movarea utilizării raționale a apei în gospodărie pentru 
populația rurală, crearea Parcului Național „Nistrul de 
Jos”, colaborarea cu partea ucraineană în vederea asigu-
rării gestionării durabile a fluviului Nistru. 

Implementarea măsurilor aprobate de Guvern va 
contribui la conservarea biodiversității, la reducerea 
cheltuielilor pentru purificarea apei destinate consumu-
lui şi la folosirea apelor de suprafaţă în scopul recreerii. 
Resursele financiare  necesare pentru realizarea obiecti-
velor preconizate vor fi alocate din bugetul de stat şi din 
fonduri externe.  
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 AVAnsAREA PRoiEctului dE constRucţiE  
A Podului RutiER PEstE PRut

La 25 iulie curent, la iniţiativa părţii române, la Un-
gheni a fost organizată o reuniune tehnică bilaterală 
privind construcţia podului rutier Ungheni (Republica 
Moldova) – Ungheni (România). 

Delegaţia română a fost condusă de  Maria Magda-
lena Grigore, secretar de stat, ministru al Transporturi-
lor, iar din partea Republicii Moldova au participat Ion 
Apostol, viceministru al Mediului, specialişti din cadrul 
ministerului de resort, oficiali de la Ministerul Transpor-
turilor şi Infrastructurii Drumurilor. 

Delegaţiile au inspectat porţiunea pe care va fi con-
struit podul, discuţiile vizând aspecte tehnice şi consul-

tări privind amenajarea punctului de trecere la frontieră. 
Ulterior, discuţiile cu reprezentanţii autorităţilor publice 
locale, cu alte părţi interesate au continuat la Consiliul 
Raional Ungheni.

Podul de peste Prut va avea aproximativ lungimea de 
1140 de metri. Acesta va înjumătăţi distanţa actuală din-
tre Iaşi şi Ungheni (de la 47 km acum, prin Sculeni, până 
la 22 de km după construcţia podului. 

Costul proiectului se estimează la 31,5 milioane euro. 
Cea mai mare parte a fondurilor va fi asigurată prin fi-
nanţări nerambursabile. 

cooPERARE moldo-jAPonEză în domEniul mEtEoRoloGiEi

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii 
Moldova a semnat o Declaraţie Comună de Intenţie cu 
Asociaţia Meteorologică din Japonia. Declaraţia stabi-
leşte consimţământul părţilor de a colabora în domeniul 
meteorologic, în special pentru îmbunătăţirea modului 
de utilizare a informaţiei furnizate de radarul meteo-
rologic, perfecţionarea cadrelor, aplicarea metodelor şi 
soft-urilor comune pentru determinarea tipului de pre-
cipitaţii atmosferice, ceea ce va facilita prognozarea mai 
precisă a vremii. 

În mesajul său de de salut, Inga Podoroghin, secreta-
ră de stat la Ministerul Mediului, a ţinut să menţioneze 
că această colaborare va impulsiona interacţiunea dintre 
cele două state pe dimensiunea de mediu, oferind posi-
bilitatea de a lansa şi alte proiecte pe viitor, iar preluarea 
experienţei japoneze le va fi de un real folos specialiştilor 

din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, dat fi-
ind faptul că Asociaţia Meteorologică din Japonia are o 
practică vastă în realizarea studiilor, analizelor, precum 
şi în furnizarea informaţiei în domeniul meteorologiei şi 
prevenirii dezastrelor naturale. 

Directorul Asociaţiei Meteorologice din Japonia, 
Nobumichi Furuichi, a menţionat importanţa oferirii 
informaţiei precise populaţiei pentru protejarea aface-
rilor şi ridicarea calităţii vieţii. Asociaţia Meteorologică 
din Japonia va oferi suportul necesar Serviciului Hidro-
meteorologic de Stat pentru a facilita crearea produsului 
informativ necesar structurilor decizionale în evalua-
rea factorilor de risc, adaptarea economiei naţionale la 
schimbările climatice, asigurarea unei dezvoltării dura-
bile a mediului. 

„Colaborarea bilaterală între Serviciul Hidrometeo-
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rologic de Stat   şi Asociaţia Meteorologică din Japonia 
este de perspectivă, iar activităţile care urmează să fie 
desfăşurate în cadrul cooperării vor contribui la o utili-
zare mai eficientă a echipamentului din dotarea Serviciu-
lui, a potenţialului informaţional. Această colaborare va 
contribui, în special, la îmbunătăţirea calităţii prognoze-
lor vremii şi de avertizare a fenomenelor nefavorabile în 
scopul reducerii posibilelor pagube materiale”, a declarat 
Violeta Bălan, prim-vicedirector al Serviciului Hidrome-
teorologic de Stat.

Totodată, Asociaţia Meteorologică din Japonia a 
semnat  Declaraţie Comună de Intenţie şi cu Oficiul Fi-
nanţării de Carbon, care posedă experienţă în domeniul 
implementării proiectelor din cadrul Protocolului de la 

Kyoto. În 2012, colaboratorii oficiului respectiv, în co-
mun cu experţii Asociaţiei Meteorologice din Japonia, au 
efectuat un studiu de fezabilitate privind emisiile gazelor 
cu efect de seră la centralele termice pe cărbune. Acesta 
a favorizat obţinerea grantului din partea Guvernului Ja-
poniei pentru instalarea a 25 de centrale termice pe bio-
masă în zonele rurale din Moldova (2014-2015). 

În baza documentului semnat, părţile vor identifi-
ca   direcţii de acţiune cu implementarea proiectelor de 
mediu, promovând şi facilitând colaborarea bilaterală. 
Asociaţia Meteorologică din Japonia intenţionează să 
semneze o Declaraţie Comună de Intenţie şi cu Serviciul 
Special Antigrindină din Moldova.

AsPEctE noi AlE AsistEnţEi ExtERnE  
„mEdiu, APRoVizionARE cu APă şi sAnitAţiE”

La Ministerul Mediului a avut loc şedința ordina-
ră a Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistenței 
Externe „Mediu, Aprovizionare cu Apă şi Sanitație”.   
La eveniment au fost prezenți ministrul Mediului, Ion 
Apostol, dna Simone Giger, Director rezident al Biroului 
pentru cooperare al Elveției, reprezentanți ai Biroului de 
cooperare al Elveției, precum şi ai Ministerului Mediului. 
În cuvântul său de salut, viceministrul Mediului, Ion 
Apostol, a adresat un mesaj de mulțumire pentru supor-
tul considerabil oferit în implementarea acțiunilor pe 
direcții prioritare, în promovarea reformelor din secto-
rul protecției mediului, în speranța unei cooperări fruc-
tuoase şi pe viitor. 

”Suntem convinşi că doar prin cooperarea cu Dvs. 
vom reuşi să obținem realizări semnificative în dome-
niul protecției mediului şi aprovizionării cu apă şi cana-
lizare, contribuind la creşterea calității vieții şi bunăstării 
cetățenilor din Republica Moldova. Prioritățile în dome-
niu au fost puse cu un accent deosebit pe implementa-
rea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere şi 
în Planul de Acțiuni al Guvernului la capitolul mediu şi 
schimbările climatice”, a menționat Ion Apostol.

În cadrul şedinței au fost făcute prezentări la subiec-
tul privind aspectele de mediu   în contextul reformei 

administrației publice centrale ce se planifică a fi reali-
zată până la sfârşitul acestui an şi la raportul de stare pri-
vind adaptarea la schimbările climatic.

Simone Giger a vorbit despre multitudinea schim-
bărilor instituționale, dar şi a provocărilor ce vor apă-
rea odată cu implementarea reformei guvernamentale, 
referindu-se la fuziunea dintre Ministerul Mediului cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor şi cel 
al Agriculturii şi Industriei Alimentare. ”În calitate de 
parteneri de dezvoltare, ne exprimăm unele îngrijorări 
în ceea ce priveşte această reformă, totodată, subiectul 
aprovizionării cu apă şi sanitație trebuie să fie privită ca 
un domeniu transversal, pe lângă faptul că problemele 
stringente ale mediului să fie puncte focale pe agenda 
mai multor instituții de resort. Este necesar de a fi pus ac-
centul pe aspectele operaționale şi de continuitate, pen-
tru că sunt în curs de implementare mai multe proiecte 
şi este nevoie şi pe mai departe de o bună funcționare 
atât la nivelul aparatului central, cât şi a substructurilor 
ministerului”, a concluzionat Simone Giger.

Ministerului Mediului va pune accent şi în continu-
are pe extinderea şi intensificarea relațiilor cu partenerii 
de dezvoltare  în vederea promovării şi implementării cu 
succes a proiectelor de mediu în Republica Moldova.

un PAs imPoRtAnt în PREzERVAREA EcoloGică  
A BAzinului Râului nistRu

La 26 iunie, preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a 
promulgat ratificarea Acordului cu Republica Moldova, 
privind cooperarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării 
durabile a bazinului fluviului Nistru. 

Anterior, la data de 7 iunie, Rada Supremă de la Kiev 
a ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea 
în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului 
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fluviului Nistru, semnat în 2012 de către Republica Mol-
dova şi Ucraina, în cadrul lucrărilor Convenţiei privind 
Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontali-
ere şi a Lacurilor Internaţionale, care s-a desfăşurat la 
Roma (Italia). 

Obiectivul prezentului Acord l-a constituit crearea 
cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru 
a realiza utilizarea raţională şi argumentată, din punct 
de vedere ecologic, şi protecţia resurselor de apă, a altor 
resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului râ-
ului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile 
a ambelor state. 

Din acest moment, părţile vor colabora la realizarea 
următoarelor sarcini:

a) dezvoltarea utilizării durabile a apei, bazate pe prin-
cipiul protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de 
apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor bazi-
nului râului Nistru;

b) diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a 
apelor bazinului râului Nistru şi, respectiv, a Mării 
Negre;

c) prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, 
precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul 
râului Nistru;

d) prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului 
nociv al apelor, provocat de factori naturali şi an-
tropogeni.

La baza elaborării textului Acordului a stat experien-
ţa internaţională de cooperare transfrontalieră, îndeo-
sebi acordurile europene privind bazinele hidrografice, 
care constituie un exemplu pozitiv pe plan internaţio-
nal în ceea ce priveşte  cooperarea şi gestionarea apelor 
în bazinele hidrografice conform cerinţelor internaţio-
nale. 

Ministerul Mediului al Republicii Moldova salu-
tă promulgarea acestui Acord şi mizează pe un dialog 
constructiv şi o colaborare eficientă cu autorităţile din 
Ucraina pe marginea protejării comune a râului Nistru. 

Republica Moldova a ratificat prezentul Acord în 
anul 2013.

confERinţA dE totAlizARE A PRoiEctEloR dE APă şi sAnitAţiE
Viceministrul Mediului, Ion Apostol, a participat la 

Conferința de finalizare a proiectelor  ,,Condiții de apro-
vizionare cu apă de calitate şi sanitație îmbunătățite în 
şcolile din raionul Leova” şi ,,Suportul educației inclu-
zive, accesul la apă şi sanitație de calitate în grădinițele 
din sudul Moldovei”, implementate cu suportul Gu-
vernului Cehiei şi al Slovaciei. Viceministrul a sublini-
at importanța proiectelor, care au menirea să asigure 
implementarea documentelor strategice prin atingerea 
indicatorilor-țintă stabiliți în contextul Programului 
Național pentru implementarea Protocolului privind 
Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016 
– 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1063 din 
16 septembrie 2016. La eveniment au fost prezenți Am-
basadorul Republicii Cehe în Republica Moldova dl. 
Zdenek Krejci, Directorul Agenției Slovace pentru Co-
operarea Internațională de Dezvoltare, dna Zuzana Le-
tkova, în adresa cărora dl. viceministru a adus sincere 
mulțumiri pentru aportul adus în susținerea proiectelor 
de mediu în Republica Moldova.

În cadrul şedinței a fost prezentată o analiză în do-
meniul apei şi sanitației în Republica Moldova de către 

reprezentanții ministerului, cu accent pe trei compo-
nente: cadrul legislativ, proiecte investiționale şi statisti-
ca actuală privind accesul populației la sisteme de apă 
şi sanitație. Reprezentanții „A.O. ADRA Moldova”, res-

ponsabili de implementarea proiectelor menționate, au 
prezentat rezultatele obținute,  precum şi provocările de 
viitor. 

Ministerul Mediului depune eforturile necesare pen-
tru a fi implementate cât mai multe proiecte  pentru  asi-
gurarea cu apă calitativă şi accesibilă, condiții de sanitație 
adecvate, indispensabile pentru un trai decent.
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CroNiCa aPElor

(trimestrul II al a. 2017)

1. Precipitaţiile şi regimul de umiditate

Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează des-
pre regimul de umiditate pe teritoriul Republicii Moldo-
va în trimestrul II al anului 2017.

Maxima zilnică de precipitaţii în această perioada a 
atins  64 mm (iunie, SM Leova).

Deosebit de multe precipitaţii au căzut în luna apri-
lie. Suma lor pe parcursul lunii pe 60% din teritoriul ţă-
rii, preponderent în raioanele din centrul şi sudul ţării, 
a constituit 85-128 mm (205-350% din normă), ceea ce 
izolat, în luna aprilie, se semnalează pentru prima dată 
pe întreaga perioadă de observaţii.

Precipitaţii cu intensitate deosebit de mare sub 
formă de ploaie, zăpadă şi lapoviţă s-au înregistrat pe 
20-21 aprilie pe cea mai mare parte a teritoriului ţării. 
Cantitatea lor în raioanele centrale şi din sudul ţării a 
atins 35-82 mm (100-230% din norma lunară), ceea ce în 
unele raioane (PAM Anenii Noi, Căuşeni, Basarabeasca, 
Vulcăneşti şi PH Brânza) în luna aprilie se semnalează 
pentru prima dată pe întreaga perioadă de observaţii.

De asemenea, pe 20 aprilie aproape pretutindeni s-a 
format stratul de zăpadă,  ceea ce în această perioadă se 
semnalează pentru prima dată în toată perioadă de ob-
servaţii. Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe plat-
formele meteorologice din 21 aprilie, izolat în raioanele 
din nordul  ţării, a atins 5-14 cm, în cele centrale şi din 
sud – preponderent 20-40 cm. Însă la SM Bălţata, Chişi-
nău şi Comrat grosimea acestuia a constituit 47-57 cm, 
ceea ce se semnalează pentru prima dată în toată perioa-
dă de observaţii.

Pe parcursul lunilor  aprilie-iunie s-au semnalat fe-
nomene meteorologice stihinice sub formă de averse pu-
ternice.

Punc-
tul data începutul sfârşitul durata,

ore
cantita-
tea, mm

Soroca 27.VI 1839 1935 1 49,5

Leova 30.VI 2104 2336 3 64,3

În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analo-
gică a anului 2016, în fond precipitaţii au căzut mai pu-
ţine cu 20-85 mm, iar în unele raioane – cu 20-100 mm 
mai multe.

Conform situaţiei din 28 aprilie, rezervele de ume-
zeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile 
cu culturi de toamnă au constituit 20-45 mm (75-170% 

din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – 120-
205 mm (80-160% din normă).

Conform situaţiei din 28 aprilie, rezervele de ume-
zeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 
plantaţiile multianuale au constituit 140-215 mm (95-
155% din normă). 

Conform situaţiei din 28 mai, rezervele de umezeală 
productivă în stratul arabil al solului cu grosimea de 0,5 
m pe terenurile cu culturi de toamnă în fond au consti-
tuit 35-90 mm (75-180% din normă), izolat – 10-30 mm 
(20-55% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 
m ele s-au egalat în fond cu 70-180 mm (80-165% din 
normă), izolat – 45-55 mm (45-60% din normă).

Conform situaţiei din 28 mai, rezervele de umezeală 
productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu po-
rumb au constituit 20-35 mm (80-160% din normă), izo-
lat – 11-19 mm (55-70% din normă), în stratul de sol cu 
grosimea de 1 m – 100-190 mm (85-130% din normă).

Conform situaţiei din 28 mai, rezervele de umezea-
lă productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu 
floarea-soarelui în fond au constituit 20-45 mm (75-
150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 
– 100-190 mm (80-130% din normă).

Conform situaţiei din 28 mai, rezervele de umezeală 
productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plan-
taţiile multianuale în fond au constituit 95-190 mm (85-
140% din normă). 

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de umezeală 
productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe tere-
nurile cu culturi de toamnă în fond au constituit  55-130 
mm (75-145% din normă), izolat – 18-45 mm (20-70% 
din normă).

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de umezeală 
productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe te-
renurile cu porumb au constituit 45-100 mm  (80-150% 
din normă), izolat, preponderent în raioanele din nordul 
ţării, – 20-30 mm (35-55% din normă), în stratul de sol 
cu grosimea de 1 m în fond – 85-130 mm (80-115% din 
normă), în unele raioane din nordul ţării – 50-65 mm 
(45-60% din normă).

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de umezea-
lă productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe 
terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 15-30 
mm (25-60% din normă), izolat – 35-70 mm (80-135% 
din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – 40-65 
mm (40-70% din normă), izolat – 70-125 mm (75-130% 
din normă).

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de ume-
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Conform situaţiei din 28 mai, rezervele de umezeală 
productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plan-
taţiile multianuale în fond au constituit 95-190 mm (85-
140% din normă). 

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de umezeală 
productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe tere-
nurile cu culturi de toamnă în fond au constituit  55-130 
mm (75-145% din normă), izolat – 18-45 mm (20-70% 
din normă).

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de umezeală 
productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe te-
renurile cu porumb au constituit 45-100 mm  (80-150% 
din normă), izolat, preponderent în raioanele din nordul 
ţării, – 20-30 mm (35-55% din normă), în stratul de sol 
cu grosimea de 1 m în fond – 85-130 mm (80-115% din 
normă), în unele raioane din nordul ţării – 50-65 mm 
(45-60% din normă).

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de umezea-
lă productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe 
terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 15-30 
mm (25-60% din normă), izolat – 35-70 mm (80-135% 
din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – 40-65 
mm (40-70% din normă), izolat – 70-125 mm (75-130% 
din normă).

Conform situaţiei din 28 iunie, rezervele de ume-
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zeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 
plantaţiile multianuale în fond au constituit 90-160 mm 
(75-170% din normă), izolat – 45-75 mm (45-70% din 
normă).

* * *

scurgerea apei râurilor din Republica moldova 
în trimestrul ii al anului 2017

Regimul hidrologic în această perioadă s-a caracteri-
zat după cum urmează.

În râul Nistru a constituit pe:
– sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari –50-80%;
– sectorul or. Dubăsari – gura de vărsare a râului – 

60-70% din valorile medii multianuale.
În râul Prut a constituit pe:
– sectorul s. Criva – lacul de acumulare Costeşti-

Stânca – circa 50% în luna aprilie, iar în lunile mai 
şi iunie scurgerea a constituit circa 90%; 

– sectorul  lacul de acumulare Costeşti-Stânca  – gura 
de vărsare a râului – 55-85% din  valorile medii 
multianuale.

În râul Răut scurgerea a constituit în luna aprilie 30-
60%, în luna mai, datorită precipitaţiilor căzute, a crescut 
până la 100%, iar în luna iunie a scăzut până la 20-30% 
din valorile medii multianuale.

În râurile mici scurgerea a constituit:
– în nordul ţării 50-60% în luna aprilie, în luna mai – 

80-90%, iar in luna iunie a scăzut până la 20-40%;
– în centrul şi sudul ţării – 140-220% în luna aprilie, 

90-110% în luna mai şi a scăzut în luna iunie până la 20-
40% din valorile medii multianuale.

În râul Bâc, din cauza precipitaţiilor puternice şi  
creşterii cantităţilor de apă deversate din lacul de acu-
mulare Ghidighici, scurgerea a fost peste  normă  şi a 
constituit circa 140% în luna aprilie, 95% în luna mai, iar 
în luna iunie scurgerea a fost semnificativ mai joasă de 
normă, constituind 16,5% din valorile medii multianua-
le, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul 
de acumulare Ghidighici.  

în luna aprilie
La sfârşitul primei decade a lunii aprilie în râul Nis-

tru a început viitura ecologică, care s-a desfăşurat până la 
sfârşitul primei decade a lunii mai.

În legătură cu perioada trecerii viiturii ecologice din 
lacul de acumulare Dnestrovsk (r. Nistru) a fost mărită 
deversarea apei până la 500 m3/s, ceea ce a contribuit la 
creşterea nivelului apei în râul Nistru, la sfârşitul decadei 
a doua –  începutul decadei a treia a lunii aprilie pe:

– sectorul s. Naslavcea – braţul Turunciuc – cu 1,5-
2,1 m;

– braţul Turunciuc – gura de vărsare a râului – cu 0,8-
1,4 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
În decada a treia a lunii aprilie, în legătură cu topi-

rea zăpezii şi  precipitaţiile căzute în cursul superior al 
r. Prut (Ucraina), în amonte de lacul de acumulare Cos-
teşti-Stânca a avut loc creşterea nivelului apei în râu cu 
0,7-1,0 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
În râul Prut, în legătură cu micşorarea deversării 

apei din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până la 45,5 
m3/s, a avut loc scăderea nivelului apei pe:

– sectorul or. Costeşti – or. Ungheni – cu 0,3-0,6 m;
– sectorul or. Ungheni - or. Cahul – cu 0,9-2,0 m;
– sectorul or. Cahul - gura de vărsare a râului – cu 

0,8-1,3 m.
La începutul decadei a doua a lunii aprilie, în legătu-

ră cu precipitaţiile puternice căzute şi creşterea nivelului 
apei în afluenţii de stânga şi dreapta (România) ai râului 
Prut, pe sectorul s. Leuşeni – gura de vărsare a râului a 
avut loc creşterea nivelului apei cu 0,1-0,6 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
La începutul decadei a treia a lunii aprilie, din cau-

za  precipitaţiilor puternice, pe unele râuri mici a avut 
loc creşterea locală a nivelului apei cu 0,6-0,9 m, iar pe 
alocuri cu formarea scurgerii intensive pe pante cu inun-
daţii locale.

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor.

în luna mai
La sfârşitul primei decade a lunii mai în râul Nistru 

s-a încheiat viitura ecologică, începută la sfârşitul primei 
decade a lunii aprilie.

La începutul primei decade a lunii mai în râul Prut, în 
legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumula-
re Costeşti-Stânca până la 90,0 m3/s, a avut loc creşterea 
nivelului apei pe:

– sectorul or. Costeşti – or. Ungheni – cu 0,5-0,8 m;
– sectorul or. Ungheni – or. Cahul – cu 0,8-1,0 m;
– sectorul or. Cahul – gura de vărsare a râului – cu 

0,5-0,8 m.
La mijlocul primei decade a lunii mai, în legătură 

cu precipitaţiile căzute în cursul superior al râului Prut 
(Ucraina), a fost mărită deversarea apei din lacul de acu-
mulare Costeşti-Stânca până la 145 m3/s şi a avut loc 
creşterea nivelului apei faţă de nivelul anterior pe:

– sectorul or. Costeşti - or. Ungheni – cu 0,5-0,7 m;
– sectorul or. Ungheni - or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul - gura de vărsare a râului – cu 

0,8-1,0 m.
La mijlocul decadei a doua a lunii mai în râul Prut a 

fost treptat micşorată deversarea apei din lacul de acu-
mulare Costeşti-Stânca până la 75,0 m3/s şi a avut loc 
scăderea nivelului apei pe:
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– sectorul or. Costeşti - or. Ungheni – cu 0,6-0,9 m;
– sectorul or. Ungheni - or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul - gura de vărsare a râului – cu 

0,5-0,8 m.
La mijlocul decadei a doua a lunii mai, în legătură cu  

precipitaţiile puternice, în ţară a fost emisă avertizarea 
hidrologică privind creşterea locală a nivelului apei în râ-
urile mici cu 0,5-0,8 m şi formarea scurgerilor intensive 
pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor.

în luna iunie
La sfârşitul primei decade a lunii iunie:
•	 În	legătură	cu	ploile	căzute	în	cursul	superior	al	râ-

ului Prut (Ucraina) s-a format viitură pluvială cu 
creşterea nivelului apei pe sectorul s. Criva – or. 
Costeşti cu 1,5-2,0 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
•	 În	 legătură	 cu	 căderea	 averselor	 puternice	 a	 fost	

emisă avertizarea hidrologică pe unele râuri mici şi 
în locurile joase privind creşterea locală a nivelului 
apei cu 0,3-0,7m şi formarea scurgerilor intensive 
pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor. 

•	 În	legătură	cu	mărirea	deversării	apei	din	lacul	de	
acumulare Costeşti-Stânca până la 150 m3/s a avut 
loc creşterea nivelului apei pe:

– sectorul or. Costeşti – or. Ungheni – cu 0,6-0,8 m;
– sectorul or. Ungheni – or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul – gura de vărsare a râului – cu 

0,8-1,1 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
La sfârşitul decadei a doua a lunii iunie, în legătură cu  

precipitaţiile puternice căzute în ţară, a fost emisă averti-
zarea hidrologică privind formarea scurgerilor intensive 
pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor. 

La sfârşitul decadei a treia a lunii iunie în râul Prut 
a fost micşorată deversarea apei din lacul de acumulare 
Costeşti-Stânca până la 105 m3/s şi a avut loc scăderea 
nivelului apei pe:

– sectorul or. Costeşti – or. Ungheni – cu 0,5-0,8 m;
– sectorul or. Ungheni – or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul – gura de vărsare a râului – cu 

0,9-1,1 m.
Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul tri-

mestrului II 2017 nu s-au înregistrat.

2. Apele de suprafaţă
Evaluarea datelor, obţinute pe parcursul perioadei de 

referinţă, ca rezultat al analizei (conform 72 de parame-
tri) a 82 probe de apă  de suprafaţă, din 63 secţiuni de 
monitoring amplasate pe 25  râuri, 5  lacuri de acumulare 
şi 2 lacuri naturale, ne permite să oferim următoarea ca-
racteristică a calităţii apelor de suprafaţă:

– au fost depistate 106 depăşiri ale concentraţiilor 
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din 59 sec-
ţiuni a 25 râuri (Dunărea, Nistru, Prut, Răut, Bâc, Co-
gâlnic, Luînga, Botna, Ichel, Camenca, Ialpug, Cubolta, 
Cahul, Ciorna, Salcia Mare, Chirsova, Cuşmirca, Căinar, 
Lopatnic, Călmăţui, Chirghij-Chitai, Ceaga, confluenţa 
r. Vladnic cu r. Şoltoaia, Ciulucul Mare, Işnovăţ), 5 lacuri 
de acumulare (Ghidighici, Comrat, Taraclia, Costeşti-
Stânca, Dubăsari), lacul natural Beleu şi sistemul de la-
curi Manta, pentru 8 indicatori hidrochimici: conţinutul 
oxigenului – O2 dizolvat, consumul biochimic de oxigen 
– CBO5, ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, produse petroli-
ere, fenoli, detergenţi anionici;

– pentru oxigenul dizolvat s-a depistat 1 depăşire a 
CMA cu valoarea de 3,0 mgO2/l, înregistrată în r. Chir-
ghij-Chitai,  secţiunea or. Tvardiţa,  în luna mai;

– pentru consumul biochimic de oxigen – CBO5  s-au 
depistat 31 depăşiri ale CMA în râurile: Nistru, Prut, 
Răut, Bâc, Cogâlnic, Lunga, Botna, Ichel, Camenca, 
Ialpug, Cubolta, Cahul, Ciorna, Salcia Mare, Chirsova, 
Cuşmirca, Căinar, Lopatnic, Călmăţui, Chirghij-Chi-
tai, Ceaga, confluenţa r. Vladnic cu r. Şoltoaia, Ciulucul 
Mare, Işnovăţ; lacurile de acumulare: Comrat, Taraclia 
şi  lacurile naturale: Manta, Beleu, cu valoarea maximă 
de 12,34 mgO2/l depistată în râul Bâc, secţiunea mun. 
Chişinău, în aval, în luna aprilie;

– pentru ioni de amoniu s-au depistat 7 depăşiri ale 
CMA în râurile: Răut, Bâc, Ichel, Botna, Chirghij-Chitai, 
Ceaga, Ichel, lacul de acumulare Comrat, inclusiv 4 ca-
zuri de poluare înaltă PÎ cu valoarea maximă 46,6 CMA 
în r. Bâc, s. Gura Bâcului, în luna aprilie; 

– pentru nitriţi s-au depistat 22 depăşiri ale CMA în 
râurile: Nistru, Prut, Răut, Bâc, Cogâlnic, Botna, Ichel, 
Chirsova, Căinar, Călmăţui, Chirghij-Chitai, Ceaga, 
confluenţa r. Vladnic cu r. Şoltoaia, Cahul, Ialpug, Salcia 
Mare, Lunga, Camenca, Ciulucul Mare, Işnovăţ, inclusiv 
6 cazuri de PÎ cu valoarea maximă de 20,0 CMA în r. 
Chirghij-Chitai, or. Tvardiţa, în luna mai; 

– pentru nitraţi s-au depistat 7 depăşiri ale CMA în 
râurile Chirsova, Chirghij-Chitai, Ceaga, Cahul, Ialpug, 
Lunga, Işnovăţ, cu valoarea maximă de 3,6 CMA în r. 
Chirsova,  s. Congaz, în luna aprilie; 

– pentru produse petroliere s-au depistat 30 depăşiri 
ale CMA în râurile: Dunărea, Nistru, Prut, Răut, Bâc, 
Cogâlnic, Lunga, Ichel, Camenca, Ialpug, Cahul, Cior-
na, Salcia Mare, Cuşmirca, Căinar, Lopatnic, Călmăţui, 



10 Revista Apelor nr. 27, 2017

– sectorul or. Costeşti - or. Ungheni – cu 0,6-0,9 m;
– sectorul or. Ungheni - or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul - gura de vărsare a râului – cu 

0,5-0,8 m.
La mijlocul decadei a doua a lunii mai, în legătură cu  

precipitaţiile puternice, în ţară a fost emisă avertizarea 
hidrologică privind creşterea locală a nivelului apei în râ-
urile mici cu 0,5-0,8 m şi formarea scurgerilor intensive 
pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor.

în luna iunie
La sfârşitul primei decade a lunii iunie:
•	 În	legătură	cu	ploile	căzute	în	cursul	superior	al	râ-

ului Prut (Ucraina) s-a format viitură pluvială cu 
creşterea nivelului apei pe sectorul s. Criva – or. 
Costeşti cu 1,5-2,0 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
•	 În	 legătură	 cu	 căderea	 averselor	 puternice	 a	 fost	

emisă avertizarea hidrologică pe unele râuri mici şi 
în locurile joase privind creşterea locală a nivelului 
apei cu 0,3-0,7m şi formarea scurgerilor intensive 
pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor. 

•	 În	legătură	cu	mărirea	deversării	apei	din	lacul	de	
acumulare Costeşti-Stânca până la 150 m3/s a avut 
loc creşterea nivelului apei pe:

– sectorul or. Costeşti – or. Ungheni – cu 0,6-0,8 m;
– sectorul or. Ungheni – or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul – gura de vărsare a râului – cu 

0,8-1,1 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
La sfârşitul decadei a doua a lunii iunie, în legătură cu  

precipitaţiile puternice căzute în ţară, a fost emisă averti-
zarea hidrologică privind formarea scurgerilor intensive 
pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află la-
curile de acumulare, au fost avertizaţi să acorde atenţie 
stării barajelor. 

La sfârşitul decadei a treia a lunii iunie în râul Prut 
a fost micşorată deversarea apei din lacul de acumulare 
Costeşti-Stânca până la 105 m3/s şi a avut loc scăderea 
nivelului apei pe:

– sectorul or. Costeşti – or. Ungheni – cu 0,5-0,8 m;
– sectorul or. Ungheni – or. Cahul – cu 1,2-1,8 m;
– sectorul or. Cahul – gura de vărsare a râului – cu 

0,9-1,1 m.
Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul tri-

mestrului II 2017 nu s-au înregistrat.

2. Apele de suprafaţă
Evaluarea datelor, obţinute pe parcursul perioadei de 

referinţă, ca rezultat al analizei (conform 72 de parame-
tri) a 82 probe de apă  de suprafaţă, din 63 secţiuni de 
monitoring amplasate pe 25  râuri, 5  lacuri de acumulare 
şi 2 lacuri naturale, ne permite să oferim următoarea ca-
racteristică a calităţii apelor de suprafaţă:

– au fost depistate 106 depăşiri ale concentraţiilor 
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din 59 sec-
ţiuni a 25 râuri (Dunărea, Nistru, Prut, Răut, Bâc, Co-
gâlnic, Luînga, Botna, Ichel, Camenca, Ialpug, Cubolta, 
Cahul, Ciorna, Salcia Mare, Chirsova, Cuşmirca, Căinar, 
Lopatnic, Călmăţui, Chirghij-Chitai, Ceaga, confluenţa 
r. Vladnic cu r. Şoltoaia, Ciulucul Mare, Işnovăţ), 5 lacuri 
de acumulare (Ghidighici, Comrat, Taraclia, Costeşti-
Stânca, Dubăsari), lacul natural Beleu şi sistemul de la-
curi Manta, pentru 8 indicatori hidrochimici: conţinutul 
oxigenului – O2 dizolvat, consumul biochimic de oxigen 
– CBO5, ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, produse petroli-
ere, fenoli, detergenţi anionici;

– pentru oxigenul dizolvat s-a depistat 1 depăşire a 
CMA cu valoarea de 3,0 mgO2/l, înregistrată în r. Chir-
ghij-Chitai,  secţiunea or. Tvardiţa,  în luna mai;

– pentru consumul biochimic de oxigen – CBO5  s-au 
depistat 31 depăşiri ale CMA în râurile: Nistru, Prut, 
Răut, Bâc, Cogâlnic, Lunga, Botna, Ichel, Camenca, 
Ialpug, Cubolta, Cahul, Ciorna, Salcia Mare, Chirsova, 
Cuşmirca, Căinar, Lopatnic, Călmăţui, Chirghij-Chi-
tai, Ceaga, confluenţa r. Vladnic cu r. Şoltoaia, Ciulucul 
Mare, Işnovăţ; lacurile de acumulare: Comrat, Taraclia 
şi  lacurile naturale: Manta, Beleu, cu valoarea maximă 
de 12,34 mgO2/l depistată în râul Bâc, secţiunea mun. 
Chişinău, în aval, în luna aprilie;

– pentru ioni de amoniu s-au depistat 7 depăşiri ale 
CMA în râurile: Răut, Bâc, Ichel, Botna, Chirghij-Chitai, 
Ceaga, Ichel, lacul de acumulare Comrat, inclusiv 4 ca-
zuri de poluare înaltă PÎ cu valoarea maximă 46,6 CMA 
în r. Bâc, s. Gura Bâcului, în luna aprilie; 

– pentru nitriţi s-au depistat 22 depăşiri ale CMA în 
râurile: Nistru, Prut, Răut, Bâc, Cogâlnic, Botna, Ichel, 
Chirsova, Căinar, Călmăţui, Chirghij-Chitai, Ceaga, 
confluenţa r. Vladnic cu r. Şoltoaia, Cahul, Ialpug, Salcia 
Mare, Lunga, Camenca, Ciulucul Mare, Işnovăţ, inclusiv 
6 cazuri de PÎ cu valoarea maximă de 20,0 CMA în r. 
Chirghij-Chitai, or. Tvardiţa, în luna mai; 

– pentru nitraţi s-au depistat 7 depăşiri ale CMA în 
râurile Chirsova, Chirghij-Chitai, Ceaga, Cahul, Ialpug, 
Lunga, Işnovăţ, cu valoarea maximă de 3,6 CMA în r. 
Chirsova,  s. Congaz, în luna aprilie; 

– pentru produse petroliere s-au depistat 30 depăşiri 
ale CMA în râurile: Dunărea, Nistru, Prut, Răut, Bâc, 
Cogâlnic, Lunga, Ichel, Camenca, Ialpug, Cahul, Cior-
na, Salcia Mare, Cuşmirca, Căinar, Lopatnic, Călmăţui, 
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Chirghij-Chitai, Ceaga, Ciulucul Mare; lacurile de acu-
mulare Ghidighici, Comrat, Taraclia, Costeşti-Stânca şi 
sistemul de lacuri naturale Manta cu valoarea maximă de 
4,6 CMA, înregistrată în râul Bâc, secţiunea mun. Chişi-
nău, în aval, în luna aprilie; 

– pentru fenoli s-au depistat 6 depăşiri ale CMA în râ-

urile: Prut, Chirghij-Chitai, Călmăţui, Ialpug, Salcia Mare 
şi în lacul natural Beleu, cu maxima de 10,0 CMA în r. 
Salcia Mare, secţiunea s. Vinogradovca, în luna iunie;

– pentru detergenţi anionici s-a depistat 1 depăşire a 
CMA în râul  Ichel, secţiunea s. Goian, cu valoarea de 2,0 
CMA în  luna iunie. 

3. sisteme de apeduct şi canalizare

   SA „Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de activitate, înregistraţi în trimestrul II al anului 2017 în comparaţie 
cu perioada de referinţă a anului 2016. 

nr. 
ctr. indicii trim.ii 2016 trim. ii 2017

1

Captarea apei, mii m3: 18 051,0 18 907,5
din surse de suprafaţă 17 523,4 18 478,7
din surse subterane 527,6 428,8

2

Distribuţia apei, mii m3: 17 460,3 18 270,2
din surse de suprafaţă 16 932,6 17 847,7
din surse subterane 527,7 479,384

3 Comercializarea apei, mii m3 11 062,7 12 245,924
4 Pierderi tehnologice şi comerciale, mii m3 5988,0 5 308,092
5 Volumul apelor uzate epurate, mii m3 12 957,1 13 553,8

6 Colectarea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a ape-
lor uzate prestate, % de achitare 97,8 97,2

7
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă:
- reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km 3,47 1,54

- spălarea bazinelor de apă potabilă, unităţi 28 21

8 Exploatarea sistemelor de canalizare:
- reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km 0,34 0,08

9 Numărul scurgerilor din reţelele de apă, unităţi 3 657 3 263

4. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale infor-

mează că în trimestrul II al anului 2017 s-au desfăşurat 
diverse activităţi  în domeniul utilizării şi protecţiei ape-
lor subterane, în cadrul cărora au fost eliberate: 

– avize privind condiţiile de folosire specială a apei – 39; 
– coordonări privind proiectarea sondelor arteziene – 9; 
– coordonări ale documentaţiei tehnice de proiect pri-

vind forarea sondelor arteziene – 14.
În primul trimestru al anului curent au fost iniţiate 

lucrări de inventariere a sondelor arteziene din limitele 
administrativ-teritoriale ale raionului Rezina, iar darea 
de seamă cu privire la rezultatele lucrărilor urmează a fi 
prezentate în Fondul de stat de informaţii privind subso-
lul la finele trimestrului IV al anului 2017.

5. calitatea apei potabile
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) infor-

mează cu privire la activităţile în domeniul utilizării şi 
protecţiei apelor în trimestrul II al anului 2017.

CNSP a cercetat la parametrii sanitaro-chimici 72 
probe, inclusiv 15 probe de apă potabilă din surse centra-

lizate, dintre care 9 s-au dovedit a fi neconforme norme-
lor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin 
HG Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.07; 22 probe 
de apă din surse descentralizate, dintre care 18 au fost 
neconforme normelor sanitare menţionate, şi 37 probe 
de apă îmbuteliată, dintre care o probă nu a corespuns 
normelor sanitare.

La parametrii microbiologici au fost studiate 39 pro-
be, inclusiv 15 probe de apă din apeducte, care au fost 
conforme normelor sanitare, şi 24 probe de apă îmbute-
liată, dintre care 2 au fost neconforme normelor sanitare.

Cinci Centre Teritoriale de Sănătate Publică, pe terito-
riul cărora activează întreprinderi de îmbuteliere a apei, 
au prelevat pe parcursul perioadei de referinţă 2 probe 
de apă potabilă îmbuteliată şi 13 probe de apă minerală. 
Toate s-au dovedit a fi conforme normelor sanitare.   

Monitorizarea apelor potabile şi minerale în Republi-
ca Moldova se efectuează în conformitate cu prevederile 
HG Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.07 prin inter-
mediul laboratoarelor acreditate în domeniu ale Servi-
ciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
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Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice 
din mun. Chişinău informează că pe parcursul trimes-
trului II al a. 2017 au fost supravegheate, inclusiv cu 
investigarea de laborator a apei, 194 fântâni publice şi 
43 izvoare, amplasate  pe teritoriul municipiului. Con-
form rezultatelor investigaţiilor de laborator apa din 137  
(70,62%) fântâni investigate nu a corespuns cerinţelor 
Regulamentului sanitar privind sistemele mici de ali-
mentare cu apă potabilă, aprobat prin HG nr. 1466 din 
30. 12.2016; după indicii microbiologici, s-au depistat B. 
Coliforme 2-576, Enterococi l-201, E. Coli l-238. Apa din 
142 (90,45%) fântâni nu a corespuns cerinţelor după in-
dicii sanitaro-chimici (131(83,44%) la conţinutul de ni-
traţi; 53 (33,76%) la reziduu uscat; 33(21,02%) la sulfaţi).

Conform rezultatelor investigaţiilor efectuate privind 
apa din 43 de izvoare în 28 (65,12%) apa nu a corespuns 
normelor sanitare după indicii microbiologici şi în 26 
(60,47%) apa nu a corespuns după indicii sanitaro-chi-
mici (s-au depistat depăşiri de l-4,4 ori la nitraţi, de 1-1,5 
ori la reziduu uscat şi de 1-4,2 ori la sulfaţi).

Rezultatele investigaţiilor de laborator, notele infor-
mative cu propunerile şi recomandările privind utili-
zarea apei din sursele investigate au fost remise tuturor 
primăriilor din localităţile suburbane (17 la număr) şi 
Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi. 

Despre calitatea apei din sursele descentralizate po-
pulaţia a fost informată prin intermediul mass-media 
(emisiuni TV -1, publicaţii în presă - 2).

Au fost prelevate probe de apă potabilă îmbuteliată la 
unităţile de producere pentru investigaţii fizico-chimice 
- 24 mostre şi sanitaro-microbiologice - 26 mostre. De 
asemenea, au fost investigate la indicii microbiologici 1 
mostră de apă potabilă şi 2 mostre la indicii fizico-chi-
mici de la întreprinderile industriei alimentare. În urma 
investigaţiilor efectuate, la unitatea de îmbuteliere a apei 
SRL ,,Apă de Dobrogea” au fost depistate neconforme, 
repetat, 2 mostre. Ca rezultat al investigaţiilor repetate a 
fost stabilit NTG la 220 C=280 UFC/ml, iar la 370 C=150 
UFC/ml. Drept urmare, prin hotărârea medicului-şef nr. 
19 din 30.06.2017 a fost interzisă comercializarea lotului 
de apă potabilă necarbogazificată ,,Dobrogea” în cantita-
te de 2532 butelii a câte 0,51. 

Informăm că apa din reţelele centralizate ale apeduc-
telor de aprovizionare cu apă potabilă din municipiul 
Chişinău corespunde normelor sanitare aprobate prin 
HG nr. 934 din 15.08.2007 după indicii microbiologici şi 
sanitaro-chimici.

6. monitoringul apelor reziduale
Pe parcursul trimestrului II al anului 2017, Inspecto-

ratul Ecologic de Stat (IES) a supus controlului ecologic 
238 agenţi economici potenţiali poluatori ai resurselor 
acvatice, fiind identificate 497 contravenţii. Ca rezultat, 

în privinţa lor au fost perfectate 494 procese-verbale cu 
privire la contravenţii de mediu şi aplicate amenzi în 
sumă de 782 851 lei. Au fost eliberate 36 autorizaţii de 
mediu pentru folosirea specială a apei.

În scopul aprecierii gradului de poluare a apelor de 
suprafaţă, în perioada de referinţă Centrele de Investigaţii 
Ecologice (CIE) ale IES au efectuat 6252 analize fizico-
chimice. În majoritatea cazurilor probele au fost prelevate 
de la SEB-uri la recepţie şi la evacuare, iar pentru a evalua 
influenţa deversărilor de ape uzate asupra emisarului s-au 
prelevat probe pe cursul receptorilor în secţiunile amonte 
şi aval de deversare. Principalii indicatori specifici de po-
luare controlaţi de către CIE sunt concentraţiile de amo-
niu, azotaţi, cloruri, sulfaţi, consumul chimic şi biologic 
de oxigen, materiile în suspensii şi PH-ul. Rezultatele 
investigaţiilor de laborator au fost transmise inspecţiilor 
şi agenţiilor din teritoriu care, prin acte de control eco-
logic, au obligat administraţiile SEB să ia măsuri pentru 
redresarea situaţiei. Concomitent, au fost perfectate pro-
cese-verbale cu privire la contravenţie pentru depăşirea 
concentraţiilor depistate la deversare.  

 CIE al AE Chişinău prezintă darea de seamă pentru 
trimestrul II 2017 privind analiza probelor de apă pre-
levate.

■ În conformitate cu  planul-grafic s-au prelevat  pro-
be de la SEB din:

I. R-nul Căuşeni - SE - ICS „Bemol Retail”; SEB de tip 
„Topas 4”,  Gimnaziul „Ion Ungureanu”, s. Opaci; SEB de 
tip „Topas 7,5” , Grădiniţa de copii, s. Opaci; SEB de tip 
„Topas 12”,  Grădiniţa de copii, s. Săiţi; SE ÎM „Sălcuţa” 
(fabrica de vin), s. Măgdăceşti, SEB de tip „ValRom”, SBR. 
Conform analizelor s-au constatat depăşiri la deversare 
ale  VLÎ (HG nr. 950, anexa 2) la indicii:

SEB „Căuşeni”- MS – de 1,4 ori, CCO – de 1,7 ori, 
CBO5 – de 2,4  ori, N/NH4+ – de 105,8 ori,  detergenți – 
de 4,3 ori.

SE - ICS „Bemol Retail” ”- MS – de 2,9 ori, CCO – 
de 3,1 ori, CBO5 – de 5,5  ori, N/NH4+ – de 142,1 ori,  
detergenți – de 3,2 ori, pr. petroliere – de 2,2 ori.

SEB de tip „Topas 4”,  Gimnaziul „Ion Ungureanu”,  
s. Opaci - MS – de 2,8 ori, CCO – de 1,9 ori, CBO5 – de 
3,3  ori, N/NH4+ – de 81,1 ori,  detergenţi – de 1,8 ori.

SEB de tip „Topas 7,5”, Grădiniţa de copii, s. Opaci - 
CCO – de 2 ori, CBO5 – de 3,6  ori, N/NH4+ – de 34,4 ori,  
detergenţi – de 2,8 ori.

SEB de tip „Topas 12”,  Grădiniţa de copii, s. Săiţi - MS 
– de  10,5 ori ; CCO – de 10,9 ori, CBO5 – de 19,2  ori, N/
NH4+ – de 24,1 ori,  detergenţi – de 5,6 ori.

SE ÎM „Sălcuţa” (fabrica de vin) – MS – de 4,9 ori, 
CCO – de 9,4 ori, CBO5 – de 13,2  ori, N/NH4+ – de 28,3 
ori,  detergenţi – de 4,2 ori.

SEB de tip „ValRom”, SBR, s. Măgdăceşti -  MS – de 
1,2 ori, CCO – de 2,5 ori, CBO5 – de 2,1  ori, N/NH4+ – de 
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CBO5 – de 2,4  ori, N/NH4+ – de 105,8 ori,  detergenți – 
de 4,3 ori.

SE - ICS „Bemol Retail” ”- MS – de 2,9 ori, CCO – 
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21 ori,  Cl- – de 1,2 ori, SO4- – de 1,14 ori, detergenți – de 
8,4 ori.

II. R-nul Hânceşti, SEB de tip ZUC, Penitenciarul nr. 
7, s. Rusca, r-nul Hânceşti. Conform analizelor s-au con-
statat depăşiri la deversare ale  VLÎ (HG nr. 950, anexa 2) 
la indicii: CCO – de 2,28 ori, CBO5 – de 4,8 ori, N/NH4- – 
de 30,1 ori, MS – de 1,37 ori, detergenţi – de 4,2 ori.

III.  R-nul Rezina, SEB de tip AQUA, or. Rezina. Con-
form analizelor s-au constatat depăşiri la deversare ale  
VLÎ (HG nr. 950, anexa 2) la indicii: CCO – de 18 ori, 
CBO5 – de 12,3 ori, N/NH4- – de 142,1 ori, MS – de 8,9 
ori, detergenţi – de 21,6 ori, grăsimi – de 21,6 ori.

■ Conform planului-grafic de prelevare a probelor 
s-au prelevat 2 probe de apă din bazinele de acumulare 
ale drenajului şi filtratului de la PDDS „Creţoaia”, s. Ţân-
ţăreni, r-nul Anenii Noi. Conform analizelor de labora-
tor s-au depistat depăşiri ale CMA piscicole la toţi indicii 
determinaţi: RU; CCO; N/NH4+; Cl-; SO4-; NO3-; NO2-; 
detergenţi.

■ Pentru aprecierea calităţii apelor meteorice au fost 
analizate  probe prelevate de la 63  întreprinderi din 
mun. Chişinău: SRL „Deloni Grand”; SA „Floare Car-
pet”; SA „Macon”; SA „Agrofirma Cimişlia”; FPC „Avan-
ta”; SA „Combinatul Auto nr. 4”; SA „Inteh”; SA „Com-
binatul de articole din carton”; ÎS „Moldelectrica”, baza 
de producere, baza Vatra, SE Străşeni, SE Chişinău”; SRL 
„Avanta”; SA „Beton Armat”; SA „Agromaşina”; SA „Vi-
bropribor”; SA „Mezon”; SA „Migdar Terra”; SA „Agro-
firma Cimişlia”; ÎM „Vismos” SRL; ÎM „Editura Univer-
sul”; SA „Tutun-CTC”; SA „Macon”; SA „Farmaco”; SA 
„Moldovahidromaş”; SRL „Nis-Struguraş”;  SA „Călăraşi 
Divin”; SA „Pluguşor APC”; SA „Lusmecon”; SA „UBC” 
ş. a.   Rezultatele au fost transmise beneficiarilor pentru 
calcularea plăţii pentru poluarea mediului.        

■   S-au prelevat 71 probe de apă meteorică de la sta-
ţiile SAC din r-nele: Cimişlia, Basarabeasca, Leova, Can-
temir, Cahul, Căuşeni, Ştefan Vodă, Căinari, Ialoveni, 
Hânceşti, Ungheni, Călăraşi, Străşeni, Făleşti, Bălţi, Dro-
chia, Râşcani, Floreşti, Criuleni şi mun. Chişinău. Rezul-
tatele au fost transmise beneficiarului pentru calcularea 
plăţii pentru poluarea mediului.

■ Au fost analizate 23 probe de apă uzată (deversarea 
în colectorul municipal de canalizare) de la întreprin-
derile: SRL „Călăraşi Divin”; ÎCS „Leni Invest” SRL; SA 
„Baza de transport auto nr. 4”; FPC „Confort” SRL; ÎCS 
„Trans World Entertaiment” SRL; ÎCS „Finpar Invest” 
SRL; ÎS „Hotel Zarea”; ÎCS „7 Elements” SRL; SRL „Cas-
cadivin”; IDT„din Bardar” (4 probe); „Grisan Hamb” SA 
ÎM BC; SA „Zorile”; SA „JLC”, FPC; „Drancor” SRL.  Re-
zultatele au fost transmise beneficiarilor.

 ■ Pentru determinarea calităţii apei pentru irigare 
s-au efectuat analizele în probele prelevate:

3 probe de apă (bazin, iaz, fântână) de la ÎI „Dan-

Țurcan-Lidia”. Conform analizelor de laborator probele 
de apă nu corespund normelor admisibile pentru irigare. 
Rezultatele au fost transmise beneficiarului.

1 probă de apă din iaz de la ÎI „Gheorghe Botnaru”. 
Conform analizelor de laborator apa nu corespunde 
normelor admisibile pentru irigare. Rezultatele au fost 
transmise beneficiarului.

1 probă de apă din iaz de la GŢ „Lefter Mihail”. Con-
form analizelor de laborator apa nu corespunde norme-
lor admisibile pentru irigare. Rezultatele au fost transmi-
se beneficiarului.

■   La solicitarea IE Orhei şi în conformitate cu plân-
gerea adresată de către cetăţeni s-au prelevat şi analizat 2 
probe de apă din bazinul acvatic s. Donici, r-nul Orhei: 
nr. 1 – apa de pe şes în apropierea bazinului; nr. 2 – apa 
din bazinul acvatic. Conform analizelor apa din bazinul 
acvatic nu corespunde cerinţelor de folosinţă în piscicul-
tură  la indicii: CCO, MS, N/NH4+, NO3-, SO42-, iar 
concentraţiile indicilor determinaţi în proba de apă de 
pe şes sunt mai mari decât în proba prelevată  din bazinul 
acvatic. Rezultatele au fost transmise IE Orhei.

■ La solicitarea AE Chişinău s-a prelevat o probă 
de apă din colectorul municipal de ape meteorice care 
se deversează în r. Bâc, str. Varniţa 22, mun. Chişinău. 
Conform analizelor de laborator s-au depistat depăşiri 
ale normelor admisibile (HG nr. 950 din 25.11.2013: Ce-
rinţele de calitate a apelor uzate evacuate în corpurile de 
apă) la indicii: CCO – de 1,76; MS – de 1,2 ori; Cl- – de 
1,5 ori, N/NH4- – de 67,4 ori, detergenţi – de 2,2 ori. 
Rezultatele au fost transmise AE Chişinău şi IES.

7. implementarea  proiectelor de protecţie şi 
utilizare a apei

În lunile martie şi aprilie 2017, prin emiterea dispo-
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najarea şi protecţia lacurilor de acumulare gestionate de 
Agenţie.

Suprafaţa terenurilor irigate a constituit 2139,30 ha; 
volumul apei utilizate în acest scop – 1223,31 mii m3. 

Ministerul Mediului prezintă informaţia privind acti-
vităţile realizate în domeniul utilizării şi protecţiei apelor 
în trimestrul II al anului 2017. 

1. Fondul Ecologic Național a aprobat spre finanţare 
2 proiecte ce vizează sectorul de alimentare cu apă şi ca-
nalizare:

– Proiectul nr. 5761 din 09.09.2016 ,,Reţelele de ali-
mentare cu apă, canalizare şi staţia de epurare în satul 
Tabăra, com. Vatici”, beneficiar – Primăria com. Vatici, 
raionul Orhei, suma aprobată – 600 000 lei.

– Proiectul nr. 5693 din 24.08.2016 ,,Elaborarea planu-
lui general de alimentare cu apă şi sanitaţie”, beneficiar – 
Consiliul Raional Ialoveni, suma aprobată – 1 015 326 lei.

2. Referitor la actele legislative şi normative în dome-
niul apelor menţionăm că a fost adoptată Hotărârea de 
Guvern nr. 307 din 17.05.2017 cu privire la aprobarea 
participării Agenţiei ,,Apele Moldovei” la fondarea socie-
tăţii comerciale cu capital parţial de stat SA ,,Aqua Nord” 
(Monitorul Oficial nr. 155-161 din l9.05.2017, art. 384).

La momentul actual sunt în curs de promovare:
– Proiectul de lege privind modificarea şi completa-

rea Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011;
– Proiectul de lege privind modificarea şi completa-

rea Legii nr. 303 privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare;

– Proiectul hotărârii de Guvern referitoare la apro-
barea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor 
comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi admi-
nistraţia locuinţelor, elaborat în comun cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;

– Proiectul de Ordin Comun al Ministerului Sănătă-
ţii şi Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului 
Național privind Planul de Siguranţă a Apei pentru siste-
mele de alimentare cu apă potabilă;

– Proiectul Hotărârii de Guvern ,,Cu privire la reor-
ganizarea unor persoane juridice”.

3. Dintre activităţile privind protecţia apelor menţi-
onăm aprobarea la 31.03.2017 a proiectului cu privire 
la ,,Evaluarea complexă cantitativă a resurselor de apă 
subterane în zonele rurale ale Republicii Moldova”, sco-
pul căruia se axează pe valorificarea resurselor de apă 
ale Republicii Moldova în baza investigării parametrilor 
cantitativi şi calitativi ai apelor subterane şi ale celor de 

suprafaţă, prin aprecierea posibilităţii de utilizare a apei 
în diferite ramuri. Proiectul va fi realizat de Institutul de 
Geologie şi Geografie al AŞM.

4. Ministerul Mediului asigură monitorizarea şi co-
ordonarea proiectelor investiţionale în domeniul Apă şi 
Sanitaţie:

– Proiectul ,,Apă Nord Moldova”, susţinut de BERD, 
BEI, FIV;

– Proiectul ,,Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în 
Moldova Centrală”, susţinut de KfW;

– Proiectul ,,Consolidarea cadrului instituţional în 
sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Republica 
Moldova”, susţinut de SDC şi ADA;

– Proiectul ,,Armonizarea legislaţiei naţionale cu Di-
rectiva 9l/27l/CEE privind tratarea apelor urbane rezidu-
ale”, susţinut de Guvernul Cehiei;

– Proiectul ,,Consolidarea sistemului de reglementare 
a aspectelor economice în domeniul alimentării cu apă şi 
canalizare în Moldova”, susţinut de OECD;

– Proiectul regional ,,Iniţiativa pentru apă a Uniunii 
Europene Plus” (EUWI+);

– Proiectul ,,Apă şi Sanitaţie (ApaSan) în Republica 
Moldova”.

5. În incinta Ministerului Mediului au avut loc două 
şedinţe ale Consiliului Sectoral de Coordonare a Asisten-
ţei Externe ,,Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie”, în 
cadrul cărora un accent deosebit s-a pus pe implemen-
tarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere şi 
în Planul de acţiuni al Guvernului la capitolul Mediu şi 
Schimbările Climatice şi pe Planul Naţional de Alimen-
tare în domeniul Apă şi Sanitaţie (PAAS).

De asemenea, la 11.04.2017 s-a desfăşurat şedinţa de 
nivel înalt a Comitetului Coordonator al Dialogului na-
ţional privind politica în domeniul gestionării integrate 
a resurselor de apă. În cadrul acesteia s-au discutat pro-
vocările cu care se confruntă Republica Moldova în ar-
monizarea politicii în domeniul apei cu directivele rele-
vante ale Uniunii Europene, în conformitate cu Acordul 
de Asociere, semnat în 2014 şi  intrat în vigoare în 2016. 
Dialogul naţional privind politica în domeniul gestionă-
rii integrate a resurselor de apă în Republica Moldova se 
focusează pe 4 aspecte majore:

– stabilirea cadrului legal pentru gestionarea apei, în 
conformitate cu principiile Directivei Cadru privind Apa; 

– dimensiunile financiare şi economice privind ges-
tionarea apei;

– implementarea ţintelor stabilite în cadrul Protoco-
lului CEE ONU– OMS/Europa privind Apa şi Sănătatea; 

– activităţile ce ţin de cooperarea transfrontalieră în 
domeniul apei.
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În Republica Moldova resursele de apă de suprafaţă 
sunt concentrate în circa 3600 cursuri cu lungimea totală 
de 16 mii km şi în circa 4200 lacuri şi bazine de acu-
mulare, dintre care 126 sunt cu un volum mai mare de  
1 mln m3. Din totalul volumului de apă utilizat circa 90% 
se acoperă din râurile transfrontaliere Nistru şi Prut. 

Majoritatea bazinelor de apă, aflate în proprietatea 
publică a statului, sunt gestionate de Agenția „Apele 
Moldovei” şi SA „Piscicola”. Practic, toate bazinele de apă 
sunt transmise în arendă  în conformitate cu prevederile 
legii nr. 198 din 15.05.03 „Cu privire la arenda în agricul-
tură” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 72 din 30.01.04 „Pri-
vind implementarea Legii cu privire la arenda în agricul-
tură”, adică prin licitații publice şi negocieri directe.

Conform informației obținute de la autorităţile publi-
ce locale, conform situaţiei din 1 mai 2016, în Republica 
Moldova sunt 4337 bazine de apă, dintre care:

– sunt secate – 175 unități;
– au paşaport tehnic – 259 unități;
– au regulament de exploatare – 138 unități;
– au baraj avariat – 415 unități;
– au deversor avariat – 209 unități;
– au evacuator avariat – 200 unități.

Inventarierile efectuate în lunile martie, aprilie şi mai 
2017 de către Agenția „Apele Moldovei” în comun cu 
reprezentanții Inspecțiilor Ecologice raionale, Serviciului 
Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale, autorităților 
publice locale, au demonstrat că în cazul unei părţi consi-
derabile din iazurile/lacurile de acumulare  starea tehnică 
a construcțiilor hidrotehnice prezintă pericol cauzat de:

– starea avariată a barajelor;
– lipsa sau nefuncţionarea instalaţiilor de regularizare 

şi de evacuare a apei;
– înnămolirea deversoarelor de evacuare a apei.
În scopul ameliorării situaţiei ce ţine de exploatarea 

construcţiilor hidrotehnice avariate ale iazurilor s-a pro-
pus punerea în sarcina autorităților publice locale luarea 
măsurilor de urgență privind evitarea pericolului de in-
undare a terenurilor prin:

■ reparaţia construcţiilor hidrotehnice;
■ lichidarea, în ordinea stabilită de lege, a  iazurilor, 

ale căror construcţii hidrotehnice nu pot fi reparate.
Actualmente, exploatarea resurselor de apă din lacu-

rile de acumulare/iazuri în Republica Moldova se efec-
tuează în baza prevederilor stabilite în regulamentul de 
exploatare a iazului (Hotărârea Guvernului nr. 977 din 

GEstionAREA iAzuRiloR/lAcuRiloR dE AcumulARE  

16.08.2016 „Cu privire la aprobarea regulamentului-tip 
de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor”, pct. 2, 
3, 4) sau/şi conform exigențelor din autorizația de mediu 
pentru folosința specială a apei (Legea apelor nr. 272 din 
23.12.2011, art. 23). 

Cele mai importante momente în procesul de  regle-
mentare a utilizării apei constau în următoarele:
 Până la 31 decembrie 2017, Fişa tehnică a lacului 

de acumulare/iazului (anexa nr. 1 la Regulamentul-tip 

de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor) va avea 
statut de regulament şi va fi prezentată de către deţină-
torii lacurilor de acumulare/iazurilor în scopul obţine-
rii autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 
(pct. 4).
 Deţinătorii lacurilor de acumulare/iazurilor vor 

asigura accesul altor utilizatori de apă pentru amplasarea 
şi/sau utilizarea prizei de apă în condiţiile stabilite de re-
gulamentele proprii de exploatare a lacului de acumula-

ProblEmE și SolUții
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re/iazului. Accesul la folosinţa specială a apei din lacurile 
de acumulare/iazuri se va acorda utilizatorilor de apă în 
funcţie de priorităţile stabilite conform prevederilor le-
gale (pct. 6 ).
 Documentaţia de proiectare, construcţie, reparaţii 

capitale şi exploatare, inclusiv regulamentul de exploa-
tare a lacului de acumulare/iazului, se coordonează de 
către autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi 
de către alte autorităţi abilitate, conform legislaţiei în vi-
goare (pct. 3 din Regulament).
 Toate lacurile de acumulare/iazurile existente, con-

struite fără proiecte (baraje de pământ, diguri, batardo-
uri), indiferent de tipul de proprietate şi de prezenţa con-
strucţiilor de evacuare, trebuie să fie supuse verificărilor 
prin calcul, pentru a determina categoria de importanţă 
şi fiabilitate a acestora, în baza informaţiei obţinute în 
urma prospecţiunilor şi investigațiilor efectuate la faţa 
locului de către specialişti sau organizaţii licenţiate în 
domeniu. Concomitent, se elaborează recomandări teh-
nice pentru utilizarea sau lichidarea construcţiilor de 
retenţie, consolidarea acestora, pentru a le spori fiabili-
tatea, şi prin calculul de prognoză se determină: gradul 

(valoarea) posibilelor pagube provocate de inundarea lo-
calităţilor, terenurilor agricole şi construcţiilor amplasate 
în aval, hotarele zonei de inundaţii în cazul unei posibile 
deteriorări (pct. 12 din Regulament).
 Toate lacurile de acumulare/iazurile, fără excepţie, 

amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să 
aibă, în mod obligatoriu, regulament propriu de exploa-
tare şi carte tehnică (pct. 141 din Regulament).
 Conform pct. 5 din Hotărârea Guvernului 

menționată mai sus, autorizația de mediu pentru folosința 
specială a apei poate fi retrasă de la deținătorul iazului, 
dacă acesta nu dispune de regulamentul de exploatare a 
iazului şi nu îl elaborează până la sfârşitul anului 2017. 
 Prioritățile la folosirea apei se stabilesc în confor-

mitate cu  art. 24, alin. (2) din Legea apelor nr. 272 din 
23.12.2011. Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu 
pentru folosinţa specială a apei se înaintează Inspecției 
Ecologice din teritoriu. În scopul obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru folosinţa specială a apei solicitantul tre-
buie să prezinte actele stipulate în  art. 25, alin. (2) din 
Legea apelor.

Vladimir țuRcAnu, 
şef al direcției managementul Resurselor de Apă,  

Agenția „Apele moldovei”

E bine să ştim... 

ce ştim despre oceanul Pacific?
 Este cel mai mare ocean de pe planetă, ocupând o 

treime din suprafaţa acesteia – 180 ml km2, astfel depă-
şind de două ori suprafaţa Oceanului Atlantic. 
 De la Est la Vest (între peninsula Malacca şi strâm-

toarea Panama) Pacificul se întinde pe o distanţă de 24 
mii km. Ceea ce depăşeşte o jumătate din circumferinţa 
Pământului. 
 Denumirea i-a fost dată de Fernan Magellan, cu-

noscut navigator din sec. XVI, care a rămas impresionat 
de faptul că a reuşit să-l traverseze fără a se confrunta cu 
furtuni şi chiar beneficiind pe tot parcursul călătoriei de 
vânt prielnic. 
 Cele mai puternice fluxuri pe planetă se înregistrea-

ză în Oceanul Pacific. La malurile Coreii de Sud acestea 
ating o înălţime de 9 m.
 Adâncimea medie a Oceanului Pacific este de 4,2 km.
 În acvatoriul Oceanului Pacific se află mai multe 

lanţuri de munţi decât în oricare alt ocean. Acest fapt fa-
vorizează apariţia valurilor mari, atât de căutate de către 
amatorii de surfing. 

în suA a fost descoperit „jacuziul morţii”
Savanţii americani au făcut publice rezultatele cerce-

tărilor efectuate asupra unui lac subacvatic descoperit, 
acum trei ani, cu ajutorul unui robot submersibil pe fun-
dul Golfului Mexic, în preajma oraşului New Orleans. 
Concluzia principală, la care au ajuns savanţii, se referă 
la conţinutul sporit de săruri în apa lacului, acesta depă-
şind de 5 ori indicele respectiv pentru apa marină.

Lacul este situat la o adâncime de circa 1000 m, dia-
metrul său fiind de 34 m. Este compus din două straturi. 
Adâncimea primului abia de depăşeşte 3 m, iar tempe-
ratura apei este de 7,80 C. Anume aici a fost constatată 
cea mai ridicată concentraţie de săruri. Stratul inferior 
constă din depuneri de fund cu un conţinut ridicat de 
hidrocarburi. Temperatura acestei mase atinge  190 C.

Savanţii au supranumit acest corp de apă „jacuziul 
morţii”, deoarece este cald, sărat şi ucide tot ce este viu. 
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 Prioritățile la folosirea apei se stabilesc în confor-

mitate cu  art. 24, alin. (2) din Legea apelor nr. 272 din 
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Vladimir țuRcAnu, 
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Agenția „Apele moldovei”

E bine să ştim... 

ce ştim despre oceanul Pacific?
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treime din suprafaţa acesteia – 180 ml km2, astfel depă-
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RăstuRnăRi dE situAţiE în PRoBlEmA chn:  
lA cE AR tREBui să nE AştEPtăm?

aCtUal

Intenţia Ucrainei de a scoate la privatizare Complexul 
Hidroenergetic Nistrean (CHN), despre care se vorbeşte 
tot mai intens în ultimul timp, ar putea avea un impact 
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În urma preconizatei privatizări, despre care a anunţat 
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nimeni nu poate spune cu certitudine, dacă aceştia vor 
dori să se consulte cu Republica Moldova înainte de a 
lua o decizie definitivă privind viitorul acestui proiect cu 
multe semne de întrebare. Se schimbă datele problemei. 
Se vor schimba oare şi regulile jocului? Şi vor putea oare 
autorităţile moldovene să facă faţă noii provocări? Răs-
punsurile la aceste şi multe alte întrebări nu sunt deloc 
clare. Unde mai pui că această complicare a situaţiei are 
loc într-un moment de reformare a puterii executive de 
la Chişinău, însoţită de dispariţia Ministerului Mediului 
ca entitate distinctă a puterii decizionale.  

La începutul anului curent, Valeriu Munteanu, pe 
atunci ministru al Mediului, susţinea într-un interviu 
acordat „Revistei Apelor” că  negocierile purtate cu par-
tea ucraineană nu sunt deloc constructive: „Ministerul 
Mediului a informat şi atenţionat în permanenţă autori-
tăţile din ţara vecină cu privire la starea fluviului Nistru, 
au fost remise mesaje prin Ambasada Ucrainei la Chişi-
nău, problema fiind discutată şi la şedinţele desfăşurate 
în cadrul tratatelor internaţionale la care ambele state 
sunt parte... Cu regret, propunerile noastre nu au fost 
susţinute de delegaţia ucraineană...”. Iată că au trecut câ-
teva luni şi problema evoluează şi mai mult pe direcţia 
imprevizibilului. Acum, când la orizont se conturează o 
nouă situaţie, iar vechii negociatori, atât din partea Mol-
dovei, cât şi din partea Ucrainei, care, de bine, de rău, se 
cunoşteau reciproc şi cunoşteau şi problema,  ar putea fi 
eliminaţi din proces, la ce ne putem aştepta?

  Despre intenţiile adevărate ale autorităţilor de la 
Kiev în raport cu cele şase hidrocentrale de pe cursul su-
perior al Nistrului nu se cunosc multe lucruri, însă logica 
spune că  Ucraina, dacă vrea cu adevărat să transmită 
în proprietate privată CHN, va trebui să facă tot posi-
bilul pentru a limpezi apele extrem de tulburi din jurul 
acestei probleme. Niciun investitor serios nu va accepta 
să intre în posesia unei proprietăţi dacă aceasta se află 

într-un  litigiu, al cărui deznodământ se pierde în ceaţa 
incertitudinii. „Marfa” trebuie să aibă un aspect atrăgă-
tor şi motivant, şi-au spus responsabilii ucraineni, şi iată 
că în iunie curent, după trei ani de tergiversări şi amânări 
interminabile, au hotărât să reia dialogul cu Republica 
Moldova în problema nistreană. 

Dacă ar fi să se respecte regulile jocului, Republica 
Moldova, în calitate de participant-cheie la negocieri, 
ar avea un cuvânt greu de spus, astfel încât fără acordul 
autorităţilor de la Chişinău planul de construcţie a hi-
drocentralelor cu pricina să nu poată fi realizat. Dar va 
rămâne oare valabilă această regulă de joc după priva-
tizarea CHN? Această schimbare înseamnă, de fapt, că 
negocierile nu vor mai fi purtate la nivel de guverne, ci... 
între agenţi economici. Cine ar putea fi aceştia şi cum ar 
trebui construit dialogul în noile condiţii nu ştie nimeni.  
Până una alta, nu s-ar putea întâmpla oare acea catas-
trofă, despre care ne tot vorbesc de la un timp încoace şi 
ecologiştii, şi structurile responsabile de asigurarea po-
pulaţiei cu apă potabilă, şi cele de sănătate publică? Răs-
punsul este la suprafaţă.

Oricum, lucrurile se cam precipită în ultimul timp. Pe 
10 iulie, la Chişinău, Octavian Calmâc viceprim-minis-
tru, ministru al Economiei, a avut o întrevedere cu Nata-
lia Boiko, viceministru pentru Integrarea Europeană din 
cadrul Ministerului Energiei şi Industriei Cărbunelui al 
Ucrainei. Oficialul moldovean şi-a exprimat acordul pri-
vind organizarea negocierilor cu grupul de lucru mixt 
moldo-ucrainean în prima decadă a lunii septembrie 
2017, la Chişinău. Să vedem cum vor evolua lucrurile pe 
marginea subiectelor-cheie din agenda preconizatelor 
negocieri: demarcarea frontierei de stat dintre Republica 
Moldova şi Ucraina; recunoaşterea reciprocă a dreptu-
rilor şi reglementarea relaţiilor patrimoniale; impactul 
asupra mediului şi comunităţii în contextul exploatării 
resurselor acvatice din bazinul râului Nistru etc. Un prim 
pas pe direcţia pregătirii de negocieri a şi fost făcut la în-
ceputul lunii august, când grupul de negociatori din par-
tea Moldovei s-a întrunit într-o şedinţă de lucru pentru 
a dezbate pe marginea noii situaţii create în jurul CHN. 
La ce concluzii s-a ajuns nu cunoaştem – totul a fost ţinut 
în secret, declaraţii pentru presă nu s-au făcut şi poate că 
aşa e corect. Cărţile vor fi date pe faţă în cadrul preconi-
zatei runde de negocieri din septembrie curent.

 Între timp, îşi dau cu părerea experţii, care încearcă 
să puncteze riscurile pentru  Moldova, avantajele şi dez-
avantajele noii situaţii în jurul râului Nistru.  

Potrivit doctorului habilitat în ştiinţe biologice, profe-
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sorului Institutului de Zoologie al AŞM, Elena Zubcova, 
partea ucraineană demult a planificat să vândă CHN, aşa 
că recentele „dezvăluiri” ale Kievului nu ar fi trebuit să  ia 
pe nimeni prin surprindere. „Totul va depinde de faptul 
cum va fi organizat concursul investiţional şi cât de seri-
oasă, solidă şi responsabilă din punct de vedere ecologic 
va fi compania câştigătoare. Un lucru e cert: dacă până 
în prezent am avut atâtea dificultăţi în a găsi un limbaj 
comun cu structurile de stat ale Ucrainei, atunci relaţiile 
noastre cu noul proprietar privat al Complexului  ar pu-
tea fi şi mai complicate”, susţine experta.  

Nici Ilia Trombiţki, director al Asociaţiei Internaţi-
onale a Păstrătorilor Râului Nistru „Eco-Tiras”, nu este 
mai optimist: „Nu încape îndoială că preconizata priva-
tizare a Complexului Hidroenergetic Nistrean va dimi-
nua simţitor controlul  din partea structurilor de stat ale 
Ucrainei asupra noilor proprietari. Formal, Ucraina, ca 
stat, va rămâne responsabilă pentru obligaţiile asumate 
după ratificarea Acordului privind bazinul râului Nistru 
sau după semnarea unui eventual act privind nodul hi-
droenergetic de pe Nistru, dacă, bineînţeles, un atare do-
cument va fi, până la urmă, semnat. Însă doar FORMAL!  
Autorităţile ucrainene nici până acum nu se grăbeau să 
respecte înţelegerile convenite în cadrul negocierilor şi 
consultărilor cu partea moldoveană, iar cu atât mai mult 
nu o vor face acum, mai ales dacă Moldova va admite 
cedări în cadrul negocierilor”.

Doctorul în economie Mihail Poisic este şi mai ca-
tegoric: „În societăţile nedezvoltate, la care se referă şi 
Moldova, şi Ucraina, este o nebunie totală să transmiţi 
în proprietate privată întreprinderile vitale pentru stat. 
Acestea trebuie menţinute sub controlul societăţii, ceea 
ce este posibil doar dacă asemenea întreprinderi rămân 
în proprietatea statului. În ultimul timp Moldova se con-
fruntă cu probleme grave, legate de activitatea CHN. Iar 
dacă în aceste condiţii statul nostru mai poate exercita 
unele presiuni asupra părţii ucrainene – la nivel politic, 
prin intermediul structurilor internaţionale, atunci cu 
un proprietar privat asemenea acţiuni vor fi mult mai 
greu de realizat... Orice proprietar privat are drept scop 
principal să obţină profit, iar problemele sociale sau cele 
ecologice sunt pentru el pe ultimul plan. O demonstrea-
ză fără drept de apel practica internaţională şi sunt con-
vins că acelaşi lucru se va întâmpla şi în cazul privatizării 
CHN”.  

Poziţia experţilor independenţi este clară. Cât pri-
veşte poziţia autorităţilor moldovene, aceasta rămâne 
deocamdată, învăluită de mister. Am vrea să credem că 
tăcerea prelungită a oficialilor noştri face parte din tac-
tica adoptată de către autorităţile moldovene în preco-
nizatele negocieri cu ucrainenii, şi nu de lipsa oricărei 
viziuni clare asupra a ceea ce au de făcut pentru a apăra 
cu demnitate interesele ţării şi ale populaţiei în litigiul 
internaţional trenant privind problema Nistrului.

 

Text adaptat şi completat după www.sputnik.md, www.noi.md

E bine să ştim... 

„fabrica de apă” din adâncurile terrei 
Un grup mixt de savanţi din China, Irlanda şi Canada 

a descoperit în adâncurile planetei o „fabrică de apă” de 
dimensiuni impresionante. Astfel a fost demonstrat şti-
inţific faptul că pe Pământ  apa a ajuns nu prin interme-
diul asteroizilor sau al meteoriţilor, după cum afirmau 
autorii unei teorii intens mediatizate, ci că ea are origini 
autohtone, scrie publicaţia „New Scientist”.

Colectivul de cercetători a modelat în laborator con-
diţiile existente în profunzimile Terrei, şi anume: tem-
peratura de circa 1,4 mii de grade Celsius şi presiunea 
ce o depăşeşte de 20 de mii de ori pe cea înregistrată la 
suprafaţa planetei. Ca rezultat s-a constatat că în aces-
te condiţii dioxidul de siliciu, care se conţine în mantia 

Pământului, intră în reacţie chimică cu hidrogenul, din 
aceasta rezultând apă şi hidrid de siliciu.

Savanţii au stabilit că asemenea reacţii chimice pot 
avea loc la adâncimi variate – de la 40 până la 400 km 
de suprafaţa planetei, provocând acumulările de apă în 
limitele rocilor minerale. În plus, din contul proceselor 
menţionate are loc creşterea presiunii în subsolurile Pă-
mântului, ceea ce poate provoca seisme atunci când apa 
erupe din rocile minerale.  

În prezent savanţii caută răspuns la întrebarea funda-
mentală pentru acreditarea teoriei lor privind originile 
pământene ale apei, şi anume: este oare fenomenul de-
scris de ei caracteristic pentru întreg spaţiul de sub man-
tia Pământului sau se prezintă ca unul local? 
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Acd continuă lucRăRilE dE REABilitARE A tEREnuRiloR PoluAtE 

ProiECtE iNtErNațioNalE

Proiectul „Explorarea şi reabilitarea terenurilor 
contaminate cu produse petroliere în satele Lunga şi 
Mărculeşti din Moldova III“, care este implementat de 
Republica Cehă prin intermediul Agenției Cehe pentru 
Dezvoltare (ACD) şi se realizează în cadrul Programului 
de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a Repu-
blicii Cehe, este în plină desfăşurare.

Acest proiect internaţional rezolvă problema conta-
minării grave a resurselor de apă din nordul Moldovei, 
în special din raionul Floreşti. Începând cu anul 1957 şi 
până la începutul anilor 90 ai secolului trecut, în imedi-
ata apropiere a satelor Lunga şi Mărculeşti a existat un 
aeroport militar. Lipsa de securitate în timpul manipulă-
rilor cu combustibilul utilizat în cadrul acestui obiectiv a 
provocat, pe teritorii extinse, scurgeri ale produselor pe-
troliere şi, implicit, poluarea ulterioară a surselor de apă 
potabilă din vecinătate care, la momentul actual, prezin-
tă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană şi pentru 
mediul înconjurător. Situaţia creată revendica aplicarea 
unor măsuri concrete şi eficiente de decontaminare, pen-
tru care, însă, autorităţile locale nu dispuneau nici de ex-
pertiză şi nici de surse financiare. Asistenţa a venit din 
partea Republicii Cehe, proiectul respectiv fiind lansat la 
sfârşitul anului 2016 prin semnarea Memorandumului 
de cooperare ceho-moldovenească. 

Activitățile de decontaminare realizate până în pre-
zent au fost concentrate asupra apei poluate în cadastrul 
satului Lunga. Proiectul actual vizează, în principal, con-
taminarea produsă la marginea satului Mărculeşti. Inițial 
gradul acesteia se afla la cote minime şi nu prezenta ris-
curi semnificative. Însă monitorizările efectuate periodic 

au constatat un fapt îngrijorător: din cauza fluctuațiilor 
ce se produc la nivelul apelor subterane, contaminarea s-a 
răspândit, ca urmare fiind contaminate fântânile localni-
cilor şi chiar amenințat grav ecosistemul râului Răut.

În cadrul proiectului actual a fost elaborat un sub-
proiect ce prevede efectuarea lucrărilor de investigații 
geofizice şi hidrogeologice în zona Mărculeşti. Pe baza 
datelor acumulate va fi elaborat proiectul de reabilitare, 
ulterior, în conformitate cu acesta, constituindu-se întreg 
sistemul de reabilitare. Pe parcursul fazelor inițiale ale 
proiectului au fost deja obținute date şi informații im-
portante, bazate pe rezultatele monitorizării intervenției 
de remediere. Cu utilizarea acestor informații şi date ur-
mează a fi elaborată analiza de risc şi  proiectate măsurile 
de remediere ulterioare. Toate fazele acestui proces vor fi 
însoțite de  activităţi menite să consolideze cunoştințele, 
capacitatea şi abilitățile angajaților instituțiilor din Mol-
dova, care vor fi responsabile pentru continuarea proce-
sului de reabilitare după finalizarea proiectului ceh.

Parteneri ai proiectului din partea moldovenească 
sunt Ministerul Mediului şi instituțiile departamentale: 
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Experţii de mediu atrag atenţia că o minihidrocentra-
lă construită pe râul Răut, pe baza unei foste construcții 
hidrotehnice, nefuncționale încă din anii 1960, ar putea 
provoca distrugerea celui mai mare râu intern pe care îl 
are Republica Moldova. Autorităţile responsabile de do-
meniu strâng din umeri, când sunt întrebate de ce evolu-
ează lucrările pe şantierul de pe Răut, deşi afirmă că nu 
au eliberat vreo autorizaţie prin care minihidrocentrala 
să fie construită şi să devină funcţională. Deşi procurorii 
au pornit un proces penal, Ruslan Berlinschi, juristul care 
gestionează firma care a luat în arendă pe 25 de ani con-
strucţia de pe Răut, afirmă că totul se face după lege. 

La 31 august 2017, localnicii din Căzăneşti, Teleneşti 
au bătut alarma, după ce o porţiune a râului Răut care 
trece prin sat a secat, iar mii de peşti au rămas fără apă, 
fiind aduşi la mal, morţi. Pescarii satului nu mai prin-
deau peştele din Răut cu plase sau undiţe, ci îl strângeau, 
cu sacul, din mlaştina ce se formase. „Acum, apă în Răut 
este, dar cine se face vinovat de peşti? A murit tot peşte-
le atunci. Nu pot estima cantitatea, dar vă pot spune că 
unii au dus acasă şi câte 200 kg de peşte”, îşi aminteşte 
Vasile Sârbu, primar de Căzăneşti. „Evident, problema a 
apărut pentru că a fost închisă apa la hidrocentrala de la 
Brânzenii Noi. Cred că apa intenţionat a fost închisă, nu 
accidental. Au vrut să acumuleze apă în bazinul de acu-
mulare de la hidrocentrală. Am chemat poliţia şi Inspec-
toratul Ecologic de Stat. Ne-au spus că documentele au 
fost date la Procuratură. Cred că râul Răut permite func-
ţionarea unei hidrocentrale, dar nu exclud că, pe viitor, 
sunt posibile iarăşi asemenea accidente. Când vor avea 
insuficienţă de apă în bazinul de acumulare, vor bloca 
iarăşi râul. Dar, debitul Răutului nu creşte. E în scăda-
re”, consideră Vasile Sârbu.

La 6 septembrie curent, ZdG şi echipa Centrului Na-
ţional de Mediu, Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Tu-
rism Ecologic, şi reprezentanţi ai Agenţiei „Apele Mol-
dovei” şi ai Inspecţiei Ecologice Teleneşti au efectuat o 
vizită la Brânzenii Noi, Teleneşti, pentru a constata im-
pactul hidrocentralei nou construite asupra râului Răut, 
dar şi asupra mediului. „E o construcţie, să-i spunem, ili-
cită, fără avizul expertizei ecologice şi fără avizul Inspec-
ţiei Ecologice de Stat. A rămas să se pronunțe Procuratu-
ra. Noi am verificat. Nu-i nicio persoană fizică, nici una 
juridică căreia să-i fi fost atribuită autorizaţie de folosinţă 
a apei”, susţine Vladimir Ţurcanu, şeful Direcţiei Mana-
gementul Resurselor de Apă de la „Apele Moldovei”.

„Se va face un grup de lucru. Dacă se va demonstra că 

oAmEnii şi conExiunilE din sPAtElE hidRocEntRAlEi dE PE Răut

CoNfliCt

acest obiect e ilicit, va fi demolat de autorităţile locale sau 
prin judecată”, promite Ţurcanu. „Vom interveni după ce 
Procuratura îşi va spune verdictul”,  a punctat şi Vladi-
mir Lungu, şeful Inspecţiei Ecologice Teleneşti, prezent 
la discuţie.

„Cum poţi construi hidrocentrală, iar autorităţile să 
dea din umeri şi să spună că nu au habar de asta, fără 
autorizaţie, fără nimic?”, se întreabă Iuliana Cantaragiu, 
experta Asociaţiei Obşteşti „Centrul Naţional de Mediu”, 
prezentă şi ea, pe 6 septembrie, la minihidrocentrala de 
la Brânzenii Noi. „Trebuia să fie evaluat impactul asupra 
mediului. Până la evaluarea impactului, se face studiu 
de fezabilitate. E o procedură complicată. Că cel care se 
ocupă nu ştie de asta, e problema sa, dar legea asta pre-
vede. El trebuia, când a avut ideea, să depună cerere la 
Comisia de Evaluare a impactului asupra mediului din 
incinta Ministerului Mediului, care urma să se pronunțe 
dacă era sau nu nevoie de o evaluare. Fără asta, nu tre-
buia să se apuce de construit. Dacă i se spunea că ideea 
este bună, urma să facă studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului. Personal nu ştiu dacă ei au, cel puţin, 
proiect tehnic, în care proiectanţii ar ţine cont de ce spun 
specialiştii de mediu. Sunt necesare şi alte avize. E o pro-
cedură anevoioasă”, precizează Cantaragiu. „Evident, Ră-
utul nu ar putea suporta o asemenea hidrocentrală. Ştiu 
că ideea asta năstruşnică e vehiculată de câţiva ani. De 
mai multe ori am spus că-i imposibil. Răutul nu are sufi-
cientă apă”, zice experta, apreciind că râul e în pericol din 
cauza construcţiei.

Pentru a reconstrui minihidrocentrala, s-a deviat cursul  
firesc al râului Răut

Mihai Uglea, procurorul secţiei investigarea fraudelor 
contra mediului şi intereselor publice din cadrul Procu-
raturii Generale (PG) declară că a fost deschis un proces 
penal legat de construcţia hidrocentralei de la Brânzenii 
Noi. 

Tot la subiectul minihidrocentralelor, în 2016, Guver-
nul a decis să treacă în proprietatea Agenției „Apele Mol-
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dovei” două minihidrocentrale vechi, nefuncționale tot 
din anii 1960, amplasate în satul Căzăneşti, Teleneşti, şi 
Piatra, Orhei. Dacă primarul din Căzăneşti susține că la 
minihidrocentrala din Căzăneşti nu se întreprind acțiuni 
de preluare, responsabilii de la Primăria s. Piatra ne-au 
comunicat că s-ar pregăti actele pentru scoaterea bunu-
lui la licitație.

Conform documentului, Agenția „Apele Moldovei” 
va putea reconstrui şi pune în exploatare microhidrocen-
tralele situate pe cursul râului Răut, în satul Căzăneşti, 
raionul Teleneşti şi satul Piatra, raionul Orhei. Acest 
fapt va permite valorificarea optimă a resurselor de apă, 
sporirea capacității interne de producere a energiei şi 

creşterea ponderii producţiei de energie electrică din 
surse regenerabile, priorități stipulate în Strategia naţio-
nală de dezvoltare „Moldova 2020”.

Victor moşnEAG
P. s. Istoria se repetă… Debitul râului Răut din preajma 

localității Căzăneşti, Teleneşti, a scăzut din nou, după ce, spun 
localnicii, a fost închisă poarta de evacuare a apei de la mini-
hidrocentrala construită recent pe Răut. Informația a fost con-
firmată de Vasile Sârbu, primarul s. Căzăneşti, care precizează 
că mai mulți oameni l-au telefonat pentru a-i spune că apa din 
Răut „a scăzut drastic”. O situație similară a avut loc la finalul 
lunii august curent, când mii de peşti au murit din lipsă de apă. 

Preluare din „Ziarul de Gardă”, 20 septembrie 2017 (varian-
tă scurtată cu acordul redacţiei). 

E bine să ştim...

■ Într-un gram de zăpadă de conţine o cantitate de 
fulgi, a căror suprafaţă constituie  0,06–0,37 m2.

■ O perioadă îndelungată oamenii erau convinşi că 
apa poate avea doar una dintre cele trei stări fizice gene-
ral recunoscute – lichidă, solidă şi gazoasă. Însă ştiinţa 
nu stă pe loc, astfel încât, în prezent, savanţii disting în 
cadrul stării lichide cinci şi în cel al stării solide 14 sub-
stări separate.    

■ În funcţie de provenienţă şi structura chimică ştiin-
ţa distinge circa 1300 tipuri de apă. 

■ Oceanele, care ocupă ¾ din suprafaţa planetei, au 
un impact puternic asupra climei pe Pământ, deoarece 
contribuie la încălzirea straturilor inferioare ale atmosfe-
rei. Căldura pe care o produc râurile poate fi comparată 
cu cea rezultată din arderea a miliarde de tone de com-
bustibil.

■ În fiecare zi de pe suprafaţa Pământului se evaporă 
1000 000 000 000, adică un trilion, de tone de apă.

■ În Oceanul Atlantic se varsă mai multe râuri decât 
în Pacific, chiar dacă acesta din urmă este  recunoscut 
drept cel mai mare de pe planetă. Vorba e că malurile 
Oceanului Pacific sunt „străjuite” de lanţuri de munţi 

care constituie o piedică în calea râurilor, nevoite să le 
ocolească, astfel croindu-şi alte drumuri. În aşa mod, în 
Oceanul Pacific se varsă râurile de pe 20 la sută din uscat, 
pe când în cele Atlantic şi Indian – de pe circa 53 la sută.

■ Anual, circa 16 mld tone de pietre, roci şi alte ma-
teriale solide sunt aduse de fluxurile de râuri în mări şi 
oceane. Pentru a înţelege despre ce cantitate este vorba 
vom preciza că pentru transportarea acestei cantităţi de 
materiale ar fi nevoie de un tren mărfar egal cu 30 de 
circumferinţe ale globului pământesc. 

■ Râul Ural este unica arteră de apă care separă două 
părţi ale lumii – Europa şi Asia. 

■ Râul Cosi din India îşi trasează în fiecare an altă al-
bie. Acest proces este însoţit de mari distrugeri, râul ni-
micind tot ce îi stă în cale – localităţi, lanuri, animale... În 
urma acestei migraţii rămân 116 ml tone de argilă, nisip, 
prundiş, aduse de curentul de apă din munţii Himalaia.   

■ Râul Volga din Rusia este considerat una dintre cele 
mai mari resurse hidroelectrice de pe continentul euro-
pean – 6,2 ml kW. 

■ Cel mai poluat râu din Europa este Sarno care par-
curge localitatea de tristă faimă Pompei. O perioadă 
îndelungată această „performanţă” cu semnul minus a 
aparţinut Rihnului, însă graţie măsurilor luate de auto-
rităţile ecologice germane acest râu a devenit în ultimii 
ani mult mai curat.

■ Datorită Oceanului Planetar atmosfera primeşte 
circa 50% din conţinutul de oxigen şi 82% din umiditate.

■ În lacurile de pe Pământ este concentrată o cantitate 
enormă din rezervele de apă dulce –  26 mii km3.

■ În atmosferă un ciclu complet al circuitului apei du-
rează 10 zile, în râuri – 20 de zile, în lacuri – 7 zile, iar în 
oceanele planetei – 3000 de ani. 
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cAmEncA

râUrilE moldovEi

Este unul dintre cele patru râuri din nordul ţării, ală-
turi de  Racovăţ,  Draghişte şi  Ciuhur, care prezintă un 
interes sporit atât pentru specialişti, cât şi printre simplii 
amatori de drumeţii. De-a lungul acestor artere acvatice 
sunt concentrate cele mai importante atracţii naturale 
din regiunea toltrelor, încadrată în teritoriul raioane-
lor Briceni, Edineţ, Râşcani şi Glodeni. Deşi nu se im-
pune prin dimensiuni, Camenca merită, totuşi, atenţia 
noastră. Şi iată de ce.

Având o lungime de 93 km, este afluentul de stânga 
al Prutului. Îşi duce apele pe teritoriul a trei raioane: Râş-
cani, Glodeni şi Făleşti. Izvorul râului se află la marginea 
satului Bălanul Nou, raionul Râşcani. Chiar în locul de 
unde îşi ia începutul  este construit un baraj nu foarte 
mare, dar care pare să fie de nădejde. La ieşirea din sat 
râul formează un iaz mic, încadrat într-un relief  deluros-
colinar, tipic pentru Moldova.

Camenca îşi urmează cursul domol pe lângă satul Pâr-
jota din raionul Râşcani cu o populaţie de aproape 2000 
de locuitori. Întretăind şoseaua din localitate, la distanţă 
mică râul formează un lac de acumulare de proporţii im-
punătoare,  situat, geografic vorbind, între satele Pârjota 
şi Sturzeni. Apropo, în Sturzeni găsim şi un iaz mare şi 
frumos, mărginit de dealuri şi crânguri cu aer răcoros 
chiar şi pe arşiţa verii. Imediat ce părăseşte lacul de acu-
mulare, râul o ia printre malurile sale argiloase spre două 
sate-gemene mici  – satele Cucuieţii Vechi şi Cucuieţii 
Noi. Aici relieful locului se schimbă brusc, dealurile din 
preajma râului devenind tot mai înalte, iar valea râului – 
tot mai îngustă şi mai adâncă.

La marginea satului Alexăndreşti îşi are începutul cel 

mai mare lac de acumulare de pe cursul râului Camenca. 
În 2013 aici s-au desfăşurat lucrări de reparaţii, maluri-
le fiind consolidate. De-a lungul celui drept se întinde 
o fâşie forestieră pitorească, în timp ce malul stâng este 
mărginit de coline înalte.

După ce lasă în urmă lacul de acumulare, râul curge 
printr-o zonă de câmpie cu ierburi de luncă dese, pre-
sărată pe ici-colo cu arbuşti. Malurile îi sunt predomi-
nant argiloase, iar lăţimea-i nu depăşeşte 3-4 m. În acest 
loc, râul traversează hotarul dintre raioanele Râşcani şi 
Glodeni. Şi tot aici, în apropiere de satul Camenca, intră 
în zona lanţurilor de toltre. În memoria sătenilor vârst-
nici  sunt vii până în prezent evenimentele dramatice din 
1986, când apa mare venită dinspre râu a inundat  în to-
talitate partea de jos a satului, distrugând în calea sa po-
dul din piatră, construit capital, şi făcând impracticabilă 
o bună parte din şosea. Este exact porţiunea de râu cu 
cea mai mare lăţime – 10-15 metri, aşa că la o ploaie mai 
mare at putea să-şi iasă din nou din albia firească.  

După ce iese din satul omonim, râul curge din nou 
prin câmpie, formând o vale largă, pe alocuri inundabilă, 
care se întinde până în imediata apropiere a satului Bu-
teşti din raionul Glodeni. Deşi este un sat mic, merită să 
fie vizitat pentru aşezarea sa pitorească, împrăştiată pe 
pantele lanţurilor de toltre, una dintre care include  re-
ciful Buteşti, cu o peşteră datând din epoca neoliticului. 
Lângă recif, în Camenca se varsă un mic afluent cu nu-
mele  Camencuţa.

Un alt punct de atracţie în regiune este lacul de acu-
mulare de la poalele recifului. Dimensiunile mari ale 
acestuia permite practicarea cu succes a pisciculturii. Cu 
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jota din raionul Râşcani cu o populaţie de aproape 2000 
de locuitori. Întretăind şoseaua din localitate, la distanţă 
mică râul formează un lac de acumulare de proporţii im-
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şi Sturzeni. Apropo, în Sturzeni găsim şi un iaz mare şi 
frumos, mărginit de dealuri şi crânguri cu aer răcoros 
chiar şi pe arşiţa verii. Imediat ce părăseşte lacul de acu-
mulare, râul o ia printre malurile sale argiloase spre două 
sate-gemene mici  – satele Cucuieţii Vechi şi Cucuieţii 
Noi. Aici relieful locului se schimbă brusc, dealurile din 
preajma râului devenind tot mai înalte, iar valea râului – 
tot mai îngustă şi mai adâncă.

La marginea satului Alexăndreşti îşi are începutul cel 

mai mare lac de acumulare de pe cursul râului Camenca. 
În 2013 aici s-au desfăşurat lucrări de reparaţii, maluri-
le fiind consolidate. De-a lungul celui drept se întinde 
o fâşie forestieră pitorească, în timp ce malul stâng este 
mărginit de coline înalte.

După ce lasă în urmă lacul de acumulare, râul curge 
printr-o zonă de câmpie cu ierburi de luncă dese, pre-
sărată pe ici-colo cu arbuşti. Malurile îi sunt predomi-
nant argiloase, iar lăţimea-i nu depăşeşte 3-4 m. În acest 
loc, râul traversează hotarul dintre raioanele Râşcani şi 
Glodeni. Şi tot aici, în apropiere de satul Camenca, intră 
în zona lanţurilor de toltre. În memoria sătenilor vârst-
nici  sunt vii până în prezent evenimentele dramatice din 
1986, când apa mare venită dinspre râu a inundat  în to-
talitate partea de jos a satului, distrugând în calea sa po-
dul din piatră, construit capital, şi făcând impracticabilă 
o bună parte din şosea. Este exact porţiunea de râu cu 
cea mai mare lăţime – 10-15 metri, aşa că la o ploaie mai 
mare at putea să-şi iasă din nou din albia firească.  

După ce iese din satul omonim, râul curge din nou 
prin câmpie, formând o vale largă, pe alocuri inundabilă, 
care se întinde până în imediata apropiere a satului Bu-
teşti din raionul Glodeni. Deşi este un sat mic, merită să 
fie vizitat pentru aşezarea sa pitorească, împrăştiată pe 
pantele lanţurilor de toltre, una dintre care include  re-
ciful Buteşti, cu o peşteră datând din epoca neoliticului. 
Lângă recif, în Camenca se varsă un mic afluent cu nu-
mele  Camencuţa.

Un alt punct de atracţie în regiune este lacul de acu-
mulare de la poalele recifului. Dimensiunile mari ale 
acestuia permite practicarea cu succes a pisciculturii. Cu 
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regret, procedeele folosite în acest scop nu sunt tocmai 
cele indicate. De regulă, apa lacului este deversată peri-
odic pentru a fi strâns peştele. Din acest motiv, în zona 
satului Cobani albia râului se măreşte considerabil, ajun-
gând la o lăţime de zeci de metri, astfel încât la ieşirea din 
sat sunt inundate inevitabil câmpurile din împrejurimi. 

Anume nemijlocit în satul Cobani, dar şi în preajma 
lui, râul formează configuraţii geografice unice – pe ma-
lul stâng se înalţă celebra Stâncă Mare. Râul curge de-a 
lungul lanţurilor dispersate de toltre, creând, împreună 
cu Câmpia Prutului, peisaje de neuitat. La scurt timp 
după ieşirea râului din satul Cobani, descoperim pe cur-
sul său un alt iaz frumos, mărginit de toltre de dimensi-
uni medii şi de o centură de crânguri. Un alt lac de acu-
mulare s-a format între satele Balatina cu circa 4000 de 
locuitori şi Cuhneşti cu aproape 2000  de locuitori. Lân-
gă satul Balatina de la râu porneşte un canal de drenaj, 
prun care apa se varsă în Prut. Canalul, săpat încă în  anii 
80 ai secolului trecut, are menirea să prevină eventualele 
inundaţii, provocate de viituri şi ploi torenţiale.

Deosebit de impresionant este malul  râului în apro-
piere de satul Cuhneşti. Întretăiată de râpi adânci, aici 
valea râului ajunge să măsoare şi 1,5 km. 

După ce trece prin satul Moara Veche, cursul Camen-
căi şerpuieşte de-a lungul masivului forestier al rezerva-
ţiei „Pădurea Domnească”, formând plavii din arbuşti şi 
stuf. Primăvara şi vara întâlnim aici stoluri numeroase  
de păsări de apă, în octombrie însă cea mai mare parte 

dintre ele migrează spre ţinuturi cu climă blândă. Aceste 
locuri merită, cu adevărat, să fie protejate nu numai pen-
tru frumuseţile lor, dar şi pentru a păstra fauna care şi-a 
ales să-şi trăiască veacul în zonă. 

În satul Tomeştii Noi, lângă râu, este situat un lac de 
dimensiuni mari, ale cărui ape, în perioada inundaţiilor, 
se revarsă în albia acestuia. În acest anturaj natural pi-
toresc Camenca părăseşte teritoriul administrativ al ra-
ionului Glodeni, intrând pe teritoriul raionului Făleşti, 
unde, lângă satul Chetriş, este de admirat un lac de acu-
mulare mare, de-a lungul căruia se întinde şoseaua.

La trecerea din raionul Glodeni în raionul Făleşti se 
produce o schimbare vizibilă de peisaj. Cursul inferior al 
râului se mută în totalitate în depresiunea Prutului, va-
lea sa impresionând prin dimensiuni. În împrejurimile 
satului Drujineni dinspre albia Camencăi pornesc per-
pendicular o serie de canale, prin care râul se varsă în 
Prut. Cu toate că are atâtea canale de scurgere, Camenca 
atinge aici lăţimea sa maximă, care, pe alocuri, ajunge la  
30-40 m.

Impresiile pe care le-ar putea culege amatorii de dru-
meţii din această călătorie de la izvoarele şi până la gura 
de vărsare a Camencăi cu siguranţă le-ar putea stimula 
dorinţa de a afla mai multe despre harnicele râuleţe ale 
Moldovei care, oricât de afectate de activităţile nu tocmai 
bine chibzuite ale omului, se încăpăţânează să rămână în 
viaţă, educând noi şi noi generaţii în spiritul dragostei 
faţă de meleagul natal.

 
Sursa: www.moldovenii.md
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PErlE aCvatiCE PlaNEtarE

lAcul issâk kul

Asia Centrală este celebră nu numai pentru cultura sa 
orientală, datând din cele mai vechi timpuri, dar, de ase-
menea, şi pentru frumuseţile naturii, unice în felul său. 
Lacul Issâk Kul este una dintre ele. 

Situat în partea de est a Kârgâzstanului, fostă repu-
blică sovietică, acest lac, a cărui denumire se traduce ca 
„lacul fierbinte”, a devenit în ultimele decenii o destinaţie 
turistică extrem de populară printre amatorii de călătorii 
exotice.  Un plus de atractivitate îi conferă acestei desti-
naţii turistice neordinare aşezarea geografică – situat la 
o altitudine de 1609 metri deasupra nivelului mării, la-
cul este încadrat de munţii înzăpeziţi ai lanţului montan 
Tian Şan. În pofida acestei particularităţi, lacul, totuşi, îşi 
justifică pe deplin denumirea, apa sa fiind mereu caldă 
şi plăcută pentru înot. De asemenea, turiştii rămân sur-
prinşi de limpezimea lacului şi culoarea sa intensă. 

Impresionează şi dimensiunile lacului: 182 km în 
lungime şi 58 km în lăţime. Suprafaţa totală a oglinzii 
lacului este de 6236 km2, iar capacitatea sa – de 1738 
km3. Linia de ţărm se întinde pe o distanţă de 688 km, 
adâncimea medie fiind de 278 m, în timp ce pe unele 
porţiuni aceasta constituie 702 m. Bazinul de acumula-
re a apelor este unul impresionant – 15 844 km2. După 
suprafaţa sa Issâk Kul este printre primele 25 cele mai 
mari lacuri din lume, iar după adâncime ocupă locul 
şase printre lacurile planetei. 

Lacul este alimentat din apa celor 80 de afluenţi, co-
borâtori din munţi. Formează patru golfuri deosebit de 
pitoreşti. Clima pe litoral este temperat marină. Cantita-
tea de precipitaţii atinge cote maxime pe litoralul de est şi 
cote minime pe cel vestic. Bate toate recordurile indicele 
orelor însorite – 2700, ceea ce depăşeşte chiar şi indicele 
respectiv calculat pentru Marea Neagră. 

Prima menţiune documentară referitoare la Issâk Kul 
datează cu sfârşitul sec. II până la Hristos. Este vorba 
despre cronicele antice chineze, în care lacul figurează cu 
denumirea Je Hai, ceea ce în traducere înseamnă „marea 
caldă”. Studierea ştiinţifică a lacului a început mult mai 
târziu, în sec. XIX. Unul dintre cercetătorii lacului, sa-
vantul rus N. M. Prjevalski, fascinat de cele descoperite 
aici, a cerut, prin testament, să fie înmormântat pe malul 
lacului Issâk Kul.

Cercetările continuă până în vremurile actuale. Ast-
fel, în 2006, o expediţie ruso-kârgâză a descoperit şi a 
descris ştiinţific o civilizaţie antică ce trăia în regiunea 
lacului acum 2500 de ani. 

Flora şi fauna lacului Issâk Kul sunt, în general, să-
race. În prezent aici se atestă 21 de specii de peşti, doar 
14 dintre acestea fiind endemice. Flora este reprezentată 
preponderent de arbuşti, în special de cătină, iar pădurile 
sunt răspândite mai mult pe pantele de nord ale munţilor. 
La altitudinea de 2500 m se întâlnesc pajiştile alpine şi 
subalpine. Munţii din jurul lacului sunt un adăpost per-
fect pentru specii foarte rare de animale, cum ar fi leopar-
dul de zăpadă, diverse specii de mistreţi etc. Aici se întâl-
nesc păduri de conifere alcătuite din brazi de Tian Şan. 

Lacul Issâk Kul este principala  sursă de venit pentru 
bugetul Kârgâzstanului. Combinaţia unică dintre clima 
marină şi cea alpină atrage numeroşi turişti din toată 
lumea, dar mai ales din spaţiul ex-sovietic. În ultimii 
ani se dezvoltă vertiginos infrastructura turismului, re-
prezentată de cabane, trasee alpine şi plaje, hoteluri de 
litoral confortabile. Starea mediului, care, în lipsa între-
prinderilor poluante, este una bună, favorizează valori-
ficarea de mai departe a potenţialului turistic al lacului 
Issâk Kul. 
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De numele acestuia sunt legate numeroase legende. 
Una dintre ele spune că, nu departe de malul nordic al 
lacului, sub ape, se află o veche mănăstire armenească, 
în care se păstrează moaştele apostolului Matei. Legenda 
nu a apărut pe loc gol. Pe aşa-numita Hartă Catalană a 
Lumii, datată cu anul 1375, pe malul de nord al lacului 
este desenată o clădire de cult, cu o cruce pe cupolă, iar 
alături se citeşte inscripţia: „Lacul cu numele Issâk Kul. 

Aici se află mănăstirea fraţilor armeni, unde odihneşte 
corpul Sfântului Matei, Apostolul şi Evanghelistul”.  

Sunt numeroase legendele care povestesc despre ora-
şele şi comorile înecate în lac. Majoritatea dintre acestea 
se bazează pe fapte reale. Săpăturile subacvatice au de-
monstrat că în lac, într-adevăr, sunt ruinele mai multor 
oraşe medievale care au ajuns sub ape în urma proceselor 
de modificare a reliefului, dar şi a cataclismelor naturale. 

criza globală a resurselor acvatice avansează cu 
paşi rapizi

Pe an ce trece deficitul de apă se instaurează în tot 
mai multe regiuni ale Terrei şi asta din cauza poluării 
excesive a mediului. 

Prognozele pe termen scurt şi mediu nu sunt deloc 
îmbucurătoare. Acestea arată că în viitoarele decenii 
criza resurselor acvatice va afecta, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, toate ţările lumii, care vor trebui 
să-şi revizuiască atitudinea faţă de apă, ajungând să o 
considere un bun economic şi un drept fundamental al 
omului. 

Un studiu recent i-a determinat pe autori să estimeze 
o agravare considerabilă a situaţiei către anul 2025, când 
2/3 din populaţia planetei vor locui în regiuni cu deficit 
considerabil de apă. Pentru a prelua controlul asupra 
resurselor acvatice în scădere unele state vor provoca 
şi susţine conflicte armate sângeroase, ceea ce ar putea 
genera o mare migraţie a popoarelor. De fapt, aceasta a 
şi început, dacă e să analizăm procesele migraţionale cu 
care se confruntă în prezent Europa.  

China, cea mai dens populată ţară din lume, este 
unul dintre cei mai mari poluatori de resurse acvatice. 
După ce în perioada maoistă  politica statului urmărea 

exploatarea nemiloasă a resurselor naturale, multe dintre 
care au ajuns într-o stare deplorabilă, China s-a pomenit 
în prezent faţă în faţă cu problema deficitului de apă 
potabilă. Deşi se fac eforturi susţinute pentru a ieşi şin 
această situaţie de criză, soluţia încă nu a fost găsită.   

Recunoscând că apa dulce nu poate fi considerată  
o resursă renovabilă, în 2010 ONU a stabilit că accesul 
la apă potabilă şi sanitaţie este un drept fundamental al 
omului. Pentru a-l asigura, către anul 2030 omenirea va 
avea nevoie de circa 1,7 trilioane de dolari.   

E bine să ştim...
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CUriozitĂți dESPrE aPĂ

Compania elveţiană „Herzog & de Meuron” a con-
struit o piscină ecologică, supranumită  „Naturbad Rie-
hen”, în care apa nu conţine clor, fiind epurată prin acti-
varea unor sisteme naturale. Scăldatul în această piscină 
este echivalent cu scăldatul într-un corp de apă natural. 
Sistemele naturale de filtrare curăţă în fiecare zi  apa, ofe-
rind condiţii ideale pentru două mii de amatori ai nata-
ţiei. 

nAtAţiE în PiscinA „VERdE”

Ideea construcţiei unei piscine care ar răspunde cri-
teriilor ecologice aparţine locuitorilor oraşului Riehen. 
Ce-i drept, specialiştii de la „Herzog & de Meuron” au 
elaborat şi promovat această tehnologie „verde” încă în 
1979, însă terenul pentru aplicarea acesteia a apărut abia 
de curând. 

Complexul Naturbad Riehen constă din câteva ele-
mente: piscina pentru înot, zona de acufundări, piscina 
pentru copii, gazoanele pentru picnicuri şi, bineînţeles, 
spaţiile auxiliare, cum ar fi vestiarele, grupurile sanitare 
etc.  

Sistemul de epurare a apei include câteva filtre res-
ponsabile de înlăturarea particulelor de grăsimi, a impu-
rităţilor de ordin biologic şi nonbiologic. După filtrare 
apa nimereşte în zona de regenerare, unde nimerii şi iri-
şii acvatici filtrează sedimentele din apă şi neutralizează, 
prin absorbţie, bacteriile. După această epurare minu- 
ţioasă apa revine în piscină.

Recent, toate agenţiile de ştiri ale lumii au difuzat o 
informaţie care nu a lăsat pe nimeni indiferent: pe litora-
lul Noii Zeelande s-au aruncat peste 600 de delfini, din-
tre care doar 100 au putut fi salvaţi de către ecologişti cu 
ajutorul populaţiei băştinaşe. Cauzele acestei sinucideri 
în masă a mamiferelor marine nu sunt cunoscute. Au loc 
cercetări.

În ultimul timp, în diferite colţuri al lumii, capătă 
amploare fenomenul eşuării vietăţilor marine. Acestea 
ajung să moară pe mal, deoarece, cu toate insistenţele oa-
menilor, refuză să revină în mediul lor natural. Cauzele 
fenomenului pot fi multiple, însă tot mai mulţi cercetă-
tori sunt înclinaţi să-l atribuie activităţilor antropogene. 
Un caz recent vine să confirme, o dată în plus, concluziile 
savanţilor. Astfel, efectuând o autopsie calificată a unei 
balene eşuate, ei au descoperit în stomacul mamiferu-
lui marin o cantitate impunătoare (de ordinul zecilor de 
kilograme) de obiecte din plastic, cum ar fi: o  plasă de 
pescuit cu lungimea de 13 metri, o piesă auto cu diame-
trul de 70 cm, diverse ambalaje etc. Deoarece plasticul 
nu poate fi digerat, la un moment dat el a umplut până la 
refuz stomacul balenei, provocându-i moartea.  

De pe urma activităţilor iresponsabile ale omului au 

de suferit nu numai balenele, dar şi alte vietăţi, cum ar fi 
păsările de dimensiuni mari, focile, morsele ş. a.  

Dacă poluarea apelor oceanice cu deşeuri nedegrada-
bile va continua în aceleaşi ritmuri, s-ar putea ca, treptat, 
aceste animale să dispară din arealul lor firesc. Uniunea 
Internaţională pentru Protecţia Naturii a plasat deja ba-
lena pe lista speciilor sălbatice aflate în pericol. Vorba e 
că acest animal se reproduce foarte lent, perioada dintre 
ciclurile de gestaţie variind între 4 şi 20 de ani. Ca urma-

dE cE EşuEAză BAlEnElE? 
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nAtAţiE în PiscinA „VERdE”

Ideea construcţiei unei piscine care ar răspunde cri-
teriilor ecologice aparţine locuitorilor oraşului Riehen. 
Ce-i drept, specialiştii de la „Herzog & de Meuron” au 
elaborat şi promovat această tehnologie „verde” încă în 
1979, însă terenul pentru aplicarea acesteia a apărut abia 
de curând. 

Complexul Naturbad Riehen constă din câteva ele-
mente: piscina pentru înot, zona de acufundări, piscina 
pentru copii, gazoanele pentru picnicuri şi, bineînţeles, 
spaţiile auxiliare, cum ar fi vestiarele, grupurile sanitare 
etc.  

Sistemul de epurare a apei include câteva filtre res-
ponsabile de înlăturarea particulelor de grăsimi, a impu-
rităţilor de ordin biologic şi nonbiologic. După filtrare 
apa nimereşte în zona de regenerare, unde nimerii şi iri-
şii acvatici filtrează sedimentele din apă şi neutralizează, 
prin absorbţie, bacteriile. După această epurare minu- 
ţioasă apa revine în piscină.

Recent, toate agenţiile de ştiri ale lumii au difuzat o 
informaţie care nu a lăsat pe nimeni indiferent: pe litora-
lul Noii Zeelande s-au aruncat peste 600 de delfini, din-
tre care doar 100 au putut fi salvaţi de către ecologişti cu 
ajutorul populaţiei băştinaşe. Cauzele acestei sinucideri 
în masă a mamiferelor marine nu sunt cunoscute. Au loc 
cercetări.

În ultimul timp, în diferite colţuri al lumii, capătă 
amploare fenomenul eşuării vietăţilor marine. Acestea 
ajung să moară pe mal, deoarece, cu toate insistenţele oa-
menilor, refuză să revină în mediul lor natural. Cauzele 
fenomenului pot fi multiple, însă tot mai mulţi cercetă-
tori sunt înclinaţi să-l atribuie activităţilor antropogene. 
Un caz recent vine să confirme, o dată în plus, concluziile 
savanţilor. Astfel, efectuând o autopsie calificată a unei 
balene eşuate, ei au descoperit în stomacul mamiferu-
lui marin o cantitate impunătoare (de ordinul zecilor de 
kilograme) de obiecte din plastic, cum ar fi: o  plasă de 
pescuit cu lungimea de 13 metri, o piesă auto cu diame-
trul de 70 cm, diverse ambalaje etc. Deoarece plasticul 
nu poate fi digerat, la un moment dat el a umplut până la 
refuz stomacul balenei, provocându-i moartea.  

De pe urma activităţilor iresponsabile ale omului au 

de suferit nu numai balenele, dar şi alte vietăţi, cum ar fi 
păsările de dimensiuni mari, focile, morsele ş. a.  

Dacă poluarea apelor oceanice cu deşeuri nedegrada-
bile va continua în aceleaşi ritmuri, s-ar putea ca, treptat, 
aceste animale să dispară din arealul lor firesc. Uniunea 
Internaţională pentru Protecţia Naturii a plasat deja ba-
lena pe lista speciilor sălbatice aflate în pericol. Vorba e 
că acest animal se reproduce foarte lent, perioada dintre 
ciclurile de gestaţie variind între 4 şi 20 de ani. Ca urma-

dE cE EşuEAză BAlEnElE? 
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re, în populaţiile de balene mortalitatea din cauze antro-
pogene depăşeşte natalitatea.    

Pentru a salva de dispariţie mamiferele marine tot 
mai mulţi specialişti fac apel la guvernele lumii pentru 
a-şi uni eforturile şi a finanţa  lucrările de depoluare a 

Oceanului Mondial, pentru a elabora şi implementa po-
litici de mediu dure, care ar reduce considerabil, până la 
excludere, ambalajele nedegradabile din comerţ, înlocu-
indu-le cu altele mai puţin dăunătoare, precum şi pentru 
a înăspri sancţiunile aplicate poluatorilor.    

BiotEhnoloGiilE AVAnsAtE PRotEjEAză REsuRsElE AcVAticE  

Pe lângă calităţile estetice incontestabile, corpurile de 
apă artificiale, care devin tot mai populare printre desig-
nerii peisageri şi clientela lor cu venituri financiare con-
siderabile, această modă în amenajarea spaţiilor private 
poate aduce mari pagube naturii din cauza scurgerilor 
masive de apă în straturile subterane, ceea ce poate pro-
voca, în timp, fenomene erozive şi chiar alunecări de te-
ren. 

Pentru a evita asemenea efecte nedorite, cercetătorii 
au elaborat tehnologii naturiste care asigură imperme-
abilitatea stratului de sol de la fundul lacurilor. Tehno-
logia în cauză presupune descompunerea, cu ajutorul 
unor microorganisme specializate, a plantelor bogate în 
proteine, cum ar fi, de exemplu, spanacul,  cu care se „ta-
piţează” fundul lacului.  

În timp, fundul lacului se acoperă cu un strat imper-
meabil, rezultat din reacţiile de descompunere, în condi-
ţii anaerobe, a proteinelor vegetale, care nu permite in-
filtrarea apei în sol prin ecranul de protecţie. Procesul de 
formare a stratului impermeabil durează, însă deja după 

două luni de la lansare acesta atinge grosimea de 5 cm, 
ceea ce deja diminuează considerabil scurgerile de apă 
în sol. Definitiv, infiltrările încetează după trei ani, când 
grosimea ecranului protector atinge 35 cm. 

În aşa mod, bacteriile „îmblânzite” de om ajută la con-
servarea a sute de milioane de metri cubi de apă dulce şi 
la protecţia solului împotriva fenomenelor distructive.    

nitRAţii din fântâni PREzintă PERicol dE moARtE

Apa din fântâni şi izvoare poate prezenta un real peri-
col pentru oamenii care o consumă, dacă în componenţa 
ei se atestă nitraţii. 

Cei mai supuşi riscurilor sunt copiii de până la un an 
şi asta deoarece, nimerind în organism, nitraţii se trans-
formă în nitriţi care, fiind absorbiţi de vasele sangvine, se 
cuplează cu hemoglobina din sânge şi formează aşa-nu-
mita metahemoglobină. Aceasta nu mai este capabilă să 
îndeplinească funcţia principală a hemoglobinei, şi anu-
me cea de a transporta oxigenul dinspre plămâni spre ţe-
suturi. În aşa mod, se instalează anoxia care poate deveni 
cauza decesului infantil. Simptomele externe ale insufi-
cienţei de oxigen în organismul copilului sunt cianoza 
(învineţirea) tegumentelor şi crizele de asfixie, care pot fi 
atât de puternice, încât să provoace moartea bebeluşului. 

Pentru maturi consumul apei cu nitraţi nu este atât 
de periculos, cu excepţia femeilor însărcinate şi asta, de 
asemenea, pentru efectele acestora asupra fătului.   

Nitraţii ajung în fântâni din sol, în special primăva-
ra, odată cu topirea zăpezilor, sau după ploile puternice. 
Deosebit de periculoasă este apa din fântânile situate în 
apropierea terenurilor agricole, deoarece fertilizanţii, cu 
precădere cei administraţi în exces sau fără nicio regulă, 
se păstrează în sol timp îndelungat, poluând apa în urma 
proceselor care se derulează în straturile freatice.
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thE magaziNE’S SUmmary

The editorial of the magazine, signed by the edi-
tor, is dedicated to the impact of hydropower stations 
on nature. The theme becomes actual in the context 
of the protests against the construction of a multitude 
of power stations on the territory of Ukraine at the 
northern border of Moldova. Also, in our country re-
cently a conflict aroused generated by the construction 
of a mini-station on the river Răut, an occurrence that 
is mentioned in the present issue of our magazine. Al-
though hydroelectric power is considered to be one of 
the most environmentally friendly, and often cheaper, in 
reality the construction and operation of these plants is 
accompanied by numerous works that radically change 
the environment. There will take place displacements of 
millions of tons of land, activities accompanied by the 
destruction of precious natural habitats in the humid 
area. Thousands of hectares of highly productive land 
are taken out, covered with water, and millions of tons of 
fertile soil are lost. By building the dam the course of the 
river is interrupted, de facto forming two separate bod-
ies of water, distinct from each other. The disturbance 
of the natural flow of water brings many problems: it 
becomes impossible for the fish to move freely to the 
upper part of the river; because some of the water flows 
takes place through the bottom of the dam, where the 
temperature is constantly low, being the same in winter 
and summer, changes the usual thermal surroundings, 
to which, over thousands of years, the water plants and 
animals have been adapting. This change is critical to 
the aquatic ecosystem, as a result of drastically reducing 
the number of species and their abundance, including 
ichthyofauna. Adjusting the course of water in such a 
way so that a constant course is ensured during the year 
leads to the disappearance of seasonal overflows; implic-
itly, there is no place for spawning, development of pala-
tal flora and fauna. The author believes that Ukraine can 
find solutions to increase its production of energy from 
other sources than those hostile to the Dniester River.

In connection with these recent water events, in the 
news they write very briefly about the meetings of the 
River Basin Committee of Nistru and Prut rivers, about 
the ordinary meeting of the Sectoral Coordination Unit 
for External Assistance “Environment, Water Supply 
and Sanitation”, the water and sanitation project total-
ization conference implemented with the support of the 
Czech and Slovak Government, the promulgation by 
the President of Ukraine of the ratification of the Agree-

ment with the Republic of Moldova on cooperation in 
the field of protection and sustainable development of 
Nistru river basin, others.

The Ecological Bulletin “Chronicle of Waters” in-
forms that in the second quarter of this year was reg-
istered a very extreme meteorological phenomenon - 
abundant rainfall in April with the formation of a snow 
cover of up to 55 cm in the center of the country. The 
daily precipitation peak reached 64 mm (June, SM Leo-
va). According to the situation on June 28, the produc-
tive moisture reserves in the 0,5 m soil layer on the maize 
fields were 45-100 mm (80-150% of the norm), isolated 
mainly in the districts of the north of the country, 20-
30 mm (35-55% of normal). In the village of Naslavcea 
and the town of Dubasari areas the water flow in Nistru 
River constituted 50-80%; in the town of Dubasari area 
- the mouth of the river - 60-70% of the average mul-
tiannual values. In the village of Criva area - the accu-
mulation reservoir Costeşti-Stânca - the flowing in Prut 
River constituted about 50% in April, and in May and 
June the flowing constituted about 90%. In Raut River, 
the flowing was 30-60% in April, and in May due to the 
precipitations it increased to 100%, and in June it fell to 
20-30% of the multiannual average values. In Bâc River, 
due to the heavy rainfall and the increase in the amount 
of water discharged from the Ghidighici reservoir, the 
flowing was above norm and amounted to about 140% 
in April, 95% in May, and in June the flowing was sig-
nificantly low, representing 16.5% of the multiannual 
average values, fact explained by the small amount of 
water discharged from the Ghidighici reservoir. As a re-
sult of an analysis of 82 water samples from 63 monitor-
ing sections located on 25 rivers, 5 reservoir lakes and 
2 natural lakes, there were recorded 106 exceedances 
of maximum admissible concentrations (MAC) in wa-
ter samples in 59 sections of 25 rivers and 7 lakes for 
8 chemical indicators. 30 exceedances were recorded 
for petroleum products, for the biochemical consump-
tion of oxygen - CBO5 there were found 31 exceed-
ances, for nitrite - 22, for ammonium and nitrate ions 
- 7, for phenols - 6. SA “Apă-Canal Chişinău” submitted 
the following production activity data during the refer-
ence period. The volume of captured water was 18.9 ml 
m compared to 18.1 in the second quarter of 2016. The 
amount of water distributed was 15.5 ml cm compared 
to 17.5, the marketed - 12.2 versus 11.1 ml cm. The vol-
ume of waste water treated at the enterprise was 13.5 ml 
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cm compared to 13 ml cm in the past year. The number 
of water leakages was 3263 compared to 3657. The Na-
tional Center for Public Health (CNSP) investigated the 
sanitary-chemical parameters on 72 samples, including 
15 samples of drinking water from centralized sources, 
out of which 9 were proven to be non-compliant with 
sanitary standards; 22 water samples from decentral-
ized sources, 18 of which were non-compliant with the 
sanitary standards, and 37 samples of bottled water, 1 of 
which did not meet sanitary standards. The microbio-
logical parameters were studied on 39 samples, includ-
ing 15 water samples from aqueducts, which were in 
compliance with the sanitary norms, and 24 samples of 
bottled water, 2 of which were non-compliant with the 
sanitary norms. The State Ecological Inspectorate (IES) 
submitted to the state ecological control 238 potentially 
polluting economic agents of the aquatic resources and 
there were identified 497 contraventions. As a result, 
there were written 494 minutes on environmental con-
traventions and there were imposed fines in the amount 
of 782 851 lei. 36 environmental authorizations have 
been issued for special use of water. Specialized Joint 
Commissions have inventoried 3900 water basins, 166 
out of which were dry. The presence of the passport was 
reported in 160 cases, the presence of operating regula-
tions - in 58 cases. There were also damaged dams - 537, 
large damaged water diverters - 289, damaged bottom 
dischargers - 169. According to Apele Moldovei data, 
the area of   the irrigated land was 2139,30 ha; the volume 
of water used for this purpose - 1223.31 thousand m³.

Vladimir Ţurcanu, head of the Water Resources 
Management Department, «Apele Moldovei» Agency, 
presents a brief information on how to manage the res-
ervoirs in the Republic that has about 4200 reservoirs, 
out of which 126 are with a volume more than 1 ml m3. 
Out of the total volume of water used, 90% is covered by 
Nistru and Prut cross-border rivers. The author reports 
on the existing problems and solutions proposed by the 
institution that manages the given field.

In the article entitled “Overturning Situations in the 
CHN Problem: What Should We Expect?”, it is written 
about the planned privatization of the Nistrean Hydro-
electric Complex and the consequences for Moldova’s 
economy and nature. Negotiations held with the Ukrai-
nian side are not yet constructive. Now, when a new 
situation emerges on the horizon, and the old negoti-
ators, both from Moldova and Ukraine, who more or 
less knew each other, and knew the problem, could be 
removed from the process, what can we expect? If the 
rules of the game were to be respected, the Republic of 
Moldova, as a key participant in the negotiations, would 
have a heavy word to say, so without the consent of the 

authorities from Chisinau, the construction plan of the 
hydropower plants could not be achieved.  Lately, Mol-
dova faces serious problems related to CHN. And if in 
these conditions our state can exert some pressure on 
the Ukrainian part - at political level, through the in-
ternational structures, then with a private owner such 
actions will be more difficult to achieve ... Any private 
owner has the main purpose to obtain profit, and social 
or environmental issues are the least of his concern.

Then follows the material “CDA continues the reha-
bilitation of contaminated land” from where we find out 
about the project “The exploration and the rehabilita-
tion of land contaminated with petroleum products in 
the villages of Lunga and Marculesti in Moldova III”, 
which is implemented by the Czech Republic through 
the Czech Development Agency (CDA), and is carried 
out within the framework of the Czech Republic’s In-
ternational Cooperation Development Program. This 
international project solves the problem of serious con-
tamination of water resources in northern Moldova, es-
pecially in Floresti district. From 1957 until the begin-
ning of the 90’s of the last century, there was a military 
airport near Lunga and Marculesti villages. During the 
initial stages of the project, important data and informa-
tion has already been obtained, based on the results of 
monitoring the remedial interventions.

The author of the article «People and connections be-
hind the hydropower plant on Răut», Victor Moşneag, 
discusses the subject of illegal construction of an envi-
ronmentally harmful objective in the village of Brânze-
nii Noi, Teleneşti district. On Aug. 31, 2017, the inhabit-
ants of Căzăneşti, Teleneşti raised the alarm, after a por-
tion of River Raut that passes through the village had 
dried up, and thousands of fish were left without water, 
and were brought to the shore, dead. The fishermen of 
the village did not catch fish in Raut with nets or rods, 
but they gathered it with a sack from the swamp that 
was formed. A team of environmental experts, lawyers, 
journalists arrived on the scene to examine the situation 
and rule on the case.

Under the heading “The rivers of Moldova” there is a 
description of Camenca River. It is one of the four rivers 
in the north of the country, alongside Racovăţ, Draghişte 
and Ciuhur, which are of great interest for both special-
ists and simple travelling lovers. With a length of 93 km, 
it is the tributary of Prut River. It takes its waters to the 
territory of three districts: Râşcani, Glodeni and Falesti. 
The river’s spring is on the outskirts of Balanul Nou vil-
lage, Râşcani district.

The planetary aquatic treasures are presented by the 
famous Issyk Kul lake in Kyrgyzstan. Situated at an alti-
tude of 1609 meters above sea level, the lake is framed by 
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the snow-capped mountains of the Tian Shan mountain 
chain. This lake, whose name translates as «hot lake», 
has become a popular destination among the exotic 
travelers in recent decades. It also impresses with the 
size of the lake: 182 km in length and 58 km in width. 
The total surface of the lake is 6236 km2 and its capacity 
is 1738 km3. The shoreline stretches over a distance of 
688 km, the average depth being 278 m, while on some 
portions it is 702 m. The mountains around the lake are 
a perfect shelter for very rare animal species, such as the 
snow leopard, various wild boar species, etc. Here are 
coniferous forests of Tian Shan fir trees. Issyk Kul Lake 
is the main source of income for Kyrgyzstan’s budget. 
The unique combination of the sea and the alpine cli-
mate attracts many tourists from all over the world, but 
especially from the ex-Soviet space. In recent years, the 
tourist infrastructure has grown steadily, represented 
equally by cottages, alpine trails and beaches, comfort-
able seaside hotels. The state of the environment, which, 
in the absence of polluting enterprises, is a good one, 
favors further exploitation of the touristic potential of 
Lake Issyk Kul.

The column «Curiosities about Water» contains sur-
prising and some useful information gathered from vari-
ous sources. Here are the titles of the materials: Swimming 
in the «green» swimming pool; Advanced biotechnology 
protects aquatic resources; Graphene membrane trans-
forms sea water into drinking water; “The water factory” 
from the depths of the Earth; Excessive clean water is det-
rimental to health; The global crisis of water resources is 
advancing rapidly; A river disappeared in Canada; What 
taste does the water have? The oceans are polluted with 
microscopic plastic particles; Why whales strand? Ni-
trates from wells are deathly danger; Moldova under the 
threat of a catastrophic explosion; It’s good to know.

The aquatic biodiversity is presented by the Water 
Silk or Mermaid’s Tresses and the Mosquito. The pluri-

cellular alga called the Water Silk or Mermaid’s Tresses 
(Spirogyra) consists of cells that make up a long, thin, 
opaque filament like cotton yarn, but of green color. Fil-
ament does not branch, but develops in length, reach-
ing immense dimensions. Unlike planktonic green algae 
or the like, which live quietly in the water suspension, 
the water silk has a more aggressive behavior and is not 
receptive to traditional methods of fighting algae inva-
sions, such as ultraviolet rays. The water silk is the hor-
ror of any water body because it is capable of gaining 
control over all of its surface in extremely short time. 
In our geographic area there are about 120 Spirogyra 
subspecies, but in the world, there are scientifically de-
scribed over 400. As an important factor for the deple-
tion of freshwater bodies, the water silk attacks mostly 
ponds with fish but with high concentration of nitrates 
and phosphates. On the other hand, a pond contami-
nated with water silk, after it does its job well, will have 
a clean, transparent water.

The mosquito (Culicidae) is said to be a small but 
dangerous insect. In some species, the female does not 
mature eggs without consuming mammalian blood, in-
cluding humans. Researchers have found that mosqui-
toes have a common preference for carbon dioxide, lac-
tic acid and certain types of bacteria that some human 
organisms have in high concentrations. All mosquitoes 
are disease-bearing, but more dangerous are considered 
just a few hundred out of the 3000 species on the planet. 
For example, the West Nile virus and encephalitis virus, 
two of the greatest mosquito threats, are worn by the 
Culex species. Among the natural products, garlic and 
some flower species (for example, common carnation) 
are those that scare mosquitoes. In rest, the fight against 
mosquitoes is the appanage of last generation insecti-
cides, and the disinsections are to be carried out sev-
eral times a year, in areas of maximum concentrations 
of mosquitoes.
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especially from the ex-Soviet space. In recent years, the 
tourist infrastructure has grown steadily, represented 
equally by cottages, alpine trails and beaches, comfort-
able seaside hotels. The state of the environment, which, 
in the absence of polluting enterprises, is a good one, 
favors further exploitation of the touristic potential of 
Lake Issyk Kul.

The column «Curiosities about Water» contains sur-
prising and some useful information gathered from vari-
ous sources. Here are the titles of the materials: Swimming 
in the «green» swimming pool; Advanced biotechnology 
protects aquatic resources; Graphene membrane trans-
forms sea water into drinking water; “The water factory” 
from the depths of the Earth; Excessive clean water is det-
rimental to health; The global crisis of water resources is 
advancing rapidly; A river disappeared in Canada; What 
taste does the water have? The oceans are polluted with 
microscopic plastic particles; Why whales strand? Ni-
trates from wells are deathly danger; Moldova under the 
threat of a catastrophic explosion; It’s good to know.

The aquatic biodiversity is presented by the Water 
Silk or Mermaid’s Tresses and the Mosquito. The pluri-

cellular alga called the Water Silk or Mermaid’s Tresses 
(Spirogyra) consists of cells that make up a long, thin, 
opaque filament like cotton yarn, but of green color. Fil-
ament does not branch, but develops in length, reach-
ing immense dimensions. Unlike planktonic green algae 
or the like, which live quietly in the water suspension, 
the water silk has a more aggressive behavior and is not 
receptive to traditional methods of fighting algae inva-
sions, such as ultraviolet rays. The water silk is the hor-
ror of any water body because it is capable of gaining 
control over all of its surface in extremely short time. 
In our geographic area there are about 120 Spirogyra 
subspecies, but in the world, there are scientifically de-
scribed over 400. As an important factor for the deple-
tion of freshwater bodies, the water silk attacks mostly 
ponds with fish but with high concentration of nitrates 
and phosphates. On the other hand, a pond contami-
nated with water silk, after it does its job well, will have 
a clean, transparent water.

The mosquito (Culicidae) is said to be a small but 
dangerous insect. In some species, the female does not 
mature eggs without consuming mammalian blood, in-
cluding humans. Researchers have found that mosqui-
toes have a common preference for carbon dioxide, lac-
tic acid and certain types of bacteria that some human 
organisms have in high concentrations. All mosquitoes 
are disease-bearing, but more dangerous are considered 
just a few hundred out of the 3000 species on the planet. 
For example, the West Nile virus and encephalitis virus, 
two of the greatest mosquito threats, are worn by the 
Culex species. Among the natural products, garlic and 
some flower species (for example, common carnation) 
are those that scare mosquitoes. In rest, the fight against 
mosquitoes is the appanage of last generation insecti-
cides, and the disinsections are to be carried out sev-
eral times a year, in areas of maximum concentrations 
of mosquitoes.

MĂTASEA BROAȘTEI 
(SPIROGYRA)

PLANTE DE APĂ

Este o algă pluricelulară, constând din celule care 
alcătuiesc un filament lung,  subţire și opac, asemeni 
firelor de bumbac, doar că de culoare verde. Filamen-
tul nu se ramifică, ci se dezvoltă în lungime, atingând 
dimensiuni impunătoare. Constă dintr-un singur rând 
de celule de formă cilindrică, de dimensiuni mari. 
Lungimea unei asemenea celule poate atinge 0,01 mm, 
iar lăţimea filamentului – 5-200 mcm, în funcţie de 
subspecie.

Membrana celulei este alcătuită din celuloză, cea 
mai mare parte a celulei fiind ocupată de vacuola cu li-
chid celular. În citoplasma  celulelor de Spirogyra exis-
tă un cloroplast în formă de panglică spiralată, motiv 
pentru care este confundată cu alte specii de alge fi-
lamentare. Dar, spre deosebire de algele verzi planc-
tonice sau similare cu acestea, care trăiesc liniștit în 
suspensia apei, mătasea broaștei are un comportament 
mult mai agresiv, nefiind receptivă la metodele tra-
diţionale de combatere a invaziilor de alge, cum ar fi 
tratamentul cu raze ultraviolete. Mătasea broaștei este 
groaza oricăror corpuri de apă, deoarece este capabilă 
să pună stăpânire pe întreaga lor oglindă în timp ex-
trem de scurt. 

În arealul nostru geografic se întâlnesc circa 120 
de subspecii de Spirogyra, însă în lume sunt descrise 

știinţific peste 400. De regulă trăiește în corpurile de 
apă dulce, foarte rar în apa de mare. Are o predilecţie 
deosebită pentru locurile cu apă stătută sau lent cur-
gătoare, în care formează insule de tină, asemănătoare 
cu niște bucăţi de vată acoperite cu un strat de muco-
zităţi. Aceste insule fie plutesc la suprafaţa apelor, fie se 
lasă la fund, contribuind considerabil la înnămolirea 
iazurilor și râurilor. 

Toate subspeciile de mătasea broaștei sunt au-
totrofe, sintetizând substanţele organice în prezenţa 
luminii. Procesul de fotosinteză este localizat în clo-
roplaste.   

Vara înmulţirea se produce asexuat, prin diviziu-
ne transversală, datorită căreia filamentul se alungeș-
te continuu. Spre toamnă are loc înmulţirea sexuată. 
Astfel, două filamente de sex diferit se apropie și emit 
un canal prin care conţinutul unei celule se unește cu 
conţinutul celeilalte. Rezultă o singură celulă, numită 
celula zigot, care se desprinde și cade pe fundul apei. 
Primăvara ea va da naștere unei noi alge.

Fiind un important factor de înnămolire a corpu-
rilor de apă dulce, mătasea broastei atacă, de cele mai 
multe ori, iazurile populate cu pești, deci cu concen-
traţie ridicată de nitraţi, expuse la soare excesiv, neîn-
treţinute corespunzător și/sau neaerate suficient. Ni-
velul ridicat de fosfaţi, proveniţi din materiale organi-
ce în descompunere, produsele de viaţă ale ihtiofaunei 
etc., sunt alţi factori ce contribuie la apariţia algelor.  

Pe de altă parte, este de remarcat o situaţie oare-
cum paradoxală: un iaz contaminat cu mătasea broaș-
tei, după ce aceasta își va face bine treaba, va ajunge 
să aibă o apă curată, transparentă. Iar de aici până la 
reluarea ciclului nu mai este decât un pas: o apă curată 
permite pătrunderea și mai ușoara a luminii, deci aju-
tă la proliferarea în continuare a algelor filamentare. 

Straniu lucru, dar cel mai eficient filtru al apei 
este chiar mătasea broaștei.  



ŢÂNŢARUL 
(CULICIDAE)

ANIMALE DE APĂ

Pe cât de mică, pe atât de periculoasă. Această de-
finiţie succintă, dar exactă, atribuită unei insecte arhi-
cunoscute pe meleagurile noastre (și nu  numai!) cu si-
guranţă este pe înţelesul tuturor, căci nu există om care 
să nu fi avut probleme, mai grave sau mai puţin grave, 
cauzate de minusculele bâzâitoare. 

Ţânţarii sunt o familie de insecte diptere din sub-
ordinul  Nematocera. La unele specii, la femelă, nu se 
produce maturizarea ouălor fără consumarea  sânge-
lui de mamifere, inclusiv al omului. Se pot împerechea și 
în spaţii restrânse, de regulă umede, în care trăiesc, și în 
timpul iernii, fără să intre în diapauză. Adultul depune 
ouăle când temperatura apei depășește 10 °C (sfârșitul 
lunii aprilie –  mai). Generaţiile din primăvară și vară 
se succed la fiecare 15–20 de zile, în funcţie de tempera-
tura apei. Dezvoltarea larvelor are loc în ape stătătoare. 

Corpul insectei este alcătuit din cap, torace și ab-
domen. Scheletul extern constă din chitină. Capul este 
dotat cu doi ochi compuși, două antene articulate și un 
aparat bucal, specializat pentru înţepat și supt sânge. 
Toracele constă din trei segmente. Pe partea dorsală se 
prind cele două aripi, iar pe cea ventrală – trei perechi 
de picioare articulate. Abdomenul constă din opt seg-
mente. La fiecare dintre acestea, pe partea ventrală, se 
află câte o pereche de orificii respiratorii (stigme). Ţân-
ţarii respiră prin trahee.

Reproducerea se face prin ouă, cu metamorfoză 
completă și incompletă, urmând unul din următoarele 
cicluri: a) ou→larvă→nimfă (pupă)→adult (metamorfoză 

completă); b) ou→larvă→adult (metamorfoză incomple-
tă). 

Femelele pot trăi maximum o săptămână, iar mas-
culii – până la 3 săptămâni, mai ales dacă se află în 
preajma apei. Doar femelele de ţânţari mușcă oamenii. 
Toţi ţânţarii sunt purtători de boli, însă mai periculoa-
se se consideră doar câteva sute din cele 3000 de specii 
de pe planetă. De exemplu, virusurile Nilului de Vest și 
al encefalitei, două dintre cele mai mari ameninţări din 
partea ţânţarilor, sunt purtate de specia Culex. 

Fiind mari amatori de ape stătătoare și vreme ume-
dă, ţânţarii, totuși, prezintă cel mai mare pericol pe timp 
de secetă. Asta se întâmplă deoarece apa concentra-
tă, mult mai murdară și mai bogată în organisme, este 
foarte atrăgătoare pentru ţânţarii purtători de virusuri. 
Mai mult decât atât, lipsa surselor de apă înseamnă că 
ţânţarii și păsările, care sunt și ele purtătoare ale boli-
lor transmise de ţânţari, se înghesuie în jurul resurselor 
de apă, creând un mediu propice pentru răspândirea 
bolilor. Cercetătorii au descoperit că ţânţarii au în co-
mun preferinţa pentru dioxid de carbon, pentru acidul 
lactic și pentru anumite tipuri de bacterii pe care une-
le organisme umane  le au în concentraţii mari.  Dintre 
produsele naturale, usturoiul și unele specii de flori (de 
exemplu, garoafa comună) sunt cele care sperie ţânţarii. 
În rest, lupta cu ţânţarii este apanajul insecticidelor de 
ultima generaţie, dezinsecţiile urmând să se efectueze 
de câteva ori pe an, în locurile de concentraţie maximă 
a ţânţarilor.

Ţânţarii sunt purtătorii unor virusuri care provoacă 
boli grave, cum ar fi malaria (în lume, anual, mor din 
cauza acestei boli circa 2 mln pe oameni), febrele galbe-
nă și denghe, numeroasele forme de encefalită,  tulare-
mia etc.    

În Republica Moldova sunt identificate circa 40 de 
specii de ţânţari, incluse în 9 genuri și 11 subgenuri. Din 
fericire, ţara noastră nu face parte din arealul cel mai 
afectat de maladiile transmise de ţânţari (Africa, Ame-
rica de Sud și Centrală). 




