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DESPRE DISTRICTUL HIDROGRAFIC 

1.1 CARACTERIZAREA DISTRICTULUI BAZINULUI 
HIDROGRAFIC DUNĂREA-PRUT ȘI MAREA NEAGRĂ 

Condi țiile naturale din cadrul Districtului Bazinului Hid rografic  

Loca ția și prezentarea geografic ă : Suprafața totală a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut 
și Marea Neagră (DBH DPMN) este de 14 770 km2 (în limitele Republicii Moldova), ceea ce reprezintă 
43,6% din suprafața totală a țării. Din punct de vedere a structurii administrativ-teritoriale, DBH DPMN 
include 18 raioane. Pe direcție meridională, de la Nord spre Sud, districtul se extinde pe o distanță de 
aproximativ 350 km, cu o lățime ce variază de la 25 km și până la 120 km. Poziția geografică și 
configurația districtului determină o notabilă diversitate a structurii geologice, caracteristicii 
geomorfologice și condițiilor climatice. Specificul acestor component de mediu influențează semnificativ 
caracteristicii biotei, solurilor, hidrografiei și compoziția chimică a apelor de suprafață și subterane. 
Altitudinea medie în cadrul districtului este de 142 m, valoare caracteristică pentru regiunile de câmpie. 

Bazinul hidrografic Prut reprezintă extremitatea de este a bazinului hidrografic Dunărea, care include 
teritoriul a 19 state europene. Republica Moldova este membru al Comisiei Internaționale privind 
Protecția Fluviului Dunărea și gestionează 0,94% din suprafața acestuia. Bazinul râului Prut este situate 
pe teritoriul a 3 state (fig. 1), Republicii Moldova revenindu-i 28% (39% este situate pe teritoriul României 
și 33% - pe teritoriul Ucrainei) din totalul de 27 540 km2. 

 

Figura 1. Districtul Bazinului Hidrografic Dun ărea-Prut și Marea Neagr ă 
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Clima: DBH DPMN dispune de o climă continentală, cu ierni scurte, blânde și cu puțină zăpadă, cu veri 
lungi și umiditate redusă. Precipitațiile atmosferice sunt elementul cel mai important în formarea 
rezervelor de apă din DH DPMN, structurii rețelei hidrografice și, în anumită măsură, de calitatea apelor. 
Distribuția cantității medii anuale de precipitații în DH DPMN pe perioada 1980 -2017 se caracterizează, 
în general, cu o repartiție diferențiată spațial, înregistrând 616 mm în nord (stația meteorologică Briceni) 
și 506 mm în sud (stația Comrat). Temperatura aerului, unul din elementele - cheie cu influențe asupra 
condițiilor climatice este determinat nemijlocit de radiația solară și circulații atmosferică. Valorile medii 
anuale ale temperaturilor pe perioada de referință 1980 – 2017 sunt de +8,10C la Briceni (parte de Nord 
a districtului) și, respectiv, +10,80C la Cahul (în sud). Este necesar de menționat că fenomenul de 
încălzire a climei caracterizează practic tot districtul hidrografic. 
Flora: Vegetația naturală este reprezentată predominant prin asociații de stepă (14,7%) și, mai puțin, 
forestieră (9,5%). Compoziția și distribuția spațială a vegetației fiind determinate de caracteristicile 
zonale și azonale ale DBH DPMN. 
În regiunea de nord a bazinului Prut, în Podișul Moldovei de Nord și în jumătatea de nord a Câmpiei 
Prutului Mijlociu, îndeosebi pe culmile interfluviale, sunt prezente peisaje forestiere, reprezentate prin 
păduri de stegar cu cireș, în etajul doi cu arbori de păr, măr-pădureț, solitar arțar tătăresc, jugastru, 
carpen. În lunca Prutului izolat s-au mai păstrat pădurile de luncă. În ecosistemele de pădure din 
Dealurile Tigheci se întâlnesc comunități forestiere de tip mediteraneean din stejar pufos (Quercus 
pubescens), care reprezintă limita de nord-est a arealului cu păduri de stejar pufos. 
Lacurile din cursul inferior al Prutului, au fost incluse în Lista zonelor umede de importanță 
internațională, ca zona Ramsar Nr. 1029 “Lacurile Prutului de Jos” (de importanță avifaunistică). 
Utilizarea terenurilor: Acoperirea terenurilor în cadrul DBH DPMN a fost analizată în baza imaginilor 
satelitare Landsat (cu o rezoluție spațială de 30 m). Acoperirea terenurilor s-a efectuat cu ajutorul 
sistemului de clasificare CORINE1 (tabelul 1 și figura 2). Structura modului de utilizare a terenurilor se 
modifică în cadrul districtului de la nord la sud. În partea de nord predomină peisajele agro-forestiere și 
agro-pastorale. În cadrul Podișului Codrilor predomină peisajele pomi-viticole și forestiere, iar la sud – 
cele arabile. 

Tabelul 1. Structura utiliz ării terenurilor în cadrul DBH DPMN  

Categoria de teren 
Suprafața, 
km2 Procentul, % 

Arabil 8441,3 57,7 

Pășuni 2157,7 14,7 

Păduri 1385,2 9,4 

Vii 859,2 5,9 

Livezi 257,2 1,8 

Ape 273,4 1,9 

Intravilan 1262 8,6 
 

 

Figura 2. Utilizarea terenurilor în cadrul DBH DPMN  

                                                           

1https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/corine-land-cover-nomenclature-
guidelines/html/  
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Riscurile Naturale: Dintre riscurile hidrologice și geodinamice cu o frecvență mai mare se evidențiază 
inundațiile, alunecările de teren, procesele erozionale și torenții de noroi, procese generate de poziția 
districtului în zona temperată, cu regiunea din partea superioară a bazinului hidrografic Prut situată în 
aria Carpaților Orientali. Research shows a twofold increase in flood frequency over the last 40 to 50 
years, compared to the previous one hundred years. Cercetările demonstrează o creștere de două ori 
a frecvenței inundațiilor în ultimii 40 – 50 ani, în raport cu perioada precedentă de o sută de ani. Inundații 
catastrofale pe râurile mari în a doua jumătate a secolului al XX - lea și prima decadă a secolului XXI 
au fost înregistrate în anii 1959, 1965, 1969, 1970, 1971, 1975, 1991, 1996, 1998, 2008, 2010. Ploile 
torențiale abundente în unii ani provoacă viituri de tip flash - flood (viituri-fulger) care se pot înregistra 
îndeosebi pe cursurile mici de apă (în luna iunie 2016 pe râul Lunga în orașul Ceadâr-Lunga). Inundațiile 
din cursul inferior al râului Prut din perioada de vară sunt generate și de nivelele ridicate ale Dunării, 
care, în urma fenomenului de remuu, aduc la blocarea apelor Prutului. Astfel, ca exemplu, pe 7 iulie 
2010, în perioada unei inundații extinse în cursul inferior al Prutului, nivelul apei Dunării la stația Galați 
era de 581 cm, valoare ce a depășit maximul istoric, înregistrat la 26 aprilie 2006. Risc major la inundații 
este caracteristic pentru  tot cursul Prutului, cu arii mai extinse în sectoarele Criva – Lipcani, Movileni – 
Pruteni, Zagarancea – Ungheni, Nemțeni – Cotul Morii – Obileni ș.a. Cu risc major la inundații se 
caracterizează și văile râurilor mijlocii și mici (r. Cogâlnic, Ialpug, Lunga, Lunguța, Tigheci, Lăpușna 
ș.a.). Cu mult mai extinse sunt ariile din văile râurilor cu risc moderat la inundații, care ocupă practic 
complet cursurile râurilor mici și mijlocii și majoritatea luncii râului Prut. 

Resursele apelor de suprafa ță 

Resursele de ape ale râurilor au fost apreciate în baza monitoringului realizat de Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat. Volumul mediu anual al scurgerii râului Prut constituie 2,7 km3, și variază de 
la 1,2 km3 în anii secetoși până la 5 km3, în anii cu exces de precipitații. Debitul mediu anual al r. Prut 
este de 78 - 94 m3/s, cu fluctuații de la 40 până la 162 m3/s (tabelul 2 și figura 3). 

Tabelul 2. Resursele de ap ă de suprafa ță a râului Prut  

Caracteristici 
Caracteristicile cantitative ale resurselor de ap ă ale Prutului în sec țiunile  
Șirăuți Costești Ungheni Leova Giurgiulești 

Suprafața de recepție, km2 9230 11800 15200 23400 27540 
Scurgerea medie anuală: 
Debitul lichid, în m3/s 77,7 83,0 86,7 90,8 93,7 
Debitul specific, în l/s*km2 8,42 7,03 5,71 3,88 3,40 
Stratul de scurgere, în mm 266 222 180 122 107 
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Figura 3. Posturile de monitorizare a debitului pe râul Prut 

 

Date referitor la resursele de apă ale afluenților râului Prut sunt insuficiente din cauza lipsei datelor de 
monitoring. Informații suficiente există doar pentru 6 afluenți. Debitul mediu multianual pentru afluenții 
râului Prut variază de la 1,21 m3/s (Gârla Mare) până la 2,64 m3/s (Camenca). Cel mai mare volum de 
resurse de apă se înregistrează pe râul Camenca, peste 83,38 mil. m3, iar cel mai mic - 10 mil. m3 – 
pentru Gârla Mare. Tabelul 3 prezintă valorile estimative ale resurselor de apă în afluenții râului Prut, în 
limitele Republicii Moldova. 
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Tabelul 3. Resursele de ap ă în principalii afluen ți ai râului Prut (în limitele R. Moldova)  

Afluentul Lungimea, 
km 

Bazinul de recepție, 
km2 

Debitul mediu anual, 
m3/s 

Scurgerea 
medie, 

106 m3/an 
Codul 

Vilia 50 298 2,3 21,40 MD1116 
Lopatnic 57 265 2,3 16,00 MD1116 
Racovăț 67 795 2,3 57,40 MD1115 
Draghiște 70.7 279 2,04 17,97 - 
Ciuhur 90 724 1,93 60,86 MD1114 
Camenca 93 1230 2,64 83,38 MD1113 
Căldărușa 40 318 1,87 58,93 MD1112 
Glodeanca 30 147 1,3 41,00 - 
Gârla 
Mare 

40 285 1,21 10,72 MD1110 

Delia 30 219 1,62 51,08 MD1109 
Nârnova 49 358 1,66 18,79 MD1106 
Lăpușna 70 483 1,64 24,91 MD1105 
Sărata 59 716 1,2 27,12 MD1104 
Tigheci 43 205 1,8 11,67 MD1103 
Larga (2) 33 150 1,8 8,5 MD1102 

 

Resursele de apă de suprafață din cadrul bazinului Dunărea –Marea Neagră sunt mult mai modeste 
(tabelul 4). Această regiune concentrează numai în jur de 1% din totalul de resurse de ape de suprafață 
disponibile pe țară. 

 

Table 4. Water resources of the rivers in the Danub e-Black Sea reference area  

Afluentul 
Lungimea, 

km 
Bazinul de 

recepție, km2 
Debitul mediu 

anual, m3/s 
Debitul mediu 

specific, l/s/km2 

Scurgerea 
medie, 

106 m3/an 
Codul 

Cahul 44,8 577,9 0,27 0,46 8,5 MD1201 
Salcia 
Mare 30,1 563,2 0,2 0,31 6,3 - 

Ialpug 113,3 1595,5 0,64 0,4 20,0 MD1202 
Lunga 77,5 1030,0 0,3 0,26 9,5 - 
Lunguța 48,5 173,6 0,5 0,27 1,6 - 
Cogâlnic 104,2 1031,1 0,7 0,63 22,1 MD1301 
Saca 12,2 30,5 0,02 0,56 0,6 - 
Ceaga 17,8 339,9 0,2 0,53 0,63 - 
Sărata 19,4 101,3 0,03 0,3 0,95 MD1302 
Copceac 23,2 112,9 0,04 0,32 1,3 - 
Bebei 27,2 178,6 0,06 0,31 1,9 - 
Hadjider 7,8 201,9 0,06 0,28 1,9 MD1303 
Căplani 17,9 123,6 0,04 0,29 1,26 - 
Total   6060   76,54  

 

Resursele de ape subterane 

În urma prospecțiunilor hidrogeologice rezervele totale de apă subterană au fost apreciate, la 
01.01.2014, a fi de 3478,9 m3/zi. Spațiul dintre Prut – Nistru reprezintă un acvifer complex, în care 
acviferele și orizonturile de apă sunt interconectate. În prezent, studiul și exploatarea apelor subterane 
pentru alimentarea cu apă potabilă și tehnică se realizează în următoarele acvifere: 

− Orizontul acvifer al depozitelor aluviale a luncilor și teraselor râurilor - a, adA3; 
− Complexul acvifer al depozitelor aluviale - aN2-A1-2; 
− Complexul acvifer ponțian - N2p; 
− Complexul acvifer al Sarmațianului Superior-Meoțian - bN1S3-m; 
− Complexul acvifer al depozitelor Sarmațianului mediu (Basarabian) (Orizontul congerian) - N1s2; 
− Complexul acvifer Badenian-Sarmațian - N1b-S1+2; 
− Complexul acvifer Silurian-Cretacic - K-S. 
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Zonele protejate  

La moment este în proces de implementare proiectul de identificare și cartare a zonelor protejate în 
corespundere cu DCA. Proiectul este finanțat de Programul ADA-SDC. Până la moment au fost 
identificate următoarele categorii de zone protejate în cadrul DBH DPMN: 

• 32 de zone destinate protecției punctelor de captare a apei potabile; 
• 2 zone destinate protejării speciilor acvatice de importanță economică; 
• 3 zone destinate protejării habitatelor și speciilor dependente de apă; 
• Întregul DBH DPMN este declarant ca zonă vulnerabilă la nitrați și zonă sensibilă la nutrienți. 

 

Principalii categorii de presiuni  

Popula ția: Analiza situației deomografice din cadrul DBH DPMN a fost efectuată în baza datelor 
obținute de la Biroul Național de Statistică (http://statistica.gov.md ). 

Numărul total al populației DH DPMN este de 1 025,3 mii loc., ceea ce reprezintă 36,5% din populația 
republicii. Teritoriul districtului este o zonă rurală tipică, circa 76% din totalul populației locuiește în 
mediu rural. Densitatea medie a populației în cadrul districtului este de 69,4 loc./km2. În ultimii 25 de ani 
numărului populației în bazin s-a redus cu circa 67 de mii de locuitori. Mărimea orașelor, conform 
numărului de populație variază de la circa 2,0 mii loc. (orășelele Cornești și Costești) până la 30,8 mii 
loc. (or. Ungheni) (fig. 4). Mărimea medie a orașelor este 10,6 mii loc. Populația rurală constituie circa 
790,5 mii loc. și este concentrată în 634 de sate. Mărimea satelor variază de la 9 loc. (s. Popovca, r-nul 
Cantemir) până la 11 123 loc. (s. Congaz, UTA Găgăuzia). Mărimea medie a unui sat este 1 231 loc. În 
total, în cadrul DBH DPMN sunt 12 localități cu un număr de populație de peste 10 mii loc. și 126 localități 
cu un număr a populației între 2 mii și 10 mii. 

Luând în considerație evoluția principalilor indicatori demografici se poate de menționat că în regiune 
se observă o tendință de micșorare a numărului populației. Această tendință se va menține până când 
nu se vor înregistra progrese esențiale în dezvoltarea economică a orașelor. În contextul reducerii 
numărului populației și menținerii nivelului actual de dezvoltare a economiei, putem prevede și o 
diminuare a presingul uman asupra resurselor de apă și o stagnare a volumului de apă consumată. 

Agricultura  este o ramură economică tradițională pentru Republica Moldova. Sectorul agroalimentar 
asigură în prezent circa 25% din valoarea totală a PIB-ului și în care activează în prezent circa 1/3 din 
populația activă. Ponderea înaltă a terenurilor arabile (57,7%) în cadrul DH DPMN, predominarea 
culturilor prășitoare în structura suprafețelor însămânțate (peste 90%) și utilizarea intensă a 
îngrășămintelor chimice (fig. 29) (în mediu 52 kg/ha) provoacă o poluare intensă a resurselor de apă cu 
nutrienți (N, P și K), colmatarea apelor de suprafață, dar și alte procese negative. 

În ultimii ani, în Republica Moldova a practicat, pe scară largă, reabilitarea și extinderea sistemelor de 
irigare. În cadrul DBH DPMN există 37 de sisteme centralizate de irigare. Cele mai multe dintre ele 
necesită reabilitare. Suprafața totală proiectată pentru irigare este de 52 mii ha, din care circa 11 mii ha 
au fost reabilitate. 

Fermele piscicole. Suprafața totală a fondului bazinelor piscicole naturale din R. Moldova constituie 
9570 ha. Dintre acestea, în limitele DH DPMN se regăsesc următoarele: 

- Lacul de acumulare Costești – Stânca, în limitele teritoriale ale Republicii Moldova are o 
suprafață de 2500 ha, adâncimea medie – 10 m. Speciile principale de pești: plătică, 
babușcă, morunaș, șalău, caras, avat; 

- Bălțile Manta – suprafața - 2200 ha, adâncimile predominante – 1-3 m, cu următoarele brațe 
Surdu – 50 ha; Lifștevo – 60 ha; Hidraru – 25 ha, Dracu – 35 ha. Practic pe toată suprafața 
bălților sunt gropi pentru iernatul peștelui și peste 750 ha de boiști (locuri pentru depunerea 
icrelor), adâncimea cărora variază între 0,5 și 1 m. Speciile principale de pești: crap, plătică, 
caras, babușcă; 
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- Lacul Beleu (în prezent întră în componența rezervației științifice “Prutul de Jos”), suprafața 
– 950 ha, adâncimile variază între 0,5-3 m, suprafața boiștilor constituie 350 ha, gropi pentru 
iernatul peștelui lipsesc, circulația apei în lac (intrarea și scurgerea) este nesatisfăcătoare 
din cauza că gârla “Rotaru” nu poate asigura afluxul necesar de apă, îndeosebi în lunile de 
vară; 

- - Râul Prut, în limitele teritoriale ale Republicii Moldova are o suprafață de 2600 ha. Speciile 
principale de pești: plătică, caras, știucă, crap, somn.; 

Hidroenergetica: În cadrul DH DPMN există o singură hidrocentrală – Costești-Stânca. Energia se 
exploatează prin 2 centrale cu câte un agregat de 16 MW (pentru fiecare parte), la debitul de 2 x 65 
m³/sec, cu o energie medie anuală de 2 x 65 GWh. Energia electrică produsă se distribuie în mod egal 
între România și Republica Moldova. 

Industria extractiv ă: Resursele minerale sunt reprezentate predominant prin materiale de construcție. 
În cadrul DBH DPMN se exploatează 22 de cariere (Nisip, argilă și calcar). Impactul mineritului asupra 
resurselor de apă este deosebit de puternic. Extragerea materiilor prime minerale prin metoda „la zi” 
(cariere) provoacă perforarea orizonturilor freatice, respectiv, scăderea nivelului apei din râurile din 
apropiere, în fântâni, izvoare, etc. Extragerea nisipului și prundișului (aluviunilor) din luncile râurilor (în 
special, din lunca r. Prut în perimetrul raioanelor Glodeni, Ungheni, Cahul, etc.) are numeroase 
consecințe negative: scăderea nivelului apei, creșterea pantei de cădere a apelor, creșterea vitezei 
cursului râului (respectiv, modificarea regimului de sedimentare a aluviunilor), activizarea proceselor de 
luncă, activizarea eroziunii laterale și surparea malurilor. Sub pretextul întreținerii șenalului navigabil se 
mai execută astfel de lucrări, care din păcate nu sunt coordonate cu organele de mediu. 

Industria. Cele mai mari captări de apă din r. Prut sunt înregistrate în raioanele cele mai dens populate 
și, respectiv, cele mai industrializate - Edineț (fabricile de zahăr), Ungheni și Cahul (producția de 
băuturi). 

Turismul este o ramură de perspectivă în utilizarea durabilă a resurselor naturale și antropice existente 
în cadrul DBH DPMN. Aici pot fi dezvoltate următoarele tipuri de turism – rural, ecologic, cultural, balnear 
și viti-vinicol. 
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Districtul hidrografic în viitor  

Principalele priorități ale strategiei de dezvoltare teritorială pentru DBH DPMN sunt : 

1) Adaptarea consumului de apă la schimbările climatice și la diminuarea debitelor din râuri. 
2) Extinderea ecosistemelor acvatice, inclusiv a zonelor umede. 
3) Extinderea rețelelor de apeducte, canalizare și stațiilor de epurare. 

 

 

Figura 4. Ora șele din cadrul DBH DPMN 
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1.2 Presiunile și impactul activității umane 

Utilizarea apei  

Captarea și utilizarea apei în DBH DPMN se efectuează pentru scopuri potabile, în agricultură (în special 
pentru irigare) și în industrie. În perioada anilor 2007-2017, în perimetrul DBH DPMN au fost captate, în 
medie, 33,7 mil. m3 de apă anual. Circa 60% (21,1 mil. m3) din volumul total de apă captată este din 
surse subterane. Astfel, volumul apei captate și utilizate este determinat de suprafața raioanelor 
administrative și de mărimea centrelor urbane, precum și de volumul apei utilizate în agricultură și 
scopuri potabile (fig. 5). Practic, toată apa folosită în agricultură, din cauza consumului specific, este 
returnată doar parțial în bazinele de apă și este atribuită pierderilor. 

 
Sursa: Rapoartele anuale (2007-2017) 

ale Indicatorilor de gospodărire a apelor. 
Agenția „Apele Moldovei” 

Figura 5. Consumul de ap ă în cadrul DBH DPMN (media anual ă 2007-2017) 

În ultimii 10 ani, s-a înregistrat o scădere a volumului de apă capturat, în special din surse de suprafață 
(fig. 6). 

 
Sursa: Rapoartele anuale (2007-2017) 

ale Indicatorilor de gospodărire a apelor. 
Agenția „Apele Moldovei” 

Figura 6. Dinamica volumului de ape captate (în mil . m3) în cadrul DBH DPMN 
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Valoarea medie a tarifului pentru alimentarea cu apă în cadrul DBH DPMN este de 17,2 MDL / m3. 
Tarifele pentru aprovizionarea cu apă pentru populație au fost în medie de 11,5 MDL / m3. Tarifele de 
furnizare a apei pentru agenții economici au fost, în medie, de 35,8 MDL / m3 în anul 2018. 

 

Surse de poluare punctiform ă 

Evacuarea apelor uzate : În cadrul DBH DPMN sunt numai 48 de stații de epurare, dintre care numai 
39 sunt funcționale. Capacitatea totală de epurare a acestora este de 126 mii m3/zi. Capacitatea de 
funcționare a stațiilor de epurare din cadrul DBH DPMN este de numai 14%, ce este condiționată de 
declinul economic și demografic al orașelor deservite și de gradul înalt de uzură (de circa 40%) a 
sistemului de canalizare și al stațiilor de epurare. Starea tehnică foarte deplorabilă și controlul superficial 
al surselor de poluare, plățile foarte scăzute pentru poluare și pedeapsa episodică pentru contravenții, 
generează un impact crescut asupra apei și a sănătății umane.  

În DBH DPMN există 60 de sisteme centralizate de evacuare a apelor reziduale (fig.7), dintre care doar 
51 sunt funcționale. 75% din rețelele de canalizare au instalații de epurare a apelor uzate. Lungimea 
totală a rețelei de canalizare este de 750 km, din care 701 km (93%) sunt funcționale. În anul 2017, 
volumul total al apei uzate evacuate a fost de 7 mil. m3, din care: 1,85 mil. m3 din industrie, 1,71 mil. m3 
din agricultură și 3,44 mil. m3 din surse municipale. 

Cele mai multe așezări urbane din cadrul DBH DPMN sunt conectate la stațiile de tratare a apelor 
reziduale (dar într-o proporție diferită). Conexiunea medie a populației la sistemele de canalizare din 
cadrul districtului este de 11%, în timp ce accesul populației la stațiile de tratare a apelor reziduale este 
de numai 4,7%. În majoritatea așezărilor rurale stațiile de tratare lipsesc, respectiv, acestea devenind o 
sursă potențială de poluare a acviferelor. 

Poluarea cu substanțe organice în cadrul DBH DPMN din surse punctiforme, în anul 2017, a constituit 
2 316 t CBO5 și 3 937 CCOcr. Principalele surse de poluare cu substanțe organice sunt întreprinderile 
municipale de canalizare (ape menajere) și întreprinderile din cadrul industriei alimentare (vinicolă, de 
prelucrare a laptelui și a cărnii, etc.). Rolul principal în poluarea cu substanțe organice î-i revine 
principalelor orașe (aglomerări) din cadrul districtului (Ungheni, Cahul, Hâncești, Edineț, Comrat), care 
împreună cu apele uzate elimină circa 65% din substanțele organice conform CBO5 și 70% din 
substanțele organice conform CCOcr. Există încă un număr foarte mare de orașe, în care o bună parte 
din populație nu sunt racordate la sisteme de canalizare sau starea stațiilor de epurare nu este 
conformă. Din toate localitățile, care dispun de stații de epurare a apelor uzate, numai cea din or. 
Cantemir corespunde tuturor criteriilor. 

Poluarea cu nutrienți, în special azot (N) și fosfor (P), poate contribui la eutroficarea apelor de suprafață. 
S-a calculat, că pe parcursul anului 2017, din toate sursele punctiforme au fost deversate 424,6 t de Ntot 
și 77,2 t de Ptot. Principala sursă de poluare au fost apele menajere deversate. Printre substanțele 
periculoase deversate pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat: detergenți - 0,08 t/an, uleiuri și grăsimi 
– 0,42 t/an. 

Cota tarifară generală pentru serviciile de canalizare la întreprinderile Asociației Moldova „Apă-Canal” 
în cadrul DBH DPMN este de 16,9 MDL / m3. Cota tarifară pentru serviciile de canalizare și epurare a 
apelor reziduale pentru populație este de 11,75 MDL / m3, pentru organizațiile bugetare - 29,47 MDL / 
m3 și pentru agenții economici - 28,70 MDL / m3. 
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Sursele de poluare difuz ă 

Terenurile agricole și utilizarea îngr ășămintelor: În cadrul DBH DPMN, 80% din terenuri sunt folosite 
în agricultură (fig. 7), dintre care 57,7% sunt terenuri arabile, majoritatea cărora sunt utilizate pentru 
creșterea cerealelor și a plantelor tehnice, pe când în regiunile unde se practică irigarea, pe aceste 
terenuri se cultivă și legumele. În baza datelor oferite de Biroul Național de Statistică, în cadrul DBH 
DPMN, în anul 2017, s-a aplicat 36 321 tone de îngrășăminte minerale pe terenurile arabile. Această 
cantitate reprezintă o medie de 65 kg la 1 ha de teren arabil. Cantitatea de îngrășăminte organice 
aplicate în anul 2017 a fost mult mai mică și a constituit 5 931 tone. Utilizarea intensă a fertilizanților 
chimici contribuie la intensificarea proceselor de nitrificare în bazinele acvatice. 

Creșterea animalelor: Cantitatea și mărimea deșeurilor animaliere sunt influențate de mărimea și 
șeptelul animalelor. Aceste deșeuri trebuie să fie depozitate în nisipuri speciale, care ulterior pot fi 
folosite ca îngrășăminte organice în agricultură. De ele mai dese ori, acestea sunt spălate de apa de 
ploaie, devenind o sursă de poluare. 

În cadrul districtului productivitatea domeniului zootehnic a scăzut considerabil din cauza privatizării și 
parcelării terenurilor, dispariției marilor complexe zootehnice, insuficiența furajelor și calitatea lor joasă, 
insuficiența acută a investițiilor pentru crearea fermelor noi cu tehnologii performante, bazate pe 
proprietatea privată, dar și scumpirea resurselor energetice. 

Astfel s-a micșorat considerabil șeptelul de animale. Structura șeptelului la nivelul anului 2017 se 
prezenta astfel: ovine și caprine – 583 mii capete, porcine – 156 mii capete, bovine – 76 mii capete, 
cabaline – 15 mii capete. 

Rezumând situația privind cantitățile de nutrienți provenite din sectorul agricol, emisiile provenite din 
surse difuze (cum ar fi cele din îngrășămintele minerale și organice și gunoi de grajd) sunt semnificative. 

Deșeurile menajere solide: Gestionarea deșeurilor ridică probleme foarte complexe, care necesită 
întreprinderea acțiunilor coordonate la toate nivelurile de administrare. Până la sfârșitul anului 2017, în 
limitele DH DPMN s-a format o cantitate totală de deșeuri de producție în volum de 729,4 mii t. Deșeurile 
periculoase existente constituie 793,2 t. Depozitarea deșeurilor menajere solide ca urmare a activității 
fermelor individuale și a întreprinderilor mici este larg răspândită și reprezintă o sursă suplimentară de 
poluare a apelor subterane. Echiparea punctelor de colectare a deșeurilor solide cu o gamă completă 
de instrumente de protecție a mediului este de obicei o excepție. În cele mai multe cazuri, stratul de sub 
depozitul de deșeuri este argila loessoidală (argilă), care se acumulează și, pe termen lung, permite 
penetrarea poluanților în primul acvifer (depozitele aluviale ale pajiștilor și teraselor fluviale - a, adA3). 
În zilele noastre, este necesar să se realizeze studii suplimentare privind poluarea apelor subterane 
generate de depozitele de deșeuri. 

Alter ările hidromorfologice 

Principalele tipuri de modificări hidromorfologice care apar în cadrul DBH DPMN sunt construcția 
iazurilor și lacurilor de acumulare de-a lungul râurilor, regularizarea râurilor, construirea digurilor de 
protecție împotriva inundațiilor etc. 

Numărul de acumulări de apă (iazuri și rezervoare) în cadrul DBH DPMN, în limitele Republicii Moldova, 
este estimat la circa 2852. În funcție de originea lor predomină cele antropice. 

În prezent, în cadrul DBH DPMN, rețeaua de diguri are o lungime totală de aproximativ 365 km, dintre 
care aproximativ 51% este de-a lungul râului Prut, iar restul fiind amplasate pe râurile Cogâlnic, Ialpug, 
Camenca, Nârnova, Larga și Cahul. 
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Figura 7. Principalele presiuni în cadrul DBH DPMN 

1.3. Monitoringul 

Monitoringul Cantitativ al Apelor de Suprafa ță 

Agenția de Mediu  este instituția națională responsabilă de efectuarea monitoringului hidrobiologic, 
hidrochimic și hidrologic al apelor de suprafață. Rețeaua actuală de monitoring hidrologic în cadrul DBH 
DPMN cuprinde 13 puncte, 1 pe lacul de acumulare Costești-Stânca, 12 pe râuri (3 pe râul Prut, celelalte 
9 – pe râurile Vilia, Draghiște, Ciuhur, Căldărușa, Delia, Salcia, Lunga – Ciadîr-Lunga, Lunga – Taraclia 
și Cogâlnic) (Sursa: SHS, 2018). 
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Monitoringul Calitativ al Apelor de Suprafa ță 

Monitoringul sistematic al calității apelor de suprafață din cadrul DBH DPMN se efectuează în 58 de 
locații (fig. 8): 9 locații pe râul Prut, 4 pe lacuri de acumulare, 2 pe lacuri naturale și 43 pe afluenții râului 
Prut sau pe râurile din cadrul bazinului Dunărea – Marea Neagră. 

 

Figura 8. Sec țiunile de monitoring calitativ al apelor de suprafa ță în cadrul DBH DPMN 
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Monitoringul Hidrogeologic  

Rețeaua națională de monitorizare a apelor subterane din cadrul DBH DPMN constă din 64 de stații de 
monitorizare, instalate în acvifere neconfigurate și arteziene și este utilizată pentru observațiile de rutină 
ale cantității. Locurile de monitorizare sunt situate în zonele de reîncărcare și evacuare, precum și în 
apropierea punctelor de alimentare cu apă. Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM), care 
este subordonată MADRM, gestionează monitorizarea de rutină a apelor subterane naționale. 
Observatorii locali, angajați de către AGRM, măsoară nivelele de apă și expediază lunar datele despre 
monitoring pe suprot de hârtie. Expediția Hidrogeologică a Moldovei (EHGeoM) efectuează activități de 
monitorizare o dată, de două ori pe an, în funcție de bugetul disponibil pentru colectarea probelor de 
apă subterană pentru analiza chimică. 

Locațiile de monitorizare au o distribuție inegală în cadrul Corpurilor de Apă Subterane propuse  (fig. 9). 

 

 

Figura 9. Distribu ția sta țiilor de monitorizare pe corpurilor de ap ă subteran ă delimitate  
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1.4. Evaluarea presiunilor și a impactului la nivel de sub-
bazine și statutul apelor subterane 

Analiza subbazinelor aflate la risc a fost efectuată prin atribuirea tipului de risc cu culoarea respectivă: 
verde, portocalie, roșie în conformitate cu recomandările Ghidului privind abordarea hidromorfologică și 
fizico-chimică pentru  Analiza Presiune-Impact /Evaluarea Riscului potrivit cu DCA EU. Aceeași 
abordare a fost utilizată și la crearea hărților. Astfel, a fost necesară utilizarea datelor privind activitățile 
antropice și modificarea statutului resurselor de apă, precum și datele de monitoring. 

Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative are scopul de a furniza informații care 
trebuie utilizate pentru analiza riscurilor și caracterizarea stării apei în conformitate cu anexa V la DCA. 

Delimitarea sub-bazinelor în cadrul DBH DPMN  

În absența versiunii finale a corpurilor de apă delimitate, analiza presiunii pentru apele de suprafață a 
fost efectuată la nivel de sub-bazin. În cadrul DBH DPMN sunt delimitate 24 sub-bazine, în conformitate 
cu Legea Apei. Analiza de risc a fost efectuată în conformitate cu recomandările din Ghidul privind 
abordarea hidro-morfologică și fizico-chimică pentru analiza impactului de presiune (proiectul EPIRB). 

 

Evaluarea riscului și al impactului polu ării pentru sursele punctiforme 

Calitatea apei este influențată de evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate de la stațiile 
de tratare a apelor uzate în receptorii naturali. Cele mai mari volume de ape uzate netratate provin din 
localitățile care sunt aprovizionate cu apă, dar nu dispun de sisteme de canalizare și stații de epurare a 
apelor uzate. Toate subbazinele care dispun de orașe, cu un grad înalt de racordare a populației la 
sistemul de canalizare, se află „la riscul” neatingerii obiectivelor de mediu pentru calitate bună a apelor 
de suprafață. Din cele 24 de subbazine, 4 sunt „fără risc” la poluarea punctiformă, 4 – „posibil la risc” și 
16 – „la risc” (fig. 10). 
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Figura 10. Statutul sub-bazinelor în func ție de sursele punctiforme de poluare 

 

Evaluarea riscului și al impactului polu ării pentru sursele difuze 

Cea mai importantă sursă de poluare difuză rămâne agricultura, care contribuie la poluarea apelor de 
suprafață și subterane, inclusiv cu nutrienți (N, P și K), pesticide și alte produse destinate protecției 
plantelor. Din punct de vedere al tipului de utilizare al terenurilor, DH DPMN se prezintă ca o regiune 
tipic agrară, în care toate cele 24 subbazine au o pondere a terenurilor agricole ce depășește 50% (la 
risc). Șeptelul de animale are un impact major asupra stării resurselor de ape din cadrul subbazinelor. 
Pe lângă emisiile foarte mari de nutrienți (peste 12 mii t de N și circa 2 mii t de P), ele contribuie și 
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indirect la poluarea resurselor de apă. Aplicând principiul „one-aut-all-aut”, toate subbazinele 
hidrografice au fost evaluate ca fiind „la risc” prin poluarea difuză înregistrată (fig. 11). 

 

Figura 11. Statutul sub-bazinelor în func ție de sursele difuze de poluare 

Evaluarea riscului pentru alter ările hidromorfologice  

În analiza modificărilor hidromorfologice au fost luați în considerare următorii indicatori - captarea apei, 
construirea rezervoarelor și iazurilor de-a lungul râului, densitatea canalelor de irigare și regularizarea 
cursului principal. Conform principiului "one-out-all-out", obținem 13 sub-bazine cu statut de "risc posibil" 
și 11 sub-bazine cu statut "ris (fig. 12). 
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Evaluarea riscului total  

Aplicând principiul „One-out-all-out”, toate sub-bazinele din cadrul DBH DPMN sunt considerate a fi „la 
risc”, adică în clasa celor care nu reușesc să atingă obiectivele de mediu, deoarece unul din cei opt 
indicatori utilizați (poluarea difuză din agricultură) a primit cel mai mare scor ("la risc") în toate cele 24 
de bazine. 

 

Figura 12. Statutul sub-bazinelor în func ție de alter ările hidromorfologice 
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Evaluarea statutului corpurilor de ap ă subteran ă 

Toate acviferele de ape subterană din cadrul DBH DPMN sunt delineate în 11 corpuri de apă subterane. 
Identificarea presiunilor asupra resurselor de ape subterane și evaluarea riscurilor reprezintă unul dintre 
cele mai importante obiective pentru o gestionare și monitorizare eficientă a apelor subterane. Procesul 
de colectare și analiză a datelor a avut drept scop identificarea tipului și amplorii presiunilor antropice 
semnificative la care se poate supune apa subterană, inclusiv următoarele: 

- Surse punctiforme și difuze de poluare; 
- Captările de ape subterane; 
- Reîncărcarea artificială a acviferelor; 
- Modelele și practicile de utilizare a terenurilor. 

În general, compoziția chimică a apelor subterane este influențată de compoziția litologică a rocilor, 
adâncimea orizontului, caracteristica de drenare a orizontului de către văile râurilor mari, factorul 
antropic (prezența orașelor, etc.). Cu toate acestea, măsurarea gradului de intruziune antropică este 
complexă, deoarece unele corpuri de apă subterană au niveluri naturale de salinitate ridicate, cauzate 
compoziției chimice ale acviferelor. Concentrațiile naturale de fond ale indicilor de salinitate sunt destul 
de ridicate, datorită originii marine a sedimentelor, care conțin săruri în porii lor. În toate cazurile, 
fluctuațiile sunt aproape de naturale și, în prezent, impactul presiunilor menționate nu este semnificativ 
(pe baza datelor de monitorizare existente). Astfel, statutul corpurilor de ape subterane  poate fi 
evaluat în general ca fiind bun . 
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1.5. Gestionare 

Ultimele acte legislative importante pentru PGBH  

Republica Moldova, ca țară asociată cu UE, are responsabilitatea de a armoniza legislația privind apa, 
în conformitate cu DCA a UE. Scopul principal al DCA UE constă în atingerea stării bune a tuturor 
corpurilor de apă prin prevenirea deteriorării și asigurarea sustenabilității pe termen lung a utilizării apei. 
În același timp, DCA oferă o abordare inovatoare în ceea ce privește managementul resurselor de apă 
pe principiul bazinelor hidrografice, luând în considerare limitele naturale ale bazinului hidrografic. 

La nivel național, adaptarea și armonizarea DCA UE se reflectă în Legea Apelor, adoptată la 23.12.2011 
și pusă în aplicare la data de 26.10.2013. Astfel, atât obiectivele DCA, cât și cele ale Legii Apelor se 
referă la elaborarea și implementarea PGBH. 

Primul ciclu al PGBH pentru DBH DPMN (pentru perioada 2018-2023) a fost aprobat prin HG nr. 955 
din 3 octombrie 2018. 

Institu țiile în domeniul managementului resurselor de ap ă și implicarea 
beneficiarilor  

Pentru punerea în aplicare a PGBH, MARDM este responsabil de elaborarea planurilor de acțiune 
pentru fiecare dintre subdiviziunile sale. Astfel, Agenția „Apele Moldovei” și comitetele de district 
„Autoritatea de gestionare a apelor bazinelor” sunt responsabile de gestionarea resurselor de apă de 
suprafață, iar AGRM este responsabilă de gestionarea resurselor de apă subterană. Punerea în aplicare 
a monitorizării apei de suprafață (monitorizarea cantitativă) este efectuată de SHS și controlul asupra 
surselor de poluare - de către Agenția de Mediu. Protecția, monitorizarea calității apei potabile, punctele 
de captare, zonele de agrement și recreere legate de apă sunt efectuate de către Agenția Națională 
pentru Sănătate Publică și Centrele de Sănătate Publică Locală din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale. 

La sfârșitul anului 2017, a fost creat Comitetul DBH DPMN. Acesta are o funcție de coordonare și 
consiliere și este implicat activ în gestionarea eficientă a resurselor de apă. Comitetul este format din 
reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, ai subcomitetelor, ai asociațiilor de 
utilizatori de apă, ai societății civile și ai mediului științific. Comitetul se întrunește o dată la jumătate de 
an. 

 

Schimbul de date și accesul publicului la informa ții  

Sursele primare de informații utilizate pentru studiul diagnostic au fost: primul ciclu al PGBH (2018-
2023) pentru DBH DPMN, rapoartele de deliniere, cartografiere și clasificarea corpurilor de apă 
subterane, materiale cartografice (ortofotoplanuri, harta topografică la scară de 1: 50 000), datele 
statistice colectate de la Biroul Național de Statistică (Anuarul statistic al Republicii Moldova (1990-
2017)), de la Inspectoratul Ecologic de Stat (Anuarele Inspectoratelor Ecologice de Stat (2007-2017)), 
SHS (Anuarele cu date de monitorizare privind calitatea și cantitatea resurselor de apă (2012-2017)) și 
Agenția „Apele Moldovei” (Raportul nr.1 privind gospodărirea apelor, Agenția „Apele Moldovei” (1990-
2017)). 

Toate capitolele au fost expertizate, iar ulterior prezentate și discutate în cadrul reuniunilor Comitetului 
DBH DPMN. 
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2 PROBLEME PRINCIPALE 

O serie de probleme de natură diferită au fost identificate în timpul elaborării studiului diagnostic, care 
au contribuit la poluarea resurselor de apă și deteriorarea calității acestora. Principalele aspecte 
identificate sunt prezentate mai jos: 

2.1 Sănătatea: accesul la ap ă potabil ă calitativ ă  

Doar 11% din populația DBH DPMN are acces la sistemele centralizate de colectare și tratare a apelor 
reziduale. Extinderea rețelei de canalizare ar trebui să fie o prioritate în următorii ani; 

Aproximativ jumătate din populația DBH DPMN are acces la sistemele centralizate de alimentare cu 
apă. Cu toate acestea, o mare parte a populației, în special din zonele rurale, nu are acces la o sursă 
de apă calitativă. Această problemă va rămâne o prioritate pentru următorul ciclu al PGBH. 

Calitatea apei, cu care sunt aprovizionate școlile și instituțiile pentru copii este neadecvată (54,4% din 
probe depășesc concentrațiile maxime admisibile pentru parametrii sanitaro-chimici și 20,2% din probe 
depășesc concentrațiile maxime admisibile ale parametrilor microbiologici). Această situație necesită 
măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea sistemului de pre-tratare a apei potabile; 

Numărul de cazuri înregistrate cu dizenterie este semnificativ mai scăzut în partea de sud a bazinului, 
unde accesul la apă potabilă calitativă este mai mare. Astfel, apele subterane ar trebui să fie folosite 
mai intens de populație, însă acestea trebuie inițial demineralizate; 

Stabilirea normelor de utilizare a apei pentru populație și gospodăriile individuale; există multe cazuri 
legate de supraconsumul de apă, fără aplicarea tarifului diferențiat. 

2.2 Calitatea resurselor de ap ă: reducerea polu ării 

Cea mai mare cantitate de ape uzate netratate provin de la localitățile care dispun de apeducte, dar 
nu au sisteme de canalizare și instalații de tratare a apelor reziduale. În DBH DPMN există doar 48 de 
stații de epurare a apelor uzate, din care funcționează doar 39. Numărul de stații de epurare a apelor 
uzate, în special în cele mai mari aglomerări umane, trebuie extins, iar cele existente - trebuie 
modernizate; 

Agricultura reprezintă principala sursă de poluare a apei. Punerea în aplicare a Codului bunelor 
practici agricole, precum și delimitarea fâșiilor riverane pentru împădurire, ar reduce semnificativ 
poluarea din această sursă; 

Îmbunătățirea programului de monitorizare ar putea spori calitatea resurselor de apă prin identificarea 
timpurie a surselor de poluare. 

2.3 Cantitatea: adaptarea la intensificarea frecven ței secetei 
și inunda țiilor în contextul schimb ărilor climatice 

Râul Prut este principala sursă de apă de suprafață. Debitul mediu multianual al râului Prut în perioada 
1945 - 2016 a fost de 82,5 m3/s. Cu toate acestea, în ultimii 7 ani sa înregistrat o scădere a debitelor 
medii cu aproximativ 20 m3/s, ceea ce poate fi explicat prin creșterea presiunii antropice a bazinului 
Prut în regiunea montană (prin defrișări, blocuri de râuri și construcții de centrale hidroelectrice etc.); 
Rezervele anuale de apă de suprafață (inclusiv râurile mici din sud și afluenții Prutului) sunt estimate la 
3,3 km3 și sunt utilizate ca apă potabilă sau tehnologică la nivel local; 

Apa subterană, în prezent, asigură 70% din necesarul de apă. Ca urmare a studiilor hidrogeologice, la 
data de 01.01.2014, rezervele de apă subterană au fost estimate la 3478,9 m3/zi. Concentrațiile naturale 
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de fond ale indicilor de salinitate (Cl, SO4, Na, etc.) sunt destul de ridicate, din cauza originii marine a 
sedimentelor, care încă conțin sare în porii lor; 

Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru gestionarea resurselor de apă prin crearea unor structuri 
teritoriale adecvate – Comitete de sub-bazin, cu rol de decizie; 

Identificarea corpurilor de apă cu exces de apă sau risc potențial la inundații și dezvoltarea unui plan de 
acțiuni care trebuie puse în aplicare. 

2.4 Ecosistemele: a beneficia de serviciile unui me diu 
sănătos 

Zonele umede ocupă doar 1,9% din suprafața DBH DPMN. Cele mai mari suprafețe cu lacuri se află în 
cursul inferior a râului Prut (Beleu și Manta); Zonele umede au o mare importanță și trebuie păstrate. 
Dincolo de importanța lor crucială pentru biodiversitate, acestea oferă servicii importante în contextul 
schimbărilor climatice; 

Regiunea lacurilor „Prutul de Jos” a fost inclusă în Lista zonelor umede de importanță internațională, ca 
zona Ramsar nr. 1029 „Lacurile Prutului Inferior” (în calitate de habitat pentru păsările acvatice); 

Implementarea monitoringului hidromorfologic, care nu există în prezent; 

Se va acorda o atenție deosebită împăduririi permanente a malurilor râurilor și dezvoltării fâșiilor 
riverane de protecție, care diminuează atât poluarea difuză, cât și evaporarea. 

Întreruperea conectivității laterale și longitudinale din albie afectează reproducerea unor specii de 
animale. Toate tipurile de construcții de apărarea împotriva inundațiilor din albia râurilor trebuie re-
inventariate și de implementat măsuri de re-naturare a albiei râurilor. 

2.5 Gestionarea eficient ă a resurselor de ap ă   

Primul ciclu PGBH (pentru perioada 2018-2023) pentru DBH DPMN a fost aprobat prin HG nr. 955 din 
3 octombrie 2018; Există oportunitatea de a elabora cel de-al doilea ciclu actualizat al PGBH și de al 
sincroniza cu cel din statele Uniunii Europene. Acest al doilea plan urmează a fi adoptat înainte de 
perioada de implementare din decembrie 2021 până în decembrie 2027, în conformitate cu DCA; 

Lipsa mecanismelor de implementare a actelor legislative existente; nu sunt aplicate sau sunt aplicate 
insuficient. 

Implementarea tarifului diferențiat în consumul de apă; 

În scopul îmbunătățirii programului de monitoring, în conformitate cu standardele UE, s-a efectuat o 
nouă re-deliniere a corpurilor de apă subterane și a celor de suprafață. 
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PLANUL DE LUCRU PÂNĂ LA APROBAREA 
PGBH 

Prima parte a PGBH (care urmează să fie pusă în aplicare din decembrie 2021 până în decembrie 2027) 
a fost elaborată în perioada iulie 2018 - martie 2019 și va face obiectul primelor consultări de 6 luni 
privind principalele probleme ale resurselor de apă (din aprilie și până în septembrie 2019). 

Rezultatul acestor consultări va fi folosit pentru redactarea celei de-a doua părți a PM, planificată a fi 
dezvoltată până la sfârșitul anului 2019. 

A doua rundă de consultări publice (de asemenea, cu o durată de 6 luni) poate fi inițiată în anul 2020 
(până la sfârșitul acestui an), înainte de începerea procesului de aprobare, însă după încheierea 
proiectului EUWI Plus. Rămâne de discutat cu MARDM și Agenția „Apele Moldovei” ca cel de-al doilea 
ciclu al PGBH să fie adoptat și lansat în paralel cu statele UE și cele din bazinul Dunării pentru perioada 
2021-2027. 
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RAPOARTE TEHNICE  

Primul Raport Tehnic : prezintă caracterizarea de ansamblu al DBH DPMN.  

Al Doilea Raport Tehnic : prezintă riscurile, tipurile de presiuni și impactul acestora asupra calității și 
cantității resurselor de apă din cadrul DBH DPMN. Apele de suprafață au fost analizate la nivel de sub-
bazine, iar apele subterane - la nivel de  corpuri de ape subterane (în conformitate cu noua deliniere). 

Cel de-al Treilea Raport Tehnic : prezintă descrierea zonelor protejate delimitate în conformitate cu 
DCA (identificarea și cartarea zonelor protejate). 

Al Patrulea Raport Tehnic : prezintă analiza economică a utilizării resurselor de apă din cadrul DBH 
DPMN. 
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GLOSAR 

 

Impact Efectul de mediu al presiunii (calitatea proastă a resurselor de apă) 
Monitoring Evaluarea calității și cantității resurselor de apă de suprafață sau subterană 
Presiune Efectul direct al unei acțiuni, de exemplu, o acțiune care provoacă o modificare a 

debitului sau o modificare a compoziției chimice al apei 
Zonele protejate 
în corespundere 
cu DCA 

Zonele care necesită protecție specială în conformitate cu DCA și alte directive 
ale UE pentru apele utilizate în scopuri potabile și nu numai. 

PGBH 
 

Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic, document de planificare teritorială: 
oferă direcțiile generale ale gospodăririi apelor în bazin și obiectivele care 
trebuie atinse, măsurile și prioritățile acțiunilor care trebuie dezvoltate pentru o 
perioadă definită de timp 

Statut Starea unui corp de apă, ce rezultă din acțiunea factorilor naturali și antropici (= 
potențial). Poate fi foarte bună, bună, moderată, slabă sau rea. 

Balanța apei Relația dintre intrarea, ieșirea și acumularea apei (modificarea volumului de apă 
stocat) în orice bazin hidrografic sau în corpuri de apă într-o anumită perioadă 
(an, lună, deceniu și altele). 

Corp de apă Unitate hidrologică de bază naturală și/sau omogenă sau volum de apă 
subterană în interiorul unui acvifer 

Resurse de apă Surse de apă care sunt utile sau potențial utile pentru oameni 
 

 


