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Editorial

Perspectivele
și provocările sectorului
de alimentare cu apă și sanitație
Se știe bine că soluționarea problemei alimentării cu
apă și a sanitației, în primul rând, rezidă în finanțarea suficientă. Până la ora actuală, pentru acest sector au fost alocate surse puține. Datele privind volumul de finanțare sunt
multe și cele mai diferite. Și asta deoarece statistica precisă
lipsește. Este cunoscut însă faptul că statul, din păcate, contribuie doar cu 15-20% din întreg volumul de investiții în
sector. Mai bine de 50% din alocații revin granturilor străine, restul costurilor sunt acoperite de împrumuturi (proiecte
pentru localitățile urbane sau rurale?), de companii private
și populație. O estimare aproximativă arată că prevederile
Programului de alimentare cu apă și canalizare până în 2015
sunt realizate anual la nivel de 35-40%. Se atestă o rămânere
în urmă considerabilă față de indicii preconizați în Program.
Sute de mii de oameni așa și nu au obținut acces la apa potabilă promisă.
Din acest an situația se poate schimba radical. Recent,
Delegația Uniunii Europene a anunțat în cadrul ședinței sale
ordinare că va aloca, până în anul 2013, 1100 mln lei în două
tranșe, 500 mln în 2011 și, respectiv, 600 mln în 2012. Banca
Mondială, la rândul său, a decis alocarea, în acești doi ani,
doar pentru localitățile rurale 120 mln lei. BERD, guvernele
Elveției, Cehiei, Austriei, Suediei, României,Turciei, Kuwaitului și ale altor state susțin și vor susține în continuare implementarea proiectelor legate de apă într-un număr mare
de orașe și sate din Moldova.
Asistența financiară a sectorului dat va fi una din cele
mai impunătoare. Poate că doar la reconstrucția drumurilor sunt direcționate sume mai mari. Însă sectorul apă și
sanitație se va ciocni cu câteva provocări majore, pe care
trebuie să le cunoască, în diferită măsură, și Guvernul, și donatorii, dar și beneficiarii. Una dintre aceste provocări poate
fi depășirea capacității mici de asimilare a asistenței financiare. Instituțiile de proiectare și companiile de construcție
dispun, la momentul de faţă, de posibilități reduse și astfel ne
putem pomeni cu întărzierea efectuării lucrărilor, calitatea
joasă a acestora, scumpirea serviciilor (în cazul implicării
companiilor străine) etc.
Altă provocare, nu mai puțin serioasă, este identificarea
surselor de apă potabilă corespunzătoare cerințelor sanitare.
Dacă în raioanele de nord ale republicii, precum și în cele
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din imediata apropiere de Nistru și Prut, situația este mai
mult sau mai puțin favorabilă, apoi în zonele de centru și de
sud apele freatice și de profunzime au caracteristici chimice
care nu permit ca acestea să fie utilizate în scopuri potabile. Regionalizarea serviciilor de apă și sanitație, parțial, ar
permite conectarea la rețelele existente a localităților fără
sursă sigură de apă potabilă. Însă soarta a cel puțin 1 mln
de oameni rămâne indecisă. Pentru o parte a raioanelor din
centrul republicii cea mai bună soluție ar fi construcția unui
apeduct regional, cu alimentare din r. Nistru, de la Cornești,
Ungheni, până la Gura Bâcului, Anenii Noi. Despre această
idee deja s-a discutat în cercul profesioniștilor în domeniu și
ea nu pare a fi utopică. Așteptăm ca guvernanții și donatorii
să manifeste interes faţă de această propunere.
Cea de-a treia provocare constă în depășirea atitudinii
pasive a unei părți a populației, dar și a autorităților publice locale, față de soluționarea problemelor alimentării cu
apă și sanitației. Uneori se atestă cazuri de indiferență totală a sătenilor, atunci când este vorba despre participarea
cu contribuții la construcția/reconstrucția apeductelor. Sunt
cazuri când autoritățile refuză, în mod inexplicabil, să implementeze proiecte cu finanțare din granturi străine. Și aceasta se întâmplă din cauza că lumea nu este bine informată
despre impactul apei de calitate joasă asupra sănătății, despre căile de soluționare a problemei date, despre experiența
de succes a altor comunități etc. Probabil, nu este suficient
aportul informativ separat al fiecărei instituții locale sau din
străinătate care vine cu finanțare, având programul său propriu, ci ar fi rațional să se elaboreze, ca apoi cu forțe comune
să se implementeze, o strategie națională de comunicare privind apa. Nu știu a câta oară se b ate la ușile guvernanților
și a donatorilor privind elaborarea strategiei, însă aceștia nu
aud. Sau se fac a nu auzi.
Așadar, perspectivele creșterii finanțării pentru sectorul de alimentare cu apă și sanitaţie sunt reale. Vom putea oare face față provocărilor enumerate? Așteptăm de la
instituția centrală de mediu răspunsul la întrebarea noastră,
dar și acțiuni concrete.
Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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ŞTIRI SCURTE

SEMNAREA MEMORANDUMULUI PRIVIND COLABORAREA
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII CU APĂ POTABILĂ
Documentul a fost semnat la finele lunii septembrie de către reprezentanţii administraţiilor publice locale din raioanele Soroca, Florești, Drochia, Râșcani,
Sângerei, Telenești și din municipiul Bălţi, comunică
Serviciul de Presă al Guvernului.
Prezent la eveniment, prim-ministrul Vlad Filat
a felicitat cetăţenii și autorităţile publice locale din
localităţile respective cu ocazia acestei realizări și a
menţionat că semnarea memorandumului reprezintă
un pas important în asigurarea unui mediu sănătos de

viaţă în zona rurală. “Memorandumul semnat poate
fi numit, pe bună dreptate, unul istoric. În premieră
absolută, Guvernul Republicii Moldova și conducerea
a șase raioane, dar și a municipiului Bălţi semnează un
document care prevede asigurarea cu apă potabilă de
calitate a circa 460 mii de locuitori ai ţării noastre”, a
spus premierul.
Proiectul își propune extinderea treptată a apeductului Soroca–Bălţi în localităţile din raioanele
menţionate. În prezent, situaţia privind aprovizionarea cu apă potabilă în această regiune lasă mult
de dorit. Serviciile de alimentare cu apă din zonele
de dezvoltare regională Nord și Centru sunt gestionate de autorităţile publice locale, iar fragmentarea
sistemelor de alimentare cu apă a avut drept efect
apariţia unui mare număr de agenţi economici care,
2

din cauza zonelor mici de prestare a serviciilor, în
marea lor majoritate sunt nerentabili. Capacitatea
acestor sisteme de aprovizionare cu apă este redusă, motiv pentru care apar numeroase probleme în
procesul de alimentare cu apă potabilă a populaţiei
și evacuarea apelor reziduale.
Localităţile din regiunea respectivă, cu excepţia
orașului Soroca și a municipiului Bălţi, folosesc, în
prezent, apa subterană, care, având un grad înalt de
poluare, nu este indicată pentru alimentare la scară
mare. În acest context, extinderea apeductului Soroca–Bălţi va avea nu doar
efect economic benefic, ci și va asigura
cu apă potabilă de calitate cetăţenii din
regiune.
Regionalizarea apeductului Soroca–Bălţi va fi asigurată prin intermediul unui proiect de parteneriat
public-privat, implementarea acestui
proiect fiind în strictă concordanţă cu
politicile și rigorile Uniunii Europene.
Guvernul Republicii Moldova va contribui cu resurse proprii, dar va atrage și resurse financiare internaţionale
nerambursabile. Autorităţilor raionale
și municipale le revine sarcina să acţioneze în sensul atragerii pentru participare la acest proiect a tuturor autorităţilor locale de
nivelul I, astfel încât realizarea lui să decurgă rapid,
asigurându-se și calitatea înaltă a lucrărilor. Finalitatea proiectului constă în asigurarea populaţiei cu apă
de calitate și în cantităţi suficiente. De asemenea, va fi
îmbunătăţită situaţia financiară a prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare, se vor reduce
pierderile de apă în reţeaua de distribuţie și vor fi implementate standardele europene în domeniu.
Reprezentanţii autorităţilor publice locale au salutat semnarea Memorandumului. În concluzie, președintele raionului Soroca, Victor SĂU, a menţionat că
aceasta este o dovadă a unor acţiuni practice de colaborare între Guvern și administraţiile publice locale în
ceea ce privește asigurarea cu apă potabilă a localităţilor din ţară.
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SEMINAR CONSACRAT PROTOCOLULUI PRIVIND APA ŞI SĂNĂTATEA
La 5 octombrie 2011, Ministerul Mediului, în comun
cu Ministerul Sănătăţii, a organizat Seminarul consacrat
punerii în aplicare a Protocolului privind apa și sănătatea.
La lucrările seminarului, moderat de Corneliu Mârza, șef
al Direcţiei Prevenirea Poluării și Managementul Deșeurilor, au participat Franziska Hirsch, colaboratoare la
CEE-ONU, Georgette Bruchez, director rezident al Biroului de Cooperare al Elveţiei la Chișinău, Rainer Enderlein, consultant la secretariatul CEE-ONU, Mihai Magdei,
viceministru al Sănătăţii, reprezentanţi ai instituţiilor de
resort și ai societăţii civile, relatează Serviciul de Presă al
Ministerului Mediului.
Seminarul a avut ca scop examinarea realizării
indicatorilor-ţintă naţionali pentru implementarea

Protocolului privind Apa și Sănătatea, elaboraţi cu suportul Comisiei Economice pentru Europa și al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare, precum și stabilirea
următorilor pași pentru realizarea prevederilor Protocolului.
Implementarea practicilor și experienţelor discutate în cadrul seminarului va contribui la punerea în
aplicare a Protocolului privind Apa și Sănătatea, păstrarea statutului relativ bun a sistemului de prevenire a
bolilor cauzate de apă, precum și la consolidarea măsurilor care vor duce la gestionarea integrată a resurselor de apă, inclusiv planuri de gestionare a bazinelor
hidrografice, ceea ce va duce la o îmbunătăţire a calităţii apei.

ŞEDINŢA ORDINARĂ A SUBGRUPULUI PRIVIND MONITORINGUL APELOR
La Ministerul Mediului a avut loc cea de-a II-a
ședinţă a Subgrupului privind monitoringul apelor al
Grupului de lucru privind gestionarea bazinelor hidrografice. Subgrupul a fost creat de Ministerul Mediului în vederea implementării reformei sectorului
de irigare a Proiectului “Tranziţia la agricultură performantă” din cadrul Programului “Compact”, susţinut financiar de Corporaţia Provocările Mileniului a
Guvernului Statelor Unite ale Americii.
Potrivit Serviciului de Presă al Ministerului
Mediului, la ședinţa condusă de viceministrul
Mediului, Radu Bajureanu, au participat liderul
echipei Activitatea de Reformă a Sectorului de
Irigare (ARSI) Gary Merkley, expertul în calitatea

apelor de suprafaţă al ARSI Paul Buijs, precum
și reprezentanţi ai Serviciului Hidrometeorologic
de Stat.
În cadrul ședinţei au fost finalizate consultările
pe marginea Listei preliminare a corpurilor de apă de
suprafaţă și a Listei de locaţii potenţiale pentru monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă.
De asemenea, la ședinţă au fost prezentate și discutate proiectul Strategiei pentru selectarea parametrilor de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă și
proiectul Procedurii de identificare, delimitare și clasificare a corpurilor de apă de suprafaţă. Un alt subiect
abordat pe parcursul ședinţei a vizat posibilităţile monitorizării în timp real a apelor de suprafaţă.

PROVOCĂRILE SECTORULUI APĂ ŞI SANITAŢIE
ÎN VIZORUL COMUNITĂŢII PRACTICIENILOR DIN MOLDOVA
În luna februarie 2011 a fost inaugurată Comunitatea Practicienilor din sectorul de apă și sanitație din
Republica Moldova.
Comunitatea Practicienilor (CP) este concepută ca o platformă pentru profesioniștii din sectorul
de aprovizionare cu apă și sanitație (SAAS), în cadrul căreia ei fac schimb de cunoștinţe implicite și
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explicite, experienţă, idei și tendințe noi, precum
și își consolidează cunoștinţele în domeniu. Stabilirea unor legături mai strânse între profesioniștii
și organizaţiile din cadrul SAAS, sincronizarea vocilor acestora pentru o colaborare și sinergie mai
bună între actori este un alt obiectiv urmărit prin
inițierea acesteia.
3

În cadrul ședințelor, care au fost deja trei la număr, sunt abordate subiecte care intr-adevăr frământă
profesioniștii din sector, punctul de vedere al absolut
fiecărui participant la ședințe este căutat și apreciat, și
în acest context discuțiile capătă alte valențe.
Ca exemplu de subiecte „provocatoare” abordate
în discuţii pot servi aplicarea prevederilor Normativelor și Standardelor SNIP în procesul de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitaţie
în ţară. Toți practicienii prezenți la prima ședință au
optat pentru adoptarea standardelor UE
și nu pentru modificarea normelor existente, acesta fiind si unul din mesajele
cheie de la prima ședință. Dreptul la apă
și sanitație ca un drept uman a fost abordat deja în cadrul ședinței a doua a CP, in
luna mai, unde s-a discutat si despre problemele legate de regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă în Republica
Moldova. Subiectul regionalizării a fost
detaliat ulterior în cadrul unei runde de
discuţii electronice lansate imediat după
ședință. Această nouă formă de comunicare între membrii CP a fost bine primită
de către participanţi, contribuțiile cărora,
compilate la încheierea discuției și expediate fiecărui
membru al CP, constituind o colecție inedită, originală și valoroasă de reflecții pe marginea acestui subiect
contradictoriu.
Activitatea Asociațiilor Consumatorilor de Apă
(ACA) ca prestatori ai serviciului de aprovizionare cu
apă în spațiul rural a constituit subiectul-cheie al celei
de-a treia ședinţe a CP, din luna septembrie. Provocarea în cazul acestor entități o constituie faptul, că ACA
au statut de asociație obștească, dar de fapt prestează
un serviciu public commercial. Conform legislației în
vigoare, ele nu se înscriu nici în rândul asociațiilor
obștesti, nici în rândul întreprinderilor comerciale.
Dar realitatea este că ele există, funcționează, întrețin
sisteme mici de aprovizionare cu apă și prestează acest
serviciu vital, necătând la un sir de aspecte problematice în activitatea lor. Maria-Angelica Sotomayor, eco4

nomist superior de la oficiul Băncii Mondiale din
Washington, a venit cu o
prezentare a experienței
internaționale în acest domeniu, vorbind despre activitatea ACA în America
Latina, unde asociațiile
consumatorilor de apă
întrețin sisteme locale de
aprovizionare cu apă și
prestează acest serviciu
deja de 30 de ani. A fost un schimb de experiențe foarte interesant, urmat de discuții la fel de incitante.
Abordarea subiectelor și problemelor existente în domeniul SAAS între practicienii profesioniști,
membri ai CP, ar putea facilita identificarea posibilelor soluții sau abordări menite să îmbunătățească
situația în întregime în sector, precum și să pună în
valoare comunicarea si schimbul de cunoștințe între
profesioniști.

La ședințe participă specialiști din mediul academic și știinţific, agenţii de stat și organizaţii care administrează activităţi și proiecte de apă și sanitaţie în
țară, care au un interes profesional vis-a-vis de tot ceea
ce se întâmplă în sector. Iniţiativa aparţine Proiectului
Elvețian de Apă și Sanitaţie (ApaSan) în Moldova, finanţat de SDC, și preia un model elveţian de comunicare între profesioniști.
Pe parcursul ultimelor trei luni au avut loc două
dezbateri electronice pe temele: «Regionalizarea serviciilor de apă și sanitaţie» și «Conţinutul capitolului
«Apă și canalizare» din proiectul Strategiei de mediu a
Republicii Moldova până în anul 2015».
Mai multe detalii despre Comunitatea Practicienilor din sectorul apă și sanitație din Republica Moldova
le puteți afla pe www.apasan.md , ApaSan asigurând la
momentul actual secretariatul CP.
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REUNIUNE ÎN DOMENIUL
„MEDIU, APROVIZIONARE CU APĂ ŞI SANITAŢIE”
La 18 octombrie 2011, Ministerul Mediului, în comun cu Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova, a organizat cea de-a 7-a reuniune a Consiliului Sectorial de
Coordonare a Asistenţei Externe în domeniul „Mediu,
aprovizionare cu apă și sanitaţie”, relatează Serviciul de
Presă al Ministerului Mediului.
Scopul Ședinţei a constat în informarea autorităţilor naţionale și a comunităţii donatorilor despre activităţile curente în domeniul aprovizionării
cu apă și canalizare.
În cadrul ședinţei, prezidată de ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, s-a
discutat proiectul de reforme în sectorul de irigare, actualizarea strategiei de
dezvoltare socio-economică a raioanelor Râșcani și Cahul, dar și proiectul de
asistenţă tehnică în domeniul aprovizionării cu apă și sanitaţie. De asemenea,
au fost conturate domeniul gestionării
deșeurilor, noile provocări care au apă-

rut în acest domeniu, dar și soluţiile relevante pentru
a le diminua.
La ședinţă au participat reprezentanţii administraţiei publice centrale și locale, ai organizaţiilor internaţionale și donatorii.

PROIECTUL PRUT – NISPORENI INTRĂ ÎN FAZA REALIZĂRII PRACTICE
Cu susţinerea financiară a guvernelor Austriei şi
Elveţiei, precum şi a Uniunii Europene, proiectul de
aprovizionare cu apă din râul Prut a oraşului Nisporeni şi a localităţilor limitrofe a depăşit faza elaborărilor
de documente şi a coordonărilor, fiind dat startul
realzării practice a lucrărilor prevăzute. În acest context, la Primăria Nisporeni a avut loc şedinţa de lansare a etapei de implementare a proiectului, participanţii
stabilind şi coordonând primii paşi concreţi în domeniu.
Pentru oraşul Nisporeni proiectul are o importanţă
vitală, deoarece îşi propune să ridice la un alt nivel
de calitate condiţiile de viaţă ale locuitorilor, şi anume
prin asigurarea accesului liber, fără orice restricţionări
la apa potabilă de calitate. Or la Nisporeni, situaţia în
domeniul dat este de-a dreptul dezastruoasă, deoarece apa în fântânile arteziene, chiar dacă acestea au
o adâncime de circa 200 metri, nu corespunde parametrilor de potabilitate, fiind indicată doar în scopuri
tehnice. În aceste circumstanţe, unica soluţie posibilă
este aducerea apei din Prut, chit că distanţa la care se
află râul, circa 12 km, permite realizarea acestei idei, şi
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asta prin reabilitarea apeductului construit în perioada sovietică.
De pe urma proiectului, care este unul preponderent tehnic, vor beneficia, în total, circa 23 mii de persoane. Ca finalitate, se va produce o ameliorare vizibilă
a sănătăţii publice în regiune. Aprovizionarea oraşului
Nisporeni şi a satelor adiacente cu apă potabilă este cel
mai mare proiect investiţional, cu importante cote-părţi
de mijloace participând, în parteneriat, mai mulţi donatori străini şi autohtoni, cum sunt UE, Agenţia Austriacă
pentru Dezvoltare, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare
şi Cooperare, Ministerul Mediului din Republica Moldova, beneficiarii proiectului în persoana administraţiilor
publice locale – primăriile Nisporeni, Vărzăreşti, Grozeşti
– şi a Consiliului Raional Nisporeni. Acest proiect
este un model de cooperare între donatorii străini şi
administraţia publică locală în soluţionarea unor probleme de importanţă majoră pentru comunitate, o dovadă
convingătoare a faptului că, prin unirea eforturilor, se pot
realiza lucruri frumoase.
Primarul oraşului Nisporeni, Ion Gangan, avea să
spună în acest sens:
5

- În prezent facem paşi concreţi spre reuşita
practică a acestui proiect, unul dintre cele mai importante din Moldova în domeniul aprovizionării cu apă,
realizat cu suportul donatorilor străini. Este meritul nu
numai administraţiei publice, dar şi a întregii populaţii
din oraşul Nisporeni, unde va fi implementată prima fază a proiectului, dar şi a localităţilor adiacente,
unde apa potabilă de calitate va veni în etapa a doua

de implementare. Scopul nostru este să aprovizionăm
populaţia cu apă potabilă şi astfel să ridicăm nivelul
de trai şi de sănătate a cetăţenilor, să dăm un impuls
serios dezvoltării businessului în regiune.
Valoarea totală a proiectului este de 11,2 milioane
de euro, ceea ce îl plasează, după amploare, în fruntea
proiectelor de aprovizionare cu apă promovate în Republica Moldova.

MINIŞTRII MEDIULUI
LA CONFERINŢA DE LA ASTANA
La 21 septembrie 2011, la
Astana, Kazahstan, şi-a început
lucrările cea de a 7-a Conferinţă a
miniştrilor de mediu, informează
Serviciul de Presă al Ministerului
Mediului din Republica Moldova. Delegaţia noastră la această
Conferinţă a fost condusă de
Gheorghe Şalaru, ministru al Mediului.
Lucrările Conferinţei au debutat prin activităţi de plantare a
arborilor pe „Aleea Ecologiştilor”
din or. Astana, la care a participat
şi şeful delegaţiei Republicii Moldova.
Conferinţa cu genericul
“Păstraţi apa, ajutaţi creşterii
“verzi” şi-a propus să discute
teme de actualitate şi pentru ţara
noastră: managementul durabil al apei şi al ecosistemelor acvatice şi ecologizarea economiei; promovarea aspectelor de mediu în dezvoltarea economică.
Conferinţa din acest an a fost una aniversară, deoarece se împlinesc 20 de ani de la lansarea procesului “Un mediu pentru Europa”, care a avut loc în or.
Dobriş (Cehia). Pentru Republica Moldova Procesul
“Un mediu pentru Europa” a avut rezultate pozitive
prin întărirea capacităţilor instituţionale, ratificarea
convenţiilor de mediu la nivel regional, lansarea şi implementarea proiectelor transfrontaliere în domeniul
managementului durabil al r. Nistru, lansarea şi implementarea acţiunilor ce ţin de dialogul naţional politic
în domeniul apelor.
În cea de-a doua zi de lucru a Conferinţei „Un
mediu pentru Europa” au fost puse în discuţie as-
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pectele ce ţin de „Managementul durabil al apelor şi
ecosistemelor”. În cadrul sesiunii plenare, Gheorghe
Şalaru, ministru al Mediului, a ţinut un discurs în care
a evidenţiat aspectele activităţilor de colaborare în
context transfrontalier, în special colaborarea cu România.
De asemenea, a fost prezentată informaţia referitoare la procesul de elaborare şi posibilităţile de semnare, în timpul apropiat, a Acordului de colaborare
pe fluviul Nistru. În acelaşi context, ministrul Mediului al Republicii Moldova a avut un şir de întrevederi bilaterale cu omologii săi din ţările participante la
Conferinţă, printre care Lazslo Borbely, ministru al
Mediului din România, Keit Pentus, ministru al Mediului din Estonia, Firdousi Aliyev, viceministru al
Mediului din Azerbaidjan, alţi oficiali.
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SESIUNEA ORDINARĂ A GRUPULUI DE LUCRU
PENTRU INIŢIATIVA APELOR AL UE
În perioada 7 - 11 noiembrie curent, la București,
și-a ţinut lucrările ceea de-a XV-a sesiune a grupului
de lucru pentru Iniţiativa Apelor a Uniunii Europene
pentru ţările Europei de Est, Caucazului și Asiei Centrale (IA UE EECAC).
Potrivit Serafimei Tronza, șefa Direcţiei Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului, care
a reprezentat Republica Moldova la acest for, la sesiune
au participat specialiști în domeniul managementului
apelor și protecţiei mediului, experţi din ţările vizate,
organizaţiile internaţionale, donatori, reprezentanţi ai
Comisiei Europene. Participanţii au discutat pe marginea bilanţului activităţi din anii 2010-2011 și a rezultatelor Conferinţei miniștrilor de mediu de la Astana
prin prisma reformelor în sectorul de apă în ţările EECAC.
Au fost audiate: Raportul institutului internaţional de gestionare a resurselor de apă privind experienţa de aplicare a principiilor managementului complex
al resurselor de apă; Măsurile grupului naţional de experţi pentru implementarea reformelor instituţionale
și legislative în sectorul de apă în Tadjikistan; Planul
direcţiilor principale de activitate în cadrul Dialogului
Politic Naţional în domeniul managementului integrat
al apelor în Kazahstan; Stabilirea ţintelor și indicatorilor-ţintă în corespundere cu protocolul privind apa
și sănătatea în Republica Moldova; Aplicarea DPN în
managementul integrat în Georgia, inclusiv pregătirea
Codului Apelor.

Tematica abordată în cadrul sesiunii a vizat: dialogurile naţionale în politica de domeniu în sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare; colaborarea transfrontalieră; utilizarea instrumentelor
economice pentru distribuirea apei; integrarea folosirii apelor sau managementul rezonabil al resurselor de apă ș. a.
Seminarul, care a urmat după sesiune și a abordat
schimbul de experienţă în domeniul epurării apelor
uzate, tratării apelor nepotabile și managementului integrat al apelor, a continuat în deplasare la Sibiu, unde
a fost organizată o întrunire cu autorităţile locale, conducătorii Companiei de Apă și Operatorul Regional.
Participanţii au vizitat staţia de tratare a apei brute din
localitate.
Discuţiile iniţiate în cadrul seminarului au continuat în orașele Pitești și Brașov, la întrunirile cu
reprezentanţii administraţiei publice locale și companiile de apă și canalizare, unde au fost vizitate staţia de epurare a apelor uzate din or. Brașov și centrul informaţional.
Pentru Republica Moldova au fost propuse pentru
anul 2012 două proiecte care prevăd elaborarea unei
Strategii privind schimbările climatice pentru sectorul
de aprovizionare cu apă și de canalizare și a unui Plan
de afaceri pentru localităţile rurale și orașele mici ce
ţine de sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Apa asanează inima
Apa reduce probabilitatea atacului de cord. Cercetările au demonstrat că persoanele care consumă în medie șase pahare
de apă pe zi sunt mai puţin predispuse la infarcturi, decât cele care consumă doar două pahare.

Apa – produs de dietă
Cu ajutorul apei se pot combate kilogramele în plus. Dacă în calitate de lichide consumăm doar apă, atunci valoarea
energetică a raţiei alimentare se reduce considerabil din două considerente: a) apele carbogazoase dulci conţin multe
calorii, b) apa, spre deosebire de băuturile dulci, ceaiul sau cafeaua, potolește mai bine setea, astfel reducându-se
consumul de lichide consumate.
Revista Apelor nr. 14, 2011
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CRONICA APELOR
(trimestrul III a. 2011)

1.Precipitaţiile și regimul de umiditate
Serviciul Hidrometeorologic de Stat oferă informaţia despre regimul de umiditate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada iulie-septembrie 2011.
Pe o mare parte a teritoriului republicii pe parcursul lunilor iulie-septembrie s-a semnalat un deficit semnificativ de precipitaţii – au căzut de la 22 mm
(Bălţata) până la 75 mm (Ceadâr Lunga), sau 15-45%
din normă. Izolat cantitatea lor a constituit 95 (Ștefan
Vodă) – 128 mm (Briceni), sau 55-70% din normă.
Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul acestei perioade a atins 69 mm (iulie).
Pe parcursul lunilor iulie-septembrie s-au semnalat fenomene meteorologice stihiinice sub formă de
ploi puternice:
Punct
Bravicea
Ocniţa
Sângerei

Data
12.07
26.07
27.07

Durata,
ore
1
1
1

Cantitatea,
mm
45
57
69

În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2010, pe teritoriul republicii precipitaţii
au căzut în fond cu 50-150 mm mai puţine.
La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală
productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de porumb (75% din terenuri)
au constituit 35-65 mm (75-135% din normă), pe 25%
din terenuri – 15-30 mm (35-50% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – 60-120 mm (75-140%
din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui
(70% din terenuri) au constituit 30-65 mm (35-60%
din normă), pe 30% din terenuri – 90-110 mm (95125% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale (60% din terenuri) au constituit 80-125 mm (85160% din normă), pe 40% din terenuri – 30-70 mm
(35-60% din normă).
Conform situaţiei din 28 august a.c., rezervele de
umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui
în stratul de sol cu grosimea de 1 metru au constituit
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în fond 10-45 mm (10-40% din normă), izolat – 90115 mm (110-115% din normă).
Rezervele de umezeală productivă pe terenurile
cu culturi multianuale în stratul de sol cu grosimea de
1 metru au constituit în fond 10-50 mm (10-45% din
normă), izolat – 75-80 mm (70-110% din normă).
Conform situaţiei din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului
pe terenurile cu culturi de toamnă și pe cele destinate
pentru semănatul lor, pe o mare parte a teritoriului republicii au fost joase și au constituit 5-10 mm (15-45%
din normă), izolat în jumătatea de nord a republicii,
unde s-a semnalat un deficit mare de precipitaţii, umiditatea productivă în stratul arabil al solului a lipsit.
În unele raioane de nord și de sud ale ţării, rezervele
de umezeală productivă în stratul arabil al solului au
constituit 15-20 mm (85-110% din normă).
Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol
cu grosimea de 1 metru în plantaţiile multianuale au
constituit în fond 30-85 mm (40-85% din normă), izolat – 5-20 mm (5-15% din normă).

Scurgerea apei râurilor
din Republica Moldova pentru trimestrul III 2011
Ponderea scurgerii apei râului Nistru în luna iulie
și august a fost peste normă și a constituit circa 110135%, iar a râului Prut pe sectorul în amonte de lacul
de acumulare Costești–Stânca în această perioadă a
fost mai joasă de normă și a constituit 65-85%; pe sectorul în aval de lacul de acumulare Costesti–Stânca în
lunile iulie și septembrie a constituit 55-75% din valorile medii multianuale.
În luna septembrie ponderea scurgerii r. Nistru a
fost mai joasă de normă și a constituit 60-75%; în r.
Prut pe sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești–Stânca și în august pe sectorul în aval de lacul
de acumulare Costești–Stânca a fost semnificativ mai
joasă de normă și a constituit cca 30-45% din valorile
medii multianuale.
Ponderea scurgerii apei r. Răut și a râurilor mici din
părţile de nord și centru ale Republicii Moldova pentru
toată perioada a fost sub normală și a constiuit 40-70%,
iar a râurilor mici din partea de sud a republicii – 30Revista Apelor nr. 14, 2011

55% din valorile medii multianuale.
Excepţie a constituit ponderea scurgerii apei r. Bâc în septembrie care a
fost de cca 12% din valorile medii multianuale.
Pe parcursul întregii perioade de observaţii ponderea mică a scurgerii apei r. Bâc cu valorile 2,112,8% s-a înregistrat în următorii ani: 1968 (7,6%);
1974 (7,5%); 1977 (3,3%); 1984, 1985 (12,8%), 2007
(2,22%); 2008 (4,72%); 2009 (4,26%); în anul 2010 a
constituit 25,0% din valorile medii multianuale.

Viiturile pluviale observate
Viiturile pluviale în râurile Nistru și Prut începute
la sfârșitul lunii iunie au continuat și în prima jumătate a lunii iulie.
În r. Prut, în legătură cu mărirea debitului de apă
evacuat din lacul de acumulare Costești–Stânca până
la 130 m3/s, s-a observat creșterea nivelului apei: pe
sectorul or. Costești – or. Ungheni cu 0,7-1,2 m; pe
sectorul or.Ungheni - gura de vărsare cu 1,3-2,2 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

În r. Nistru creșterea totală a nivelului apei a constituit: pe sectorul or. Novodnestrovsc – braţul Turunciuc 2,3-3,2 m; pe sectorul braţul Turunciuc - gura de
vărsare a râului 1,5-2,0 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
Fenomene periculoase în decursul acestei perioade nu s-au observat.
În r. Nistru la începutul primei decade a lunii august a avut loc o viitură pluvială, în legătură cu aceasta
a fost mărit debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Dnestrovsc până la 800 m3/s; creșterea nivelului
apei pe sectorul or. Novodnestrovsc – braţul Turunciuc a constituit 1,8-2,2 m, pe sectorul braţul Turunciuc - gura de vărsare a râului – 0,8-1,5 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
În r. Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca la începutul primei decade a lunii
august a avut loc o viitură pluvială nesemnificativă cu
creșterea nivelului apei cu cca 0,9 m. Apa s-a scurs în
limitele albiei minore.

2. Sistemele de apeduct și canalizare
SA “Apă-Canal Chișinău” prezintă indicii de acivitate înregistraţi în trimestrul III al anului 2011 în comparaţie cu perioada de referinţă a anului 2010.
Nr.
ctr.

Indicii

UM

Trim. III Trim. III
2010
2011

Captarea apei:

mii m3

21 397,0

20 771,3

-din surse de suprafaţă

mii m3

20 761,5

20 214,1

-din surse subterane

mii m3

635,5

557,2

Distribuţia apei:

mii m3

20 729,7

20 046,4

- din surse de suprafaţă

mii m3

20 099,5

19 492,1

- din surse subterane

mii m3

630,2

554,3

3

Comercializarea apei

mii m3

12 095,2

11 300,0

4

Pierderi tehnologice și comerciale

mii m3

8 634,5

8 386,0

5

Volumul apelor uzate epurate

mii m3

13 621,1

12 352,0

%

97,0

100

km

3,9

2,9

- spălarea bazinelor de apă potabilă

unit.

11

17

8

Exploatarea sistemelor de canalizare:
- reparaţia și înlocuirea reţelelor

km

0,2

0,2

9

Numărul scurgerilor din reţelele de apă

unit.

3668

3754

1

2

6
7

Colectarea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate prestate
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă:
- reparaţia și înlocuirea reţelelor
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Potrivit rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor fizico-chimice și bacteriologice ale apei potabile
livrate în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, în
trimestrul III al anului 2011 s-au înregistrat următoarele depășiri ale concentraţiei maxim admisibile: iulie
– la turbiditate (6 norma fiind de 5), la duritate (12,6
norma fiind de 5); august – la turbiditate (6 norma fiind de 5), la duritate (11,7 norma fiind de 5); septembrie – la turbiditate (6 norma fiind de 5), la duritate
(10,9 norma fiind de 5).

Investiţii capitale locale și străine utilizate
pentru reconstrucţia sistemelor de alimentare
cu apă și canalizare
Direcţia alimentare cu apă și canalizare a Agenţiei
„Apele Moldovei” prezintă informaţia privind investiţiile capitale locale și străine utilizate pentru reconstrucţia sistemelor de AAC. Astfel, conform situaţiei
din 06.10.2011 au fost executate:
- investiţii capitale din componenta de bază destinate APL – 3,2 mln lei;
- investiţii capitale din componenta de bază destinate APC – 1,5 mln lei;
- Fondul Ecologic – 23,5 mln lei;
- proiecte finanţate din surse externe, inclusiv contribuţia Guvernului – 22,7 mln lei;
- mijloace financiare alocate de regiile „Apa-Canal” – 28,5 mln lei;
- Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională –
26 mln lei.
3. Utilizarea resurselor acvatice
Inspectoratul Ecologic de Stat prezintă informaţia
privind activitatea prestată în lunile iulie-septembrie
2011 la compartimentul „Resurse acvatice”. În perioada de referinţă au fost inspectate 476 întreprinderi,
s-au perfectat 176 procese-verbale. În urma neregulilor depistate de către AE/IEI unui număr de 184 contravenienţi li s-au aplicat amenzi în valoare de 139173
lei, fiind încasaţi 46974 lei. De către judecătorii și alte
organe au fost aplicate amenzi în valoare de 1600 lei și
încasate amenzi în valoare de 800 lei. Au fost identificate 3 obiecte construite fără avizul expertizei ecologice. Judecătoriei și altor organe le-au fost prezentate
28 procese verbale. 3400 materiale au fost prezentate
Procuraturii. S-au înregistrat 52 cazuri de suspendare
a activităţii de producere.
Cu referinţă nemijlocită la gestionarea resurselor
acvatice, au fost examinate 6 materiale privind auto10

Bender

Suprafaţa
terenurilor
irigate, ha
327,0

Volumul
apei utilizate,
mii m3
169,0

Briceni

992,8

782,9

Dubăsari

559,0

542,0

Chișinău

1630,0

1159,0

Orhei

260,5

78,4

Ungheni

171,0

120,6

Ștefan Vodă

166,2

272,1

8,5

11,8

Vulcănești

109,0

32,8

Cahul

196,8

52,9

Total

4420,8

3221,5

Denumirea STI

DNH Costești-Stânca

rizaţiile de folosire specială a apelor, fiind eliberate 52
asemenea autorizaţii. S-au examinat 150 materiale privind deversările limitat admisibile în apele de suprafaţă, nefiind acordată nicio autorizaţie.
Suprafaţa terenurilor irigate și volumul apei utilizate pentru irigarea terenurilor conform datelor din
11.10.2011
În anul curent Staţiunile Tehnologice pentru Irigare au încheiat cu producătorii agricoli 146 contracte
pentru prestarea serviciilor la irigarea terenurilor pe o
suprafaţă de 10505 ha. Au fost irigate 4420,8 ha, volumul apei pompate constituie 3221,5 mii m3.
Informaţia privind irigarea terenurilor și volumul
apei utilizate este prezentată în tabel.

Informaţia privind investiţiile
în reconstrucţia și reparaţia lacurilor de acumulare
din gestiunea Agenţiei „Apele Moldovei”
ÎS „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” din subordinea Agenţiei din toamna a. 2010 are
38 de acumulări de apă în gestiune economică, majoritatea dintre ele fiind date în arendă pe termen
lung.
Conform planului de lucru în a. 2011 „Direcţia
Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a examinat cu
Institutul de Proiectări „Acvaproiect” construcţiile
hidrotehnice ale lacurilor de acumulare care au termen de exploatare de 30-40 ani: „Comrat” și „Congaz”
(UTA Gagauzia), „Salcia” (raionul Taraclia), „Mingir”
(raionul Hâncești).
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Până la finele anului curent este planificată elaborarea documentaţiei tehnice pentru reconstrucţia evacuatorului de apă al lacului de acumulare „Comrat”.
La primăria or. Comrat a fost solicitat certificatul de
urbanism pentru a lansa lucrările de proiectare.
La fel se prevede în a. 2011-2012 reconstrucţia
evacuatorului de apă al lacului de acumulare „Salcia”.
Documentaţia de proiect va fi supusă expertizei tehnice și ecologice.
Pentru efectuarea reparaţiilor capitale planificate ale
construcţiilor hidrotehnice ale lacurilor de acumulare
„Comrat”, „Salcia” și „Mingir” Agenţia „Apele Moldovei”
a prezentat propunerile pe anii 2012-2014 pentru finanţare din bugetul de stat în volum de 1 mil. lei anual.
Pentru protecţia malurilor impotriva proceselor
de eroziune a lacului de acumulare „Sărata Nouă” , raionul Leova de comun acord cu arendașul se pregătesc
propuneri pentru cofinanţare din Fondul Ecologic
Naţional (cca 1 mil. lei).

Lucrările împotriva inundaţiilor
Rupturile în digurile de protecţie antiviitură din
luncile r. Prut în raionul Hâncești, produse în vara
2010, sunt lichidate și nu prezintă pericol de inundare.
Totodată, digurile de protecţie pe sectorul NemţeniLeușeni și pe r. Nârnova sunt afectate de apele mari
din vara anului 2010 și necesită reparaţie. Ruptura în
preajma s. Gotești este lichidată, dar ruptura din preajma s. Cucoara se folosește pentru evacuarea apei din
lunca inundată.
În scopul lichidării consecinţelor inundaţiilor din
vara 2010 Agenţia „Apele Moldovei”, cu suportul Fondului Ecologic Naţional, a executat lucrări de consolidare a digurilor de protecţie antiviitură în s. Ustia,
raionul Dubăsari; s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni
și s. Nemţeni, raionul Hâncești. În s. Gotești, raionul
Cantemir se îndeplinesc lucrările de lichidare a rupturilor digurilor de protecţie și evacuare a apei din lunca
inundată. Volumul lucrărilor efectuat la reparaţia digurilor de protecţie în anul 2010 constituie 32 mil. lei
și în anul 2011 – 6,3 mil. lei.
Sunt elaborate proiectele: reparaţia digului de
protecţie în s. Palanca, r. Ștefan Vodă, costul lucrărilor
- 36 mil. lei; reparaţia barajului lacului de acumulare
Ghidighici, costul lucrărilor - 3,7 mil. lei. În stadiu de
finalizare sunt proiectele (etapa II) lucrărilor de reparaţie a digurilor de protecţie în raioanele Hâncești
(Nemţeni, Cotul Morii) și Cantemir (Gotești) afectate
de viiturile din vara 2010.
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Pentru a minimiza riscurile unor eventuale
viituri pe râurile Nistru și Prut cu părţile ucraineană și română s-a coordonat și s-a menţinut
nivelul apei în lacurile de acumulare Novodnestrovsc și Costești-Stânca la 1,5-2,0 m sub nivelul
normal de retenţie.
Pentru prevenirea eventualelor efecte distructive ale apelor acumulărilor sunt formate grupuri de
lucru din reprezentanţii Agenţiei „Apele Moldovei”
și ai Serviciului de Protecţie Civilă și Situaţii Excepţionale care vor examina starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice a acumulărilor de apă. În baza
acestui control vor fi prezentate organelor publice
locale propuneri privind lichidarea neajunsurilor
depistate.
4. Implementarea proiectelor
de protecţie și utilizare a apei
În trimestrul III al anului 2011, din Fondul Ecologic Național au fost aprobate spre finanțare următoarele proiecte pentru alimentare cu apă, canalizare și
epurare a apelor uzate:
- Construcţia apeductului magistral în com. Dolinnoe, raionul Criuleni în sumă de 136035 lei;
- Reparaţia sistemului de apeduct în satul Nișcani,
raionul Călărași în sumă de 250 000 lei;
- Construcţia apeductului și canalizării cu staţia
de epurare la grădiniţa de copii Ghioltosu din comuna Ţiganca, raionul Cantemir în sumă de 343
600 lei;
- Construcţia apeductului și a sistemului de
canalizare în cartierul Bălţul Nou (sectorul
Planul Nou) al mun. Bălţi în sumă de 1 280
160 lei;
- Aprovizionarea cu apă a satului Grigorăuca, raionul Sângerei în sumă de 500 000 lei;
- Forarea sondei arteziene din satul Onișcani, raionul Călărași în sumă de 500 000 lei;
- Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut
în sumă de 2 000 000 lei;
- Construcţia reţelelor exterioare de apă și canalizare și a staţiei de epurare la grădiniţa de copii
din satul Secăreni, raionul Hâncești în sumă de
410 000 lei;
- Construcţia sistemului de epurare și canalizare în
satul Baimaclia, raionul Căușeni în sumă de 671
770 lei;
- Reconstrucţia apeductului din satul Rumeanţev,
comuna Doina, raionul Cahul în sumă de 570
282 lei;
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- Forarea sondei arteziene în satul Corten, raionul
Taraclia în sumă de 668 414 lei;
- Construcţia reţelelor exterioare de canalizare în
satul Măgdăcești, raionul Criuleni în sumă de 1
500 000 lei;
- Aprovizionarea cu apă potabilă a satului Slobozia
Mare, raionul Cahul în sumă de 2 000000 lei;
- Reţelele de canalizare și staţia de epurare în satul
Cioburciu, raionul Ștefan Vodă în sumă de 1 350
500 lei;
- Extinderea sistemului de apeduct în satul Bușila,
raionul Ungheni în sumă de 700 000 lei;
- Construcţia colectorului de canalizare sub presiune, de la staţia raională de canalizare până la
staţia nouă de epurare a apelor uzate din orașul
Orhei în sumă de 1 500 000 lei;
- Alimentarea cu apă a satului Colibași, raionul
Cahul (etapa II) în sumă de 1 500 000 lei;
- Forarea sondei arteziene și construcţia sistemului de apeduct în comuna Lingura, raionul
Cantemir (etapa II) în sumă de 1 000 000 lei.
În trimestrul III al anului 2011 au fost aprobate de
către Guvern următoarele acte legislative și normative
în domeniul apelor:
- Hotărârea Guvernului nr. 400 din 08.06.2011
cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în scopul alimentării cu apă a
unor localități din regiunile de dezvoltare Nord
și Centru ale Republicii Moldova cu modificările
și completările ulterioare (2 modificări aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 497 din 08.07.2011
și nr. 585 din 29.07.2011);
- Hotărârea Guvernului nr. 525 din 11.07.2011 cu
privire la aprobarea Avizului asupra proiectului
de lege privind ameliorarea situației financiare a
întreprinderilor prestatoare de servicii publice de
gospodărire comunală;
În prezent la Parlament se află următoarele acte
înaintate spre adoptare:
- Proiectul Legii Apelor;
- Proiectul de Lege privind ameliorarea situației financiare a întreprinderilor prestatoare de servicii

publice de gospodărire comunală;
- Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative prin care se preconizează ca tarifele pentru serviciile de alimentare
cu apă și de canalizare să fie aprobate de către
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică;
- Proiectul de Lege privind completarea art. 7 și 8 a
Legii nr. 272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa
potabilă;
Actualmente se lucrează la revizuirea proiectului
de Lege privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. De asemenea, au fost
publicate anunțurile privind inițierea elaborării
proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 272-XIV din 10.02.1999 cu
privire la apa potabilă și inițierea elaborării proiectului Concepției privind protecția împotriva
inundațiilor.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2011, cu
suportul programului de finanţare FISM-2, au fost
implementate subproiecte de renovare a sistemelor de
aprovizionare cu apă și sanitaţie în 27 de localităţi din
raioanele Basarabeasca, Căușeni, Briceni, Călărași, Cimișlia, Criuleni, Florești, Ialoveni, Leova, Ocniţa, Orhei, Râșcani, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești, precum
și în mun. Chișinău (or. Codru) și UTA Gagauzia. În
perioada de referinţă, 19 dintre subproiectele respective au fost finalizate, 4 s-au aflat în proces de implementare și tot atâtea – în etapa de colectare a contribuţiilor de la populaţie. Numărul total al beneficiarilor este de 34398 persoane. Costurile aprobate pentru
realizarea acestor subproiecte se estimează la circa 29
milioane de lei.
De asemenea, din mijloacele FISM-2 în 8 localităţi din raioanele Briceni, Fălești, Glodeni, Orhei și
Telenești, s-au aflat în process de implementare subproiecte care prevăd montarea staţiilor de epurare a
apelor reziduale. Costul aprobat al lucrărilor depășește
1,5 milioane de lei.

Apa care arde
Apa poate fi și extrem de periculoasă. De exemplu, în Azerbaidjan există o sursă de apă cu un conţinut sporit de metan.
Când apropii un chibrit aprins, această apă izbucnește în flăcări. Iar în Sicilia există un lac, în care apa poate cauza grave
leziuni corporale, deoarece conţine mari concentraţii de acizi proveniţi din izvoare subacvatice.
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SA „APĂCANAL CHIŞINĂU”
SE ALINIAZĂ LA EXPERIENŢA PARTENERILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

De faptul că Franţa poate fi un model pentru Moldova în ceea ce privește tratarea apei potabile,
epurarea apelor uzate și amenajarea unor dispecerate moderne s-au convins mai mulţi specialiști de la SA „Apă-Canal Chișinău” care, la finele lunii septembrie curent, s-au deplasat în ţara
cocoșului galic.
Vizita de reciclare s-a produs în cadrul studiului
de fezabilitate cu genericul „Alimentarea cu apă și
tratarea apelor uzate în Chișinău”, elaborat de compania franceză SERECA. Pentru a vedea aievea realizările specialiștilor francezi, colegilor din Moldova li s-a
oferit ocazia să se familiarizeze cu activitatea Staţiei
de Potabilizare din Choisy-Le-Roi, situată pe malul
fluviului Sena. Oricât ar fi de straniu, dar întreprinderea ce asigură cu apă consumatorii din Paris s-a confruntat cu aceleași probleme ce se referă la riscul sporit de stocare și gestionare a clorului gazos intravilan,
precum și la necesitatea sporirii calităţii apei potabile,
probleme cu care se confruntă în prezent și Staţia de
Tratare a Apei din mun. Chișinău. Specialiștii francezi
au considerat că, în cazul dat, soluţia optimă a fost cea
care a permis utilizarea unui dezinfectant mai puţin
periculos decât clorul gazos, dar care asigură o calitate
mai bună a apei potabile. Este vorba despre hipocloritul de sodiu. Pentru o mai bună siguranţă a procesului
de producere la staţie se utilizează nu numai hipocloritul produs pe loc, dar mai sunt create și condiţii pentru dozarea hipocloritului de concentraţie înaltă procurat de la alţi producători. Francezii s-au arătat plăcut
surprinși de faptul că, actualmente, această tehnologie
de utilizare a hipocloritului de sodiu se implementează și la Staţia de Tratare a Apei din mun. Chișinău, și,
deja de doi ani, în cadrul proiectului-pilot la Staţia de
Tratare a Apei de la Vadul lui Vodă.
La staţia de potabilizare a apei Goirnaz-Sur-Marne specialiștii de la SA „Apă-Canal Chișinău” au luat
cunoștinţă de activitatea laboratorului complet automatizat, amplasat pe râul Marne, la 4 km în amonte
de locul captării apei. În cadrul discuţiilor a fost prezentată informaţia care denotă că laboratorul monitorizează în permanenţă calitatea apei din fluviul dat și,
în caz de depistare în apă a substanţelor nocive, semnalează celor de la dispeceratul staţiei despre nereguli,
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iar aceștia, la rândul lor, iau măsuri pentru a evita poluarea apei potabile. Cu regret, SA „Apă-Canal Chișinău” nu dispune de un asemenea laborator, deși situaţia ne-ar obliga să avem o structură similară pe râul
Nistru, ceea ce ar diminua riscurile la acest capitol.
În viziunea specialiștilor francezi, staţia de epurare a apelor uzate Ginestous-Garonne din or. Toulouse
vine să rezolve mai multe probleme ce ţin de tratarea
apelor uzate. Staţia este divizată în trei subdiviziuni, în
cadrul cărora se utilizează diferite tehnologii de epurare a apelor uzate și trei metode de tratare a nămolurilor: a) incinerarea nămolului; b) uscarea nămolului,
produsul finit considerându-se deșeu ce poate fi folosit
pe câmpuri agricole; c) compostarea nămolului pentru utilizarea acestuia pe câmpuri agricole în calitate
de bun fertilizant. În opinia francezilor, compostarea
este varianta optimă din punct de vedere ecologic, iar
incinerarea nămolului este soluţia cea mai costisitoare.
Aici se cere remarcat faptul că utilizarea nămolului în calitate de fertilizant al solului este soluţia
pentru care optează și specialiștii de la SA „Apă-Canal Chișinău”. Odată cu dezvoltarea și industrializarea masivă a urbei, Staţia de epurare a apelor uzate
din mun. Chișinău (SE), care este parte componentă
a sistemului municipal de alimentare cu apă și de canalizare, a devenit, realmente, o fabrică importantă de
nămol, care necesită a fi tratat, deshidratat și evacuat
de pe teritoriul staţiei de epurare. Actualmente, volumul zilnic de producere a nămolurilor acumulate din
sistemul municipal de canalizare se estimează la circa
1500 m3. Problema deșeurilor lichide (nămolurilor),
formate ca rezultat al epurării apelor uzate, este una
specifică, deoarece procesarea și utilizarea acestora
este cu mult mai complicată și costisitoare. Prelucrarea deșeurilor lichide atrage după sine cheltuieli considerabile pentru deshidratare, stabilizare, dezinfectare,
iar lipsa unei puteri calorifice considerabile reduce la
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minimum posibilitatea incinerării ulterioare a acestora în scopuri economice. Pentru eliminarea poluării
mediului, care ar putea fi provocată de procesele de
uscare și mineralizare a nămolului, administraţia SA
„Apă-Canal Chișinău” a recurs la utilizarea sacilor din
geotextil de tip Geotube, în care se pompează nămolul
brut după condiţionarea prealabilă a acestuia cu floculant organic. Deshidratarea nămolului la SE din Chișinău cu ajutorul sacilor Geotube este o măsură temporară, utilizată în perioada proiectării și construcţiei
instalaţiilor noi ale Staţiei de epurare a apelor uzate,
care va prevedea implementarea unor procese și tehnologii avansate de prelucrare a nămolului și, ceea ce
este la fel de important, cu costuri de exploatare net
superioare celor existente în prezent.
Experienţa ţărilor Uniunii Europene în domeniul
gestionării deșeurilor lichide (nămolurilor) formate la
staţiile de epurare a apelor uzate, care sunt procesate
cu utilizarea celor mai performante tehnologii, instalaţii și utilaje, denotă oportunitatea utilizării acestora
în calitate de îngrășăminte organice la cultivarea diferitelor culturi agricole, la fertilizarea și restabilirea solurilor. Ca urmare a aplicării în premieră pe scară largă
a metodei Geotube pentru deshidratarea nămolului de
la Staţia de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău,
au fost create condiţii de eliberare în termene restrânse a circa 30 ha de platforme speciale de nămol. Scopul
principal al implementării proiectului respectiv a fost
diminuarea mirosului pestilenţial, eliberarea suprafeţelor de teren pentru proiectarea și construcţia uzinei
de valorificare a deșeurilor menajere și de prelucrare
a nămolurilor formate la Staţia de epurare ca rezultat
al epurării apelor uzate, precum și proiectarea și construcţia unei noi staţii de epurare. Pentru salubrizarea,
compostarea și dezinfectarea în condiţii naturale a nămolului deshidratat a fost nevoie de edificarea unor
depozite speciale.
Actualmente, este în fază de elaborare studiul de
fezabilitate „Programul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în municipiul Chișinău”, executat și
finanţat din fondurile unui grant extern, oferit de Uniunea Europeană, menit să identifice cu certitudine tipul instalaţiilor de deshidratare și tratare a nămolului.
Însă, cu părere de rău, rămâne nesoluţionată problema utilizării ulterioare a nămolului, deoarece în ţara
noastră nu este stabilită o concepţie bine determinată
la acest subiect.
Subliniem că, în plan mondial, nămolurile (deșeurile) formate în procesul epurării apelor uzate la
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staţiile (uzinele) de epurare, parcurg un ciclu bine
determinat: formarea, stabilizarea, deshidratarea și
scoaterea completă din circuit, astfel încât acesta să nu
mai figureze ca deșeu. Produsul final se obţine prin
trei metode bine cunoscute: a) incinerarea (arderea);
b) depozitarea în depozite speciale; c) utilizarea în calitate de fertilizant și îngrășământ organic.
În prezent, o mare parte din nămolurile (deșeurile) formate în procesul epurării apelor uzate la Staţia
de Epurare a mun. Chișinău se află în etapa de finalizare a ciclului de prelucrare. Dacă în cel mai apropiat
timp nu se va identifica concepţia utilizării definitive (incinerarea sau utilizarea în calitate de fertilizant
și îngrășământ organic) a nămolurilor din Chișinău,
aceasta va complica semnificativ procesul de adoptare a deciziilor pentru stabilirea proceselor tehnologice
de epurare a apelor uzate și de procesare a nămolurilor, inclusiv a celor care pot fi implementate în cadrul
proiectării și reconstrucţiei Staţiei de Epurare a mun.
Chișinău.
La ora actuală, în mun. Chișinău lipsesc cu desăvârșire industriile grea, chimică, altele cu risc sporit
de poluare și, drept urmare, nămolurile provenite de
la Staţia de Epurare, practic, nu conţin metale grele,
substanţe toxice sau chimice. Prin urmare, nămolurile formate la Staţia de Epurare, după deshidratare,
stabilizare și dezinfectare, imediat din depozitele
amenajate, pot fi utilizate în calitate de fertilizant și
îngrășământ organic pe câmpurile arabile. Însă nămolurile respective pot fi utilizate doar cu condiţia
efectuării unor studii prealabile profunde, care vor
stabili cum influenţează substanţele organice și chimice din nămol asupra solului, culturilor agricole și
cum concentraţia restantă a acestor substanţe migrează în cerealele recoltate. Concomitent, este necesar de studiat cum influenţează asupra animalelor
consumul, în calitate de hrană, a cerealelor și plantelor recoltate pe câmpurile agricole, unde au fost
utilizate nămolurile de la staţiile de epurare. Aceste
studii urmează a fi efectuate de către specialiști bine
pregătiţi în domeniu, pe terenuri agricole concrete,
ţinându-se cont de tipul, componenţa și structura
solului, cu respectarea dozelor minime și maxime
de nămol, precum și cu monitorizarea permanentă a concentraţiilor de substanţe minerale permise
pentru cultivarea plantelor respective.
În asemenea circumstanţe, cert este faptul că procesul de utilizare a nămolurilor în calitate de îngrășământ organic va parcurge o cale foarte lungă și comRevista Apelor nr. 14, 2011

plexă, dar, în același timp, foarte importantă din punct
de vedere economic și social.
Staţia de Epurare a mun. Chișinău are cea mai
mare capacitate de epurare a apelor uzate și de formare a unor volume impresionante de nămoluri din
ţară. În depozitele acestui obiectiv deja sunt stocate peste 300 mii m3 de asemenea reziduuri, masa
cărora se majorează în ritm galopant. Deși soluţionarea problemei în cauză ţine de competenţa
organelor de conducere ale SA „Apă-Canal
Chișinău”, aceasta nu
poate fi elucidată fără
implicarea activă a factorilor de decizie din
municipiu, întrucât, în
imediata vecinătate a
Staţiei de Epurare, nu
există suficiente terenuri arabile pentru dispersarea îngrășămintelor organice. În plus,
și localnicii sunt împotriva transportării nămolurilor deshidratate
atât în raza urbei, cât și
în localităţile limitrofe.
Utilizarea nămolurilor pe câmpuri în calitate de îngrășăminte organice va duce la eliberarea
terenurilor, unde în prezent sunt depozitate volume
enorme de nămoluri. Aceste terenuri se află în raza
orașului și sunt foarte preţioase. În condiţiile, în
care SA „Apă-Canal Chișinău” dispune de servicii
specializate și de laboratoare performante, acreditate atât la nivel local, cât și internaţional, conducerea
instituţiilor de stat și a celor locale, abilitate în domeniu, sunt obligate să impulsioneze aceste activităţi. În calitate de prim pas, ar fi necesar de a iden-

tifica o suprafaţă de 250-300 ha de câmpuri arabile
pentru cultivarea grâului, orzului, porumbului, soiei, pomilor fructiferi și, de ce nu, a arbuștilor pentru înverzirea mun. Chișinău, terenuri care necesită
a fi transmise condiţionat în gestiunea economică a
SA ”Apă-Canal Chișinău”. Ultima, pe cont propriu,
va iniţia lucrări de transportare și înglobare a nămolurilor de la SE Chișinău. Concomitent, pe aceste

terenuri, se vor cultiva culturi tehnice și cerealiere,
efectuându-se toate investigaţiile necesare, pe toată
perioada de studiu, în conformitate cu prevederile actelor normative și practicile UE din domeniu.
Rezultatele investigaţiilor și informaţia obţinută în
cadrul studiului, ulterior, vor sta la baza elaborării
regulamentelor și a normativelor necesare pentru
utilizarea nămolurilor, pe scară largă în toată ţara,
fapt care i-ar încuraja pe fermieri la o mai largă utilizare a acestui îngrășământ organic valoros.

Apă cu proteine
Apa de mare este o substanţă cu valoare nutritivă deloc neglijabilă. Într-un centimetru cub de așa apă se conţin
1,5 grame de proteine și alte substanţe. Savanţii au calculat că, după valoarea sa nutritivă, Oceanul Atlantic
este echivalent cu 20 mii de recolte, adunate anual de pe toată suprafaţa uscatului.
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EXPERIENŢA ELVEŢIEI PRIVIND
ADMINISTRAREA DESCENTRALIZATĂ
ÎN BAZA EXEMPLULUI DE ADMINISTRARE
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ
Dr. jur. Nicole Töpperwien1

Acest material prezintă un șir de experienţe ale Elveţiei privind administrarea descentralizată.
Accentul se pune pe nivelul local de prestare a serviciilor comunale, în particular a serviciului de
aprovizionare cu apă, precum și pe noile tendinţe în managementul public, menite să sporească
nivelul de prestare a serviciilor.
Administrarea descentralizată în Elveţia
Elveţia este o ţară federativă, cu trei niveluri de
guvernare: central (nivelul federal), cantoanele (nivelul de mijloc) și comunele (nivelul local). În Elveţia

există 26 de cantoane și aproximativ 2600 comune.
Cantoanele decid asupra organizării lor teritoriale,
a împuternicirilor și resurselor atribuite comunelor.
Există diferenţe substanţiale, de la canton la canton,
privind mărimea și organizarea comunelor în funcţie
de împuternicirile și resursele lor.
În general, comunele din Elveţia sunt mici și cu
un număr redus al populaţiei. În medie pe ţară, co-

munele Elveţiei au câte 2999 locuitori. Din punct de
vedere demografic, cantonul Grisons are cele mai mici
comune, cu o medie sub 1000 de locuitori pe comună.
Cu toate acestea, ca suprafeţe (cantonul se află într-o
regiune muntoasă), Grisons are unele dintre cele mai
extinse comune. Din punct de
vedere statistic, cantonul Basel
Stadt are cele mai populate comune cu o medie de 64000 de
locuitori. Comunele sunt foarte
urbanizate și ocupă o suprafaţă
destul de redusă. Actualmente
cea mai puţin populată comună
este Corippo din cantonul Ticino, cu o populaţie mai mică de
20 locuitori. Cea mai populată
comună a Elveţiei, orașul Zurich, are aproximativ 370000 locuitori. În plus, pe lângă orășele,
s-au dezvoltat numeroase așezări
urbanizate. De exemplu, 131
de comune sunt considerate ca
aparținând municipiului Zurich
, cu o populaţie totală de aproximativ un milion de locuitori.
De asemenea, există o diferenţă
semnificativă în ceea ce privește condiţiile socio-economice ale comunelor. Cu toate acestea, indiferent de
condiţii, comunele unui canton tind să aibă aceleași
împuterniciri, sarcini și sunt în egală măsură responsabile în faţa cetăţenilor în domeniul prestării serviciilor.
Diversitatea comunelor, în funcţie de numărul
populaţiei și a gradului de urbanizare, aduce nume-

1 Dr. jur. Nicole Töpperwien, L.L.M. este unul dintre membrii fondatori ai Ximpulse GmbH. Ximpulse este un centru de consultanţă independent cu sediul în Elveţia, constând dintr-o echipă de experţi specializaţi în organizarea de stat, guvernare și drepturile omului, precum
și în proiectarea și facilitarea proceselor multistrat. Nicole Töpperwien lucrează, în principal, cu probleme de reformă teritorială, descentralizare şi federalism, precum şi alte mecanisme de împărţire a puterii.
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roase provocări sistemului de prestare a serviciilor. În
timp ce majoritatea localităţilor rurale elveţiene (cu un
număr mic al populației) optează pentru servicii de
calitate înaltă având administraţii mici și resurse limitate, comunele din aglomeraţiile de tip urban trebuie
să găsească soluţii pentru armonizarea politicilor și a
sarcinilor financiare privind problemele și infrastructura urbană.
Există diferite moduri de abordare a problemelor
din comunităţi. În particular, cantoanele cu un număr
ridicat de comune mici promovează fuziunea comunelor. Numărul comunelor a scăzut semnificativ în ultimii 10 ani (de la 2896 comune în anul 2000 s-a ajuns
la 2584 comune în 2010). Se prognozează că această
tendinţă se va menţine. Totodată, experienţa arată că
comunele mai mari nu neapărat prestează și servicii
mai eficiente, iar cererea cetăţenilor pentru servicii
mai eficiente crește proporţional cu mărimea comunei. Alte abordări includ fortificarea cooperării între
comune (ca o alternativă a fuzionării comunelor) și
creșterea nivelului de profesionalism al administraţiilor în acord cu principiile Noului Management Public.
În continuare, vom analiza problema apei prin
prisma unor experienţe locale din Elveţia privind prestarea serviciilor respective, prezentând, totodată, noile tendinţe în sporirea nivelului de profesionalism și
administrare a domeniului dat.
Managementul apelor în Elveţia
În conformitate cu legislaţia elveţiană, cantoanele
deţin dreptul exclusiv de exploatare a unor resurse, inclusiv a apei. Unele constituţii ale cantoanelor acordă
comunelor dreptul de exploatare, de exemplu în cantonul Grisons. În Elveţia aflarea în proprietate privată
a apei nu este interzisă, dar legea federală stipulează că
resursele de apă sunt deţinute public, în particular de
către cantoane. Cantoanele limitează deţinerea privată
a apei din surse mari precum lacurile și râurile. Cantonul Grisons este unul dintre cantoanele cu cele mai
multe surse de apă, dar, în același timp, este și cel mai
restrictiv în ceea ce privește deţinerea privată a acestora. Legislaţia acestuia interzice privatizarea surselor de
apă încă din anul 1862.
Apa este cea mai importantă resursă naturală din
Elveţia. De exemplu, 60% din energia electrică consumată în ţară este produsă cu ajutorul apei, aici existând
peste 1000 de hidrocentrale. În plus, resursele acvatice
sunt utilizate în scopuri potabile, de irigare și recreative. Cu toate acestea, veniturile provenite din exploatarea surselor de apă sunt mai mici de un procent din
bugetul total al cantoanelor. Majoritatea legislaţiilor
cantonale privind resursele naturale, inclusiv resursele
de apă, au fost elaborate spre sfârșitul secolului XIX,
odată cu primele exploatări sistematice. Aceste legi au
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fost modificate în mod semnificativ din 1980 încoace, în principal din considerente de mediu. A fost o
reorientare de la exploatare la protecţie și conservare. Având un grad de responsabilitate sporit față de
protecția mediului, administraţia centrală a dobândit
mai multe competenţe în ceea ce privește gestionarea
resurselor naturale. Regulile federale, de exemplu, includ dispoziţii privind controlul calităţii apei, protecţia
apelor freatice și furnizarea de apă potabilă în situaţii
de urgenţă. Cele mai multe dintre regulamentele federale sunt reglementări-cadru, care permit cantoanelor
și comunelor să le specifice și să le pună în aplicare.
Cele mai multe probleme legate de apă sunt reglementate de cantoane și comune. Aceste reglementări
diferă de la canton la canton. Unele cantoane oferă
legislaţii-cadru, care includ, în mare parte, doar niște principii generale pentru comune, alte cantoane au
adoptat reglementări mult mai detaliate. Comunele
pot adopta propria lor legislaţie a apei în cadrul prevăzut de nivelul federal și cantonal. Comunele sunt,
de exemplu, responsabile de furnizarea apei și tratarea
apelor reziduale.
Furnizarea apei este, în principal, sarcina comunelor, cantoanele având doar o funcţie de supraveghere. Deja s-au format unele organizaţii regionale de
alimentare cu apă, cu toate acestea, în cele mai multe
cazuri, comunele îndeplinesc de sine stătător sarcina
respectivă sau deleagă sarcina către alte structuri, de
exemplu, către întreprinderile de apă de pe teritoriul
comunei. Întreprinderile de apă au identitate juridică
proprie, dar sunt strâns legate de comună.
Exemplu: În comuna Wittenbach a cantonului St.
Gallen a fost creată o societate de apă. Administrarea
societăţii se face prin intermediul adunării cetăţenilor,
al unui consiliu administrativ și a unei comisii speciale
de audit. Adunarea cetățenilor este principalul organ
de decizie. Toţi cetăţenii cu drept de vot din comuna
Wittenbach pot vota în cadrul adunării membrilor
societăţii. În plus, și persoanele care deţin imobile în
comună au dreptul la vot, chiar dacă acestea nu deţin
cetăţenia Elveţiei sau nu locuiesc permanent în cadrul
comunei. Adunarea cetăţenilor, de exemplu, decide
statutul întreprinderii, bugetul, conturile, cheltuielile
unice mai mari de 300’000 CHF sau cheltuielile recurente mai mari de 30’000 CHF, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare, aderarea la și cooperarea cu
alte societăţi sau comune. Adunarea cetăţenilor alege
consiliul administrativ. Consiliul de administraţie formează cel mai înalt organ executiv al societăţii de apă.
În societatea Wittenbach organul executiv este format
din președinte și șase membri.
Majoritatea structurilor organizatorice ale furnizorilor de apă sunt mai vechi de 100 de ani. Liberalizarea
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pieţei de apă este limitată. Cele mai multe companii de
livrare a apei sunt proprietate publică. Ele sunt fie deţinute de comuna însăși, fie de utilizatorii de apă. Acest lucru
înseamnă, de asemenea, că există o concurenţă tot mai
directă între furnizorii de apă. În cele mai multe cazuri,
furnizorii de apă funcţionează bine, dar cu toate acestea unii susţin că o concurenţă limitată ar putea reduce
voinţa de reformare, determinând eficienţa scăzută și
strategiile investiţionale conservatoare. Pe de altă parte,
controlul democratic asupra furnizorilor de apă și concurenţa limitată au încurajat crearea și întreţinerea sistemelor de apă de înaltă calitate, cu o perspectivă pe termen
mediu și lung. Nu există indicatori de ţară și standarde
care ar permite efectuarea unei comparaţii obiective între
diferite forme de organizare.
Cantitatea de apă potabilă produsă echivalează cu
2% din apa provenită din precipitaţii. Apa consumată
în Elveţia provine în proporţie de 40% din izvoare de
suprafaţă, 40% din apele freatice și 20% din lacuri și
râuri. În majoritatea cazurilor, este suficient să se desfășoare doar controale regulate ale calităţii apei, deoarece, în general, ea îndeplinește cerinţele de calitate
pentru apa potabilă. Cu toate acestea, apa provenită
din lacuri și râuri trebuie să fie supusă tratării pentru a
putea fi folosită ca apă potabilă. În plus, întreaga cantitate de apă uzată trebuie să fie epurată înainte de a fi
deversată în emisar. Responsabilităţile de furnizare și
epurare a apei pot fi îndeplinite de diverse organizaţii.
Cea mai răspândită sursă de apă este reţeaua de
distribuţie. Un metru de reţea costă în jur de 600 CHF.
Lungimea totală a reţelei elveţiene de distribuţie a apei
constituie 53000 km. Aproximativ 2% dintre conducte sunt înlocuite în fiecare an. Durata de exploatare a
conductelor este de 50 de ani. Întreţinerea și reînnoirea
periodică a sistemului de conducte constituie una dintre sarcinile majore ale furnizorilor de apă. Furnizorii
sunt responsabili de montarea conductelor principale,
iar consumatorii – de conectarea propriilor locuinţe la
reţeaua de distribuţie. Odată montate, branșamentele
sunt deţinute și întreţinute de către furnizorul de apă.
Furnizorul de apa este, de asemenea, responsabil de
instalarea și buna funcţionare a apometrelor.
În general, furnizorii de apă trebuie să-și acopere cheltuielile din taxele plătite de utilizatori. Cu toate
acestea, în cazul unor investiţii speciale care ar duce la
o îmbunătăţire a sistemului de apă, utilizatorii pot fi
rugaţi să contribuie financiar. În special, zonele rurale
amplasate pe arii extinse ar putea întâmpina probleme la colectarea fondurilor necesare pentru investiţii.
Cele mai multe cantoane (și, în unele cazuri, Confederaţia Elveţiană) acordă sprijin financiar. În plus, există asociaţii care finanţează suplimentar comunele, de
exemplu pe cele amplasate în zone montane.
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Exemplu: Asociația comunelor montane caută
sponsori în domeniul furnizării de apă (Schweizer
Patenschaft für Berggemeinden). Ea primește aproximativ 400 de cereri pe an din partea diferitelor comune din Elveţia. Un exemplu elocvent, în acest sens,
este comuna Vrin din cantonul Grisons. Sistemul ei
de alimentare cu apă are nevoie de renovare. Costurile totale sunt estimate la 2.16 mln. CHF. Comuna va
primi subvenții de la Confederaţie și canton în valoare de 746500 CHF, iar comuna poate contribui numai
217163 CHF, ceea ce lasă un gol de 529337 CHF.
Cele mai multe sisteme de alimentare cu apă potabilă sunt supradimensionate, deoarece în anii 60-70
ai secolului trecut comunele prognozau o creștere a
consumului de apă potabilă, în timp ce cererea pe cap
de locuitor a apei potabile a scăzut. Consumul mediu
pe cap de locuitor pe zi s-a redus de la 500 l în 1981 la
350 l în 2010. Scăderea s-a datorat implementării tehnologiilor noi, dar și unei atitudini mai responsabile
a oamenilor faţă de apa potabilă. Taxele fixe în mare
parte rămân aceleași, indiferent de consumul de apă,
deoarece ele se calculează reieșind din cheltuielile necesare pentru întreţinerea sistemului. Astfel, scăderea
consumului a condus la o creștere a preţului unui metru cub de apă. Scăderea consumului de apă nu va
reduce factura pe termen lung întrucât preţul final depinde de cât de multă apă poate fi vândută per metru
de conductă. Prin urmare, este dificil să se prevadă stimulente pentru a reduce și mai mult consumul de apă.
Cu toate acestea, o reducere a consumului ar putea ajuta la protejarea resurselor locale, la reducerea
costurilor de producţie (cheltuieli de pompare, de
exemplu), pentru epurarea apelor reziduale, ceea ce
ar constitui o măsură împotriva poluării râurilor și a
lacurilor.
Administraţia federală și a cantoanelor încearcă să
încurajeze comunele pentru a-și îmbunătăţi mecanismele de gestionare a apei. În acest scop, de exemplu, Biroul
Federal de Energie promovează în comune realizările de
ultimă oră în acest domeniu.
Exemplu: Comuna Gordola cu 4400 locuitori este
amplasată parţial pe un deal. Comuna a întâmpinat
probleme în aprovizionarea tuturor cetăţenilor cu apă
pe parcursul lunilor de vară. Analizele au arătat că o
cantitate importantă de apă potabilă se pierdea din cauza scurgerilor din reţea. Era mult mai ieftin să se elimine pierderile decât să se conecteze comuna Gordola
la altă reţea de apă, așa cum propuneau unii experţi.
În cazul de faţă reabilitarea sistemului a costat 10000
CHF, pe când conectarea la altă reţea de distribuţie
ar fi costat aproximativ 15 mln. CHF. Reţeaua de apă
existentă s-a dovedit a fi întrutotul eficientă chiar și în
perioadele lungi de secetă.
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Pe lângă aceasta, administraţia comunei a început
difuzarea, împreună cu facturile lunare, a unor pliante
cu recomandări privind modul de economisire a apei.
Mai mult decât atât, aceasta a elaborat și implementat unele restricţii. Legislaţia comunei specifică foarte clar că aprovizionarea consumatorilor privaţi are
prioritate. Articolul 3 al regulamentului de utilizare a
apei spune: „Livrarea apei către gospodăriile private
are prioritate. Comuna poate refuza livrarea apei pentru alte necesităţi în cazul în care livrarea în cantităţi
normale a apei este periclitată”. De exemplu, bazinele
de înot pot fi umplute doar în urma coordonării cu
autorităţile locale.
Ansamblul măsurilor de renovare a sistemului
de apă existent, încurajările la economisirea apei și
reglementarea consumului nu doar
au limitat variaţiile costurilor planificate pentru o reînnoire a sistemului
de apă, dar au asigurat, de asemenea,
economii ale consumului de energie
și ale costurilor pentru epurarea apei
reziduale. În plus, comuna planifică
să monteze o miniinstalaţie pentru
a genera energie electrică în timpul
scurgerii gravitaţionale a apei de pe
deal spre localitate.
Adoptarea unui set complet de
măsuri pentru lichidarea scurgerilor
din reţea, a măsurilor de reducere a
consumului, economiile de energie
electrică și instalarea minigeneratorului au format un sistem unic de soluţii.
Comuna Gordola a fost foarte apreciată
de către Biroul Federal de Energie pentru adoptarea acestei strategii de ansamblu.
Experienţa Gordolei de asemenea a arătat că,
chiar dacă sunt implicaţi experţii, comuna trebuie să
își asume un rol de frunte și să ofere orientări clare
pentru specialiștii în domeniu. În acest caz, ar fi fost
necesară solicitarea unei expertize care ar argumenta
soluţia optimă.
În timp ce majoritatea comunelor sunt capabile
să gestioneze furnizarea apei pe cont propriu, pentru
protecţia apei și epurarea apelor uzate, în mod normal,
este nevoie de cooperare între comune. Acest lucru,
însă, poate face procesul de luare a deciziilor și de gestionare mai dificil.
Exemplu: În comuna Val-de-Ruz din cantonul
Neuchâtel, calitatea apei scădea din cauza insuficienţei infrastructurii de colectare a apelor uzate, agravate
de utilizarea pe larg a apei freatice ca apă potabilă și
în agricultura intensivă. Deși toţi înţelegeau că măsurile de redresare a situaţiei sunt necesare, procesul
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de luare a deciziilor a fost complicat din cauza structurilor locale de administrare. 16 comune și 6 organizaţii intercomunale erau implicate în procesul de
management al apei. În cazul comunei Val-de-Ruz o
nouă organizaţie a fost creată pentru a prelua responsabilităţile întregii regiuni privind apa potabilă, apele
uzate, sistemele agricole de drenaj și protecţie a apei.
11 comune, prin organizarea unui referendum, au decis să devină membri de sindicat. Principalele organe
ale sindicatului sunt consiliul regional (cu autoritatea
legislativă), comitetul regional (cu autoritatea executivă) și o comisie de audit. Consiliul regional, cu câte
doi reprezentanţi din fiecare comună, alege 5 membri
ai comitetului regional. Aceștia trebuie să fie membri
ai comunelor asociate și să provină din comune dife-

rite. Consiliul regional decide în privinţa cererilor de
aderare din partea altor comune. Ca un mecanism democratic adiţional, 10% din cetăţenii comunelor asociate pot solicita organizarea unui referendum privind
deciziile consiliului regional. În cazul în care se colectează numărul necesar de semnături, în mod obligatoriu trebuie să fie organizate alegeri.
Conștientizarea faptului că epurarea apelor uzate
necesită cooperare nu doar între comune, dar și între
cantoane a dus chiar la revizuirea Constituţiei Elveţiei.
Din 2008 există un nou instrument disponibil pentru
a convinge sau chiar a obliga cantoanele (și, implicit,
comunele) să coopereze în domeniul epurării apelor
reziduale. În conformitate cu art. 48a din Constituţia
elveţiană din 1999, Confederaţia poate declara acordurile intercantonale privind epurarea apelor uzate, în
general, ca având caracter obligatoriu sau poate mandata cantoanele să participe la astfel de acorduri. Până
în prezent, acest instrument încă nu a fost folosit.
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ISTORII CU APA LA SATE

APA DE CALITATE ADUCE SCHIMBAREA
ÎN BINE ÎN LOCALITĂŢILE ŢĂRII
La Sculeni, Ungheni a fost finalizat un important proiect comunitar, și anume construcţia unui
apeduct care a soluţionat radical problemele sătenilor, promiţând să asigure, în timp, ameliorarea situaţiei la capitolul „Sănătate publică” și, totodată, să impulsioneze dezvoltarea economică
a localităţii. Realizarea proiectului a fost posibilă graţie constituirii unui parteneriat viabil între
câteva structuri finanţatoare interne și internaţionale, precum Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Consiliul Raional
Ungheni, Primăria comunei Sculeni. Un rol important în finalizarea cu succes a proiectului estimat la 6 milioane de lei (din această sumă, circa 5,5 milioane le-au revenit SDC și ADA; 300
mii – Consiliului Raional Ungheni; 100 mii – Primăriei Sculeni) l-a avut populaţia și agenţii
economici din localitate care au contribuit suplimentar cu peste 1 milion de lei. Proiectul a fost
implementat de Filiala din Moldova a Fundaţiei SKAT.
Contractul de începere a lucrărilor a fost semnat în decembrie 2009, iar startul activităţii propriu-zise a fost dat în octombrie 2010. Pe parcursul
implementării proiectului s-a executat un volum
mare de lucrări. S-au construit 3 fântâni arteziene,
un rezervor-turn cu capacitatea de 50 m3, un bloc
de operare și control al livrării, 32 fântâni de distribuţie, un sistem de dezinfectare dotat cu lămpi bactericide speciale; s-au pozat circa 26,7 kilometri de
reţele (Ø 25-140).După încheierea acestor lucrări a
fost posibilă conectarea la apă potabilă de calitate a
620 de gospodării casnice cu un număr total de circa 2500 de săteni, precum și a 16 unităţi de business
și sociale, cum ar fi brutăria, magazinele, școala cu
550 de elevi, grădiniţa cu 105 copii, școala de arte cu
60 de elevi, spitalul, casa de cultură etc.
La inaugurarea oficială a sistemului de alimentare cu apă potabilă au participat oficiali, donatori
și primari din satele vecine care au sărbătorit, împreună cu comunitatea, finalizarea cu succes a proiectului. În cadrul ceremoniei, directorul rezident al
SDC, Georgette Bruchez, a felicitat comunitatea și a
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spus că, de când a venit în Moldova, acum doi ani,
a participat la mai multe inaugurări. „Am trăit aceeași emoţie de fiecare dată când cunoșteam oamenii
și vedeam zâmbetele lor”, a spus ea.
Gheorghe Șalaru, ministrul Mediului, a calificat
realizarea acestui proiect drept un prim pas extraordinar în domeniul alimentării cu apă potabilă a
localităţilor rurale din Republica Moldova. Ministrul a propus Primăriei satului Sculeni să continue
eforturile în acest domeniu, urmând ca într-un viitor apropiat să înceapă lucrările de reabilitare a sistemului de canalizare și construcția unei staţii de
epurare.
Directorul de proiect ApaSan, Jonathan Hecke,
a subliniat faptul că, prin construcția sistemului de
alimentare cu apă, s-a realizat o investiţie în viitorul
comunităţii. „Peste 15 ani, când voi veni să vizitez
satul, sper să pot bea un pahar de apă cristalină în
fiecare gospodărie”, a spus el.
Primarul de Sculeni, Vasile Casian, a remarcat că localitatea, fiind situată la frontieră cu UE,
se străduiește să devină o atracţie turistică și că liRevista Apelor nr. 14, 2011

vrarea serviciilor de alimentare cu apă la standarde europene a fost unul dintre obiectivele realizate cu succes. „Având în vedere creșterea accesului
la apă, igiena și condiţiile de trai din Sculeni s-au
îmbunătățit semnificativ, odată cu instalarea cazanelor de căldură, mașini lor de spălat automate și
dușurilor în casele oamenilor”, a spus edilul.
Încă în faza iniţială a proiectului, în localitate a
fost creată asociaţia consumatorilor de apă „Aqua
Sculeni”, aceasta fiind structura ce întrunește, mobilizează și reprezintă beneficiarii de apă din localitate. ACA „Aqua Sculeni” a preluat contractual
gestiunea sistemului de alimentare cu apă potabilă
și prestarea serviciului de aprovizionare cu apă. Totuși, pentru a evita disfuncţiile, inerente oricărui început, pe durata următorului an utilajele și exploatarea lor vor fi supravegheate în cadrul proiectului
ApaSan promovat de SDC. După expirarea acestui
termen, „Aqua Sculeni” va deveni unicul responsa-
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bil de durabilitatea sistemului de aprovizionare cu
apă potabilă prin exploatarea eficientă a reţelei și
garantarea cantităţii suficiente și a calităţii înalte a
apei livrate. Aceste obiective vor fi asigurate și prin
aplicarea unui sistem eficient de taxare (contor individual pentru fiecare consumator) și a unui tarif
la apă accesibil, dar, totodată, care va acoperi cheltuielile de operare și amortizare pentru o perioadă
de 50 ani. „Oamenii au adus o contribuție financiară considerabilă, însă, ceea ce este mai important,
ei au câștigat experienţa de participare și gustul
succesului”, a spus președintele Asociației ”Aqua
Sculeni”.
Din 2001 până în prezent, peste 36000 de persoane din 22 de sate din regiunea centrală a Moldovei au beneficiat de proiecte de construcție a sistemelor descentralizate de alimentare cu apă potabilă,
implementate prin intermediul SDC, cu sprijinul financiar al guvernelor Elveţiei și Austriei.
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PORTUL GIURGIULEŞTI
ÎNTRE REALIZĂRI ŞI PROBLEME
Igor Zaharia, șef al Serviciului Transport Naval, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Pe parcursul ultimilor ani transportul naval intern a avut o evoluție semnificativă, de la darea în exploatare a terminalului petrolier din Portul Internațional Liber Giurgiulești, până la
construcția altor dane pentru prelucrarea multor tipuri de marfă, fapt ce a permis crearea unui
complex portuar modern, cu echipamente performante.
Acest fapt a determinat ieșirea Republicii Moldova din rândul statelor fără acces la mare (state defavorizate, cu potențial mic pentru investiții și dezvoltare)
și încadrarea în rândul statelor maritime. Complexul
portuar din localitatea Giurgiulești are o poziţie geografică foarte favorabilă pentru Republica Moldova,
fiind situat pe sectorul maritim al fluviului Dunărea,
ceea ce o include direct în Coridorul VII Pan-European, TRACECA și contribuie la dezvoltarea căilor
maritime din cadrul OCEMN.
Situația geografică a complexului portuar
Giurgiulești dă posibilitate să se dezvolte fluxul mărfurilor și pasagerilor între Republica Moldova și statele bazinelor Mării Negre, Mării Mediterane cu ieșire la
țările Europei de Est și de Vest prin fluviul Dunărea și
pe calea navigabilă internă Rihn – Main – Dunărea.
La momentul actual, în complexul portuar din localitatea Giurgiulești funcționează terminalul petrolier, terminalul cerealier, portul de pasageri. Totodată, la
sfârșitul anului 2011 va fi finalizată construcția danelor de mărfuri generale, de containere și Ro-Ro. Cele
menționate permit Republicii Moldova încadrarea în
rândul statelor Bazinului Dunărean ca un partener puternic, cu o infrastructură de transport dezvoltată și
atractivă pentru preluarea mărfurilor de tranzit. Pe de
altă parte, Republica Moldova poate promova politica
sa în domeniul transportului naval pe plan național și
internațional, creând condiții favorabile de activitate
pentru agenții economici din Republica Moldova și de
peste hotare.
Complexul portuar din localitatea Giurgiulești
este mai atractiv în comparație cu alte porturi de acest
gen în virtutea faptului că are căi de acces mai dez-
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voltate (auto, feroviare) și posibilitate de transbordare
pe mijloace plutitoare de navigație internă, care pot
transporta încărcăturile în amonte pe râul Prut. Cu
alte cuvinte, complexul portuar este un nod multimodal foarte dezvoltat.
În acest context, Complexul portuar din localitatea Giurgiulești prezintă un concurent foarte puternic
pentru porturile ucrainene situate pe fluviul Dunărea,
motiv pentru care partea ucraineană are intenții de
stopare a activității acestuia, invocând, total neîntemeiat, pericolul ecologic.
Afirmațiile părții ucrainene nu rezistă criticii,
deoarece la inițierea construcției Complexului portuar din localitatea Giurgiulești, în conformitate cu
convențiile internaționale la care Republica Moldova
este parte, a fost efectuată o analiză a impactului asupra mediului care a fost expediată structurilor abilitate
române și ucrainene. Din partea acestor state nu au
parvenit obiecții sau propuneri pe marginea analizei
prezentate. Mai mult ca atât, terminalul petrolier din
Portul Internațional Liber Giurgiulești este echipat cu
mijloacele cele mai performante în domeniul combaterii incendiilor și prevenirii unor eventuale scurgeri
de produse petroliere, iar la efectuarea operațiunilor
de descărcare a produselor petroliere la danele terminalului petrolier sunt pregătite de intervenție o șalupă
pentru combaterea incendiilor, pentru prevenirea
scurgerii și colectarea produselor petroliere din apă.
Deci, sunt luate toate măsurile necesare conform prevederilor internaționale. Mai mult ca atât, complexul
portuar din localitatea Giurgiulești este cu mult mai
sigur ca structurile similare din Ucraina.
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Svetlana PANAIOTOVA,
Asociaţia femeilor din Găgăuzia, Comrat:
- Pentru sudul Moldovei apa este mai mult decât un simbol al bunăstării.
Este la propriu o sursă de existenţă. În timp ce în restul republicii problema apei
potabile are mai mult aspect calitativ, în stepa Bugeacului populaţia nu stă
bine nici la capitolul „Cantitate”. Sursele naturale de apă potabilă sunt și puţine,
și de calitate îndoielnică. Este suficient să spun că locuitorii Comratului nu au
acces permanent la apa din sistemul centralizat, aceasta fiind livrată conform
unui grafic, dimineaţa și seara. Și doar sâmbăta consumatorii pot beneficia de
apă potabilă nestingherit, pe durata întregii zile.

Ion ȘARANUŢ,
primarul comunei Bubuieci, municipiul Chișinău:
- Localitatea în care activez ca primar, practic, și-a rezolvat problema
aprovizionării populaţiei cu apă potabilă sigură. Circa 90% din gospodării și
instituţii sociale sunt conectate la apeductul centralizat, gestionat de SA „ApăCanal Chișinău”. În această situaţie, vechile surse de apă, fântânile de mină, șiau cam pierdut rostul, unde mai pui că, potrivit analizelor, conţinutul de nitraţi,
nitriţi și alte substanţe periculoase pentru sănătatea omului în apa din fântâni
depășește de 500 de ori cotele maxime admisibile.
Din discuţiile pe care le am cu primarii din alte localităţi rurale ale
municipiului deduc că problema fântânilor de mină, scoase din uzul popu-

Nicolae CREŢU,
student, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, UTM:
- În suita evenimentelor prilejuite de Hramul Chișinăului redeschiderea
pentru public a vechiului castel de apă din strada Mateevici, care găzduiește
actualmente Muzeul orașului, a trecut oarecum neobservată. Și e păcat.
Acest castel sau turn de apă, cum i se mai spune, prezintă interes nu
numai pentru cei care studiază aspectele inginerești ale aprovizionării capitalei
cu apă potabilă, dar și pentru viitorii arhitecţi, preocupaţi de proiectarea obiectelor industriale și de altă menire decât cea locativă.
Puţini cunosc că turnul de apă din preajma blocului central al USM a fost
construit încă în 1892 după proiectul cunoscutului arhitect Bernardazzi. Iniţial
a servit ca fântână arteziană, de unde o bună parte a populaţiei Chişinăului
acelor vremi se alimenta cu apă potabilă. Ulterior, construcţii cu aceeaşi
destinaţie au apărut şi în alte părţi ale oraşului, de exemplu la Botanica, unde,
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Potrivit specialiștilor în domeniu, situaţia ar putea fi ameliorată doar prin
intermediul unor investiţii care ar permite modernizarea sistemului. Însă, cu
regret, nu toţi consumatorii înţeleg acest lucru, admiţând datorii și consumuri
exagerate. Este o situaţie ce ţine de mentalitatea populaţiei, care, însă, nu are
nimic în comun cu tradiţia locuitorilor din sudul ţării, aceasta fiind una de maximă grijă și apreciere faţă de „lichidul vieţii”.
În acest context, ar fi bine ca „Revista Apelor” să iniţieze o campanie de
educare a populaţiei, în special a copiilor și tinerilor, în spiritul protecţiei și atitudinii grijulii faţă de resursele naturale, în general, și faţă de apă, în particular.
Efectul unei atare campanii ar fi cu atât mai important, cu cât publicaţia apare
și în limba rusă, fiind distribuită prin bibliotecile locale.

laţiei odată cu conectarea la apeduct, este tot mai acută. Pe lângă faptul
că necesită mijloace pentru îngrijire, clorare etc., fântânile continuă să fie
un pericol pentru săteni, care, în unele situaţii, ar putea fi tentaţi să le folosească în calitate de sursă de apă potabilă. Ca exemplu pot servi cazurile
de avariere a apeductului centralizat, când este sistată inopinat livrarea
apei pentru perioade mai mari. Chiar în luna octombrie am avut o atare
situaţie, când preţ de aproape 24 de ore întreg sectorul Botanica, inclusiv
comuna noastră au rămas fără apă. Atunci mulţi săteni din Bubuieci au folosit apa din fântânile de mină pentru necesităţile gospodăriei. Și râmâne
să sperăm că doar în scopuri tehnice, nu și potabile.
Consider că soarta fântânilor de mină din localităţile Moldovei, conectate la surse de apă sigură, urmează a fi decisă la nivel de stat.

pe lângă o unitate de pompieri, se înalţă şi în prezent un obiect similar. Este
demn de urmat exemplul arhitecţilor de odinioară care puneau suflet chiar şi în
construcţiile cu menire industrială.
Cât priveşte redeschiderea Muzeului oraşului, ar fi bine, cred, ca
expoziţia de fotografii care relevă istoria serviciului chişinăuian de aprovizionare cu apă, reprezentat astăzi de SA “Apă-Canal Chişinău”, să se
extindă. Orice chişinăuian ar trebui să cunoască drumul parcurs de această
întreprindere vitală de la acea primă tranşă a apeductului municipal cu o
capacitate de 200 mii de căldări de apă pe zi, captată din izvoarele de la
poalele colinei Mazarache, până la actualul sistem de reţele de alimentare
cu apă cu o lungime de 1560 km şi de canalizare cu lungimea de 900 km,
cu instalaţii de captare a apei din Nistru, cu capacitatea totală de 384,9
mii m3 pe zi, o staţie de tratare a apei, o staţie de epurare a apelor uzate, o
conductă de ape subterane etc.
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NOUTĂŢI EDITORIALE

HARTA ECOLOGICĂ A BAZINULUI R. BÎC
Informația de mediu în Moldova este o parte slabă a domeniului respectiv. Mulți dintre
noi ar vrea să știe ce fel de apă bem, cu ce fel de aer respirăm, ce substanțe chimice periculoase se conțin în fructe și legume etc. Am vrea să dispunem de date privind
cantitatea de apă care curge în râuri, volumul de apă extras și consumat în
diferite scopuri. Din păcate, instituțiile statului nu dispun, la momentul actual, de echipament modern și structuri bine organizate pentru a monitoriza la nivelul cuvenit calitatea
mediului. În consecinţă, statistica respectivă
nici pe departe nu este exactă.
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La nivel de sub-bazin, cum ar fi cel al râului Bîc,
situația e și mai gravă. Autorii hărții bazinului acestui
râu, publicație recent apărută la editura ”Continental
Grup”, s-au confruntat cu multe greutăți pentru a colecta, generaliza și introduce în format electronic, apoi
pe hârtie, informația privind apele de suprafață, freatice și de profunzime, alte date care influențează calitatea acestei resurse naturale importante, dar și impactul
schimbărilor mediului ca rezultat al activității umane.
Examinând rețeaua hidrografică a bazinului, ne
confruntăm cu un tablou destul de pestriț - numărul
mare de linii albastre întrerupte, fapt ce ne vorbește
că, cel puțin într-o perioadă a anului, apa din râuri
dispare. Cu mici excepții, r. Bîc și afluenții săi sunt reprezentaţi cartografic prin asemenea linii. Și asta chiar
dacă nu ne aflăm într-o zona geografică de pustiu.
Potrivit materialului informativ oferit de hartă, în
bazin sunt situate două rezervații științifice - ”Codru”
și ”Plaiul Fagului”, alte arii protejate și monumente ale
naturii. De asemenea, sunt indicate plantele și animalele rare, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.
Avem arătate și câteva zone umede, chiar dacă nu au
statut oficial. Rețeaua de monitorizare este prezentată de punctele de dislocare a posturilor de control ale
Centrului Hidrometeo.
Pe hartă găsim date privind localitățile care dispun de apeduct și canalizare, inclusiv proporțiile conectării populației la aceste servicii, cu indicarea tipului resursei (izvor captat, sondă arteziană, apă curgă-

toare). Sunt arătate obiectivele cu impact major asupra
mediului: depozitele de chimicale, rampele autorizate
pentru deșeuri solide și gunoiștile spontane, minele
terestre și subterane, depozitele petroliere și stațiile
PECO, altele.
La început, harta se descifrează cam greu. Alături
de semnele convenționale cunoscute, apar desene mai
rar uzitate, poate nu prea obișnuite pentru noi, pe care
trebuie să le memorizezi bine.
Produsul cartografic obținut este prima încercare
de acest gen și poate fi trecut de unii experți la categoria celor „crude”. Însă volumul de informație, pe care
poate să-l găseasca un cititor curios, este destul de impunător, ceea ce face ca publicația să aibă și un preț ca
atare.
Harta este executată la scara 1:170 000, tirajul –
500 exemplare. Este distribuită instituțiilor și persoanelor cu atribuții în gospodărirea apelor, autorităților
publice din teritoriul bazinului, precum și ONG-urilor
de mediu, bibliotecilor din satele și orașele din bazin.
Cei ce doresc să ia cunoștință de această publicație se
pot adresa la autori, editori sau la sediul OT Chișinău
a MEM.
Proiectul, în cadrul căruia a fost elaborată și tipărită harta, a fost finanțat din mijloacele Fondului Ecologic Național. Autorii exprimă mulțumiri colaboratorilor Inspectoratului Ecologic de Stat și ai inspecțiilor
ecologice raionale pentru contribuția la colectarea datelor.

Cea mai scumpă apă
Apa poate fi gratuită, dar poate costa și foarte scump. Cea mai scumpă apă din lume se vinde în orașul american Los-Angeles.
Producătorii ambalează lichidul preţios în sticle ornate cu cristale Swarovski. Un litru de așa apă costă 90 $.
Bem 35 tone de apă într-o viaţă
Fără hrană omul poate trăi circa șase săptămâni, fără apă 5-7 zile. Pe parcursul vieţii sale omul bea aproximativ 35 tone de
apă.
E mai uşor să obţii gheaţă din apă fierbinte
Care apă se va transforma mai repede în gheaţă – cea rece sau cea fierbinte? Dacă e să gândim logic, fireşte că cea rece!
Raţionamentul este cât se poate de clar: apa fierbinte are nevoie de mai mult timp pentru a atinge temperatura de îngheţ,
decât cea rece. Cu toate acestea, experimentele demonstrează contrariul – anume apa fierbinte se transformă mai repede
în gheaţă.
O explicaţie plauzibilă a acestui fenomen deocamdată nu există. Poate că răspunsul ar trebui căutat în diferenţa dintre
suprarăcire, evaporare, formarea gheţii. Nu este exclus că de „vină” este convecţia sau impactul gazelor lichefiate, diferit
asupra apei fierbinţi şi asupra celei reci.
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ABSTRACT

The magazine’s editorial entitled “Prospects and challenges of water supply and sanitation sector” reflects upon
the expected significant increase in next year of the financial allocations from foreign donors for this sector.
The Delegation of the European Union announced it
would allocate towards the 2013, up to 1100 million lei in
two installments in 2011 and 500 million lei respectively,
600 million lei in 2012. The World Bank intends in these two years to provide the allocation of 120 million lei
for rural areas. The European Bank for Reconstruction
and Development, the governments of Switzerland, Czech Republic, Austria, Sweden, Turkey, Kuwait and other
countries will continue to support water related projects
in a large number of both towns and villages of Moldova. But the question arises whether we are ready for
such amount of financing? The absorption capacity of
financial assistance would be the first challenge to face.
Another one would be the issue on identification of appropriate sources of drinking water in compliance with
sanitary requirements. A number of projects in rural areas are already stopped because of this. Another real challenge presents the overcoming of a passive attitude of the
population, but also local authorities, to resolve existing
water supply and sanitation issues in their communities.
Under the heading “Water News” the reader learns
about signing of the Memorandum on Cooperation regarding the drinking water supply in seven administrative-territorial units of the Northern part of the country
(Soroca, Florești, Drochia, Râșcani, Sângerei, Telenești,
and Balti municipality) with the connection to water-pipe Soroca-Bălţi, which is expected to be leased by a private company. In the story entitled “Seminar dedicated to
the Protocol on Water and Health” we learn that it was aimed at examining the achievement of the national target
indicators regarding the implementation of the Protocol
on Water and Health, developed with the support of the
Economic Commission for Europe and the Swiss Agency
for Development, as well as fixing of the following steps
towards the implementation of Protocol’s provisions.
Following that the reader is informed regarding the
ordinary meeting of the Subgroup on Water Monitoring
which agenda included the finalizing of consultations
upon the preliminary List of surface water bodies along
with the List of potential locations for surface water
quality monitoring. Also during the meeting the Draft
Strategy for selecting parameters of surface water quality
monitoring and Draft Procedure on identification, delineation and classification of surface water bodies were
presented and discussed. Another topic discussed during
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the meeting focused on opportunities in real-time monitoring of surface waters.
A whole new story is presented in the article entitled
“Water and sanitation sector challenges targeted by the
Community of Practitioners from Moldova”. The Community of Practitioners (CP) is designed as a platform for
professionals in water supply and sanitation sector, which serves as a basis for implicit and explicit knowledge
and experience exchange, share of new ideas and trends,
along with the reinforcement of general knowledge in
this sector. The issues discussed at CP meeting and via
email included Regionalization of water supply services
in Moldova, the activity Water Consumer Associations,
the contents of “Water and Sanitation” chapter of the
Draft National Environmental Strategy of the Republic
of Moldova until 2015, etc.
Next heading is called “The project Prut - Nisporeni
entering the phase of practical implementation” describes
donors (Governments of Austria and Switzerland and
the European Union) and rayonal authorities’ efforts on
water supply from the Prut River of Nisporeni town and
neighbor villages.
The 7th meeting of the Sectoral Council for Foreign
Assistance Coordination in the field of “Environment,
water and sanitation” which took place on October 18,
2011 opened the discussions regarding the proposed
reforms in irrigation sector, upgrading the socio-economic development strategy of Râșcani and Cahul districts,
along with the technical assistance project on water supply and sanitation. Additionally waste management issues were outlined, along with new challenges which emerged in this area, but also relevant solutions to mitigate
them.
The article on “Outcomes of 7th Environment for Europe Ministerial Conference in Astana” – provides a brief
summary on the most important event in the field for the
last four years. The Conference’s two main theme which
as well reflect our country’s priorities were Sustainable
management of water and water-related ecosystems; and
Greening the economy: mainstreaming the environment
into economic development. The speech of George Șalaru, Minister of Environment during the plenary session
highlighted issues of cross border cooperation activities,
more in detail cooperation with Romania. Additionally
was presented the information regarding the opportunities on drafting and signing in the nearest future of the
Agreement on cooperation on Nistru River.
The “Water News” column ends with information
regarding the outcomes of XVth ordinary session of the
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Working Group for the EU Water Initiative Eastern Europe, Caucasus and Central Asia which took place November 7 -11, 2011 in Bucharest. Topics addressed in the
session included: national policy dialogues in the field of
water supply and sanitation, transboundary cooperation,
use of economic instruments for water distribution, integration of water use or adequate management of water
resources and other.
For the Republic of Moldova the Working Group
has proposed for 2012 two projects which require the
development of a climate change strategy for the water
supply and sanitation and a business plan for rural and
small towns related to the water supply and sanitation
sector.
Quarterly environmental newsletter „Water Chronicles”
contains data submitted by state institutions on the quality and quantity of water in Moldova for the period of July
-September 2011. Thus we learn that one’s have reported a
significant rainfall deficit - decrease from 22 mm (Bălţata)
to 75 mm (Ceadâr Lunga) of about 15-45% of norm. As per
September 28, 2011, productive moisture reserves in soil
layer of arable land with autumn crops and those intended
for their sowing on a large part of the republic were low and
constituted 5-10 mm (15 - 45% of the norm), isolated in
the Northern part of the republic, humidity productive arable soil layer was lacking. In September the share of Nistru
river flow was low and amounted to 60-75% out of norm;
the Prut river on the upstream of the lake Costești–Stânca
and in August the downstream sector of the lake Costești–
Stânca was significantly lower than norm and was about 3045% of average annual values. The share of Răut river water
flow and small rivers in the North and Center of Moldova
for the entire period was below average one constituting the
40-70% of norm, and data regarding the small rivers in the
South of the republic reflected 30-55% of average annual
values. Exception was the share of water flow r. Bâc in September which was about 12% of average annual values.
The data presented by “Apa-Canal Chisinau” show
the main activity indicators for the third quarter of 2011
and namely: water capture - 20 771,3 thou m3 comparing
to 21 397,0 thou m3 in the same period of 2010, water
distribution -20 729,7 thou m3 comparing to 20 046,4
thou m3 for the same period, water commerce - 11 300,0
thou m3 vs. 12 095,2 thou m3 last year. The technological and commercial water losses decreased slightly from
8 634,5 m3 in 2010 to 8 386,0 m3 in 2011. The newsletter
tables include as well other data characterizing the activity of the largest water provider in the country.
According to data on “Water Resources chapter”
provided by the State Ecological Inspectorate for the reference period were inspected 476 economic operators and
were concluded 176 protocols. As a result of irregularities detected by the Environmental Agencies and State
Ecological Inspectorate a number of 184 offenders were
sanctioned in the amount of 139,173 lei, out of which
46,974 lei were already collected. Six cases regarding the
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special water use permits were examined, being issued
52 of such permits. Another 150cases were examined for
discharges to surface waters within acceptable limits, not
given any authorization.
Following this on the pages of our journal the “Apele Moldovei” Agency presents information on local and
foreign capital investments used for the reconstruction
of water and sanitation systems. Thus, as of 06.10.2011
were executed:
- capital investment in the basic component for LPA
- 3.2 million lei,
- capital investment in the basic component for CPA
- 1.5 million lei
- Ecological Fund - 23, 5 million lei
- projects financed from external sources, including
Government contribution - 22.7 million. lei.
The newsletter includes data on the financing of
specific water related projects implemented with the
support from the National Environmental Fund, Moldova Social Investment Fund and other donor institutions.
Ministry of Environment informs regarding the normative acts and new draft regulatory initiatives in relevant
field which are in the course of development.
The permanent column “Water Stories” contains
material on successful implementation of water supply
project in village Sculeni, Ungheni rayon. With the support of project activities 620 households (25000 inhabitants) and 16 social and business institutions (bakery,
shops, secondary schools with 550 pupils, kindergarten
with 105 children, art school with 60 students, hospital,
culture club) were connected to quality drinking water
supply. From the project’s inception phase the village
association of water consumers “Aqua Sculeni” was created- the structure that unites, mobilizes and presents
the interests of local water recipients. At present “Aqua
Sculeni” overtook the management and service provision
of the drinking water supply system.
The fact that France may serve as a model for Moldova in the treatment of drinking water, wastewater
treatment and planning of modern dispatchers have
convinced many experts of the “Apa-Canal Chisinau” in
frames of the study visit conducted in September thus
describing this experience on the pages of the magazine in the article entitled “Apa-Canal Chisinau is targeting
towards EU partners experience”. To see the real achievements of French experts, colleagues from Moldova
were given the opportunity to become familiar with the
activity of drinking water station Choisy-Le-Roi, located
on the river Seine. Another visited facility was wastewater treatment plant Ginestous-Garonne in town Toulouse, which could serve as an example to Chisinau in the
treatment and continued use of decomposed sludge as
fertilizer in agriculture.
The next article with the title “The Switzerland experience on decentralized administration on the basis of
example of water supply systems management” develops
27

the idea of taking over advanced practices related to water supply. The majority of water issues are governed by
the cantons (autonomous territorial administrative units
of the size of county in Moldova) and communities.
Water supply is mainly the task of communes, cantons
having a supervisory function. Water consumption in
Switzerland is divided in the following shares: 40% comes from surface sources, 40% of ground water and 20%
of lakes and rivers. Average consumption per capita per
day was reduced from 500 liters in 1981 to 350 liters in
2010. The article written by Nicole Töpperwien shall be
continued in the 15th edition of the magazine.
The magazine continued publication of material on
the development of river transport. After two years of silence on this topic the magazine comes with the article
“Giurgiulești Port: between achievements and problems”
signed by Igor Zaharia, the chief of Naval Transport Service, Ministry of Transport and Road Infrastructure. The
complex geographical situation of Giurgiulești port gives
the possibility to develop the flow of goods and passengers between Moldova and the Black Sea basin states, the
Mediterranean coastal countries of Eastern and Western Europe via the Danube River and inland waterway
Rein - Main - Danube. This complex is more attractive
compared to other ports due to developed access routes
(roadway, railway) and the possibility of floating transhipment internal navigation, which can carry cargo up the
river Prut. In other words, the port complex is a highly
developed multimodal hub. In this context, Giurgiulesti
port complex is a rather strong competitor for Ukrainian
ports located on the Danube, which is why the Ukrainian
side has intentions to stop its activity, relying on totally
unfounded environmental hazard.
Under the heading “Readers Forum” are starring
Svetlana PANAIOTOVA Women Association from Gagauzia, Comrat, Ion ȘARANUŢ, mayor of village Bubuieci, Chisinau municipality and Nicolae CREŢU, student, Faculty of Architecture and Urbanism, Moldova
Technical University. Along with the expression of support words for materials published in magazine’s editions
and activity to promote sustainable use of water resources, these people advocate the initiation of a campaign
to educate people, especially children and youth in the
spirit of protection and careful attitude towards natural
resources in general and to water in particular. They believe that the water wells can not be neglected as a source
of water and that their future as the consequence to the
connection to safe water sources must be decided at state level. It is suggested to return to the topic regarding
the old water supply facilities, such as, for example, water
tower in Chisinau.
The review of new publications is represented in
current edition with the ecological map of river Bîc basin.
The obtained cartographic product presents the first attempt of its kind in the country and can be attributed by
some experts to the category of “raw material”. But the
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amount of information which may be found by a curious reader, is quite impressive, making the publication
to have a such price. Examining the river basin, the authors offer us a rather mixed picture - the large number
of broken blue lines, which tells us that at least one time
of year, water from the river disappears. With few exceptions, the river Bîc and its tributaries are also represented
by mapping lines. On the map one can find available data
on rural water supply and sanitation, including the share
of the population connected to these services, indicating
the type of resource (captured spring, artesian, flowing
water). As well the objectives with major impact on the
environment are reflected on the map such as chemical
storage, solid waste landfills and spontaneous dumps,
land and underground mines, oil storage and gas stations, and others. Interested on providing their feedback
on the map can contact either authors, editors or directly
Chisinau Office of Ecological Movement of Moldova
(MEM). The project, in which map was developed and
printed was financed from the National Environmental
Fund.
The aquatic biodiversity is represented at the end of
the magazine. Readers can see pictures and get acquainted with the description of a mammal - the-water-rat
(Arvicola terrestris L.) and a higher plants Thelypteris palustris. The Arvicola terrestris L. is a rodent with a length
of 12-23 cm, tail 7-11 cm and weight of 60-300 grams.
It is spread throughout palearctic region. In our region,
almost all around the country it can be seen next to quiet
streams and stagnant waters in lowland and hill area.
This specie usually consumes carrot, parsley, beets, onions, potatoes, tender roots of trees, aquatic plants, etc. It
builds the gallery next water’s edge with one exit to water
and one or two on land. Rat-the-water has a significant
role in the transmission of leptospirosis, tularaemia and
other diseases affecting both animals and human. To
prevent this undesirable phenomenon rat populations
are controlled by regulating the number of species. Animal fur is used in making clothing pieces.
Thelypteris palustris is a perennial herbaceous, cryptogamic, vascular and higrofilă plant, This plant is reproduced by rhizomes, and vegetative height reached 100
cm. Fern-the-pool is spread over the flat, swampy, shady
woods and moist on the ponds and lakes, often forming
small floating islands. It meets in every continent except
Australia and, of course, the Antarctic. In Moldova, impressive populations of ferns are found in the reserve
“Lower Prut”. The plant is well-known people, including
name synonymous with the beard airlock, faults, fern,
grass of snake, etc. From ancient times it was appreciated
for its rhizomes rich in curative substances. Currently,
the plant is used in pharmacology. In nature, Thelypteris
palustris is considered as an effective air and dust filter,
radiation protection including solar. Health experts recommend placing a potted ferns nearby computer, which would neutralize the radiation emission.
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Animale acvatice

Şobolanul-de-apă
(Arvicola terrestris L.)

E

ste o rozătoare cu lungimea de 12-23 cm,
coada de 7-11 cm şi greutatea de 60-300 grame.
Se diferenţiaza de restul şobolanilor şi de şoareci
prin botul bont, urechile mici şi coada mai scurtă.
Are un corp îndesat, capul mare, cu ochi şi urechi
ascunse în blană. Spatele cafeniu-ruginiu întunecat, spre coadă are numeroase pete negricioase.
Părţile laterale ale corpului sunt cafenii-roşcate,
iar abdomenul este cenuşiu întunecat, cu luciu
roşcat sau gălbui.
Este răspândit în toată regiunea palearctică.
La noi – aproape în toată ţara, pe lânga râuri liniştite şi ape stătătoare, din zona de şes şi de deal.
Specia consumă, de obicei, morcov, pătrunjel,
sfeclă, ceapă, cartofi, rădăcinile fragede ale arborilor, plante acvatice, din care îşi face provizii. Galeria şi-o construieşte la marginea apei cu o ieşire
în apă şi una sau două pe uscat. Deseori, galeria
se aseamănă cu un adevărat labirint, atingând în
lungime şi 2 metri. Unele specii construiesc cuiburi la suprafaţa pământului, iar pe durata iernii
se mută cu traiul sub scârtele de paie şi fân, în
hambare, aducând mari daune. Animalele care
rămân să ierneze în vecinătatea apelor se alimentează cu icrele peştilor şi chiar cu peşti mici.
Perioada de reproducere este martie-septembrie. Femela naşte de 2-4 ori pe an câte 2-8
pui. Supravieţuiesc, de regulă, o treime, restul
căzând pradă animalelor domestice şi sălbatice,
în special păsărilor răpitoare.

În arealul nostru se atestă trei subspecii:
a. Ar. ter. Terrestris – o rasă de şes, răspândită aproape în toată ţara, prin regiuni umede,
mai puţin în malurile apelor. Face muşuroaie
asemănătoare cu ale cârtiţei, cu care este confundată deseori.
b. Ar. ter. Amphibius – cea mai răspândită
rasă din Moldova. Trăieste pe marginea apelor
lin curgătoare sau a celor stătătoare cu o vegetaţie acvatică bogată. Produce distrugeri prin
roaderea rădăcinilor de copaci. Rareori construieşte muşuroaie.
c. Ar. ter. Schermann – o rasă de altitudine, semnalată în câteva puncte din regiunea
subcarpatică, la 400-1200 m, în păşuni şi pajişti umede, prin culturi de trifoi, lucernă, livezi cu pomi fructiferi. Duce un mod de viaţă
mai mult nocturn. Se hrăneşte cu rădacinile
plantelor spontane sau cultivate (hamei, mazăre, cartofi, morcovi, sfeclă, varză).
Şobolanul-de-apă are un rol considerabil în
transmiterea leptospirozei, tularemiei şi a altor
boli care afectează atât animalele, cât şi omul.
Pentru a preveni acest fenomen nedorit populaţiile de şobolani sunt ţinute sub control prin
reglarea numărului de exemplare. Blana animalului este utilizată în confecţionarea pieselor de
vestimentaţie.

PLANTE ACVATICE

Feriga-de-baltă
(Thelypteris palustris)

E

ste o plantă erbacee perenă, criptogamă vasculară, higrofilă din familia polipodiaceelor. Feriga are în pământ un rizom repent,
lung, subţire sau gros, târâtor, de culoare brunnegricioasă, pe care se observă urmele frunzelor
din anii trecuţi în formă de solzi tari. Rizomul
atinge în lungime 10-30 cm şi uneori chiar mai
mult. Când este proaspăt, rizomul are în secţiune o culoare verde măslinie caracteristică.
Frunzele întregi sau penat sectate, lung peţiolate, de dimensiuni mari (uneori ating lungimea de un metru) au un peţiol bine dezvoltat, acoperit cu o pulbere brun-roşcată. În faza
dezvoltării frunzele sunt de forma unei cârje,
iar la maturitate se disting prin pete galbeneportocalii pe partea inferioară. Aceste pete nu
sunt altceva decât grupuri de sporangii (sorii)
dispuse pe două rânduri. Sporangii apar în lunile iulie-august.
Plantele se înmulţesc prin rizomi, dar şi
vegetativ, atingând în înălţime 100 cm. Feriga-de-baltă este răspândită pe teritorii întinse,
mlăştinoase, în păduri umbroase şi umede, pe
marginea bălţilor şi a lacurilor, formând adeseori mici insule plutitoare. Se întâlneşte pe toate
continentele, cu excepţia Australiei şi, fireşte, a
Antarctidei. În Moldova, populaţii impresionante de ferigi se întâlnesc în rezervaţia „Prutul
de Jos”.
În popor planta este bine cunoscută, inclusiv cu numele sinonime de barba sasului, făliuţă, ferigea, iarba şarpelui, limba şarpelui etc.

Din vremuri străvechi era apreciată pentru rizomii săi bogaţi în substanţe curative. În prezent, planta este utilizată în farmacologie. Din
rizomii care se recoltează în lunile septembrie
– noiembrie sau februarie – martie se extrag
derivaţii fluorobutirofenonici, uleiurile gras şi
volatil, substanţele minerale, enzimele (tiaminaza) şi alte substanţe folosite la prepararea
remediilor medicamentoase antiparazitare, recomandate ca vermifuge şi, în special, ca teniifuge. Administrarea preparatelor fabricate pe
baza extraselor din feriga-de-baltă are loc sub o
strictă supraveghere medicală, deoarece supradozarea poate produce intoxicaţii grave. Din
acelaşi motiv, feriga nu este indicată ca nutreţ
animalier.
În natură feriga-de-baltă este considerată
drept un filtru eficient pentru curăţarea aerului
de praf şi un protector împotriva radiaţiilor, inclusiv solare.
Datorită acestor calităţi, dar şi pentru frumuseţea sa, în ultimul timp feriga-de-baltă este
utilizată în designul peisager ca un valoros element decorativ şi de asanare a spaţiilor destinate recreerii. Unele specii derivate din ferigade-baltă cuceresc interioarele moderne, servind
atât ca element decorativ, cât şi ca protector
împotriva radiaţiilor emise de aparatura electronică utilizată în spaţiile de locuit. De exemplu, specialiştii recomandă plasarea unei ferigi
de ghiveci în imediata apropiere de calculator,
ceea ce ar neutraliza radiaţia emisă de acesta.

