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Editorial

Implementarea Strategiei de
Alimentare cu Apă și Sanitație:
aspecte problematice
La ședința sa ordinară din 4 iunie curent, Comunitatea Practicienilor din Sectorul Alimentării cu Apă și Sanitației din Moldova, care este o platformă de discuții pentru specialiștii de profil,
şi-a propus ca temă de dezbatere mecanismele de implementare a
unor acte normative recent aprobate. Este vorba despre Strategia
de Alimentare cu Apă și Sanitație a Republicii Moldova pentru
anii 2014-2028 şi Legea nr. 303 cu privire la serviciile publice de
alimentare cu apă și de canalizare.
În opinia unora dintre participanţii la dezbateri, ambele documente, deja din momentul adoptării, au fost parțial depășite de
realităţi. Cu toate acestea, practicienii au susţinut în unanimitate
concluzia conform căreia, odată cu intrarea în vigoare a actelor
nominalizate, au fost create premise reale de a face pași rapizi în
vederea soluționării uneia dintre cele mai stringente probleme sociale și de mediu din Republica Moldova – asigurarea populației
cu apă potabilă de calitate sigură. Este un obiectiv vital pentru populaţia ţării, în condiţiile când 75 la sută dintre locuitorii satelor
consumă, în prezent, apă din surse nesigure, iar 90 la sută dintre
aceştia nu au acces la rețelele de canalizare și de epurare a apelor
uzate. La acest capitol Moldova, cu regret, se plasează pe ultimul
loc în Europa.
Practicienii califică drept pozitiv faptul că în Strategie se regăseşte principiul regionalizării serviciilor de apă și că, pentru prima
dată, noțiunea moştenită din trecut de „canalizare” a fost înlocuită cu cea de „sanitație”, acceptată în legislația europeană. Regionalizarea schimbă radical accentele în planificarea acțiunilor la nivel
local, zona rurală având doar de câștigat de pe urma implicării
în proces a operatorilor mari, cum ar fi regiile de apă raionale şi
orășenești.
Însă implementarea strategiei sectoriale nu va fi un proces
ușor de realizat. Experiența de până acum de transpunere în
fapt a două planuri strategice similare arată că obiectivele anuale sunt, de regulă, realizate doar în proporţie de 35-40 la sută.
Principala cauză a reţinerilor constă în finanțarea insuficientă şi
neritmică. În cazul Strategiei recent adoptate, în legătură cu semnarea Acordului de Asociere RM-UE, se contează pe o creștere
semnificativă a suportului financiar din partea țărilor europene. Pe de altă parte, nu mai poate fi tolerată situația când statul acoperă cota sa de investiții în sector integral din mijloacele
Fondului Ecologic Național, deşi acestea, prin definiţie, au o altă
destinație concretă – protecția mediului. Practicile actuale, când
proiectele de construcție a apeductelor consumă până la 70-80
la sută din bugetul acestui fond, conduc la faptul că rămân fără
finanțare activitățile de conservare a solului, de protecție a apelor
de suprafață, a aerului atmosferic, de gestionare a deșeurilor, de
alfabetizare ecologică a populației etc.
Un alt impediment în calea implementării Strategiei ar putea
fi insuficiența surselor de apă potabilă. O bună parte a apeducRevista Apelor nr. 22, 2014

telor date în exploatare în ultimii ani (poate că fiecare al doilea)
alimentează gospodăriile nu cu apă potabilă, ci cu apă tehnică.
Sursele subterane disponibile sunt potabile doar în 45-50 la sută
din cazuri, în fântânile tubulare apa este poluată iremediabil, iar
localitățile fără apeduct sunt situate la multe zeci de kilometri
distanță de la Nistru și Prut. Pentru autorități trebuie să devină
lege ca, înainte de a lua o decizie finală privind aprobarea proiectului de execuție a unei rețele de apă și de acceptare a finanțării
acestuia, să se convingă obligatoriu, prin efectuarea probelor
de rigoare, că apa din presupusa sursă este bună de băut. Nu ne
putem permite să „îngropăm” banii în pământ doar pentru a
obține capital politic sau avantaje electorale. În context, de mai
mult timp specialiștii insistă asupra aprobării Schemei Naționale
de Alimentare cu Apă, care a fost elaborată de Institutul „AcvaProiect”. Având la dispoziție datele respective, fiecare localitate şi
autoritate publică va ști precis care este cea mai apropiată și mai
sigură sursă de apă și, ca urmare, va putea purcede la elaborarea
documentației de proiect a apeductului.
De asemenea, în opinia practicienilor din Sectorul Alimentării
cu Apă și Sanitației, nu există convingerea că evaluarea și monitorizarea procesului de implementare a Strategiei se vor efectua eficient
și transparent. Întrucât în Strategie nu este prevăzută crearea unei
structuri abilitate, totul va fi pus pe seama Ministerului Mediului
care, de fapt, nu ar trebui să se ocupe de trasarea propriu-zisă a
apeductelor, ci de asigurarea respectării cerințelor ecologice la proiectarea, construcția și exploatarea acestora. În vederea redresării
acestei situaţii anormale, s-au făcut, în repetate rânduri, propuneri
de instituire a Consiliului Național al Apelor, ca organ interdepartamental specializat. Una dintre direcțiile prioritare în activitatea
acestui Consiliu ar fi controlul asupra realizării prevederilor stipulate în Strategie. Societatea civilă este în stare să preia o parte a
funcțiilor de evaluare și de monitorizare independentă a procesului de implementare a Strategiei. Va contribui la realizarea acestui
obiectiv şi „Revista Apelor”, care beneficiază de sprijinul unui număr impunător de organizații obștești active în domeniul dat.
În cadrul recentei şedinţe a Comunităţii Practicienilor în
Sectorul Alimentării cu Apă și Sanitației din Moldova au fost exprimate şi multe alte opinii ştiinţific fundamentate, care denotă
existenţa unor serioase semne de întrebare cu privire la implementarea Strategiei. În această situaţie, considerăm de datoria
noastră să-i invităm la discuții interesate pe membrii Comunității
Practicienilor, dar și alte persoane care cunosc bine sectorul Apă
și Sanitație și au opinii constructive la acest subiect, opinii care
merită să fie făcute publice prin intermediul numerelor următoare ale revistei noastre.

Vladimir Garaba,
redactor al „Revistei Apelor”
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EXCLUSIV

Gestionarea eficientă a resurselor acvatice este o condiţie
fundamentală pentru a aduce Europa la noi acasă
Interviu cu Veaceslav Vlădicescu, director general al Agenţiei „Apele Moldovei”

– De curând, Republica Moldova a semnat Acordul de asociere cu UE. Ce pași urmează să întreprindă Agenţia „Apele Moldovei” în consens cu acest
important eveniment?
– În legătură cu semnarea Acordului de asociere
Republica Moldova – Uniunea Europeană pot spune
cu certitudine că ne aşteaptă un volum enorm de lucru, în special în ceea ce ţine de armonizarea în ritmuri susţinute, pentru a ne încadra în nişte termene
rezonabile, a legislației naţionale cu cea europeană.
Mă refer atât la legislaţia primară, cât şi la cea secundară. În context, se impune adoptarea unui lung şir
de regulamente care ar permite implementarea reală a
legislaţiei naţionale după armonizarea acesteia cu legile europene. Fără o stabilire clară a mecanismelor de
implementare o lege, oricât de bine elaborată, nu va
depăşi cadrul declarativ, fiind, de fapt, literă moartă.
Or, trebuie să facem tot posibilul pentru a evita asemenea situaţii.
În ultimul timp Republica Moldova a înregistrat
paşi concreţi în domeniul dezvoltării şi completării
corpului de documente referitoare la mediu, în general, şi la resursele acvatice, în special. În primăvara curentă au fost adoptate două acte de importanţă majoră
pentru statul nostru – Strategia de mediu şi Strategia
pentru apă şi sanitaţie. Traducând în fapt prevederile
acestor strategii, ne vom apropia simţitor de standardele europene impuse inclusiv prin textul Acordului
4

de asociere cu UE. Însă întru realizarea acestui obiectiv, pentru început, suntem obligaţi să aducem activitatea Agenţiei „Apele Moldovei” în corespundere
cu aceste prevederi. În parteneriat cu Ministerul Mediului, Agenţia intenţionează să contribuie plenar la
creşterea considerabilă a numărului de populaţie cu
acces liber la surse sigure de apă potabilă şi la sisteme
fiabile de sanitaţie, ceea ce ar fi un factor esenţial pentru evaluarea impactului real al Acordului de asociere
asupra calităţii vieţii în ţară. Vom insista cu deosebire
asupra construcţiei sistemelor de sanitaţie, căci pentru
o viaţă civilizată nu este de ajuns să asiguri accesul la
apă potabilă de calitate, ci este stringent necesar să le
oferi oamenilor un mediu sănătos, ferit de pericolele
poluării. Acest deziderat poate fi realizat inclusiv prin
punerea la punct a unui ciclu închis de tratare eficientă şi de evacuare inofensivă a apelor uzate în receptorii
naturali, ceea ce caracterizează plenar viaţa cetăţenilor
din ţările europene spre care tindem.
– Tot mai insistent se discută în ultimul timp despre lansarea lucrărilor legate de reluarea navigației
pe râurile Nistru și Prut. Ce consecințe economice
și ce impact ar putea avea aceste activități asupra
irigației, pisciculturii, asupra mediului, în general?
– Navigaţia pe Nistru şi Prut este o activitate comercial-economică, ideea fiind susţintuă de Guvernul
Republicii Moldova în calitate de factor important
pentru evoluţiile pozitive în domeniu. Un lucru este
clar: această activitate nu trebuie să prejudicieze sub
nicio formă mediul ambiant, biodiversitatea. Procesul
iminent de adâncire a unor porţiuni de canale urmează a fi racordat la ciclul biologic firesc al florei şi faunei acestor două artere fluviale, iar deciziile respective
ar trebui să se bazeze strict pe studiile ştiinţifice, pe
opiniile experţilor în domeniul protecţiei mediului.
Experienţa altor state demonstrează că în urma adâncirii cursului unui râu şi, ulterior, în urma navigației
active pot să dispară ireversibil unele specii de plante
şi de animale. Adoptând calea transformării râurilor
Nistru şi Prut în artere navigabile, Moldova trebuie să
înveţe din experienţa altora, astfel evitând eventualele
abuzuri şi greşeli, care ar conduce la riscuri sporite de
poluare în procesul navigaţiei, de extracţii necontroRevista Apelor nr. 22, 2014

late, în scopuri comerciale, a nisipului şi prundişului,
ceea ce, în timp, poate conduce la moartea râurilor.
Voi preciza, de asemenea, că în zonele de navigaţie pe
râurile Nistru şi Prut sunt amplasate şi anumite captaje pentru apă tehnică, destinată irigării, care sunt
gestionate de „Apele Moldovei”. Evident, navigarea
pe aceste râuri nu trebuie să afecteze fizic aceste zone
sau să sporească simţitor costurile de captare a apei în
scopul irigării.
– Ce acţiuni se prevăd în vederea unei mai bune
evidențe cantitative a apelor de suprafață, în special
ale râurile mici? Când, în sfârşit, Republica Moldova va dispune de o balanță a apelor?
– La momentul actual, responsabil de toate aspectele ce ţin de cadastrul apelor din teritoriul Republicii Moldova este Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Însă, conform Legii apelor intrate în vigoare în toamna anului trecut, cadastrul apelor urmează a fi transferat în sarcina Agenţiei „Apele Moldovei”. În vederea
acestei schimbări, actualmente specialiştii Agenţiei
sunt în proces de elaborare, în comun cu Ministerul
Mediului şi Fondul „Provocările Mileniului”, a metodologiei privind cadastrul apelor. În cadrul acestui
proces, intenţionăm să creăm o bază de date care va
concentra informaţia parvenită de la mai multe instituţii de profil, cum ar fi „Apelel Moldovei”, Hidrometeo, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia pentru
Geologie şi Resurse Minerale. Sperăm ca prin eforturi
conjugate în câţiva ani să dispunem de o bază de date
primare care ne vor oferi posibilitatea să facem nişte
modelări reale în ceea ce priveşte riscul de inundaţii,
necesarul de apă tehnică şi potabilă, numărul exact şi
caracteristicile tehnice ale lacurilor, debitul râurilor
mari şi mici etc.
– Prevenirea și atenuarea consecințelor inundațiilor sunt unele dintre sarcinile principale ale
Agenției „Apele Moldovei”. Ce schimbări s-au produs în ultimul timp în domeniul dat?
– Prin intermediul proiectului „Compact” s-au
desfășurat cursuri de instruire în modelarea hidrologică și hidrotehnică, care constituie suportul principal în managementul riscului de inundații. În derulare sunt Proiectul East-Avert și Proiectul suport
de asistență tehnică și management pentru protecția
contra inundațiilor în bazinul hidrologic Prut. A fost
aprobat Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor de inundații. Aceste şi alte activităţi se vor solda
cu amplasarea unor staţii automate pe râurile Prut şi
Siret, în România, Republica Moldova şi Ucraina, ceea
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ce va permite colectarea informaţiei privind debitele,
riscurile de inundaţii şi, implicit, luarea în timp util a
măsurilor de diminuare a eventualului impact asupra
localităţilor şi terenurilor agricole situate în zonele cu
grad sporit de pericol. În aceeaşi ordine de idei, voi
menţiona că în Republica Moldova este în derulare un
proiect finanţat de Banca Europeană de Investiţii care
prevede cartarea a peste 3000 km de râuri mici, ceea
ce va permite buna organizare a managementului antiinundaţii. Sperăm că în cadrul acestui proiect se va
reuşi elaborarea unei serii de hărţi care, ulterior, vor
sta la baza procesului de modelare foarte exactă a ceea
ce este necesar să se întreprindă în regim prioritar în
activitatea de prevenire a inundaţiilor.
– Ce alte proiecte gestionate de Agenţia „Apele
Moldovei” sunt în derulare la momentul actual?
– Cu suport financiar din partea Fondului Ecologic
Naţional au fost finalizate de curând sau sunt în derulare mai multe proiecte ce au ca scop implementarea
unor măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor, cum
ar fi reparaţia digurilor din preajma localităţilor Ustia,
Dubăsarii Vechi, Zolonceni, Tudora, Palanca, Şerpeni,
Puhăceni. Se realizează un complex de măsuri privind
lichidarea consecinţelor unor eventuale inundaţii în
perimetrul raioanelor Hânceşti şi Cantemir, inclusiv
evacuarea apelor în zonele afectate din lunca râului
Prut; reutilarea staţiilor de pompare ale apeductului
Soroca – Bălţi; realizarea complexului de asigurare cu
apă potabilă a localităţilor din raionul Hânceşti; reconstrucţia apeductului de presiune înaltă în cadrul
sistemului de irigare Bereşti. Colaborăm fructuos cu
Fondul „Provocările Mileniului” la reabilitarea celor
11 sisteme de irigare incluse în proiect, la 7 dintre
acestea având deja loc transferul în gestiunea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă.
Este un volum de lucru enorm, care necesită un
important suport financiar. Tocmai de aceea suntem
preocupaţi de identificarea unor surse suplimentare
de finanţare. Necesarul de mijloace cu adevărat este
foarte mare. Potrivit calculelor, la momentul de faţă
în domeniul reabilitării sistemelor de irigare, dar şi a
sistemelor antiinundaţii, avem nevoie urgentă de investiţii capitale de cel puţin 450 milioane de lei.
După cum vedeţi, volumul de lucru este impunător, însă suntem obligaţi să-i facem faţă dacă, în calitate de ţară semnatară a Acordului de asociere cu UE,
Republica Moldova doreşte cu adevărat, nu doar la nivel declarativ, să corespundă standardelor europene la
care s-a raliat.
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Alimentarea cu apă și sanitația – elemente decisive
pentru calitatea vieții
Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, marcată anual de
către comunitatea internațională la 22 martie, a avut loc
Conferința Națională „Alimentarea cu apă și sanitație
în Republica Moldova”, organizată în comun de Ministerul Mediului şi Congresul Autorităţilor Locale din
Moldova (CALM). Potrivit serviciului de presă al Ministerului Mediului, Conferinţa a făcut parte din seria
de activităţi, menite să sporească gradul de conştientizare a populaţiei privind dreptul fundamental al omului la apă potabilă sigură şi să promoveze soluţii privind
managementul durabil al apei pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi susţinerea dezvoltării economice a ţării.
Prezentând sectorul de alimentare cu apă și
sanitație din Republica Moldova, reprezentantul Ministrerului Mediului a menționat: „Una dintre problemele globale, cu care se confruntă omenirea, este
lipsa apei şi degradarea calităţii ei, apa fiind un factor
esenţial pentru existenţa vieţii şi dezvoltarea societăţii
umane. În prezent, în Republica Moldova din totalul
de 1681 localităţi 1032 dispun de sisteme centralizate
de aprovizionare cu apă potabilă. Apa disponibilă este
de aproximativ 500 m3 la un locuitor pe an sau chiar
mai puţin, ceea ce plasează Republica Moldova în categoria ţărilor cu insuficienţă de apă. Această situaţia
poate provoca tensiuni socio-umanitare dacă, eventual, resursele de apă vor fi afectate, în viitor, de schimbările climatice care par să fie inevitabile. Cantitatealimită recomandată la nivel internaţional definind volumul de 1700 m3/locuitor/an, atunci când acesta este
mai mic de 1000 m3/locuitor/an există riscuri reale
pentru dezvoltarea economică, având loc o degradare
a sănătăţii şi standardului de viaţă al populaţiei”.
În cadrul dezbaterilor pe marginea tematicii anunţate a conferinţei au luat cuvântul Viorel Furdui, director
executiv al CALM, care a adus în atenție raportul „Activitatea CALM în domeniul aprovizionării cu apă în
RM”; Constantin Mihailescu, expert în domeniul Apei
și Salubrității cu „Proiectele de aprovizionare cu apă și
protecția mediului, susținute de ADA în Moldova”; Jo-

nathan Hecke, coordonator de proiect ApaSan, implementat de Agenția Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare în RM, care s-a referit la „Apa și sanitația în zona rurală – o perspectivă elvețiană după 10 ani de conlucrare
cu RM”; Peter Tomasek, responsabil de țară SlovakAID
în Moldova, care a prezentat prioritățile percepute de
SlovakAID în sectorul de apă în Moldova; Scott Johnson, director, a prezentat Programul LGSP USAID;
Sergiu Pleșca, consultant GIZ, s-a referit la proiectele de
alimentare cu apă și sanitație.
Luând cuvântul în cadrul Conferinței Naționale,
participanţii au analizat situaţia reală din teritorii,
menţionând, între altele, că, deşi se întreprind eforturi
multiaspectuale de redresare a situaţiei, 44% din populaţie continuă să nu aibă acces la apă potabilă sigură;
cea mai mare parte din apa subterană utilizată în scopul
potabilizării este inadecvată din cauza poluării naturale sau antropice; în numeroase localități apa consumată
nu corespunde parametrilor microbiologici normativi
(10,82% în mediul urban şi 14,24% în mediul rural);
calitatea apei furnizate în şcoli şi în instituţiile pentru
copii este, în mare parte, inadecvată (54,38% dintre
probe depăşesc concentraţiile maxim admisibile pentru parametrii sanitaro-chimici şi 20,21% din probe
depăşesc concentraţiile maxim admisibile după parametrii microbiologici). Numărul populaţiei cu acces
la servicii de canalizare constituie 761 mii de persoane, ceea ce reprezintă 21,4% din totalul populaţiei,
inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi numai 1,0% în
localităţile rurale.
Participanţii la conferinţă au specificat să aşteaptă
o creştere a ritmurilor de redresare a situaţiei la capitolul „Apă şi sanitaţie” după semnarea Acordului de
Asociere RM-UE, care prevede şi transpunerea în viaţă a Directivelor UE de mediu în legislația națională,
inclusiv a celor ce se referă la asigurarea prioritară a
populaţiei cu apă şi servicii de sanitaţie de calitate.
În cadrul conferinţei, SEAM (director Daniela
Bordean) a lansat Concursul Național „Filmul și Apa”.

Lansarea proiectului
„Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor…”
În aprilie curent, la Chişinău, a avut loc conferinţa
de lansare oficială a proiectului „Prevenirea si protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele superioare Prut
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şi Siret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern
de monitorizare cu staţii automate” (EAST AVERT) –
MIS ETC 966. Proiectul va fi derulat de parteneri din
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România, Ucraina şi Republica Moldova şi îşi propune
protecţia zonelor de frontieră cu risc sporit de inundaţii prin măsuri preventive. Îmbunătăţirea procesu-

lui de monitorizare a cursurilor superioare ale celor
două râuri este stringent necesară, avându-se în vedere că România şi Republica Moldova sunt ţări situate
în aval în raport cu Ucraina, iar un management bun
al apelor ar asigura o mai bună acumulare de date şi
transmitere acestora, astfel încât, în situaţii de urgenţă
(ploi torenţiale, poluări accidentale etc.) să fie posibilă
intervenţia în timp util şi, implicit, diminuarea eventualelor pagube.
Valoarea proiectului se estimează la 9,3 mln. Euro,
inclusiv 90% reprezintă fonduri asigurate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat prin
Programul Operaţional Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013, iar 10% fiind o cofinanţare asigurată de partenerii implicaţi în proiect.

Mijloace impresionante pentru rețelele de apă din teritoriu
Primul proiect din ţară dedicat regionalizării serviciilor de apă şi canalizare se află în proces de implementare în proporţie de 95%, iar până la momentul
dat în acest scop au fost cheltuiți 28 608 205 Euro din
cei 30 milioane donaţi de BERD și Banca Europeană
pentru Investiții.
Datele unui raport preliminar indică faptul că aceste sume au fost cheltuite pentru construcția a 10 982 de
branşamente, ce oferă posibilitatea unui număr de 32
946 de cetăţeni să se conecteze la reţeaua nouă/reabilitată de alimentare cu apă, şi a 1 210 branşamente, ce
asigură posibilitatea conectării la reţeaua de canalizare
nouă/reabilitată pentru 3630 de cetăţeni.

Potrivit Ministerului Economiei, aprovizionarea cu
apă şi canalizare a tuturor localităţilor din Republica
Moldova rămâne o prioritate absolută pentru autorităţi, iar succesul acestui proiect-pilot vorbeşte despre
avansarea cu paşi susţinuţi spre realizarea acestei priorităţi.
Proiectul în cauză este abordat prin prisma conceptului de regionalizare, ce urmăreşte atât diminuarea
disparităţilor de dezvoltare existente între Chişinău
şi celelalte regiuni, cât şi extinderea ariei de operare a
întreprinderilor din oraşe prin includerea în sistemele
respective a localităţilor rurale din vecinătatea acestora.

Acord privind cel mai mare proiect investițional
realizat în Chișinău
Autoritățile mun. Chișinău au semnat cu reprezentanții BERD și BEI un acord de modernizare a sistemului de aprovizionare cu apă din capitală. Având o
valoare totală de 62 milioane euro, acest acord vizează
cel mai impunător proiect investițional desfășurat vreodată în municipiul Chișinău.
Din costul total al proiectului, 48 milioane euro
sunt creditele oferite de BERD și BEI, în părți egale, iar 13,8 milioane euro este un grant oferit de UE
pentru realizarea proiectului. Documentul prevede
reabilitarea, în prima etapă, a 190 km de apeduct pe

porțiunile cu uzură avansată. În cea de-a doua etapă se
prevede reabilitarea și modernizarea Stației de epurare
a apelor uzate din Chișinău, precum și reabilitarea a
15 km de colectoare de canalizare, a rezervoarelor de
apă potabilă de la Stația de tratare a apei.
Totodată, urmează să fie construite și reabilitate 50 de
fântâni arteziene, ce vor fi utilizate în cazul unor situații
excepționale pe râul Nistru. În cadrul aceluiași proiect,
va fi construită prima, din Republica Moldova, întreprindere de producere a hipocloritului de sodium, utilizat în
calitate de dezinfectant la tratarea apei potabile.

Apă potabilă de calitate la Duruitoarea Veche

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR
Nord) a implementat, din surse financiare oferite prin
intermediul Agenției de Cooperare Internațională a
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Germaniei (GIZ), proiectul „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Râșcani”. Astfel,
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la momentul actual, locuitorii satului Duruitoarea Veche beneficiază deja de apă potabilă de calitate şi de
acces la sistemul de canalizare.
Potrivit primarului din Costeşti, Ion Pleșca, valoare totală a proiectului de aprovizionare cu apă
şi construcţia reţelei de canalizare este de 1 117 306
de euro (inclusive: investiții germane – 1 103 431 de
euro, contribuția locală – 13 875 de euro). Lucrările de
reconstrucție a apeductului din Duruitoarea Veche au
fost finalizate integral în august 2012, acesta fiind inaugurat la 6 septembrie 2012. La scurt timp, a avut loc și
recepția finală a lucrărilor. Bunurile obținute în urma
implementării proiectului au fost transmise beneficiarului final, APL Costești, în octombrie 2012. Pe lângă
măsuri de optimizare a infrastructurii, proiectul a contribuit și la optimizarea capacităților operaționale ale

prestatorului de serviciu ÎMDP „Apă-Canal Costești”.
Construcţia rețelelor de canalizare în satul Duruitoarea Veche, reconstrucția stației de epurare și extinderea rețelelor de canalizare în Costești se numără
printre alte câteva activități importante ce urmează a
fi realizate în cadrul acestui proiect.
Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale
în Republica Moldova”, în cadrul căruia este implementat proiectul de aprovizionare cu apă potabilă şi
acces la sistemul de canalizare din satul Duruitoarea
Veche, este implementat de GIZ și sprijinit financiar
de Ministerul German pentru Cooperare Economică
și Dezvoltare (BMZ), Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și Ministerul
Afacerilor Externe al României.

Lecție ecologică publică „Ascultă glasul apei”
Un grup de elevi de la Liceul Teoretic Agricol al
Universității Agrare de Stat din Moldova a organizat o
oră ecologică cu genericul „Ascultă glasul apei”. Evenimentul s-a dovedit a fi o continuare a tradiției schimbului de cunoștințe şi opinii între tineretul studios și specialiştii de mediu. În cadrul orei ecologice s-a discutat
pe marginea influenţei antropice a apei asupra sănătății.
Organizat de către elevi pentru elevi, profesori și
oaspeți, proiectul şi-a propus să extindă orizontul de
cunoaștere al tinerilor în materie de mediu și ecologie, să faciliteze interferențele dintre obiectivele și misiunea instituțiilor de mediu, pe de o parte, și cultura
consumului apei la nivel de populaţie, pe de altă parte.

Schimb de experiență între Asociațiile Utilizatorilor
de Apă pentru Irigații
Membrii a șase Asociații ale Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații (AUAI), care au primit deja în gestiune sistemele de irigare, au realizat recent, la sediul
AUAI Coșnița, raionul Dubăsari, recunoscută drept
asociația cu cele mai bune reuşite în anul 2013, un
schimb de experiență și bune practici.
Această activitate a inclus o serie de aspecte importante pentru activitatea AUAI: practici de informare
a membrilor despre activitatea AUAI; mecanisme de
colectare a cotizaţiilor; exemple de actualizare şi evidenţă a registrului membrilor asociaţiei; modalităţi de
aplicare pentru subvenţionarea cheltuielilor la energia
electrică; posibilităţi de conlucrare cu autorităţile publice locale şi/sau regionale etc. Participanţii au realizat
un schimb de opinii pe marginea subiectelor de interes comun, accent deosebit punându-se pe organizarea
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serviciului de livrare a apei şi interacțiunea AUAI cu
utilizatorii de apă; elaborarea planului, semnarea contractelor şi a actelor de predare-recepţionare a serviciilor de irigare; modalitatea de calculare a volumului de
apă livrat; pregătirea setului de documente pentru subvenţionarea serviciilor de irigare; evidenţa contabilă
şi perfectarea tuturor documentelor necesare. Participanţii au manifestat interes şi faţă de aspectele tehnice
și practice, cum ar fi: modul de creare a registrelor privind evidenţa cotizaţiilor, livrarea apei, funcţionarea
staţiunilor; conlucrarea cu membrii AUAI etc.
Efectuând o evaluare a evenimentului, participanții
au menționat că acest tip de vizite reciproce constituie o platformă utilă de comunicare, ce le oferă suport
practic în prevenirea şi soluţionarea problemelor cu
care se confruntă.
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Ghișeu unic pentru eliberarea autorizațiilor
de folosință specială a apei
Agricultorii, piscicultorii, antreprenorii care gestionează debarcadere sau pontoane și cei care amenajează plaje sau zone de agrement în apropierea bazinelor acvatice vor putea să-și perfecteze autorizațiile de
folosință specială a apei doar în 30 de zile, față de 6 luni,
cât trebuiau să aștepte până acum eliberarea autorizației.
Această oportunitate se datorează ghișeului unic pentru eliberarea autorizațiilor de folosință specială a apei,
lansat recent cu suportul fondurilor Guvernului SUA,
acordate în cadrul Programului „Compact”, și ale Băncii
Mondiale, oferite Centrului de Guvernare Electronică
pentru digitalizarea serviciilor publice. Ghișeul unic
reprezintă un sistem informațional destinat gestionării
întregului proces de obținere a autorizației de mediu
pentru folosința specială a apei ce le permite persoanelor fizice și juridice să depună cererile pentru autorizații
în regim non-stop de la orice calculator, fără a fi necesar
să se deplaseze la oficiile subdiviziunilor a opt autorități
publice, dar și să urmărească în ce etapă de examinare se
află cererea depusă. Cererile de solicitare a autorizației
pentru folosința specială a apei pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat,
precum și online pe portalul autorizatiimediu.gov.md.
Reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat sus-

țin că, după ce la finele anului 2013 a intrat în vigoare
noua Lege a apelor, în perioada următoare vor fi eliberate circa 5000 de autorizații de folosință specială a
apei. Acest sistem informațional va îmbunătăți calitatea serviciilor publice oferite mediului de afaceri prin
asigurarea transparenței şi a operativității, prin reducerea costurilor de prelucrare a cererilor; va simplifica
activitatea tuturor antreprenorilor, în special al agricultorilor, care au nevoie de acces la apă pentru irigare.
În același timp, autoritățile publice implicate în eliberarea autorizațiilor vor putea în regim-online să analizeze și să evalueze bilanţul apei din Republica Moldova și să ia decizii de optimizare a utilizării resurselor de apă. În prezent autoritățile de mediu nu cunosc
informația reală despre bilanțul resurselor de apă din
Republica Moldova și nu pot planifica eficient utilizarea apei. Această platformă le va permite autorităților
să facă operativ schimb electronic de date și să cunoască în regim real despre utilizarea resurselor de apă.
Lansarea ghișeului unic face parte din șirul de activități desfășurate în cadrul Programului „Compact” pentru reformarea sectorului de irigare și îmbunătățirea
managementului resurselor acvatice în Republica Moldova.

Începe reabilitarea sistemului de irigare Chircani-Zîrnești

În luna mai curent a intrat în vigoare contractul de
reabilitare a sistemului de irigare Chircani-Zîrnești
din raionul Cahul. Valoarea proiectului este de circa
13 milioane, banii provenind din fondurile Programului „Compact” al Guvernului SUA. Lucrările de
construcție vor fi efectuate de consorțiul companiilor
din România „Hidrocostrucția&Iamsat Muntenia”.
Potrivit contractului semnat, reabilitarea sistemului
de irigare Chircani-Zîrnești va permite irigarea unei
suprafețe de peste 2 200 ha de teren agricol. Totodată,
vor fi reabilitate și canalele de drenaj eşalonate pe o
suprafață de peste 4 600 ha.
Sarcina de reabilitare a sistemului de irigare
Chircani-Zîrnești beneficiază de o abordare inovativă
pentru ţara noastră, bazată pe construcția modulară a
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sistemului de irigare, ce va permite funcționarea independentă a fiecărui modul în parte, oferindu-le fermierilor mai multă flexibilitate în utilizarea apei pentru
irigare. Sistemul de irigare modernizat le va permite
producătorilor agricoli din zonă să diversifice tipurile
de produse agricole cultivate, să utilizeze apa pentru
irigații în funcție de necesitate, să reducă pierderile de
apă din rețea datorită țevilor din polietilenă și a echipamentului eficient din punct de vedere energetic etc.
Lucrările prevăd reconstrucția și modernizarea
sistemului de irigare prin instalarea unui echipament
electro-mecanic modern; instalarea prizelor noi de
captare a apei și a structurilor de control; substituirea
rețelei de distribuție a apei cu țevi din polietilenă de
densitate înaltă cu o lungime totală de peste 62 km; înlocuirea hidranților etc. Reabilitarea sistemului de irigare Chircani-Zîrnești prevede reconstrucția a nouă
stații de pompare modulare, fiecare din ele dotată cu
un set de două sau trei pompe (în total 20 de pompe). Adițional, caietul de sarcini prevede construirea a
două stații noi de drenaj, fiecare din ele dotată cu câte
un set de 3 pompe verticale. Compania de construcție
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a început procedura de recrutare a specialiștilor și
muncitorilor și deschiderea șantierelor la sistemul de
irigare Chircani-Zîrnești, al zecelea sistem reabilitat
din mijloacele Programului „Compact”.

În conformitate cu prevederile contractului, lucrările care încep în vara anului curent vor continua până
în iulie 2015.

Lucrări de reconstrucție a sistemului de irigare Coșnița

Potrivit Fondului „Provocările Mileniului Moldova”, pentru reconstrucția și modernizarea celui mai
mare sistem de irigare de pe râul Nistru, cel de la
Coşniţa, reabilitat în cadrul Programului „Compact”,
se preconizează alocarea a circa 13,8 milioane dolari.
Sistemul reabilitat va fi mult mai eficient și flexibil în
exploatare, deoarece urmează a fi reproiectat în totalitate și dotat cu echipament modern.
Potrivit proiectului tehnic, reabilitarea sistemului
va permite irigarea a peste 2400 ha de teren, lucrat de

circa 2300 de producători agricoli. Lucrările de reabilitare prevăd construcția stațiilor noi de pompare
și reparația celor existente, dotarea sistemului cu 10
pompe performante cu costuri reduse în exploatare,
instalarea a peste 85 km de țevi din oțel și polietilenă de densitate înaltă cu o durată de viață de peste
50 de ani, realizarea sistemelor de aspirație a apei cu
protecția populației piscicole a râului Nistru etc.
Nicolae Rusu, director al Asociației Utilizatorilor
de Apă pentru Irigare Coșnița, afirmă că fermierii din
aria sistemului de irigare cunosc avantajele irigării și
valoarea adăugată pe care o pot obține în activitatea
agricolă datorită acesteia. Fermierii deja investesc în
plantarea livezilor performante și în cultivarea produselor de valoare înaltă, mizând pe servicii de irigare de
calitate înaltă și ieftine după ce sistemul va fi dotat cu
cele mai moderne echipamente.
Sistemul de irigare Coșnița, construit încă în perioada anilor 1968-1975, în prezent este uzat fizic și
moral, funcționând la capacități reduse şi prezentând
un pericol de poluare din cauza conductelor din azbociment.

Practicienii se implică în soluţionarea problemelor actuale
Ședința a 13-a a Comunităţii Practicienilor din Sectorul Apă și Sanitație a Moldovei (CPSASM) din 4 iunie 2014 a fost găzduită de Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică. Este prima experiență a CPSASM de colaborare cu o comisie parlamentară în organizarea şi desfășurarea unei ședințe. Din partea Comisiei la ședință au participat Iurie Țap, vicepreședinte,
și Iulian Petco, asistent. Spre satisfacția ambelor părți,
colaborarea în procesul pregătirii și desfășurării
ședinței a fost una foarte productivă şi utilă.
Au fost puse în discuție două documente fundamentale pentru sectorul Apă și Sanitație, aprobate de
curând, și anume: Strategia de Alimentare cu Apă
şi Sanitaţie a Republicii Moldova (AAS) pentru anii
2014-2028 (în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial nr. 72-77, din 28.03.2014) și Legea nr. 303
din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care va intra în vigoare în
septembrie 2014. Discuțiile pe marginea Strategiei au
fost moderate de Constantin Mihăilescu, iar pentru
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examinarea şi analiza detaliată a prevederilor Legii nr.
303 a fost invitat expertul ANRE Andrei Sula.
Participanţii au abordat diverse aspecte din ambele
documente, noile elemente pe care acestea le introduc în legislaţia autohtonă, chestiuni concrete privind
aplicarea lor în practică. Mesajul lui Iurie Țap adresat
membrilor CPSASM, a fost unul de încurajare a colaborării cu structurile Legislativului în vederea îmbunătăţirii cadrului legal sectorial, astfel încât propunerile argumentate ale practicienilor să poată fi încorporate în prevederile actelor legislative la care se lucrează
în prezent. Referindu-se la regulamentele ce urmează
a fi elaborare în conformitate cu prevederile Legii nr.
303, aflate în prezent în proces de abordare în cadrul
ANRE, Andrei Sula a specificat că practicienii din sector, de asemenea, vor avea posibilitatea să se pronunţe
referitor la prevederile ce se conţin în proiectele de regulamente care urmează a fi elaborate, ele fiind transmise CPSASM în procesul de consultare publică.
În cadrul rubricii tradiționale „Ce aș dori să spun,
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ce aș dori să aflu” de la începutul ședinței s-a relatat
despre reuniunea de consultare din 22 mai curent care
a vizat instruirea operatorilor și a Asociațiilor Consumatorilor de Apă în cadrul proiectului CEE-ONUSDC privind implementarea obiectivelor stabilite în
Protocolul Apă și Sănătate. Situația privind stația de
tratare de la Nisporeni, care a fost dată în exploatare
cu bani grei, dar care a funcționat doar 3 săptămâni
si acum este defectă, a generat discuții aprinse, par-

ticipanţii încercând să afle răspunsul la întrebarea:
cum este posibil ca, după ce s-au alocat 13 mln. de lei
pentru construcție, în prezent această stație să nu mai
intereseze pe nimeni?
În finalul şedinţei participanţii au decis ca la următoarea reuniune să iniţieze discuţii pe marginea
termenelor şi modului de implementare în Republica
Moldova a directivelor europene privind apa şi sanitaţia.

Noi structuri create în cadrul sistemelor
de irigare reabilitate
În luna mai curent a finalizat procesul de creare a Comitetelor de Monitorizare a Impactului Social (CMIS)
în cadrul tuturor comunităților care intră în aria sistemelor de irigare, supuse reabilitării în cadrul Programului „Compact”. În total au fost create 9 comitete, compuse din 91 de membri, ce reprezintă populaţia din aria
sistemelor de irigare Jora de Jos, Coșnița, Roșcani, Puhăceni, Blindești, Grozești, Leova, Criuleni și Lopatna.
Din componenţa comitetelor fac parte reprezentanți ai
autorităților publice locale, lideri comunitari, producători agricoli creditaţi cu încredere din partea comunității
și selectați în cadrul consultărilor publice.
În vederea consolidării capacităților noilor formațiuni sociale, companiile antrenate în procesul de reabilitare a sistemelor de irigare au organizat instruiri,

în cadrul cărora membrii selectați au fost informați
despre responsabilitățile în domeniul monitorizării
lucrărilor de construcție, soluționare a litigiilor, colaborării între locuitori și reprezentanții companiilor
internaționale care reabilitează sistemele de irigare.
CMIS este creat cu scopul de a asigura suportul comunităţii în evaluarea impactului social și de mediu al
reconstrucției sistemelor de irigare. Fiind o structură
socială, nonguvernamentală şi nonpolitică, formată
în bază comunitară cu scopul de a monitoriza impactul irigării asupra mediului și asupra vieții sociale în
comunitățile locale, care poate apărea în etapa de implementare a proiectului, CMIS va contribui la consolidarea angajamentului părților interesate, la majorarea transparenței și la promovarea încrederii.

Şedinţa ordinară a Consiliului Sectorial
de Coordonare a Asistenţei Externe
La finele lunii mai a avut loc şedinţa ordinară a
Consiliului Sectorial de Coordonare a Asistenței Externe în domeniul „Mediu, aprovizionare cu apă și
sanitație”. La eveniment au participat Georgette Bruchez, director rezident al Biroului de Cooperare al
Elveției; reprezentanți ai OECD, CALM, precum și ai
organizațiilor donatoare.
În cadrul ședinței au fost discutate realizările din
ultima perioadă în domeniul aprovizionării cu apă
potabilă și, în special, semnarea Memorandumului de
Înțelegere între Ministerul Mediului, primăria or. Cantemir și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare privind
implementarea proiectului „Stabilirea unui sistem sigur de eliminare a apelor reziduale în orașul Cantemir”. De asemenea, s-a discutat pe marginea efectuării
lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu
apă în raionul Nisporeni, dar și a modului în care se
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derulează implementarea proiectului „Alimentarea cu
apă a regiunii de Nord a Republicii Moldova”.
Un subiect aparte al discuției l-a constituit Strategia Națională de Mediu pentru anii 2013-2024 și
Planul de Acțiuni pentru implementarea prevederilor
acesteia. Au fost trecute în revistă principalele obiective stabilite în Strategie și posibilitățile de cooperare
dintre Ministerul Mediului și partenerii de dezvoltare
în vederea realizării acestora.
Totodată, cu ocazia încheierii misiunii în Republica Moldova a dnei Georgette Bruchez, în calitate de
director rezident al Biroului de Cooperare al Elveției,
membrii Consiliului Sectorial au ținut să-i aducă sincere mulțumiri pentru suportul necondiționat acordat
Republicii Moldova în vederea soluționării problemelor de mediu, în special în sectorul AAC.
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CRONICA APELOR

(trimestrul I a. 2014)

1. Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prezintă informaţia cu privire la regimul de umiditate pe teritoriul
Republicii Moldova în perioada ianuarie-martie 2014.
Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul lunilor ianuarie-martie a variat de la 58 mm (Soroca) până
la 104 mm (Comrat), menţinându-se, pe cea mai mare
parte a teritoriului, în limitele normei – 80-120% din
normă, iar izolat – 65-70% din normă. Maxima zilnică
de precipitaţii pe parcursul acestei perioade a atins 24
mm (Сorpaci, r-l Edineț, ianuarie).
Învelișul de zăpadă pe teritoriul țării s-a stabilit
pretutindeni pe 21-22 ianuarie și s-a menţinut în fond
până în prima jumătate a lunii februarie. Grosimea lui
maximă pe platformele meteorologice a atins în unele
zile 29 cm (Ștefan Vodă, ianuarie).
Pe parcursul lunilor ianuarie-martie s-a semnalat un
fenomen meteorologic stihinic – ninsori abundente:
Punct

Data

Dondușeni

20.01

Înce- Sfâr- Dura- Cantitaputul şitul ta, ore tea, mm
1800
12
20
600

În acest trimestru, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2013, pe teritoriul țării au căzut mai
puține precipitaţii (cu 10-40 mm).
Conform situaţiei din 28 martie a. c., rezervele de
umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond
25-40 mm (80-135% din normă), izolat – 10-20 mm
(35-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1
m în fond – 105-195 mm (80-135% din normă), izolat
– 70-80 mm (40-55% din normă).
Conform situaţiei din 28 martie a. c., rezervele de
umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1
m în plantaţiile multianuale au constituit 95-175 mm
(75-110% din normă).
***
Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova

în trimestrul I al a. 2014

Scurgerea apei râului Nistru a fost în scădere treptată și a oscilat, în luna ianuarie, în limitele a 85-95%,
în luna februarie – 65-75%, în luna martie – 40-50%
din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râului Prut în limitele republicii pe
parcursul lunii ianuarie a constituit 55-75% din valorile medii multianuale. În luna februarie scurgerea
apei râului Prut pe sectorul amonte de lacul de acu12

mulare Costeşti-Stânca a fost peste normă și a constituit 124%, iar în aval de lacul de acumulare CosteştiStânca – 50-65%. În luna martie debitul de apă a oscilat în limitele 55-75% din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râului Răut în decursul trimestrului
a fost mică, cea mai secetoasă fiind luna martie – 2030%; în celelalte luni ale trimestrului debitul a oscilat
de la 35% (la postul hidrologic Jeloboc) până la 65%
(la postul hidrologic Bălți) din valorile medii multianuale.
Scurgerea apei râurilor mici din centrul şi sudul
țării în această perioadă s-a menţinut sub normă, constituind 50-60%, iar a râurilor mici din nordul țării, în
general, a constituit 60-70% din valorile medii multianuale.
Îndeosebi vom menţiona scurgerea foarte scăzută a
apei râului Bâc: începând cu 20-25% în lunile ianuarie
și martie până la 40% din valorile medii multianuale
în luna februarie. Această situaţie se explică prin lipsa
precipitațiilor generatoare de scurgere și debitele mici
de apă deversate din lacul de acumulare Ghidighici.
În luna martie formațiunile de gheață s-au menținut
numai în lacul de acumulare Costești-Stânca, acesta
eliberându-se de gheaţă la mijlocul lunii.
Fenomenul Apelor Mari de Primăvară în râurile
Nistru şi Prut, precum și în râurile mici din țară a fost
slab evidențiat.
Fenomene periculoase pe parcurs nu s-au înregistrat.

2. Apele de suprafaţă
Analiza datelor obţinute în baza reţelei naţionale
de observaţii a Serviciului Hidrometeorologic de Stat
şi ca rezultat al analizelor de laborator în cadrul Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului pe parcursul
trimestrului I al anului 2014, ne permite să oferim o
caracteristică a calităţii apelor de suprafaţă după cum
urmează.
Au fost depistate 289 depăşiri ale concentraţiilor
maxime admisibile (CMA) în probele de apă din 64
secţiuni a 31 râuri: Dunăre, Prut, Nistru, Cogâlnic,
Lunga, Răut, Bâc, Botna, Ichel, Cahul, Cubolta, Sărata,
Ialpug, Ciuhur, Lăpușna, Ilenuța, Gârla Mare, Nârnova, Racovăț, Schinoasa, Tigheci, Larga, Valea Galmaja, Salcia Mare, Ciuhureț, Camenca, Delia, Varșava,
Frăsinești, Ciorna și Cula; 6 lacuri de acumulare: Dubăsari, Delia, Costești, Ghidighici, Comrat, Taraclia şi
2 lacuri naturale: Beleu, Manta.
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Depăşiri ale CMA:
– cu ioni de amoniu s-au depistat 32 depăşiri ale
CMA în râurile Nistru, Bâc, Cogâlnic, Lunga, Răut,
Botna, Ichel, Racovăț, Gârla Mare, Nârnova, inclusiv 8 cazuri de poluare înaltă (PÎ – 10-100 CMA)
cu valoarea maximă de 86,6 CMA în r. Bâc, mun.
Chișinău, în aval, în luna ianuarie;
– cu nitriţi s-au depistat 51 depăşiri ale CMA în râurile Nistru, Prut, Răut, Ilenuța, Gârla Mare, Nârnova, Tigheci, Larga, Valea Galmaja, Schinoasa, Salcia
Mare, Cogâlnic, Lunga, Bâc, Botna, Ialpug și Ichel,
inclusiv 2 cazuri de PÎ cu maxima de 49,5 CMA în
r. Gârla Mare, s. Catranâc în luna februarie;
– cu nitraţi s-au depistat 9 depăşiri ale CMA în râurile Lunga, Ilenuța, Gârla Mare, Tigheci, Larga, Valea
Galmaja, Răut și Salcia Mare, cu maxima de 4 CMA
în r. Gârla Mare, s. Catranâc, în luna februarie;
– cu produse petroliere s-au depistat 89 depăşiri ale
CMA în râurile Dunăre, Prut, Nistru, Răut, Cahul, Ciuhur, Lăpușna, Cubolta, Ichel, Bâc, Botna,
Lunga, Cogâlnic, Ialpug și lacurile de acumulare
Ghidighici, Dubăsari, Comrat, Taraclia, Costești,
inclusiv 1 caz de PÎ cu valoarea de 98 CMA în r.
Bâc, mun. Chișinău, în amonte, în luna februarie;
– cu CBO5 s-au depistat 50 depăşiri ale CMA în râurile Răut, Ciuhur, Cubolta, Ichel, Bâc, Racovăț,
Ciuhureț, Camenca, Ilenuța, Gârla Mare, Delia,
Varșava, Frăsinești, Nârnova, Lăpușna, Sărata,
Ciorna, Cula, Botna, Salcia Mare, Cahul, lacul de
acumulare Delia, lacurile naturale Beleu şi Manta,
inclusiv 2 cazuri de PÎ cu maxima de 23 mgO2/dmc
în r. Bâc, mun. Chișinău, în aval, în luna ianuarie;
– cu conţinut redus al oxigenului dizolvat s-au depistat 3 depăşiri ale CMA în râul Bâc, inclusiv 1 caz de
PÎ în secțiunea s. Gura Bâcului, cu valoarea de 2,6
CMA şi 2 cazuri de poluare extrem de înaltă (PEÎ)
cu valoarea minimă de 0,49 mgO2/dmc în r. Bâc,
mun. Chișinău, în aval, în luna martie;
– cu fenoli s-au depistat 54 depăşiri ale CMA în râurile Dunăre, Prut, Nistru, Răut, Lăpușna, Bâc, Botna, Lunga, Ialpug, Racovăț, Ciuhureț, Gârla Mare,
Camenca, Varșava, Frăsinești, Nârnova, Sărata,
Ciorna, Cula, Ichel, Salcia Mare, lacurile de acumulare Costești, Taraclia și lacul natural Manta, cu
maxima de 13 CMA în r. Bâc, s. Gura Bâcului, în
luna februarie;
– cu detergenţi anioni-activi s-a depistat 1 depăşire
a CMA în r. Lunga. or. Ceadâr-Lunga, în aval, cu
valoarea de 1,5 CMA, în luna ianuarie.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, s-a
înregistrat o majorare a numărului de depăşiri ale
Revista Apelor nr. 22, 2014

CMA pentru nitrați, produse petroliere, CBO5, oxigen
dizolvat, fenoli și o reducere a numărului de depăşiri
ale CMA pentru ioni de amoniu, nitriți și detergenţi
anioni-activi. Nu s-au depistat depășiri ale CMA pentru compușii zincului, cuprului şi pentru alţi poluanți
prioritari.

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

2
3
4
5
6

7

8
9

Captarea apei, mii m3

Trim. I Trim. I
2013
2014
17 482,3 17 206,8

din surse de suprafaţă

17038,7 16 658,8

Indicii

din surse subterane
Distribuţia apei, mii m3:

443,6

548,0

16 955,2 16 692,5

din surse de suprafaţă

16 511,8 16 144,5

din surse subterane
443,4
548,0
3
Comercializarea apei, mii m 10 980,8 9 486,8
Pierderi tehnologice şi co5 807,0 6 971,3
merciale, mii m3
Volumul apelor uzate epura12 588,3 12 284,3
te, mii m3
Colectarea plăţilor pentru
serviciile de alimentare cu
94,6
102,7
apă şi evacuare a apelor uzate prestate, % de achitare
Exploatarea sistemelor de
2,17
7,63
alimentare cu apă:
– reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km
– spălarea bazinelor de apă
potabilă, unităţi
Exploatarea sistemelor de
canalizare:
– reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km
Numărul scurgerilor din reţelele de apă, unităţi

-

-

0,16

1,55

3 057

2 819

4. Sisteme de irigare
Detalii tehnice privind reabilitarea celor 10 sisteme
de irigare finanţate în cadrul Progamului “Compact”
SCI Coșnița:
• Suprafața irigată după reabilitare: cca 2,500 ha;
• Lungimea totală a conductelor: cca 85,7 km;
• 4 stații de pompare, dintre care 2 – construcție
nouă, cu 10 pompe principale.
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• Lungimea totală a conductelor: 55,300 m
• 2 stații de pompare cu 5 pompe performante.
SCI Lopatna:
• Suprafața irigată după reabilitare: 510 ha;
• Lungimea totală a conductelor: 29,200 m;
• 1 stație de pompare cu 3 pompe performante.

SCI Puhăceni:
• Suprafața irigată după reabilitare: cca 920 ha, cu
posibilitatea de extindere a suprafeței de irigare
cu 292 ha;
• Lungimea totală a conductelor: cca 34 km;
• 2 stații de pompare cu 6 pompe principale.
SCI Roșcani:
• Suprafața irigată după reabilitare: cca 700 ha, cu
posibilitatea de extindere a suprafeței de irigare
cu 155 ha;
• Lungimea totală a conductelor: cca 25,1 km;
• 2 stații de pompare cu 9 pompe principale, cu reabilitarea rezervorului de apă.
SCI Jora de Jos:
• Suprafața irigată după reabilitare: 1,215 ha;
• Lungimea totală a conductelor: cca 58,43 km;
• 4 stații de pompare cu 17 pompe performante.
SCI Leova:
• Suprafața irigată după reabilitare: 980 ha;
• Lungimea totală a conductelor: 32,944 m;
• 2 stații de pompare cu 9 pompe performante.
SCI Grozeşti:
• Suprafața irigată după reabilitare: 1,100 ha;
• Lungimea totală a conductelor: 42,107 m;
• 2 stații de pompare cu 9 pompe performante.
SCI Blindeşti:
• Suprafața irigată după reabilitare: 587 ha, posibilități tehnice de a extinde cu investiții private aria
irigată cu încă 1,044 ha;
• Lungimea totală a conductelor: 28,923 m;
• 3 stații de pompare cu 13 pompe performante.
SCI Criuleni:
• Suprafața irigată după reabilitare: 760 ha;
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SCI Chircani-Zârnești:
• Suprafața irigată după reabilitare:
• Contractul va include (i) executarea lucrărilor de reabilitare a 9 scheme de irigare modulare (SIM) și (ii)
lucrări de drenaj și construcția prizelor de apă pentru ambele secțiuni de drenaj (SD) – „CZ-Nord” și
„CZ-Sud”. Conform contractului de bază urmează
a fi reabilitate 9 scheme de irigare modulare cu
o suprafață totală de 2,265 ha și zona de drenaj
cu suprafața de 4,605 ha. În funcție de disponibilitatea mijloacelor de finanțare, alte 8 scheme
de irigare din cadrul SCI Chircani-Zârnești, cu
o suprafață de 2,340 ha, ar putea fi suplimentar
reabilitate;
• Lungimea totală a conductelor: 62,030 m;
• 9 stații de pompare cu 19 pompe performante și 2
stații de pompare de drenaj cu 6 pompe.

5. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale informează că în trimestrul I al anului 2014 a eliberat
coordonări privind:
– folosirea specială a apei – 34 coordonări;
– proiectarea noilor sonde arteziene – 13 coordonări;
– proiectarea lichidării prin tamponare a sondelor
arteziene – 3 coordonări;
– coordonarea documentaţiei tehnice de proiect privind forarea sondelor arteziene – 10 coordonări;
– coordonarea documentaţiei tehnice privind lichidarea prin tamponare a sondelor arteziene – 1 coordonare.

6. Monitoringul apelor reziduale
Agenţia Ecologică Chişinău informează că în trimestrul I al anului 2014, la compartimentul resurse
acvatice, au fost efectuate 17 controale ecologice, respectiv întocmite 17 acte de control. Ca urmare a încălcărilor depistate au fost perfectate 55 procese-verbale contravenţionale, suma amenzilor înaintate spre
achitare fiind de 24400 lei.
Totodată, CIE AE Chişinău a prelevat probe de
apă uzată de la SEB municipale : Chişinau, Vadul lui
Vodă, Colonița, Goianul Nou, Budești, Cricova. S-au
depistat depășiri ale DLA la indicii:
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1. SEB Chișinău – depășiri ale DLA la deversare:
CCO – de 1,6 ori; CBO5 – de 3,6 ori; N/NH4 –
de 3,9 ori, detergenți – de 51 ori.;
2. SEB Colonița: CCO – de 1,6 ori; CBO5 – de 3,2
ori; MS – de 1,2 ori; N/NH4 – de 2 ori; detergenți
– de 13 ori;
3. SEB Vadul lui Vodă: detergenți – de 7 ori;
4. SEB Goianul Nou: SO4 – de 1,4 ori.
S-au depistat depășiri ale CMA pisc. la indicii:
5. SEB Cricova: CCO – de 2 ori; CBO5 – de 7,8
ori; MS – de 12,2 ori; N/NH4 – de 152,5 ori;
detergenți – de 127 ori.
6. SEB Budești: CCO – de 42,9 ori; CBO5 – de 158
ori; MS – de 20,8 ori; RU – de 2,6 ori; CL – de
2,1 ori; SO4 – de 1,6 ori; N/NH4 – de 251,5 ori;
detergenți – de 261 ori.
Conform Buletinului-alertă nr. 05/266 din
13.03.2014 s-au prelevat 3 probe de apă din r. Bâc: nr.1
amonte de SEB Chişinau; nr. 2 aval de SEB Chişinau,
nr. 3 Podul Sângera-Floreni. Analizele au depistat
cea mai mare concentrație a N/NH4 în aval de SEB
Chișinău și în zona Podului Sângera-Floreni.
Au fost prelevate probe de la SEB „ZUC” din or.
Orhei. În urma analizelor s-a constatat că la deversare
concentrațiile nu depășesc valorile-limită de încărcare
cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane evacuate în corpurile de apă (HG nr. 950 din 25.11.2013).

S-au prelevat probe de apă de la SEB de tip „ZUC”,
s. Rusca, Penitenciarul nr. 7 și SEB „Vama Leușeni”,
r-nul Hâncești. Au fost depistate depășiri ale CMA
pisc. la deversare la indicii determinați:
1. SEB ZUC, s. Rusca, Penitenciarul nr. 7: CCO –
de 6,3 ori; CBO5 – de 24,3 ori; MS – de 120 ori;
NH4 – de 156,2 ori; detergenți – de 36 ori;
2. SEB „Vama Leușeni”: CCO – de 7,9 ori; CBO5 –
de 32,8 ori; MS – de 56,8 ori; NH4 – de 303 ori;
detergenți – de 33 ori. Rezultatele au fost transmise IE Hâncești.
Au fost prelevate probe de apă de la SEB „PenitenRevista Apelor nr. 22, 2014

ciarul nr.17”, or. Rezina, SP or. Rezina, SEB „Lafarge
Ciment Moldova” SA, or. Rezina. În urma analizelor
au fost depistate depășiri ale CMA pisc. la deversare la
indicii determinați:
1. SEB „Penitenciarul nr.17”, or. Rezina: CCO – de
6,6 ori; CBO5 – de 27,6 ori; MS – de 40,5 ori;
NH4 – de 133,5 ori.
2. SP or. Rezina: CCO – de 6,6 ori; CBO5 – de
25,7 ori; MS – de 73,4 ori; NH4 – de 315,9 ori;
detergenți – de 5263 ori.
3. SEB „Lafarge Ciment Moldova” SA: CCO – de
3,3 ori; CBO5 – de 13,8 ori; MS – de 24,2 ori;
NH4 – de 1,6 ori. Rezultatele au fost transmise
IE Rezina.
S-au prelevat 2 probe de apă uzată de la SEB prim.
Gangura, r-nul Anenii Noi. În urma analizelor s-au
depistat depășiri ale CMA pisc. la deversare: CCO –
de 2,2 ori; CBO5 – de 7,2 ori; MS – de 8 ori; N/NH4
– de 1,3 ori; N/NO2 – de 5 ori; N/NO3 – de 3,8 ori;
detergenți – de 3,9 ori.
S-au prelevat probe de apă meteorică de la SA „Confort” AM; “Lafarge Ciment Moldova” SA; SA „Farmaco”; ÎSS „Inmex”; ÎS „Vibropribor”; SA „Belșugul
Țării”. S-au depistat depăşiri, respective, la MS – de 3,2
ori; 5,6 ori; 2,5 ori; 2,4 ori; 32 ori; 3,6 ori şi produse petroliere – de 24 ori; 32 ori; 42 ori; 5,2 ori; 28 ori; 32 ori.
S-a prelevat o probă de apă uzată din rețeaua pluvio-nivală din str. Varnița, 2/2. Analizele efectuate au
depistat depășiri ale CMA pisc. la indicii: N/NH4 – de
34,8 ori; CCO – de 9,2 ori; CBO5 – de 13,9 ori.
În conformitate cu buletinul-alertă nr. 05/54 din
16.01.14 al Serviciului Hidrometeorologic de Stat au
fost prelevate 3 probe de apă din r. Bâc: amonte de SEB
Chișinău; aval de SEB Chișinău; Podul Sângera-Floreni. Cele mai mari depășiri ale CMA pisc. s-au constatat la Podul Sângera-Floreni la indicii: CCO – de
4,7 ori; CBO5 – de 7 ori; MS – de 13,8 ori; N/NH4+ –
de 51,5 ori. Totodată, s-a demonstrat că efluentul SEB
Chișinău a înrăutățit calitatea apei r. Bâc prin majorarea concentrației de poluanți în secțiunea aval față
de amonte, nivelul de poluare comparat constituind o
majorare pentru: CCO-Cr = 112/72 = 1,6 ori; CBO5
=16,9/10,8 = 1,6 ori; MS= 50,8/28,0 = 1,8 ori; NH4 =
7,8/1,4 = 4,9 ori.
Au fost prelvate 3 probe de la spălătoria SRL „OlmosDon”, Calea Orheiului, 36. În conformitate cu
analizele efectuate s-a constatat că deversarea apelor
uzate de la spălătoria auto au înrăutățit calitatea apei
râulețului Hulbocica prin majorarea concentrațiilor
de poluanți în secțiunea aval față de amonte, nivelul de poluare comparat constituind pentru: MS
=72,8/32,8=2,3 ori; detergenți =17,3/9,1=1,9 ori; pr.
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Petroliere = 4,8/2,1=2,3 ori. Rezultatele au fost transmise IES.
În confomitate cu contractele încheiate au fost analizate probele de apă uzată de la ÎCS „Petrom”.
S-au pregătit soluțiile etalon și s-au alcătuit 4 grafice de calibrare la indicii: NH4, NO2, NO3, detergenți.
S-au pregătit soluțiile de titrare pentru indicii CCO,
CBO5, detergenți.
Pentru a determina proveniența apei deversate pe
suprafața solului din haznaua ce aparține SRL „Popasul Domnesc”, parchetul nr. 53 al Pădurii lui Fănuță,
Tohatinul de Jos s-au efectuat încercările de laborator
și s-a determinat că proba analizată reprezintă apă
uzată. Totodată, a fost calculat prejudiciul cauzat resurselor funciare. Rezultatele au fost transmise IES.
7. Calitatea apei potabile
Centrul Naţional de Sănătate Publică informează
că pe parcursul trimestrului I al anului 2014 au fost
cercetate 19 probe din surse centralizate (apeducte şi
sonde), dintre care 12 probe s-au dovedit a fi neconforme normelor sanitare în vigoare. Din surse descentralizate au fost prelevate pentru studiu 2 probe, ambele fiind neconforme. Iar cele 4 probe de apă îmbuteliată supuse investigaţiilor de laborator au corespuns
parametrilor sanitari normativi.
În perioada de referinţă au fost eliberate 4 avize
sanitare privind calitatea apei şi o autorizare sanitară
de funcţionare a secţiei de îmbuteliere SC „Aquastart
Grup” SRL din mun. Chişinău.

***
Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău comunică că în perioada lunilor martie-mai ale anului
curent a fost supusă investigărilor de laborator apa a
44 de izvoare din teritoriul municipiului.
Potrivit rezultatelor obţinute, în 40,91% dintre ele
apa nu a corespuns normelor sanitare după indicii sanitaro-microbiologici, iar în 100% din izvoare apa nu
a corespuns normelor după indicii sanitaro-chimici,
depistându-se depăşiri de 1,5-7 ori la nitraţi şi de 1,21,7 ori la reziduu uscat.
Indicii sanitaro-microbiologici nu au depăşit CMA
în apa următoarelor izvoare: pe traseu (or. Vadul lui
Vodă); I. Cimertan şi parcul „Grădina Moldovei”; str.
N. Dimo nr. 1; parcul „Valea Trandafirilor”; str. Munceşti nr. 282, 500, 802; str. Băcioii Noi nr. 14; str. Ceucari, Socoleni, Rădăuţanu, Calea Orheiului intersec-
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ţie cu Badiu; str. Costiujeni nr. 7; str. T. Strişcă nr. 12;
izvorul „Tamara” şi cel de sub scara din parcul „Valea
Morilor”; „Prietenia” (şos. Balcani); „Elena” (parcul
„La izvor”); „Bălţata” (com. Budeşti); izvorul din s.
Coloniţa; „Cişmele” (com. Bubuieci); str. Grădinilor
nr. 202 (s. Bâc); str. Mateevici nr. 6 (s. Ghidighici); „La
mănăstire” (s. Condriţa); „Daşchevici Petru” (s. Condriţa).
Calitatea apei izvoarelor din teritoriul mun. Chişinău este în schimbare continuă, fiind condiţionată de
un şir de factori, inclusiv de ordin meteorologic (ploile abundente, temperaturile înalte etc.).

8. Implementarea proiectelor
de protecţie şi utilizare a apei
În trimestrul I al anului 2014, cu suportul programului de finanţare FISM-2, au fost implementate subproiecte de construcţie a sistemelor de aprovizionare
cu apă în 4 localităţi din raioanele Floreşti (Ciutuleşti,
Gura Căinarului), Făleşti (Izvoare) şi Râşcani (Uşurei). În perioada de referinţă au fost finalizate lucrările de construcţie a apeductului magistral din Uşurei,
Râşcani, în restul localităţilor lucrările de construcţie
a unor porţiuni de apeduct fiind în derulare.
Numărul total al beneficiarilor este de 3060 persoane. Costurile aprobate pentru realizarea celor patru subproiecte se estimează la 2 389 871 lei.

***
Agenția „Apele Moldovei” prezintă informația cu
privire la activitatea în domeniul utilizării și protecției
apelor în trimestrul I al anului 2014.
Referitor la implementarea „Programului de alimentare cu apă și de canalizare a localităților din Republica Moldova până în anul 2015”, odată cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 „Cu
privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și
sanitație (2014-2028)”, a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1406 din 30 decembrie 2005 „Cu privire
la aprobarea Programului de alimentare cu apă și de
canalizare a localităților din Republica Moldova până
în anul 2015”.
Cu referinţă de investițiile capitale locale și străine
utilizate pentru reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, menţionăm că, la momentul
actual, Agenția „Apele Moldovei” nu dispune de o astfel de informație. Aceasta urmează a fi solicitată de la
consiliile raionale anual.
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Utilizarea nămolurilor:
de la cercetări ştiinţifice la implementări practice
Constantin Becciev, director general al SA „Apă-Canal Chişinău”,
Vladimir Mogâldea, cercetător științific la Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM

Este unanim acceptat că deşeurile organice reziduale, de tipul nămolului orăşenesc de canalizare, au
conţinuturi importante de materie organică şi elemente nutritive, care ar putea fi valorificate prin aplicare pe
terenurile agricole. Procesul de reciclare a diferitelor
categorii de materiale reziduale prin introducerea în
agricultură, după o etapă pregătitoare extrem de importantă privind modul de igienizare, adică de tratare
şi prelucrare, a suscitat interes atât în comunitatea ştiinţifică şi în cea a practicienilor, cât şi în mediul administraţiilor locale şi, nu în ultimul rând, al organismelor şi instituţiilor de protecţie a mediului înconjurător.
În ţările cu economie dezvoltată, ca urmare a unor
investiţii foarte mari în domeniul protecţiei mediului, încă în ultimele decenii ale secolului trecut au fost
iniţiate cercetări complexe, multidisciplinare privind
introducerea nămolurilor de la Staţiile de Epurare a
Apelor Uzate (SEAU) ca verigă a sistemelor tehnologice agricole, fiind astfel utilizate atât în sfera productivă, cât şi în zonele de refacere ecologică.
În plan european, utilizarea nămolurilor în agricultură este reglementată de Directiva 86/278/CCE
din 12 iunie 1986, care:
– reglementează utilizarea nămolurilor de epurare
în agricultură în aşa mod, încât să se prevină efectele nocive asupra solurilor, vegetaţiei, animalelor
şi omului, încurajând utilizarea lor corectă;
– stabileşte valori limită obligatorii pentru metalele
grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, mercur) în nămoluri şi în sol. Utilizarea nămolurilor
trebuie interzisă atunci când concentraţia acestor
metale în sol depăşeşte valorile limită;
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– încurajează valorificarea nămolurilor de epurare
în agricultură cu condiţia ca ele să fie utilizate în
mod corect, ţinându-se seama de faptul că utilizarea lor nu trebuie să dăuneze calităţii solului şi
producţiei agricole;
– limitează cantitatea de metale grele adăugate la solul cultivat, fie prin stabilirea unor cantităţi maxime ale aportului de nămoluri utilizate pe an, fie
având grijă ca valorile-limită ale concentraţiei de
metale grele în nămolurile utilizate să nu depăşească valorile-limită pentru cantităţile de metale
grele ce pot fi adăugate în sol pe baza unei medii
de 10 ani;
– stabileşte obligativitatea ca nămolurile să fie tratate înainte de a fi utilizate în agricultură. Poate fi
autorizată, în anumite condiţii, utilizarea nămolurilor netratate, fără risc pentru sănătatea omului
şi sănătatea animalelor, dacă ele sunt injectate sau
îngropate în sol;
– utilizarea nămolurilor trebuie să fie efectuată în
condiţii care garantează protecţia solului, apelor
de suprafaţă şi subterane.
Legislaţia RM în domeniul respectiv este ajustată
la Directivele UE prin Hotărârea Guvernului nr. 1157
din 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul
practicilor agricole”.
Investigaţiile efectuate de către cercetători din diferite ţări au demonstrat că nămolul generează nu
numai recolte mai mari cantitativ şi calitativ, dar şi o
îmbunătăţire a calităţii solului.
În primăvara anului 2014 au fost lansate cercetări
privind utilizarea nămolurilor deshidratate şi stabilizate la SE Chişinău în calitate de fertilizant organic,
cercetări efectuate de către specialiştii Institutului
de Ecologie şi Geografie pe terenurile experimentale
ale Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Plantelor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova.
Obiectivele principale ale acestor cercetări sunt:
– caracteristica fizico-chimică şi microbiologică a
nămolului de la SEAU Chişinău;
– stabilirea dozelor optime de nămol în calitate de
pedoameliorant pentru diferite culturi agricole;
– stabilirea pretabilităţii solurilor (conţinutul de me17

tale grele) la aplicarea nămolului generat la epurarea apelor uzate menajere;
– stabilirea beneficiilor agricole în urma aplicării
nămolului;
– prevenirea poluării cu metale grele a componentelor de mediu (apă, sol, plantă) în relaţie cu lanţul
trofic sol-plantă-om.
Utilizarea nămolului în agricultură presupune un
considerabil proces de monitorizare, de aceea pe parcursul mai multor ani s-a efectuat controlul calităţii
nămolului de la staţia de epurare atât în faza de formare, cât şi în procesul de deshidratare şi stabilizare.
Analizele au demonstrat că nămolul acumulat la SEAU
Chişinău conţine cantităţi suficiente de substanţă organică şi macronutrienţi (NPK) necesari penru dezvoltarea plantelor, iar conţinutul de metale grele nu
depăşeşte concentraţiile maxim admisibile (CMA)
pentru nămol, stipulate în reglementările naţionale şi
europene.
Din punct de vedere metodologic, lucrările sunt
efectuate conform cerinţelor prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a
solului în cadrul practicilor agricole” (MO nr. 193-194
din 28 octombrie 2008) cu anexele 1-6, Ghidul metodic „Metode şi reguli de evaluare şi management
al calităţii solurilor” (Chişinău, 2007), instrucţiunile
şi recomandările speciale pentru efectuarea analizelor chimice în laboratoarele certificate ale Serviciului
Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Mediului,
Centrului Republican de Pedologie Aplicată al Ministerului Agriculturii, Centrului Naţional de Sănătate

Publică al Ministerului Sănătăţii, Academiei de Ştiinţe
a RM.
Rezultatele preliminare demonstrează acţiunea
benefică a nămolului administrat asupra dezvoltării
plantelor de soia şi floarea soarelui; acestea sunt mai
viguroase, semănăturile sunt uniforme. Rezultatele
ştiinţifice de fond vor fi relatate ulterior fiind prevăzute pentru finele anului 2015.
Cu toate că atât pe plan mondial, cât şi naţional
utilizarea nămolului în agricultură nu este o problemă
nouă. Totuşi pentru implementarea cu succes a acestui tip de fertilizant în agricultură la nivel naţional se
impun imperios o serie de măsuri:
– evaluarea situaţiei existente în ceea ce priveşte
producerea şi gestionarea nămolurilor de epurare;
– elaborarea Ghidului privind opţiunile de eliminare şi utilizare a nămolurilor provenite de la staţiile
de epurare;
– elaborarea Ghidului privind cele mai bune practici
de gestionare a nămolurilor de epurare;
– editarea unei broşuri privind utilizarea nămolurilor în agricultură;
– elaborarea Ghidului de bune practici pentru monitorizarea şi controlul nămolurilor de la staţiile
de epurare;
– elaborarea Ghidului de monitorizare a terenurilor
agricole şi zonelor forestiere receptoare ale nămolurilor din agricultură;
– elaborarea programului de conştientizare a publicului cu privire la beneficiile şi pericolele asupra
sănătăţii şi a mediului, atunci când nămolurile se
utilizează în agricultură.

Apa. Ştiati că…?
 Apa acoperă aproximativ 71% din suprafaţa Terrei. Cea
mai mare parte a apei de pe glob se găseşte în oceane
(97,2%), urmate de gheţari/calote glaciare/etc. (1,8%),
în timp ce 0,9% se găseşte în subteran, iar 0,001% sub
formă de vapori. Apa „dulce” utilizată de majoritatea
organismelor reprezintă doar 0,02% din totalul apei
de pe Terra şi se găseşte în râuri, lacuri etc.
 Mai mult de 94% din apa de pe Pământ are un înalt
grad de salinitate. Nivelul mediu al salinităţii apei pe
glob este de 35% (variază, însă, foarte mult în funcţie
de zonă), iar anumite ţări (cum ar fi Cipru, de exemplu) îşi sporesc resursele de apă potabilă desalinizând
apa oceanelor/mărilor în unităţi speciale denumite
uzine de desalinizare.
 Corpul unei meduze este format în proporţie de 98%
din apa. Corpul uman conţine 60-70% apă.
 Clorina este folosită de oameni de peste 100 de ani
pentru purificarea apei. 50 ml de clorină sunt sufi18

cienţi pentru a distruge bacteriile din 100 000 de litri
de apă.
 Aproximativ 24% din capacităţile de desalinizare existente pe glob se află în Arabia Saudită. Peste 70% din
apa consumată aici provine din uzinele de desalinizare. Cea mai mare uzină de desalinizare din tară este
Shuaiba Desalination Plant care produce 150 milioane de m³/yan.
 Cea mai mare uzină de desalinizare din lume este Jebel Ali Desalination Plant, cu o producţie totală de
peste 300 milioane m³/yan. Această remarcabilă construcţie se găseşte în Emiratele Arabe Unite.
 Corpul uman elimină apă prin rinichi (urină), transpiraţie, lacrimi, respiraţie. Astfel, aproximativ 1,5
litri de apă sunt eliminaţi prin rinichi, 500 ml prin
respiraţie, iar restul prin transpiraţie. Când plângem
„pierdem”, în medie, 1 ml de lacrimi.
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SEAU Orhei: cea mai mare stație de tip ZUC din Europa
Sergiu Guţu, manager de proiect
Construcția Stației de Epurare a Apelor Uzate
(SEAU) din orașul Orhei, realizată în baza unui proiect eşalonat pe durata anilor 2009-2013, are valoare
de pionierat nu numai pentru Moldova, dar şi pentru
toată Europa, cea ce explică, în mare parte, implicarea
activă a unor importanţi donatori externi. Noutatea
proiectului constă, în primul rând, în tehnologia zonelor umede construite (ZUC), aplicată pentru prima
dată pentru o localitate de talia oraşului Orhei, experienţa în cauză soldându-se cu succes.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit realizarea a trei obiective-cheie:
 îmbunătățirea calității şi serviciilor de igienă sanitară în or. Orhei;
 reducerea deversărilor de poluanți, inclusiv, nutrienţi, ce provin din apele reziduale ale or. Orhei
care sunt deversate în râul Răut şi, eventual, ajung
în Marea Neagră;
 demonstrarea şi diseminarea tehnologiilor costeficiente pentru reducerea nutrienţilor în apele
uzate municipale.
SEAU Orhei, a cărei construcţie a finalizat în anul
2013, are la momentul actual cca 22 000 de beneficiari.
Fiind amplasată pe un teritoriu de 5 ha, ea este cea mai
mare stație de tip ZUC din Europa și una dintre cele
mai mari din lume.
Investiţia totală în realizarea acestui proiect a constituit 4,8 milioane de euro, aceasta fiind împărţită între trei mari donatori, după cum urmează:
✓Comisia Europeană – Proiectul Dezvoltării Regionale şi Protecției Sociale din Moldova (Partea D
– Construcția SEAU Orhei) – gestionate de AID
(7 august 2009 – 16 noiembrie 2012) – dezbursat
din grant 2,52 mln. euro;
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✓Banca Mondială – Proiectul Național de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (19 decembrie 2008
– 30 decembrie 2013) – 0,58 mln. euro;
✓Guvernul RM (prin Ministerul Mediului –
Fondul Ecologic Național) – 1,7 mln. euro
(29.440.000 MDL).

Totul a început în anul 2007, când un studiu de
fezabilitate, realizat de către o companie suedeză, a
identificat necesitatea substituirii stației de epurare
existente la acel moment în orașul Orhei. Reabilitarea
acelei staţii, vechi de 40 de ani, ar fi fost extreme de
costisitoare, problema eficienţei ridicând mai multe
semne de întrebare. SEAU veche, fiind amplasată la o
înălțime de 100 metri în raport cu or. Orhei, necesita
un consum de energie exagerat, necesar pentru pomparea apelor uzate, ceea ce făcea ineficient şi foarte
costisitor întregul sistem de canalizare.
La selectarea tehnologiei pentru o nouă SEAU
au fost examinate mai multe alternative, între care şi
construcția unei stații de tip clasic cu prelucrarea nămolului activ și a nămolului brut. Însă estimativ costurile investiționale în cazul aplicării tehnologiei clasice ar fi reprezentat cca. 8,5 mln. euro.
Ca urmare, experţii au optat pentru tehnologia
ZUC ca fiind cea mai indicată pentru cazul concret.
Avantajele erau evidente: o tratare naturală a apelor
uzate la costuri de investiții și de întreținere relativ
mici; consum redus de energie; nivel înalt de sustenabilitate a mediului; costuri de întreținere cu 43% mai
mici în raport cu stația de epurare veche.
În plus, în comparație cu o stație de epurare de tip
clasic stația de tip ZUC este mai ușor de construit, utilizându-se în mare parte forță de muncă și materiale
locale, piese de schimb limitate, nefiind necesară aplicarea produselor chimice. Procesele de oxidare au loc
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fără aerare forțată, or anume acest aspect, care necesită un consum sporit de energie, reprezintă costurile
esențiale pentru stațiile de tip clasic. De fapt, consumul de energie electrică la stația de tip ZUC este de
3 ori mai mic decât la stația de tip clasic de capacitate
similară.
După ce a fost efectuată analiza încărcăturilor poluanţilor organici ai apelor uzate şi compoziţia lor, în
baza rezultatelor obţinute, s-a optat pentru tehnologia ZUC cu două etape, care se potriveşte cel mai bine
pentru cazul concret, inclusiv pentru o funcţionare
adecvată a procesului de epurare.

Tehnologia ZUC, deşi are o largă răspândire în special în regiunile cu climă rece, de exemplu în Germania, Danemarca sau Canada, poate fi eficientă şi în ţări
precum Republica Moldova. La modul concret, această tehnologie prevede că, ulterior etapei de pre-tratare,
apele uzate trec prin două etape de filtrare. În prima
etapă, numită franceză (a fost testată inițial, la sfârșitul
anilor 80 ai secolului trecut, în Franța), apa este filtrată
vertical într-un mediu de pietriș fin, care elimină cca.
70% din substanțe organice și amoniac. A doua etapă
de filtrare este constituită dintr-un filtru vertical, clasic pentru tehnologia ZUC, din nisip, care permite o
tratare mai amplă și, în final, deversarea apelor în râul
Răut. Miliarde de bacterii populează aceste filtre naturale extinse, datorită cantității enorme de oxigen transferate de către circulația naturală a aerului și plantelor,
fapt care permite degradarea și stabilizarea mai multor
poluanți ce se conțin în apele uzate.
Ca rezultat, se atinge un nivel înalt de degradare
biologică şi de nitrificare. Nămolul extras din platformele ZUC (prima operaţiune de evacuare a nămolului
este programată după 12-15 ani de funcţionare) nu are
nevoie de stabilizare ulterioară şi poate fi utilizat pentru terenurile agricole ca ameliorator de sol.
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SEAU Orhei este complet automatizată, având la
bază sistemul SCADA care permite monitorizarea și
dirijarea stațiilor de pompare și a tuturor echipamentelor mecanice ale stației, monitorizarea principalilor
parametri hidraulici pentru minimizarea consumului
de energie, programarea operațiunilor de întreținere
și de prevenire a defecțiunilor.
Pe lânga beneficiile economice evidente (reducerea
personalului de deservire, reducerea cu 25% a consumului de energie electrică), în comparație cu stațiile
de epurare de tip clasic cele de tip ZUC au un impact
redus asupra mediului, exprimat prin:
 minimizarea folosirii substanțelor chimice;
 consumul redus de energie pentru aerare;
 producerea redusă de nămol, acesta fiind
extras doar după 12-15 ani de funcționare,
când va fi foarte bine uscat și stabilizat, putând fi utilizat în agricultură, ca îngrășământ
pentru sol;
 mai puține emisii de gaze cu efect de seră.
La 7 luni de operare parametrii funcționalităţii SEAU Orhei sunt încurajatori. În
prezent, fluxul de tratare este de aproximativ
1400-1500 m3/zi și va progresa treptat pentru a atinge capacitatea planificată în luna
noiembrie 2014, când stația de epurare precedentă va
fi oprită în totalitate și întregul flux de ape uzate va fi
direcționat spre noua SEAU. Volumul total de ape uzate din sistemul de canalizare al orașului este de aproximativ 2000 m3/zi, cu majorări sezoniere de până la
2700 m3/zi datorate industriei agroalimentare.
În timpul iernii, filtrarea biologică a fost satisfăcătoare, în pofida temperaturilor destul de scăzute
și a acoperirii bazinelor cu un strat de gheață și zăpadă pentru o perioadă de mai multe săptămâni. De
altfel, acumularea zăpezii pe platforme nu a afectat
funcționalitatea sistemului, oferind, dimpotrivă, o
protecție termică a stratului de filtrare situat mai jos.
Starea echipamentului electromecanic în zilele reci
(cu nopți de până la – 25° C) a fost satisfăcătoare, nu
s-au înregistrat deficiențe sau deteriorări.
În ceea ce priveşte calitatea apei, SEAU Orhei a
fost supusă unei monitorizări ample timp de 7 luni
de funcționare a stației (noiembrie 2013 – mai 2014),
concluziile fiind cele scontate: apele efluente corespund pe deplin limitelor internaționale referitoare
la deversarea apelor domestice urbane în apele de
suprafață.
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ESAN: un nou pas spre securitatea microbiologică a apei
Boris Rusnac, doctor în medicină, vicedirector al AŞP „AZAT-SU”
Identificarea şi implementarea unor metode eficiente, ieftine, accesibile şi justificate sub aspect ecologic
de dezinfectare a apei destinate consumului uman şi a
apelor reziduale se prezintă ca o condiţie absolut necesară pentru profilaxia stărilor patologice ale omului
şi ale animalelor.
Dezinfectarea apei potabile şi a apelor reziduale
presupune aplicarea unor măsuri tehnico-sanitare de
neutralizare, prin metode fizice şi chimice, a agenţilor
patogeni din apă, capabili să provoace maladii infecţioase. Dintre mijloacele chimice de dezinfecţie a apelor
uzate cele mai răspândite sunt clorul gazos sau cel din
componenţa clorurii de calciu, hipocloritul de natriu,
obţinut prin electroliză, şi o serie de alte preparate cu
acelaşi efect.
În conformitate cu Normele şi Regulile în Construcţii, la proiectare, pentru calculele prealabile ale
dozelor de clor activ, se consideră drept acceptabile
următoarele valori: а) pentru apele reziduale după
epurarea mecanică – 10 g/m3; b) pentru apele reziduale parţial epurate în aerotancuri sau în biofiltre cu
capacitate înaltă – 5 g/m3; c) pentru apele reziduale
cu ciclu complet de epurare – 3 g/m3. Pentru apele reziduale care nu au trecut ciclul de epurare mecanică
indicele clorului rezidual de 10 g/m3 creşte multiplu.
De exemplu, pentru dezinfectarea apei din fântânile
de mină doza clorului introdus oscilează între 100 şi
150 g/m3 .
Sistemul de epurare a apelor reziduale a fost o condiţie absolut necesară atunci când, în calitate de dezinfectant, se aplica doar clorul în doze admisibile pentru
securitatea ecologică. Până nu demult, nu erau accesibile şi alte mijloace de dezinfecţie a apei, eficiente şi
inofensive sub aspectul protecţiei mediului.
Peroxidul de hidrogen, în calitate de agent dezinfectant, asigură efectuarea unor procese ecologic pure
fără formarea unor produşi toxici, atât la dezinfecţia
apei potabile, cât şi a apelor uzate. Însă cotele înalte
ale concentraţiilor eficiente presupun costuri înalte
pentru dezinfecţie şi, totodată, conţinuturi înalte în
apele evacuate a peroxidului, pentru care sunt elaborate concentraţii maxim admisibile în bazinele de evacuare.
În literatura de specialitate lipsesc informaţiile cu
privire la aplicarea în procesul de dezinfecţie a apei
potabile sau a apelor uzate a vreunui preparat cu factori fizico-chimici cu acţiune asupra microbilor patoRevista Apelor nr. 22, 2014

geni şi, totodată, absolut inofensiv sub aspect ecologic.
În baza brevetului de invenţie RM nr. 873 şi potrivit dosarului elaborat pentru dezinfectantul autohton,
comisia de stat a Ministerului Sănătăţii din RM a înregistrat la 10 februarie 2011, cu nr. 00082, preparatul „ESAN”. Decizia comisiei de stat a fost aprobată
prin ordinul MS al RM nr. 146 din 28 februarie 2011,
publicat în Monitorul Oficial al RM, nr. 54-57 din
8 aprilie 2011. Cu referinţă la preparatul „ESAN” a
fost elaborat şi coordonat la MS al RM standardul de
firmă SF – 20189790 – 001:2011, în baza căruia Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie i-a conferit noului produs codul 380894900.
În consecinţă, dezinfectantul „ESAN”, spre deosebire de alte mijloace de dezinfecţie, a fost inclus în
clasa specială a preparatelor (dezinfectanţilor) biodestructibile. Acest pas se explică prin faptul că elementul
activ al preparatului „ESAN” este reprezentat printrun complex de factori fizici şi chimici potentaţi.
Factori fizici: potenţialul de oxidare-reabilitare –
de la +990 până la +1 170 mV (milivolţi); concentraţia
ionilor de hidrogen (рН) – 1,5…3,0.
Factorii chimici potentaţi reprezintă un amestec de
peroxid de hidrogen, oxid de clor, acizi perclorici şi
de alţi produşi ai activării electrochimice a cloritului
de natriu dizolvat în apă, care se află în formă ionică,
denumită convenţional „clor activ”, cu o concentraţie
de la 400 până la 630 mg/l (0,04 … 0,063 %) în preparatul de bază.
Concentraţia „clorului activ” în preparat este de 75
de ori mai mică decât în soluţiile analogice de clorură
de calciu, în condiţiile unei acţiuni echivalente asupra
microorganismelor patogene. Spre deosebire de clor şi
de alte mijloace de dezinfecţie, prin testare toxicologică s-a constatat că preparatul „ESAN” este absolut inofensiv pentru homeoterme. Toate animalele incluse
în testări, după 30 de zile de monitorizare, nu numai
că au rămas în viaţă, dar chiar aveau un aspect mai
sănătos decât animalele din grupul de control.
Caracterul ecologic al dezinfectantului „ESAN”
este susţinut de concentraţia minimă a substanţelor
active din soluţiile aplicabile şi de neutralizarea ionilor activi din preparat după aplicarea acestuia. Atunci
când preparatul este aplicat în concentraţiile indicate
nu are loc o acţiune nocivă asupra mediului, omului,
animalelor. După expirarea perioadei de expunere
(timpul de contact) dezinfectantul “ESAN” se dezin21

tegrează de la sine fără a forma substanţe toxice şi fără
a necesita acţiuni suplimentare de neutralizare.
Pentru prima dată a fost propus un remediu inofensiv de dezinfecţie a fântânilor, izvoarelor, bazinelor,
rezervoarelor, care vine să substituie clorura de calciu,
asigurând un nivel înalt de dezinfecţie şi ameliorând
proprietăţile organoleptice ale apei.
A fost elaborată şi aprobată instrucţia tehnologică
de aplicare a dezinfectantului „ESAN” în bazinele de
înot, ceea ce exclude acţiunea toxică a clorului asupra
omului. Preparatul este de neînlocuit la dezinfectarea
bazinelor acvatice destinate scăldatului, ceea ce soluţionează, în mare parte, problema organizării odihnei
estivale.
De asemenea, a fot elaborată şi a fost lansată activitatea preparativă pentru efectuarea testărilor în natură
privind aplicarea preparatului pentru dezinfecţia apei
din conducte, din sistemele de irigare, alimentate din
surse de suprafaţă. Realizarea acestui proiect va avea

un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice
a regiunilor, în care, pentru obţinerea unei ape inofensive din punct de vedere microbilogic, se va aplica pe
larg invenţia respectivă.
Au trecut cu succes testările preparatului în peste 10 bazine piscicole, fiind elaborat proiectul de instrucţiune pentru aplicarea preparatului în domeniul
respectiv.
Odată cu aprobarea proiectelor nominalizate se va
încheia etapa de implementare a preparatului „ESAN”
în domeniul asigurării unui consum de apă inofensivă
sub aspect microbiologic, ceea ce va contribui la protecţia sănătăţii oamenilor şi animalelor.
În baza informaţiei ştiinţifice acumulate în domeniul aplicării noului dezinfectant «ESAN» au fost elaborate şi prezentate spre aprobare actele pentru invenţii: „Procedeu de dezinfectare” din 25 noiembrie 2011;
„Procedeu de dezinfectare a apei, prevenire și terapie a
bolilor peștilor în acvacultură” din 3 octombrie 2012.

Apa. Ştiati că…?
 Din punct de vedere procentual, oamenii obezi au mai
puţină apă în organism decât cei supli. Acest lucru se
datorează faptului că ţesutul adipos conţine mai puţină apă decât celelalte organe şi ţesuturi ale corpului
(aproximativ 10%). Din aceeaşi cauză, corpul femeilor conţine mai puţină apă decât cel al bărbaţilor.

 În medie, un om are nevoie de 2,5 litri de apă pe zi.
Această cantitate variază în funcţie de activitatea fizi-
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că, poziţionarea geografică, clima etc. Specialiştii recomandă consumul apei la o temperatură medie de 50 C.
 Cantitatea de apă recomandată pentru a fi consumată
de un om într-o zi este de 50 litri. Această cantitate
include atât consumul propriu-zis, cât şi baia, prepararea mâncării etc. Însă pe glob există diferenţe foarte
mari ale consumului de apă între diferite ţări: americanii consumă de 5 ori mai multă apă decât europenii
(500 litri vs. 100 litri), în timp ce locuitorii din ţări
precum Gambia din Africa se mulţumesc doar cu 4,5
litri.
 Apa îmbuteliată reprezintă una din cele mai mari afaceri existente în domeniul alimentar. Piaţa apelor îmbuteliate însumează în prezent peste 20 miliarde de
dolari şi este împărţită între câteva mii de societăţi în
întreaga lume.
 În mod normal, apa nu are gust, miros sau culoare.
Totuşi, apa pe care o bem prezintă aceste însuşiri datorită diferiţilor factori cu care intră în contact (roci,
substante de purificare, poluare etc.).
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Apa şi sanitaţia: discrepanţe între sate şi oraşe
Oleg Rotari, ACT „Ormax”
Apa şi sanitaţia – două subiecte de actualitate care
ne frământă pe toţi cei care pledează pentru acces la
apă potabilă de calitate şi sanitaţie sigură. În special,
societatea civilă este alarmată, căci, deşi se depun toate eforturile pentru a reduce inegalităţile în acest domeniu, 1,5 miliarde de persoane pe glob nu au acces
la apă potabilă, iar circa 2,6 miliarde de persoane nu
au acces la instalaţii sanitare.
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în fiecare zi, 34 mii de persoane, dintre care aproape 5000
de copii, mor din cauza consumului de apă potabilă
poluată.
În această lume, aşa-zisă „modernă”, apa este un
lux pentru circa o treime din populaţia planetei, ceea
ce constituie o adevărată dramă umană, civilizaţională şi socială. Populaţia Moldovei, în special cea din
zonele rurale, se confruntă cu această problemă, în
multe cazuri – fără a fi conştientă de impactul ei asupra sănătăţii, mediului şi, în ansamblu, asupra generaţiilor viitoare. Populaţia rurală din Moldova se află
într-o situaţie critică în ceea ce priveşte realizarea
dreptului, fundamental pentru viaţă, la apă potabilă
şi sanitaţie sigură.
Actualmente, există mari diferenţe privind accesul
la sisteme îmbunătăţite de apă şi sanitaţie între populaţia rurală şi cea urbană. Statisticile în domeniu sunt
diferite, dar, ocircum, în medie doar circa 55% din
populaţie are acces la sisteme îmbunătăţite de alimen-
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tare cu apă potabilă, inclusiv 93% din populaţia urbană şi 27% din cea rurală; numai 47% din populaţie are
acces la surse sigure de apă potabilă, în zonele rurale
– numai 25%. În general, calitatea apei este afectată
de diferite surse de poluare – nitraţi, fluor, microorganisme patogene.
Accesul la sanitaţie îmbunătăţită este un privilegiu,
de care dispune doar 35% din populaţia rurală (81%
din populaţia urbană). Şi asta în situaţia când accesul
la sanitaţie sigură şi, bineînţeles, apă potabilă a fost
recunoscut de către ONU ca drept fundamental pentru viaţa omului. Din numele autorităţilor naţionale,
reprezentanţa Moldovei la ONU a susţinut această
declaraţie adoptată la 27 iulie 2010 şi, deci, este de datoria statului să contribuie la realizarea acestui drept
pentru toata populaţia ţării, nu doar pentru cea urbană.
În Republica Moldova, populaţia rurală consumă
apă de suprafaţă, disponibilă, în cantitate suficientă,
în numeroasele fântâni. Însă mai bine de 80% din apa
provenită din fântânile de mină este de proastă calitate, neconformă standardelor internaţionale şi naţionale. Consecinţele sunt dezastruoase.
Poluarea apelor reprezintă alterarea, produsă direct sau indirect, în mod natural sau în urma activităţilor umane, a calităţilor fizice, chimice şi biologice.
Cu referinţă la apele de suprafaţă, poluarea este cauzată, în cele mai multe cazuri, de sectorul gospodă-
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riei comunale (staţii de epurare învechite, deversări
ale apelor uzate neepurate din sistemul comunal, managementul neadecvat al deşeurilor menajere solide
etc.), sectorul agrar (dejecţii animaliere acumulate în
cantităţi mari, depozite de pesticide etc.) şi sectorul
energetic (depozitele de produse petroliere şi staţiile
de alimentare cu petrol etc.). În zonele rurale, o sursă importantă de poluare a apelor de suprafaţă sunt
latrinele din gospodăriile particulare, această formă
arhaică de sanitaţie fiind responsabilă, în mare parte,
de cantităţile excesive de nitraţi în fântâni.
Dintre cele 785 de fântâni testate în cadrul proiectului „Apă şi sanitaţie sigure pentru toţi în Moldova”
realizat de către Mesagerii Apei încadraţi în organizaţia „Ormax”, 90% conţin între 250 mg/l şi 500 mg/l de
nitraţi, ceea ce depăşeşte de 10 ori limita oficială de 50
mg/l stabilită pentru apa destinată consumului curent.
Cu toate că nitraţii sunt necesari pentru dezvoltarea tuturor vegetalelor, ei pot fi toxici pentru organismele umane şi, în special, pentru copii. Precizăm că
sunt toxici pentru organismul uman nu atât nitraţii,
cât reacţia provocată în urma transformării, prin acţiunea enzimelor, a nitraţilor în nitriţi.

În cantităţi mari, nitriţii pot provoca oxidarea hemoglobinei care, în urma acestei reacţii, nu va mai
putea transporta oxigenul spre organele şi sistemele
umane. Anume din această cauză limita reglementară
a cantităţii de nitraţi în apa potabilă este fixată la 50
mg/l, iar unii medici indică pentru bebeluşi limita de
15 mg/l. În afară de cazurile de intoxicaţie acută provocată de nitriţi, relativ rare, cunoscute sub denumirea de cianoză infantilă, numeroase boli cronice şi infecţioase pot fi cauzate de calitatea proastă a apei, care
se manifestă, în majoritatea cazurilor, prin prezenţa
nitraţilor în cantităţi mari. Povara bolilor infecţioase
şi cronice, condiţionate de calitatea proastă a apei în
Moldova, constituie între 15 şi 20% din cazurile tratate.
Copiii sunt cei mai vulnerabili şi protejarea lor,
în primul rând, ar trebui să fie o prioritate absolută.
Şcolile şi grădiniţele trebuie să fie alimentate în mod
prioritar cu apă potabilă de bună calitate şi dotate cu
sisteme de sanitaţie sigure, igienice şi prietenoase mediului ambiant. Doar aşa putem spera la un viitor sănătos într-o ţară prosperă.

Apa. Ştiati că…?
 Peste 30% din resursele mondiale de apă sunt localizate
în Asia. Pe locurile următoare se află America de Sud
(27%) şi America de Nord (18%). Cele mai vitregite
de lipsa apei sunt Orientul Mijlociu şi Africa de Nord
care deţin, împreună, doar 0,32 % din totalul apei de
pe glob.
 Unele din cele mai bogate în apă organe ale corpului
nostru sunt creierul şi rinichii. Aproximativ 80% din
creier este apă, în timp ce la rinichi procentajul creşte
până la aproape 85%. Sângele conţine până la 83% apă.
 Deşi în ultimele secole populaţia lumii a crescut (şi
creşte în continuare) exponenţial, resursele de apă au
rămas aceleaşi. Astfel, avem acum la dispoziţie aceeaşi cantitate de apă pe care o aveau şi primii homo
sapiens: 1460 petatone (1 petatona = 1015 tone).
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 Fluviul Amazon înglobează o cincime din totalul apelor fluviale ale lumii.

Revista Apelor nr. 22, 2014

Apa – produs fundamental pentru o viaţa sănătoasă
Elizaveta Iordan, medic-sef al Centrului de Sănătate Publică Căuşeni
Una dintre atribuţiile de bază ale Serviciului Raional Căuşeni de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice
în relaţie cu mediul ambiant este evaluarea şi monitorizarea, la nivel territorial, a calităţii elementelor mediului de viaţă, inclusiv a apei potabile.
În Republica Moldova există un cadru legal bine
pus la punct care reglementează supravegherea calităţii
apei potabile. Astfel, conform art. 39 al Legii nr.10 din
03.02.2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice, „calitatea apei potabile livrată populaţiei nu
trebuie să prezinte riscuri pentru sănătatea umană.”, iar
potrivit art. 40 „calitatea apei din sursele utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă, sursele de apă minerală, sursele de apă destinate satisfacerii nevoilor gospodăreşti, de recreere a populaţiei, de irigare a culturilor
agricole trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei
sanitare aplicabile”. Normele sanitare privind calitatea
apei potabile în Republica Moldova sunt stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007, în
lista parametrilor de calitate fiind incluşi indicatori
noi, în timp ce cerinţele faţă de unii dintre parametrii
aplicaţi anterior au fost înăsprite. Deci, problema nu
constă în lipsa sau în insuficienţa cadrului legal, ci, mai
curând, în modul cum acesta este implementat la nivel
local şi central. Să vedem cum are loc realizarea acestui
obiectiv pe exemplul raionului Căuşeni.
Populaţia raionului este asigurată cu apă potabilă
prin intermediul a 55 apeducte şi 3356 surse descentralizate (fântâni de mină, izvoare). Daca din punct de
vedere cantitativ putem spune că avem posibilitate să
asigurăm populaţia cu volumul necesar de apă, atunci
calitatea acesteia mai lasă de dorit.
Îată şi unele argumente care vin să susţină această afrimaţie. Conform investigaţiilor efectuate pe parcursul anului 2013, apa din sursele centralizate (sonde
arteziene) în proporţie de circa 95% nu corespunde
Normelor Sanitare la o serie de parametri sanitar-chimici (amoniu, rezidiu sec, sodiu, fluor, fier, hidrogen
sulfurat etc.).
Dacă ne referim la sursele de apă centralizate, în
deosebi ne îngrijorează conţinutul ridicat de fluor.
Conţinutul sporit al fluorului în sursele subterane de
profunzime este caracteristic pentru un număr mare
de localităţi din raion. Acest fapt poate conduce la îmbolnăvirea prin fluoroză – o afecţiune a sistemului osos
care se manifestă, în primul rând, prin afectarea dinţilor, prin apariţia pe ei a petelor de culoare galbenăbrună care ulterior conduc la distrugerea danturii.
Datorită insistenţei specialistilor de la CSP raional
Căuşeni şi implicării nemijlocite în soluţionarea acestei
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probleme a primarilor şi Consiliului raional, în ultimii
ani au fost montate instalaţii de tratare a apei în gimnaziile din localităţile Baimaclia, Ciufleşti, Chircăieştii
Noi, în grădiniţele de copii din Ciufleşti, Chircăieştii
Noi, Taraclia, Cârnăţenii Noi.

Cât priveşte parametrii microbiologici, cota probelor de apă, care nu corespund normelor sanitare la
indicii microbiologici în anul 2013 a constituit la apeductele comunale urbane 7,5% (media pe Republica
Moldova fiind de 11,1%), la apeductele comunale rurale – 10,3%.
În cazul surselor descentralizate (fântânile de mină)
necorespunderea calităţii apei potabile parametrilor
sanitar-chimici este de 100%, cu preponderenţă conform conţinutului de nitraţi. Este dovedit faptul că
nivelul sporit al conţinutului de nitraţi afectează grav
sănătatea, în special a copiilor de vârstă fragedă.
Este destul de ridicată şi ponderea probelor de apă
din fântâni, care nu corespunde normelor sanitare
conform indicilor microbiologici – 34,8%.
Calitatea apei din fântâni în cea mai mare măsură depinde de gradul de amenajare a lor şi a terenului
adiacent, pe o rază de 30-50 m. În acest perimetru nu
trebuie să existe potenţiale surse de poluare: gunoişti,
latrine, haznale, încăperi pentru animale etc.
Atitudinea grijulie şi gospodărească faţă de sursele
şi sistemele de alimentare cu apă garantează o calitate bună a apei şi, respectiv, sănătatea populaţiei. Doar
prin eforturile conjugate ale autorităţilor de toate nivelurile de a asigura o finanţare stabilă a reformei sistemului de aprovizionare cu apă potabilă de calitate a
populaţiei, prin instruirea şi informarea permanentă
a populaţiei – din grădiniţă şi până la vârste înaintate
– referitor la importanţa consumului de apă potabilă
sigură, la gestionarea inofensivă a deşeurilor menajere
şi de altă natură la nivel de gospodărie şi de localitate
putem ajunge la situaţia pe care ne-o dorim – asigurarea întregii populaţii cu apă conformă standardelor de
calitate în domeniu.
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lacurile Moldovei

Ghidighici („Marea Chişinăului”)

Lacul de acumulare Ghidighici se află în vecinătatea oraşului Vatra (satul Ghidighici) din componenţa
municipiului Chişinău, de unde şi cea de-a doua denumire – Marea Chişinăului.
Conform parametrilor săi ocupă locul patru printre
lacurile de acumulare din Republica Moldova, după
cele de la Costeşti, Dubăsari şi Cuciurgan. Suprafaţa
colectorului de apă este de 835 km2, iar a oglinzii apei
– de 800 ha; volumul acumulat de apă constituie 40
mln. m3. Lacul are în lungime 8,5 km, lăţimea medie
este de 940 m, iar adâncimea medie – de 5 m (la baraj
– de 9,9 m). Durata menţinerii învelişului de gheaţă
este de 75 de zile.
Barajul este construit din pâmânt, fiind consolidat
cu beton. Deversorul lacului este unul de fund, dar
funcţionează şi deversorul de viitură, construit din
beton.
Lacul de acumulare a fost construit la începutul
anilor 60 ai secolului trecut. Umplerea sa cu apă la capacitatea proiectată a durat din primăvara anului 1962
până în primăvara anului 1963. Lacul este amplasat în
lunca râului Bâc, între satul Bucovăţ şi oraşul Vatra.
Distanţa de la baraj până la marginea Chişinăului este
de 12 km.
Potrivit proiectelor, lacul de acumulare Ghidighici
urma să soluţioneze mai multe probleme economice,
cum ar fi: irigarea terenurilor agricole, dezvoltarea
pisciculturii, normalizarea nivelului râului Bâc. Însă,
suplimentar la aceste sarcini, lacul a devenit foarte
curând o zonă de odihnă îndrăgită de către locuitorii Chişinăului şi frecventată intens în sezonul estival.
De-a lungul zonei riverane funcţionează două căi rutiere: autotraseul Chişinău–Ungheni şi linia de cale
ferată Chişinău–Ungheni– Ocniţa, care în anii 60 ai
secolului XX au fost în mare parte reconstruite şi modernizate. Este de menţionat că drumul vechi trecea
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exact pe fundul actual al lacului, motiv pentru care
şoseaua a fost strămutată pe un terasament mai înalt.
La scurt timp după finalizarea lucrărilor de construcţie a lacului de acumulare a început crearea zonei de agremement, care a ocupat preponderant malul
drept al acestuia. În conformitate cu proiectul final,
zona s-a extins pe o suprafaţă de 1000 ha, dintre care
124 ha le-au revenit plantaţiilor verzi. În zona de odihnă au fost amenajate un parc şi o plajă, pe care au fost
amplasate serviciul de salvare, punctul de închiriere a
ambarcaţiunilor, întreprinderile de alimentaţie publică, diverse atracţiuni. În trecut, aici funcţionau câteva
pensiuni, case de odihnă etc. Pe malul stâng activau
două instituţii sanatoriale pentru copii, staţia feroviară „Romaniţa”.
Zona de odihnă avea o capacitate simultană de 30
mii persoane. Dinspre Chişinău spre lacul Ghidighici
circulau rute permanente de autobuz, iar ulterior –
şi de microbuz. Pe la mijlocul anilor 80 Ghidighici a
deventi practic una dintre cele mai îndrăgite şi bine
amenajate zone de agrement destinate chişinăuienilor
şi oaspeţilor capitalei, concurând la egal cu Vadul lui
Vodă şi Lacul Comsomolist, actualmente Valea Morilor.

Mai mult decât atât, lacul Ghidighici oferea nu numai condiţii de odihnă, dar şi de practicare a sportului
activ. Aici erau amplasate bazele de antrenament ale
canoiştilor şi ale amatorilor sportului cu vele. Lacul
găzduia numeroase competiţii la canotaj şi la alte discipline sportive nautice, inclusiv de dată recentă, cum
ar fi, de exemplu, wind-surfingul, încetăţenit în Moldova la începutul ultimului deceniu al secolului XX.
Pe timp de iarnă sau de vară, lacul era împânzit de
pescari amatori sau sportivi, aceştia din urmă organizându-şi la lac toate competiţiile. Însă aici era pracRevista Apelor nr. 22, 2014

ticat nu doar pescuitul de amatori şi sportiv, ci şi cel
industrial, în apele lacului habitând diverse specii de
peşti: crapul, carasul, şalăul, plătica, bibanul, ocheana,
ştiuca etc. Fauna lacului de acumulare era reprezentată şi de păsări (bâtlanul cenuşiu şi bâtlanul de baltă,
raţa sălbatică, lişiţa ş. a.) care cuibăreau şi se reproduceau în această arie cvatică.
Lacul de acumulare Ghidighici se afla sub o permanentă monitorizare, fiind luate măsuri de absorbţie a
nămolului. În golfuleţul din preajma barajului dragele
funcţionau pe durata întregului an, purificând apele
de mâl. Dar deoarece spre finele anilor 80 tot mai puţine mijloace au fost alocate pentru întreţinerea lacului,
către sfârşitul deceniului, din cauza înnămolirii, capacitatea lacului s-a redus cu o treime. Pe malul drept, la
sute de metri spre centru, apa lacului s-a acoperit cu
un strat gros de alge, ceea ce a făcut imposibile scăldatul şi pescuitul.
Cei care cunosc lacul încă din anii 60 ai secolului
trecut, nu pot să nu constate cu tristeţe degradarea
alarmantă a acestuia. Comparaţia dintre CE A FOST
şi CE A DEVENIT ÎN PREZENT lacul Ghidighici nu
este de natură să bucure. Parcul alteori răsădit cu atâta
drag de către arhitecţii peisageri a sălbăticit, pe alocuri devenind de netrecut. Deoarece nu au fost reparate ani la rând, aleile şi cărările s-au ruinat, făcânduse una cu pământul. Dar cea mai mare problemă au
devenit numeroasele îngrădituri, ţarcuri şi parcelări,
în special de pe malul drept al lacului, ceea ce nu permite apropierea de oglinda apei. Vorba e că cea mai
mare parte a zonei de odihnă, după 1990, a devenit
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proprietate privată. Fostele pensiuni şi case de odihnă
au uşile şi ferestrele bătute în cuie, deoarece oaspeţii
de mult nu le mai trec pragul. Parcul şi teritoriile adiacente lacului abundă în deşeuri, situaţia fiind deosebit de dezastruoasă pe malul stâng, unde accesul este
deschis pentru toţi amatorii de picnicuri şi odihnă la
iarbă verde. Pentru că nimeni nu a avut grijă să asigure elementare condiţii de odihnă şi de depozitare a
deşeurilor, zona, inclusiv apa lacului, s-a transformat
într-o imensă gunoişte neautorizată.
Pantele abrupte ce se înalţă deasupra lacului pe de
ambele maluri au fost plantate în totalitate cu vii. Din
cauza gardurilor din jur, eşalonate pe o lungime impresionantă, calea spre apă este, practic, blocată, cu
excepţia unei mici porţiuni din vecinătatea oraşului
Vatra.
Ruina şi mizeria au pus stăpânire pe lacul de acumulare Ghidighici, care altădată era o mândrie nu numai pentru Chişinău, dar şi pentru întreaga Moldovă.
Un loc sălbăticit, părăsit şi neatractiv, o apă murdară
pe care de mult nu se mai văd bârcile cu pânze imaculate şi unde pescarii vin tot mai rar, ca să nu mai
spunem despre amatorii de odihnă în aer liber…
O nelinişte pe deplin motivată o provoacă faptul
că barajul lacului de acumulare nu este păzit. În trecut, accesul la baraj era interzis, avându-se în vedere
pericolul pe care acesta l-ar fi prezentat pentru oraşul
Chişinău şi localităţile adiacente în cazul unei eventuale avarii sau diversiuni. În prezent, să nu mai existe
oare acest pericol?..

27

Forumul cititorilor

Vitalie CIORBĂ, şef al Inspectoratului Ecologic
Floreşti:
– Vă adresez, stimate dle redactor, sincere mulţumiri pentru implicarea Dvs., prin intermediul „Revistei Apelor” şi nu numai, în procesul de promovare
a imaginii comunităţilor din Republica Moldova în
protecţia şi utilizarea raţională a apei. Promptitudinea
cu care Vă pronunţaţi pe marginea problemelor arzătoare din domeniul apei şi sanitaţiei, poziţiile active şi
tranşante pe care le susţineţi vor contribui, cu certitudine, la elaborarea unei strategii optime de acţiuni
concrete, perfect adaptate la condiţiile actuale din Republica Moldova, la problemele cu care se confruntă
cetăţenii. Am convingerea că şi pe viitor veţi veni în
sprijinul populaţiei, încurajând-o să conştientizeze cât
mai grabnic că apa, cu adevărat, este izvorul vieţii şi
măsura civilizaţiei unui popor.
Liliana GORODENCO, angajată a Agenției Ecologice Bălți:
– Aflându-mă într-o bibliotecă din mun. Bălţi, miam oprit privirea asupra unei reviste, care mi-a captat
atenţia prin denumirea sa, „Revista Apelor”, și care s-a
dovedit a fi dedicată unei problematici extrem de actuale pentru Moldova – protecţia şi utilizarea raţională a resurselor acvatice. Pentru a înțelege importanța
și complexitatea informației inserate în această revistă am decis s-o citesc atent, articol cu articol, şi asta
deoarece nu-mi este indiferentă soarta mediului care
ne înconjoară. Am constatat că majoritatea articolelor redă un adevăr dureros atât pentru oameni, cât şi
pentru natură, care se referă la resursele acvatice și la
utilizarea lor rațională.
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Am reținut un subiect pe care îl consider important pentru zilele noastre. În Republica Moldova se
desfășoară numeroase proiecte despre care populaţia
ar trebui să cunoască mai multe, deoarece o vizează
în cel mai direct mod, iar „Revista Apelor” ar putea să
devină în această problemă un ghid competent pentru
toţi cetăţenii.
Multe localităţi din Moldova au beneficiat, în anumite perioade, de finanţare internaţională şi naţională pentru asigurarea cu apă şi canalizare. Deoarece
sursele principale de aprovizionare cu apă potabilă a
localităților din Republica Moldova sunt bazinele hidrografice ale Nistrului, Dunării și Prutului, consider
că ar fi oportun ca revista să informeze populația asupra acestei realități, iar protejarea și utilizarea raţională a altor resurse acvatice din interiorul republicii
să fie o preocupare a fiecărui cetățean. În problema
dată ar fi bine ca autoritățile locale și cele naționale
să dea dovadă de mai multă responsabilitate privitor
la buna şi eficienta funcționare a stațiilor de epurare a
apelor reziduale care, cu regret, la momentul actual, se
prezintă mai mult ca nişte factori de poluare a apelor
de suprafață. Probleme sunt multe și toate își așteaptă
soluționarea. „Revista Apelor” poate şi trebuie să aibă
un cuvânt de spus în acest sens. Iar pentru aceasta
ar fi bine ca publicația să ajungă, în primul rând, în
instituțiile de învățământ, unde ar putea contribui plenar la educația ecologică a tineretului, la promovarea
de noi cunoștințe în domeniul apelor și la formarea
unui comportament socio-ecologic adecvat.
Aduc toată lauda și doresc succes echipei redacţionale.
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Water Journal 22 Abstract

The magazine’s editorial signed by Editor Vladimir Garaba is dedicated to the implementation aspects of two documents: Strategy for Water Supply and Sanitation of the
Republic of Moldova for 2014-2028 and Law No. 303 on
public services of water supply and sewerage. It is expressed
the view that both documents, already, since the moment
of their adoption, were partially overcome by the reality.
But the point is that with the entry into force of the acts
nominated were created real prerequisites to make quick
steps to address one of the most pressing social and environmental problems in Moldova – providing the population
with drinking water of safe quality. It is a vital objective for
the population of the country; given the 75 percent of rural
residents who consume water from unsafe sources, and 90
percent of them have no access to sewerage and wastewater
treatment. In this chapter Moldova, unfortunately, ranks the
lowest place in Europe. The implementation of the similar
strategies of water supply show that the annual objectives
are typically fulfilled only in the proportion of 35-40 percent. The main cause of the pause is the insufficient and
non-rhythmic funding. In case of recently adopted strategy,
in connection with the signing of the EU-Moldova Association Agreement, is counting on a significant increase in
financial support from European countries. On the other
hand, the situation cannot be tolerated when the state covers its share of investment in the sector entirely from the
National Ecologic Fund means, although these, by definition, have another concrete destination – the environmental protection. Another impediment to the implementation
of the Strategy may be the insufficiency of drinking water
sources. A good part of the aqueducts into operation in recent years (maybe every second) supply the households not
with drinking water, but with technical water. During a long
time the specialists insist on approval of the National Water
Supply Scheme which was developed by the Institute “Acva
Project”. In the exclusive interview given to the magazine
correspondent Viaceslav Vladicescu, Director General of
the Agency “Moldova’s Waters” provides answers to some
questions. Talking about the steps to be taken by the Agency
after signing the Association Agreement Republic of Moldova – European Union, he said that, first of all, it is required the harmonization in sustained rhythms of the national
legislation with the European one. Then it is required the
adoption of a long series of regulations that would allow the
real implementation of national legislation for its conformation with European laws. The launch of works related to the
resumption of navigation on the rivers Dniester and Prut
and their consequences on the environment was the subject
of another question. It was noted that the position of the
Agency is to not admit that this activity to create any prejudice to the environment, to the biodiversity. The imminent
widening of some portions of channels to be connected to
the natural life cycle of the flora and fauna of both fluvial
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and those decisions should be based solely on scientific studies, expert opinions on environmental protection. In areas
of navigation on the rivers Dniester and Prut are located and
some technical water catchments, for irrigation, which are
managed by “Moldova’s waters”. Obviously, the navigation
on these rivers should not affect these areas physically or
materially increase the cost of water catchment for irrigation
purposes. Answering the question “When, finally, Moldova
will have a balance of water?” Mr. Vladicescu answered that
Currently responsible for all aspects of water cadastre of the
Republic of Moldova’ territory is the State Hydrometeorology Service. However, according to Law on waters entered
into force last autumn, the water cadastre is to be transferred
to the task of “Moldova’s Waters”.
In view of this change, the Agency specialists are currently developing, jointly with the Ministry of Environment
and the Fund «Millennium Challenges», a methodology
for water cadastre. In the framework of this process, it is
intended the creation of a database that will focus the information coming from many specialized institutions such
as «Moldova’s waters» Hydrometeorology, State Ecologic
Inspectorate, Agency for Geology and Mineral Resources.
Prevention and mitigation of the consequences of floods,
is also an important direction in the activity of the Agency
“Moldova’s Waters”. Through the «Compact» project were
held training courses in hydrologic and hydraulic modelling, which is the main support for flood risk management.
Are ongoing the Project East-Avert and the Project technical assistance support and management for flood protection
in the hydrologic basin of Prut. It was approved the Regulation on flood risk management, is ongoing a project funded
by the European Investment Bank which provides mapping
of over 3 000 km of small rivers, which shall allow better
organization of anti-flood management. We hope that in the
framework of this project shall be managed the elaboration
of a series of maps which later would form the basis of a
very precisely modelling process of what is required to be
undertaken as a priority in the activity of preventing floods.
In the heading «Short news» are related important events
that have occurred in recent months: the National Conference «Water supply and sanitation in the Republic of Moldova» of March the 22th; the conference of the official launch
of the project “Prevention and protection against floods in
the upper basins of Prut and Siret, by implementing a modern system of monitoring with automatic stations”; the signing of the Agreement of modernization of the water supply
system in Chisinau with a total value of 62 million euro; the
completion of the project “Water supply and sewerage services to villagers of the village Duruitoarea Veche, Costesti commune, Râşcani district” fulfilled out of the financial
resources provided through the Agency for International
Cooperation of Germany (GIZ); the exchange of experience
between the Associations of Water Users for Irrigation held
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at the WUA Cosnita, Dubasari district; the launch of single
window for issuance of authorizations for the special use of
water to support U.S. Government funds, granted under the
Program “Compact” and of the World Bank’s; the entry into
force of the contract for the rehabilitation of the irrigation
system Chircani-Zarnesti from Cahul district and ongoing
of the reconstruction works of Cosnita irrigation system;
the ordinary meeting of the Sector Council of Coordination of External Assistance in the field “Environment, Water
Supply and Sanitation”; other news in this sector.
In the quarterly ecologic bulletin «Chronicle of waters»
are made available data on the status of water quality and
quantity. The volume of rainfall during the months of January
to March ranged from 58 mm (Soroca) to 104 mm (Comrat),
remaining on most of the territory within the norm limits –
80-120% of the norm. The water flow of the river Dniester in
the first quarter was in gradual decline and varied, in January, in the range of 85-95%, in February – 65-75%, in March
– 40-50% of the average annual values. The water flow of the
river Prut within the republic, during January amounted to
55-75% of the average annual values. The water flow of the
river Raut during the quarter was low, the driest month was
March – 20-30%; in other months of the quarter, the debit
varied from 35% (in hydrological station Jeloboc) to 65% (in
hydrological station Balti) of the average multiannual values.
The water flow of the small rivers in central and south of the
country during this period was below the norm, constituting
50-60% and of small rivers in the north of the country, generally constituted 60-70% of the average multiannual values.
In particular we shall mention the very low water flow of the
river Bic: from 20 to 25% in January and March to 40% of the
average annual values in February month.
The Department of Environmental Quality Monitoring
of the State Hydrometeorology Service has found 289 exceedances of maximum allowable concentrations (MAC) in
water samples from 64 sections of 31 rivers, six storage lakes,
two natural lakes. There were found 89 exceedances of acceptable concentrations of petroleum products, with nitrites
were detected 51 exceedances, with phenol – 54 exceedances,
with biochemical oxygen demand (BOD5) – 50 exceedances.
Low content of dissolved oxygen in the river Bic – 3 cases,
including 1 case of high pollution (HP) in the village Gura
Bacului, with the value – 2.6 MAC and 2 cases of extremely
high pollution (EHP) with minimum value 0,49 mgO2/dm3.
In the river Bac, Chisinau city, downstream, in March month. Compared to the same period of 2013, there was registered an increase in the number of exceedances of the MAC for
nitrates, petroleum, BOD5, dissolved oxygen, phenols, and
a reduction in the number of exceedances of the CMA for
ammonium ions, nitrites and anion-active detergents.
No exceedances of the MAC in compounds of zinc, copper and other priority pollutants were detected. The Ecologic Agency of the Chisinau reports that in the first quarter
of 2014, at the water resources department, were conducted 17 ecologic inspections, respectively were drawn up 17
inspection acts. As a result of the violations detected were
drawn up 55 contravention protocols, the fines amount sub30

mitted for payment being 24 400 MDL, were taken three
water samples from the river Bac: No.1 headwaters waste
water treatment plant Chisinau; No. 2 downstream waste water treatment plant Chisinau, No. 3 Bridge Sangera –
Floreni. The analysis found the highest concentration of N/
NH4 in headwaters waste water treatment plant Chisinau
and in the area of the Bridge Sangera-Floreni. The samples
were taken from waste water treatment plant “Constructed
wetlands” from Orhei city. After analysis it was found that
at the inflow the concentrations do not exceed the limitvalues of load with pollutants of industrial and municipal
wastewater discharged into water bodies. The National Centre of Public Health informs that during the first quarter of
2014 were investigated 19 samples from centralized sources
(aqueducts and wells), of which 12 samples were found to
be non-compliant with sanitary standards. From the decentralized sources were collected for the study 2 samples, both
being non-compliant. And those 4 samples of bottled water
which underwent laboratory investigations were consistent
with normative health parameters. The Public Health Centre from Chisinau city informs that during the months from
March to May of this year was subjected to laboratory investigations the water of 44 water sources from the municipality territory. According to the results obtained, in 40.91% of
them the water did not meet sanitary norms according to
the sanitary microbiological indices and 100% of the water
sources did not meet standards for sanitary-chemical indices, the exceedances being detected of 1,5 – of 7 times at
nitrate and 1.2-1.7 times or at the dry residue.
From the Bulletin we can find indications of activity of
JSC «Apa-Canal Chisinau» (the capture, the distribution,
marketing, water leakage, etc.) in the first quarter of 2014
compared to the reference period of 2013. The abstraction
volume of the water amounted to 17 206 800 m3, inclusively
16 658. 800 m3 from the surface sources (river Nistru) and
548.0 m3 from the underground sources. The reducing of
abstraction volumes in comparison to 2013 was insignificant.
The trade with water decreased from 10 980 800 m3 to 9 486
800 m3, the technological losses increased from 5 807. 0 m3 in
2013 to 6 971.3 m3 in 2014. The volume of treated wastewater
in the first three months of the current year was 12 284.3 m3
compared to 12 588.3 m3 in 2013. The collecting of payments
for services of water supply and wastewater discharge provided (% of payment) this year was 102.7 compared to 94.6 in
the previous year. The repair and replacement of water and
sewer lines reached to 9.18 km compared to 3.33 km.
In the first quarter of 2014 issued the coordination on:
special use of water – 34; designing of new artesian wells – 13;
designing of the liquidation via tamponade of artesian wells
– 3; coordination of project technical documentation on drilling the artesian wells – 10; coordination of technical documentation on liquidation via tamponade of artesian wells – 1.
In the paragraph «Irrigation systems» of the Bulletin
can be found the technical details on the rehabilitation of
those 10 irrigation systems financed under the Programme
«Compact»: Cosnita, Puhaceni, Roscani, Jora de Jos, Leova,
Grozesti, Blindesti, Criuleni, Lopatna, Chircani-Zarnesti.
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Regarding the implementation of the «Programme for
Water Supply and Sewage of the localities from the Republic of Moldova 2015» and the investment in the respective sector, the Agency «Moldova’s Waters» communicates
that currently lacks such information. This shall be requested from district councils annually.
«The use of silty mud: from the scientific research to
practical implementation» is an article signed by Constantin Becciev, Director General of JSC «Apa-Canal Chisinau» and Vladimir Mogaldea, scientific researcher at
the Institute of Ecology and Geography of the ASM. The
authors tell us that in the spring of 2014 were launched
research on the use of dehydrated silty mud and stabilized at water waste plants as organic fertilizer, the research conducted by the specialists of the Institute of Ecology
and Geography on experimental lands of the Institute of
Genetics, Physiology and Plant Protection of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova. The preliminary results demonstrate the beneficial action of the silty
mud used, on the development of soybean and sunflower
plants; they are more vigorous, the sowings are uniform.
Main scientific results will be reported subsequently,
being set for the end of 2015.
Waste water treatment plant Orhei: the biggest plant of
type constructed wetlands in Europe is one more article
describing the experience of reforming the country’s wastewater treatment. The construction of Waste water treatment plant (WWTP) in Orhei, based on a project drafted
in stages during 2009-2013, has the pioneering value not
only for Moldova, but also throughout Europe, that explains, in part, the active involvement of important foreign
donors. The novelty of the project lies primarily in the technology constructed wetlands (CWs), first applied for a
city of the size of Orhei, claiming the experience in question to be successful. WWTP Orhei, whose construction
was completed in 2013, currently has about 22 000 beneficiaries. Being located on an area of 5 hectares, it is the largest type CW plant from Europe and the biggest throughout the world. The total investment in the fulfilment of this
project was 4.8 million Euros. At 7 months of operation the
parameters of functionality of WWTP Orhei are encouraging. Currently, the treatment stream is about 1400-1500
m3/day and shall progress gradually to reach planned capacity in November 2014, when the previous Waste water
treatment plant will be stopped completely and the entire
flow of wastewater will be directed to the new WWTP. The
total volume of wastewater in the sewer system of the city
is about 2000 m3/day, with seasonal increases up to 2700
m3/day due to the agro industrial industry. In winter time,
the biological filtration was satisfactory, despite the rather
low temperatures and basins cover with a layer of ice and
snow for a period of several weeks.
Boris Rusnac, Doctor in Medicine, deputy director of
the ASP “AZAT-SU” presents on the magazine’s pages a
new preparation for disinfection of drinking water and
wastewater. Based on patent for invention and appropriate for the file elaborated for the local disinfectant, the
state committee of the Ministry of Health of RM recorded on 10 February 2011, under no. 00082 the preparation “ESAN”. The ecological character of the disinfectant

“ESAN” is supported by the minimum concentration of
active substances from solutions applicable and by the neutralization of the active ions from the preparation after
its application. For the first time, it was proposed a harmless remedy for the disinfection of wells, springs, ponds,
tanks, which comes to replace calcium chloride, providing
a high level of disinfection and improving the organoleptic properties of water.
Oleg Rotari, the President of the public association
“Ormax” from Drochia discusses the gap between villages
and towns when analyzing the situation in the water and
sanitation sector. Of the 785 wells tested within the project
“Safe water and sanitation for all in Moldova” implemented by the Water messengers involved in the organization
“Ormax”, 90% containing 250 mg/l and 500 mg/l of nitrate, which exceeds 10 times the official limit of 50 mg/l
established for water intended for consumption.
Elizaveta Iordan, chief physician of the Center for Public Health, Căuşeni informs about the concerns of the
respective institution to ensure a sufficient level of quality
elements of the living environment, including drinking
water. According to the investigations conducted during
2013, the water from the centralized sources (artesian
wells) at a rate of about 95% does not meet the Sanitary
Standards in a number of sanitary-chemical parameters
(ammonia, dry residue, sodium, fluoride, iron, hydrogen
sulfide, etc.). Especially concerns the increased contents of
fluoride level, characteristic for a large number of villages
in the district. In case of the decentralized sources (mine
wells) the non-conformity of sanitary-chemical parameters of the drinking water is 100%, mainly in conformity
with nitrate content.
In the magazine is started to be published a series of
informative materials about the lakes of the country. The
first is Ghidighici accumulation lake, located on the border between Străşeni district and Chisinau. It was built in
the early 60s of the last century. Its filling with water at
designed capacity lasted from spring 1962 to spring 1963.
The lake is located in the floodplain of the river Bac between Bucovăţ village and Vatra town. The distance from
the dam to the edge of Chisinau city is 12 km.
The heading «Readers Forum» is maintained by Vitalie
CIORBA, head of the Ecologic Inspectorate Floreşti and
Liliana GORODENCO, employee of the Ecologic Agency
of Balti city. They address words of support to the editorial
staff and suggest that the publication shall reach all educational institutions, where they could fully contribute to
the environmental education of youth, the promotion of
new knowledge in the field of water and the formation of
an appropriate social environmental behaviour.
The aquatic animals at this time are presented by pike
(Esox lucius), widespread species of freshwater fish in
Europe. It has large dimensions – may exceed one meter
in length and weight – 25 kg. Sometimes it can be found
even in alpine lakes to an altitude of 1500 m, which proves
its great adaptability to the most varied conditions. In our
geographic area most specimens are found in Lower Prut,
Danube, including Delta. The roes are very popular in
cooking, as well as pike flesh, although it has many bones.

Animale acvatice

Ştiuca
(ESOX LUCIUS)

E

ste un peşte de dimensiuni mari – poate depăşi în lungime un metru, iar în greutate – 25 kg.
Corpul ştiucii este alungit, uşor turtit lateral, capul
lunguieţ, puţin curbat din profil. Botul seamană cu
ciocul de raţă. Are gura mare, cu fălci ce se deschid
până sub ochi, astfel încât poate înghiţi un peşte
aproape de aceeaşi marime cu ea. Dinţii sunt bine
dezvoltaţi, puternici şi ascuţiţi. Coloritul ştiucii îi
serveşte la camuflare, fiind armonizat cu culorile
predominante în mediul în care trăieşte. Spatele
poate varia de la gri-verzui la galben-verzui, uneori aproape negru sau cafeniu închis. Părţile laterale sunt cu pete maronii, oliv sau negricioase. Burta
este uneori gălbuie, alteori albicioasă, presărată, de
asemenea, cu pete. Întreg corpul are o strălucire
roşiatică sau liliachie, la fel ca şi înotătoarele, care
sunt vărgate, cu dungi cenuşii dispuse pe mai multe
rânduri.
Aria de răspândire este impresionantă. Ştiuca
trăieşte în toate apele dulci din Europa, excepţie făcând doar Peninsula Iberică, Grecia, Albania şi alte
câteva regiuni din Balcani. Uneori poate fi întâlnită
chiar şi în lacuri alpine, până la altitudinea de 1500
m, ceea ce demonstrează marea sa capacitate de
adaptare la cele mai variate condiţii. În arealul nostru geografic cele mai multe exemplare se găsesc în
Dunăre, inclusiv în Deltă.
Fiind o răpitoare feroce, foarte lacomă, ştiuca
se dezvoltă foarte rapid. De regulă, la vârsta de un an

atinge deja 25-30 cm si greutatea de 250 g. Înghite
orice îi iese in cale. Ştiuca este des întâlnită în zonele
cu ape liniştite, limpezi, cu fund curat, în care abundă peştii mici, care, alături de raci, broaşte, insecte,
constituie principala sa hrană. Locul preferat în care
îi vânează este la apă mică, aproape de mal, printre
tufişuri. Temperatura optimă a apei, preferată de stiucă, este de 170 C. Poate fi văzută pândind prada la
marginea stufărişurilor. Un peşte ce pare rănit sau
o broască ce se deplasează la suprafaţă o vor face să
atace. La fel şi culorile stridente (roşu, portocaliu)
sau obiectele strălucitoare. Nici în timpul iernii nu-i
scade pofta, deşi este mai greu să-şi găsească hrana.
Or, s-a constatat că pentru a-şi spori greutatea cu 1
kg ştiuca are nevoie să consume 10 kg de hrană.
În condiţiile apelor de la noi, ştiucile se reproduc
cel mai devreme dintre toţi peştii. De regulă, la sfârşitul lunii februarie încep reproducerea, adunându-se
în grupuri sub stratul de gheaţă încă netopit. Perioada
de reproducere poate dura până la sfârşitul lui martie,
iar în cazul unor ierni deosebit de geroase şi mai târziu. De regulă, masculii ajung la maturitatea sexuală
în cel de-al treilea an de viaţă, femelele – la 3-4 ani.
În funcţie de mărime, o femelă depune cate 100000350000 de boabe de icre, dar exemplarele deosebit de
mari deţin în ovare şi o jumătate de milion de icre, pe
care le depun într-o singură repriză. Icrele sunt deosebit de apreciate în gastronomie, la fel ca şi carnea
ştiucii, deşi are multe oase.

