
 

 

 

 

 

Activității în cadrul sub-proiectului 
Contract: IFSP/CS-27/C-11/C.2./1.9/Loc din 01.02.2018 

Sub-contact: IPOT – DBGA din 20.02.2018 
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Titlu proiect: 

 

Delimitarea fâșiilor de protecție a apei de-a lungul 

lacurilor de acumulare Ghidighici și Costești-Stânca și 

Evaluarea condițiilor de mediu ale fîșiilor de 

protecție a apei de-a lungul bazinelor de apă 
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• Descrierea sub-proiectului, 

• Sarcini, 

• Studiul asupra condițiilor de mediu, 

• Elaborarea planurilor de acțiuni 

– Costești-Stânca, 

– Ghidighici, 

• Elaborarea panourilor informative (PI); 

– Coordonarea si instalarea PI,  

• Crearea WebGIS - http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html 

• Concluzii 
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Descrierea sub-proiectului 

• Sub-proiect (sarcinile 3 și 4) constă în: 

– Elaborarea raportului privind starea fâșiilor de protecție a apelor (pentru lacurile 

Costești-Stânca și Ghidighici); 

– Elaborarea planurilor de acțiuni privind îmbunătățirea condițiilor de mediu în 

fâșiile de protecție a apei (pentru lacurile Costești-Stânca și Ghidighici); 

– Elaborarea modelului, coordonarea și instalarea panourilor informative în 

zonele de protecție (pentru cele 2 lacuri). 

 

• Antreprenor General – Î.S. „Institutul de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului” (IPOT); 

• Beneficiarul final al activității - Agenția „Apele Moldovei”. 

• Investitor/Finanțator -  Agenția Austriacă de Dezvoltare,  

         - Agenția de Cooperare și Dezvoltare  

      Elvețiană 
--  Vasile Grama - DBGA 
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Sarcini 

 SARCINA 1. Elaborarea planurilor de acțiuni privind 

îmbunătățirea condițiilor de mediu în fâșiile de protecție a apei: 
 

– Realizarea studiului asupra condițiilor de mediu din cadrul fîșiei de 

protecție a apei (in conformitate cu practicile UE); 

– Identificarea segmentelor/locațiilor pentru zonele de protecție care vor 

necesita îmbunătățiri suplimentare;  

– Elaborarea planurilor de acțiuni privind îmbunătățirea condițiilor de 

mediu în fâșiile de protecție a apei (pentru Ghidighici și Costești-
Stânca); 

– Prezentarea planurilor de acțiune autorităților locale și publicului, 

obținerea de feedback, după care - actualizarea planurilor; 

– Organizarea a cel puțin 2 întâlniri de expunere a rezultatelor și 

consultare. 
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Sarcini 

 
SARCINA 2. Instalarea de panouri informative: 

 
– Elaborarea panoului – formă si conținut și coordonarea 

cu beneficiarul; 

– Identificarea locațiilor pentru instalarea panourilor 
informative în coordonare cu Apele Moldovei și 
autoritățile publice locale; 

– Obținerea acordurilor pentru instalare; 

– Subcontractarea unei firme pentru fabricarea panourilor 
și efectuarea lucrărilor de instalare; 

– Predarea/transmiterea panourilor la balanța instituției 
autorizate pentru întreținerea ulterioară. 
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Lacul de acumulare 

Costești-Stânca 

Lacul de acumulare 
Ghidighici 

Elaborarea planurilor de acțiuni necesare pentru îmbunătățirea 

stării fâșiilor de protecție, pentru lacurile de acumulare  

Ghidighici și Costești-Stânca 



Studiul asupra condițiilor de mediu 
Lacul de acumulare Costești-Stânca 

          Vasile Grama - DBGA 
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Elaborarea  

Raportului privind studiul  

de mediu (75 pagini) 



Fâșiile de protecție 

• Din punct de vedere geospațial, 

pădurile din teritoriul studiat 

sunt fragmentate și dispersate 

neuniform –

DISCONTINUITĂȚI. 

 

• În cazul unor localități cum ar fi 

com. Duruitoarea Nouă din 

raionul Râșcani, sat. Bădragii 

Noi raionul Edineț, procentul de 

împădurire este mult sub limita 

necesară pentru asigurarea 

echilibrului ecologic în zonă 

(sub 2%). 

 În rezultatul examinării pe 

teren a fâșii riverane de 

protecție existentă se constată 

că pe lungimea de 

aproximativ 11,5 km fiind 

situată pe teritoriul comunei 

Duruitoarea Nouă și Dumeni 

are o vechime de circa 45 ani, 

si necesită reabilitare in regim 

de urgență.  
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 Fâșia riverană a fost creată odată cu crearea 

lacului de cumulare Costești-Stânca și 

actualmente este discontinuă pe lungime. 

Lacul de acumulare Costești-Stânca 



Repartiția terenurilor silvice în funcție de zona de protecție  

a lacului de acumulare Costești-Stânca 

Până la 100 m 

101 – 1000 m 

peste1001 m 



Compoziția fâșiei riverane de protecție a lacului de acumulare Costești-

Stânca 

Fâșia riverană de protecție a apelor cât 

și pădurile din imediată apropiere a 

lacului de acumulare Costești-Stânca 

este constituită din: 

– salcie (SA – 36%), 

– salcâm (SC – 24%), 

– arțar american (ARA – 12%), 

– plop alb (PLA – 8%), 

– plop cenușiu (PLC – 7%), 

– plop tremurător (PLT – 3%), 

– arțar tătărăsc (AR – 2%) și 

diverse specii tari (DT (stejar 

pedunculat, ulm, paltin de 

câmp, sălcioară) – 8%) 



Structura fâșiei de protecție 

Consistența fâșiei riverane de 

protecție variază de la 0,3 până la 1,0 

Vârsta plopului euroamerican este 

înaintată în comparație cu vârsta 

exploatabilității tehnice.  

Starea de vegetație a speciilor ce 

constituie fâșia riverană de 

protecție pe unele sectoare la 

moment este satisfăcătoare având 

o vitalitate normală. 



Starea fâșiei de protecție – 

SURPARI - necesitatea de a se 

interveni cu lucrări de consolidare 

a malului 

 



Sectoarele înclinate/abrupte de mal 

Mai la nord de satul Dumeni, relieful este 

accidentat și zona de protecție este ocupată de 

păduri gestionate de ÎS Glodeni (Ocolul Silvic 

Râșcani) și ÎS Edineț (Ocolul Silvic Filimon Carcea) 

din cadrul Agenției Moldsilva. 

Starea de vegetație a acestor păduri este 

satisfăcătoare. 



Depozitari neautorizate de deșeuri (gunoiști) 



Deteriorare panouri, poluări  
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Starea construcțiilor Hidrotehnice – SATISFACATOARE   



Consolidarea malurilor (pr. EASTAVERT) 
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Reabilitarea fâșiilor riverane de protecție și reconstrucția 

ecologică a pădurilor existente 

Pentru fâșiile riverane de protecție existente a lacului de acumulare 

Costești-Stânca și Ghidighici, se recomandă reabilitarea acestora prin 

aplicarea tăierilor de conservare printr-o singură  

intervenție urmate de împăduriri. 



Reabilitarea fâșiilor riverane de protecție și reconstrucția ecologică a pădurilor 

existente 

• Pentru reconstrucția ecologică a 

pădurilor se recomandă aplicarea 

tehnologiilor de refacere, 

substituire și ameliorare a 

arboretelor slab productive, 

degradate, brăcuite, derivate și 

necorespunzătoare condițiilor 

staționale, tratamentelor silvice, 

ajutorarea regenerării naturale, 

lucrări de îngrijire și conducere, 

curățirea de doborâturi de vânt și 

rupturi de zăpadă. 



Crearea fâșiilor riverane de protecție acolo unde lipsesc 

• Alegerea speciilor se face în baza studierii condițiilor hidrologice și de sol. Speciile recomandate: speciile de 

salcie, plopii, frasinul verde. Pe sectoare înmlăștinite și în teritorii cu nivelul ridicat al apelor freatice (banda de 

consolidare) se recomandă utilizarea speciilor de salcie care rezistă cu succes.  

• Pe terenurile în care inundațiile sunt rare și de scurtă durată (până la 15 zile) este indicat de a fi plantat pinul 

silvestru și pinul negru. Speciile de arbuști recomandate sunt: liliacul, amorfa, scumpia, coacăzul argintiu, 

sângerul, cătina albă, călinul, arțarul tătăresc. Pentru protecția perdelelor de pășunat în liziera dinspre câmp se 

introduc arbuști ghimpoși: porumbarul, măceșul, sălcioara. 



Împădurirea terenurilor degradate 

Asortimentul de specii alese trebuie să asigure capacitatea de stabilizare și consolidare a formelor de 

relief, diminuarea scurgerilor de suprafață și infiltrare în sol, diminuarea gradului de înnămolire a 

bazinelor acvatice prin colmatarea scurgerilor de suprafață și capacitatea de a supraviețui pe soluri 

sărăturate. 



Înierbarea terenurilor degradate 

• Înierbarea terenurilor în cazul lacurilor de 

acumulare Costești-Stânca și Ghidighici se 

recomandă pentru consolidarea rapidă a unor 

terenuri care ulterior urmează să se 

împădurească, pentru refacerea și ameliorarea 

pajiștilor degradate și pentru estetizarea unor 

benzi tampon pe versanții folosiți în 

agricultură. 

Benzile de tampon și colmataj în albiile vâlcelelor și 

luncile râurilor precum și pe versanții folosiți agricol se 

realizează prin împrăștierea semințelor în condiții de 

teren pregătit în prealabil, iar pentru ameliorarea și 

refacerea pajiștilor erodate, împrăștierea semințelor este 

precedată de grăpare și succedată de tăvălugire și de 

fertilizare. 



Elaborarea planurilor de acțiuni 

Acțiuni 

1. Delimitarea zonelor și fâșiilor riverane de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de 

apă. 

Elaborarea documentației tehnice pentru zonele și fâșiile riverane de protecție a 

apelor, râurilor și bazinelor de apă. 

2. Marcarea pe teren a hotarelor zonelor și fâșiilor riverane de protecție prin 

indicatoare de model standard. 

3. Măsuri de consolidare a malurilor. 

4. Exploatarea zonelor și fâșiilor riverane de protecție și executarea controlului 

operativ 

4.1. Reabilitarea fâșiilor riverane de protecție și reconstrucția ecologică a pădurilor 

existente 

4.2. Crearea fâșiilor riverane de protecție acolo unde lipsesc. 

4.3. Împădurirea terenurilor degradate. 

4.4. Înierbarea terenurilor degradate. 

4.5. Executarea controlului operativ prin intermediul SIRA  și observațiilor în teren 

5. Măsuri de prevenire a poluării chimice. 

5.1. Realizarea de sisteme de colectare a apelor uzate urbane pentru toate 

localitățile riverane lacurilor. 

5.2. Construirea, extinderea și modernizarea sistemului de canalizare pentru ape 

pluviale. 

6. Îmbunătățirea managementului deșeurilor. 

6.1. Amenajarea corespunzătoare a depozitelor de deșeuri solide existente sau 

lichidarea lor. 

6.2. Construcția platformelor de depozitare a nămolului rezultat în urma epurării 

apelor uzate. 

6.3. Construcția platformelor de stocare a gunoiului de grajd. 

7. Colaborarea dintre autoritățile locale implicate (sănătate publică, administrație 

publică, mediu, serviciile silvice, serviciile de apă) pentru remedierea deficiențelor și 

realizarea conformării 

etapizate. 

8. Totalizarea lucrărilor și raportarea datelor statistice privind lucrările de protecție. 
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Elaborarea planurilor de acțiuni - 

Costești-Stânca 
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Rosu – semnifica 

 zone cu risc de  

dezvoltare  a  

proceselor  

Geomorfologice 

 (eroziuni)  



Elaborat: 

Plan de 

acțiuni –  

L. Costești-

Stânca 
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Elaborarea planurilor de acțiuni - 

Ghidighici 
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Elaborat: 

Plan de 

acțiuni –  

L. Ghidighici 
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Workshop-ul, 05 iulie 2018: Agenda, materiale informaționale 
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Workshop-ul, 05 iulie 2018   
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Elaborarea panourilor informative  

(forma si continut) Analiza de modele existente  
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Elaborarea panourilor 

informative  

(forma, continut, 
schema de amplasare 

in teren) 
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Elaborarea panourilor informative 

(forma si continut), Costești - Stînca 



Identificarea locurilor relevante pentru instalarea 

panourilor  informative 

(http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html)  
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Identificarea locurilor relevante pentru instalarea 

panourilor  informative 

(http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html)  

Vasile Grama – Î.S. DBGA 
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Coordonarea instalarii panourilor informative cu APL 

(rolul, locul și numarul) Primaria Brinzeni, r. Edinet  
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Coordonarea instalarii panourilor informative cu APL 

(rolul, locul și numarul) Primaria or. COSTEȘTI, r. Rîșcani 
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Coordonarea instalarii și INFORMĂRII despre panourile 

informative cu APL : (rolul, locul și numarul) Primaria Bădragii 

Vechi și Viișoara, r. Edinet  
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Coordonarea instalarii și INFORMĂRII despre panourile 

informative cu APL : (rolul, locul și numarul) Primaria Bădragii 

Noi și Bogdănești, r. Edinet  
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Alte coordonari ..   
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IINSTALAREA panourilor  informative 

(http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html)  

Vasile Grama – Î.S. DBGA 41 

In vederea stabilirii numarului de panori, a poziționarii 

geografice in teren s-a examinat harta la scara mare 

(geoportal.md, ortofoto2016), cu precizări în teren (24+6).  

 

Principiul – amplasare la locuri vizibile (in apropierea cailor de 

comunicatii, intersectii, locuri de agreement, obiective special etc.).   

 

Elaborarea sarcinii tehnice privind confecționarea lor, 

organizarea procedurii de achiziții publice, 

contractarea agentului economic.  

http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html


IINSTALAREA panourilor  informative 

(http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html)  
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VIZUALIZAREA panourilor  informative 

(http://apelemoldovei.blogspot.com/p/fi.html)  
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  Alte aspecte  

Elemente ale patrimoniului Național – Podul de 

piatră turcesc, construit in sec XVIII  



Aspecte de BUGET 
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1. Deversarea apelor poluate fară epurare; 

2. Prezența depozitelor de deșeuri solide 

neautorizate; 

3. Fîșia de protecție este imbătrînită si necesită 

tăieri igienice și lucrări de întinerire; 

4 Activitatea privind campania de informare, 

inclusiv instalarea panourilor informative este 

susținută de catre APL, fiind conștienți de 

beneficiul reciproc etc. 
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CONCLUZII 

 

Se constată prezența impactului antropic care se 

manifestă in special prin: 



Echipa 
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Vasile Grama - Coordonator al echipei de implementare  

Tudor Castraveț - Expert de Mediu 

Alexandru Frunză - Expert Inginerie civilă (hidrotehnică) 

Marcel Revenco - Expert de Mediu 

Gheorghe Florența - Expert Silvicultură 

Andrei Iacovlev - Expert Geodezie, GIS 

Alexandru Tabacaru - Asistent de proiect 

Stanislav Sandulescu - Asistent de proiect (jurist) 

Eugeniu Zazuleac, Belîi - Inginer hidrotehnician 

Andrei Turcu - Inginer hidrotehnician 

  Ana Vlasenco - Expert cartograf - voluntar 

 



Mulțumesc pentru atenție! 


