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Capitolul 1. Situația generală socio-ecologică în bazinul hidrografic Tigheci 
În spațiul hidrografic al rîului Tigheci sunt amplasate 15 localități întrunite în 8 unități teritorial-

administrative (primării), inclusiv: 7 localități îutrunite în 3 unități teritorial-administrative 

(primării), situate în raionul Leova: com. Băiuș (Cociuluia Nouă, Hîrtop), or. Iargara (Meșeni), 

com. Tigheci (Cuporani); 8 localități întrunite în 5 unități administrativ- teritoriale (primării), situate 

în raionul Cantemir: com. Pleșeni (Hănăseni, Tătărășeni), s. Porumbești, com. Cania (Iepureni), or. 

Cantemir, s. Stoianovca cu o populație de 23940 locuitori cuprinși în 7254 gospodării. În or. 

Cantemir sunt 23 blocuri multietajate.  

Tabelui 1.1 Unități administrative teritoriale 

      Primării 

            8 

 

       Localități 

            15 

  Locuitori (persoane) 

          23940  

       Gospodării 

           7254 

 

Suprafața totală a terenurilor acestor localități constituie 21847,03 ha, dintre care 15238,32 ha sunt 

terenuri agricole, 11819,13 ha terenuri arabile, 319,73 ha terenuri ocupate sub plantații multianuale, 

1971,6 ha pășuni, 3931,33 ha ocupate cu plantații forestiere sau 18 % din totalul terenurilor. 

Suprafața terenurilor ocupate de rîpi constituie 127,4 ha și alunecări de teren cca 100 ha, ceea ce se 

echivalează respectiv cu 0,6 și 0,5 %. În or Cantemir parcul central „Ticlenco” este pe o suprafață 

de 7 ha,  4 parcuri/ scuare- pe o suprafață totală de 4 ha.  

 

Fig. 1.2 Cota suprafețelor de teren după gradul de valorificare (%)  

 

 

În localitățile menționate activează 10 instituții de învățămînt preuniversitar, inclusiv 2 licee 

(Iargara, Cantemir), 8 Gimnazii (Băiuș, Tigheci, Pleșeni, Porumbești, Cania, Cantemir-2, 

terenuri arabile 69

fonf forestier 18

rîpi șI alunecări de teren1,1

alte terenuri 11,9
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Stoianovca); școala de arte (Cantemir); Casa de creație, Centru comunitar (Iargara); 13 instituții 

preșcolare, 10 instituții medicale, 11 biblioteci publice; 6 instituții de cultură; Centrul social 

(Hănăseni); muzeul de istorie și etnografie (Tigheci). 

În com. Pleșeni sunt răspîndite zăcăminte de argilă, nisip-lutos, care nu se exploatează.  

Rețeaua hidrologică în bazinul hidrografic Tigheci este reprezentată de rîul Tigheci, care 

traverzează pe un segment de circa 35 km teritoriile comunelor din bazin. Rîul este permenet cu 

apă, alimentat dintr-o rețea de izvoare, formănd o mlaștină (s. Băiuș), 2 rîpi în conexiune cu un 

rîuleț (s. Porumbești) și 2 pîraie (s. Stoianovca), care în perioada de secetă sunt cu puțină apă/secate. 

Pe malurile rîului Tigheci, în segmentele localităților sunt arbori și arbuști, în extravilan- malurile 

înierbite, pe alocuri cu arbori și arbuști. În segmentul or. Cantemir rîul Tigheci este situat  la hotar 

cu terenurile com. Cania, cu o vastă varietate de arbori și arbuști. Răul este permanent cu apă, 

alimentat cu apele uzate tratate insuficient la stația de epurare a orașului (nefuncțională).  

În localitățile din bazin sunt construite 17 obiecte acvatice/iazuri, dintre care 3 se află în proprietate 

privată (2-c. Tigheci, 1-s. Stoianovca), 3-sunt situate în fondul forestier (Băiuș), aparțin și sunt 

gestionate de către Întreprinderea silvică „Iargara”, 4 sunt  transmise în arendă, dintre care 3- SRL 

“Nicostef” (Iargara), 1- persoanei fizice Raicu Gh. (Cantemir) pentru piscicultură, 6 sunt gestionate 

de autoritățile publice locale, dintre care 2 sunt fără apă/uscate (Porumbești, Cania). În or. Iargara, 

pe terenuri private, alături de r. Tigheci sunt 2 acumulatoare mici de apă, alimentate din izvoare și 

de la care din surplusul de apă se alimentează rîul Tigheci. Deasemenea, în com. Cania (la hotar cu 

or. Cantemir) sunt 2 acumulări de apă, apărute în urma excavațiilor de sol, cu suprafața totală de 1,7 

ha (0,8 și 0,9 ha), care aparțin primăriei, neutilizate. 

 

Fig.1.3 Cota bazinelor de apă după apartenență. 

 

 

bazine acvatice gestionate de APL-11

bazine acvatice private-3

bazine acvatice fond forestier-3
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Localitățile dispun de 1029 fîntîni de mină dintre care circa 90% sunt publice.  Apa se utilizează în 

scopuri potabile, menajere, irigarea grădinilor din sectorul casnic. În  baza investigațiilor efectuate 

de către CSP Leova și Cantemir, în majoritatea probelor prelevate din apeducte și fîntînile de mină 

apa nu corespunde cerințelor normative după indicii chimici și microbactereologici. 

 

Fig.1.4 Cota fîntînilor de mină după apartenență și modul de folosire 

 

 

În localitățile din bazin sunt luate la evidență 30 sonde arteziene, dintre care 20 exploatabile, 10 

neexploatabile, inclusiv 4 conservate.  În proprietatea privată sunt 8 sonde, dintre care 3 aparțin 

CAP “Glia” (com.Pleșeni); 1- SRL “Fautor” (com. Tigheci); 1-SRL “Covali & Co”, 2-persoanelor 

fizice (Cantemir); 1- persoanei fizice (Cania).  

Fig.1.5 Cota sondelor arteziene după apartenență 

 

 

fîntăni de mină publice-930

fîntăni de mină private-99

sonde arteziene gestionate de ApL-
22

sonde arteziene private-8



7 

 

O parte din populația localităților se aprovizionează cu apă din 19 izvoare, dintre care 17 izvoare cu 

apă curgătoare, 6 din ele sunt amenajate. Apa este de calitate bună și se folosește de către populație 

pentru consum potabil și alte necesități casnice. În satul Stoianovca prin 2 izvoare apa este captată 

și adusă la consumatori prin 2 rețele de apeduct.  

Fig.1.6 Cota izvoarelor captate 

 

 

 

De sisteme centralizate de aprovizionare cu apă dispun or. Iargara și Cantemir, com. Pleșeni și 

Cania, s. Stoianovca. Lungimea totală a apeductelor este de 49480 m. 

În or. Iargara sistemul de aprovizionare cu apă, cu o lungime totală de 7,5 km, a fost construit în 

a.2009, conform proiectului de execuție, care n-a susținut expertiza ecologică și pînă la momentul 

de față nu este ofical rețepționat. Apeductul se alimentează din sonda cu apă tehnică, este în 

funcțiune, din care se alimentează instituțiile publice, 6 agenți economici și 260 gospodării. Sistema 

este contorizată, tariful constituie 10,0 lei/m
3
. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt asigurate  de 

ÎM „Service Solubr” Iargara.  

În com. Pleșeni sistemul de aprovizionare cu apă, are o lungime de 3980 m., construit în anul 2006, 

în stare funcțională, se alimentează din sonda  arteziană cu apă tehnică. Din acest sistem de apeduct 

se alimentează Gimnaziul, Grădinița, Centrul social  și 225 de abonați particulari (Pleșeni-45, 

Hănăseni-180). Serviciile de aprovizionare cu apă sunt prestate de către ÎM „Pleșeni”. Tariful 

pentru 1 m
3
 de apă este de 9,0 lei. Centrul social dispune de o stație de epurare de tip Topaz, 

construită în a.2008 cu capacitatea de proiect de 50 m
3
/zi. Apele uzate de la Fabrica de vin sunt 

tratate la stația de epurare proprie, construită în a. 2003 cu capacitatea de 250 m
3
/zi.  

Sistemul de aprovizionare cu apă în localitatea Cania, pe un segment de 5 km a fost costruit prin 

anii 70 secolul trecut, reabilitat pe parcurs și deservește populația localității Cania. Apeductul se 

Izvoare curgătoare-17

izvoare captete-2
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alimentează din sonda arteziană ce aparține primăriei. Apeductul alimentează gimnaziu, grădiniţa 

de copii, brutăria și 280 gospodării/consumatori. Gimnaziu şi grădiniţa se alimentează suplmentar și 

din fîntîni de mină. La Iepureni populația  și instituțiile publice situate în sat se alimentează din 

fîntîni de mină. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordare de către ÎM „Primcan”. Tariful 

pentru 1 m
3
 de apă este de 10,0 lei. 

Orașul Cantemir este asigurat integral cu apă prin sistem centralizat de aprovizionare cu apă, 

reconstruit în a. 2009, în stare bună cu o lungime de 23 km. La sistem sunt conectaţi 68 agenți 

economici, 3 instituţii de învățămît și 2 grădinițe, 3800 persoane fizice, consumatori cu contract. 

Sursa de apă servește r. Prut, din care prin stația de pompare apa este pompată la stația de 

filtrare/tratate, iar mai apoi prin a doua stație de pompare apa potabilă este transportată în oraș prin 

sistema centrală a apeductului la consumatori. Sondele de apă funcționale (3) sunt conectate la 

sistema centrală a apeductului. 

Sistemul de aprovizionare cu apă în s. Stoianovca cuprinde în sine 3 rețele/apeducte cu  o lungime 

de aproximariv 10 km, construit în a.1980 și o parte reconstruit în 2009-2012, se alimentează de la 

sonda arteziană funcțională și prin 2 captaje din 2 izvoare. La apeductul alimentat din sonda 

arteziană sunt conectate instituțiile publice și 220 gospodării. Sistemul este contorizat și gestionat 

de către Întreprinderea Municipală „Stoianovca –Service”. Tariful pentru 1 m
3
 de apă constituie 9,0 

lei. 

În s. Porumbești se efectuează lucrări de construcție a apeductului  cu o lungime de 20 km cu 

conectarea la magistrala or.Cantemir, de la care se vor alimenta instituțiile publice și 420 

gospodării.  

Fig.1.7 Aprovizionare cu apă a localităților. 

 

De sisteme centralizate de canalizatre nu dispun toate localitățile din bazin, cu excepția or. 

Cantemir. Sistemul centralizat de canalizare a or. Cantemir a fost construit în a. 1964, pe o lungime 

de 8,9 km, în stare satisfăcătoare, la care sunt conectați 2400 cetățeni, agenții economici și 

instituțiile publice, asigurați cu apă în mod centralizat. Apele uzate sunt recepţionate în 4 decantoare 

nr.de localități care dispun de 
apeducte-5

nu. de localități care nu dispun 
de apeducte-10
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în lucru din cele 8 decantoare situate pe teritoriul fostei stații de epurare, care la moment este 

nefuncțională. Cu o tratare insuficientă (doar la treapta mecanică) apele neepurae (treapta biologică 

lipsește) sunt deversate în rîul Tigheci. 

Serviciile de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate sunt gestionate de către 

Intreprinderea Municipală „Apa-Canal” Cantemir. Tariful pentru apă şi canalizare constituie 

respectiv 9,95 şi 4,80 lei pentru 1 m
3
 (populaţia), 24,00 şi 16,50 lei/1 m

3
 pentru agenţii economici  

(inclusiv instituţiile publice.). Întreprinderea dispune de autorizația sanitară de funcționare, dar nu 

deține autorizație de folosință specială a apei, ce-a ce contravine prevederilor Legii apelor, nr. 

272/2011, pusă în aplicare la 26 octombrie 2013. 

Orașul Iargara dispune de 3 rețele de canalizare cu o lungime totală de 1,6 km, construite 

concomitent cu sistemul de apeduct în a. 2009, care deservesc respectiv Centrul medicilor de 

familie și Liceul (2 imobile); grădiniţa de copii nr.1 și grădinița de copii nr.3 (separat). Apele uzate 

de la aceste instituţii sunt evacuate la 3 staţii de epurare, de tip „Topas”. Apele uzate de la 15 

gospodării casnice  sunt acumulate în haznale neermetizate, în rest toate apele uzate sunt deversate 

fără epurare în mediul natural. Apele uzate formate la fabrica de vin sunt tratate mecanic la stația de 

epurare a întreprinderii. 

 În s. Porumbești  și Stoianovca la grădinișa de copii sunt construite rețele locale de canalizare, 

apele uzate fiind acumulate în haznale și apoi evacuate.  

În lipsa sistemelor de canalizare, apele uzate formate la instituțiile publice, precum și la o parte din 

populația conectată la apeducte sunt acumulate în haznale. De regulă, aceste haznale sunt 

neermetizate și duc la pătrunderea apelor uzate prin sol în apele freatice, cauzînd poluarea lor. 

Fig.1.8 Cota sistemelor de canalizare în localitățile sub-bazinului r. Tigheci 

 

 De la populația neconectată la sistemele de canalizare, unitățile economice/comerciale apele uzate 

sunt deversate direct în mediul natural. 

nr. de localități care dispun de 
rețele de canalizare-4

nr. de localități care nu dispun de 
rețele de canalizare-11
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Activitățile economice sunt desfășurate de către cca 1200 Gospodării Țărănești și 286 agenți 

economici, dintre care 3 fabrici de vin; 1-fabrica de conserve; 5- stații de alimentare cu carburanți 

(PECO); 49- prestări servicii; 219- întreprinderi comerciale.  În sectorul agricol activează 9 agenți 

economici.  

În gospodăriile particulare sunt întreținute 5774 ovine și căprine, 461 bovine, 3320 porcine, 339 

cabaline și 107652 păsări. Deșeurile de grajd în cantitate de 19001,2 tone (calculat conform 

normativelor) temporar se depozitează în curțile cetățenilor, o parte fiind transportată pe ogoarele 

private și utilizate ca îngrășăminte, altele se transportă la gunoiștile din localitate, ori se împrăștie 

pe terenurile din apropierea localităților, inclusiv și în preajma cursurilor de apă. 

În localitățile din bazin sunt luate la evidență 12 gunoiști, autorizate prin decizia Consiliilor locale. 

Primăria Băiuș dispune de 2 gunoişti (1-Băiuș cu suprafața de 0,5 ha; 1-Cociulia Nouă cu suprafața 

de 0,3 ha), amenajate și autorizate de autoritatea de mediu. Orașul Iargara dispune de o gunoişte  pe 

o suprafață de aproximati 1.0 ha.  O altă cunoiște este pe cale de lichidare, în anul 2014 pe terenul 

recultivat s-au plantat 1100 arbori. Deșeurile sunt transportate parțial cu tractorul cu remorcă 

antrenat de primărie. Comuna Tigheci dispune de 2 gunoişti pe o suprafaţă de aproximativ 1.0 ha.   

Parțial primăria organizează evacuarea deșeurilor, asigurînd cu  mijloc de transport. Comuna 

Pleșeni dispune de 2 gunoişti neautorizate (1- Pleșeni pe o suprafață de 1,5 ha, 1- Hănăseni pe o 

suprafață de aproximativ 2,0 ha). Ambele sunt situate în zona de protecție a r. Tigheci. Satul 

Porumbești dispune de o gunoişte pe o suprafaţă de aproximativ 1,0 ha, situată la o distanță de 200 

m. de la rîul Tigheci, la marginea satului cu drum de acces.  Comuna Cania dispune de o gunoişte 

autorizată pe o suprafaţă de 2,0 ha, amplasată în partea de nord-est a localităţii la 1 km de la sat. 

Deşeurile sunt transportate cu tractorul cu remorcă în zilele stabilite, deșeurile fiind acumulate în 

saci, sau se transportă la gunoiște în mod individual. Serviciul este acordat de ÎM „Primcan”, tariful 

constituie 5,0 lei pentru o persoană. Oraşul Cantemir dispune de o rampă de depozitare a deşeurilor 

menajere solide amplasată la periferia oraşului, în apropierea rîului Tigheci cu o capacitate  de cca 

50 mii m
3
, la moment exploatată în proporție de 70 %.  Actualmente, primăria poartă discuții cu 

primăria Cania în vederea identificării unui teren pentru construcția unei noi gunoiști comune. 

Serviciile  de evacuare a deșeurilor sunt prestate de către ÎM „Gospodăria Comunal–Locativă” 

Cantemir. Tariful constituie 9,0 lei/persoană-pentru locuitorii din blocuri; 11,0 lei/persoană- pentru 

gospodării particulare; 143,0 lei m
3
- pentru întreprinderi. Satul Stoianovca dispune de o gunoişte pe 

o suprafaţă de 1,5 ha. Deşeurile sunt evacuate cu tractorul cu remorcă, în mare parte în mod 

centralizat, conform graficului (vineri, sîmbătă), serviciile fiind acordate de ÎM „Stoianovca -

Service”. Tariful constituie 10,0 lei pentru o gospodărie/lunar.  Evidența deșeurilor și cantităților 

transportate la gunoiști nu se duce. Astfel, volumele de deșeuri acumulate nu se cunoaște. În 

majoritatea cazurilor, transportarea deșeurilor la locurile de depozitare se efectuează în mod 

individual.  

În or. Iargara este un deposit, în care se păstrează 12 tone de substanțe chimice lichide, care 

urmează a fi evacuate pe parcurs.  

Volumul de apă preluat pentru consum potabil și alte necesități gospodărești din sursele de 

aprovizionare constituie 338100 m
3
 de apă. Volumul de ape uzate tratate la stațiile de epurare 

constituie 13868 m
3
. CAP Glia  (Pleșeni) recepționează din r. Prut 36000 m

3
 apă pentru irigare. 
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În or. Iargara din sursele alocate de FEN s-a construit apeductul, rețelele de canalizare și stațiile de 

epurarea a apelor uzate (3), suma alocată constituie 7.5 mln.lei. Primăria dispune de proiectele 

tehnice: „Construcţia apeductului magistral leova-Iargara (conexiunea la apeductul Prut- Leova) pe 

un segment de 25 km” la valoarea de 47,0 mln.lei și „Extinderea sistemului de management integrat 

al deșeurilor în or. leova și Iargara” la valoarea de 9,5 mln.lei. Din sursele locale de către primăria 

Tigheci s-a alocat 97900 lei pentru forarea a 2 sonde arteziene în s. Tigheci. La moment se 

efectuează proiectarea construcției sistemului de aprovizionare cu apă a s. Tigheci. Comuna Pleșeni 

a prezentat la FEN proiectul de finanțare a construcției apeductului în satele comunei cu conectarea 

la s. Porumbești  prin 2 turnuri de apă la valoarea de 7 600 000 lei.  La moment are loc proiectarea  

sistemului de canalizare și stației de epurare pentru comună la valoarea de 180 000 lei realizată de 

Institutul de proiectare „Protelco Geocad” SRL. În satul Porumbești se implementează proiectul 

„Construcția sistemului de aprovizionare cu apă”, finanțat din Fondul Ecologic Național (FEN) la 

valoarea de 3,3 mln. lei. Primăria a contribuit cu 145 mii lei pentru elaborarea proiectului de execție 

a lucrărilor de construcție a apeductului, contribuția populației fiind de 450 mii lei. Din sursele 

locale comuna Cania a alocat 177.000 lei pentru proiectarea tehnică a construcţiei apeductului Prut-

Cantemir–Cania. La apeduct se va conecta și s. Iepureni, cu evacuarea apelor uzate la stația de 

epurare a or. Cantemir care se preconizează a fi construită pe parcurs. Reabilitarea apeductului 

existent a fost efectuată cu contribuția cetățebnilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

În or.Cantemir  în a. 2009 s-a construit apeductul magistral, stația de pompare și tratare a apei 

prelevată din r. Prut, proiect finanțat de Agenția de dezvoltare a Austriei (ADA), la valoarea totală 

de 1,2 mln.lei (80%-ADA, 20%- contribuția locală). În anul 2010 apeductul a fost extins pînă la 

consumatori, proiectul fiind finanțat de FISM. De către primărie, cu suportul ADA, în a.2010 a fost 

elaborat studiul de fezabilitate pentru construcția sistemului de canalizare pe o lungime de 14 km, 

verificarea și reconstrucția celui existent pe o lungime de 10 km (în total-24 km); construcția stației 

de epurare a apelor uzate  la valoarea de 7.2 mln EURO, reactualizat la prețurile a. 2013. În acest 

scop ADA a alocat 1 mln EURO, proiectul urmează a fi realizat în temeiul acordului de parteneriat 

cu Ministerul Mediului.  În a. 2011 ADR Sud  a acordat 900 mii lei pentru procurarea buldozerului, 

88 containere și instalarea a 30 platforme de depozitare a deșeurilor menajere solide și presul pentru 

balotarea cartonului și plasticului.  Actualmente  se conlucrează cu USAID-ul în vederea alocrăii 

surselor financiare pentru procurarea unei unități de transport spacializat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Actualmente, în satul Stoianovca se execută proiectul de forare a sondei de apă la valoarea de 482 

mii lei, finanțat de PNUD. Din sursele locale s-au alocat 180 mii lei.  

Activități cu tematică de mediu sunt desfățurate de ONG ”Gloria”, Asociația părinților și 

pedagojilor gimnaziului Tigheci  „Cugetul” (Tigheci), AO „Merenrin” (Pleșeni), ONG „La Steaua” 

(Porumbești), ONG „Făclia” (Cania).  
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Capitolul 2. Starea mediului dezagregat pe localități 

Raionul Leova 
Comuna Băiuș 

Comuna Băiuș include localităţile Băiuș, Cociulia Nouă și Hîrtop. Suprafaţa totală a terenurilor 

constituie 3559,66 ha. cu o populaţie de 1373 locuitori (Baiuș-1097, Cociulia Nouă-220 locuitori, 

Hîrtop-56) şi 447 de gospodării (Băiuș-365, Cociulia Nouă -60, Hîrtop-22).  

Din suprafaţa totală a terenurilor: 2244,90 ha - terenuri agricole; 1970,34 ha - arabile; 60,06 ha - 

plantaţii multianuale (47,14 ha vii, 12,92 ha livezi); 184,86 ha - păşuni; 26,94 ha pîrloagă; 421 ha - 

terenuri sunt slab erodate, 88 ha - terenuri mediu erodate; 53 ha - supuse alunecărilor de teren; 

suprafaţa rîpilor constituie 65,7 ha; 15,98 ha - fîşii forestiere de protecţie, 4,89 ha- spaţii verzi. 

Fondul silvic constituie 1896,3 ha. 

Instituţiile sociale/publice situate 

în comună sunt: primăria, 

gimnaziul, căminul cultural, 

grădiniţa de copii, punctul 

medical, biblioteca publică, oficiul 

poștal, stația de telecominicații. 

Localitatea este traversată de rîul 

Tigheci cu o lungime de 3 km. La 

moment acesta este cu apă (în 

perioada secetoasă fără/sau cu 

puțină apă), malurile cunt înerbite, 

iar terenurile din preajma rîului 

servesc ca imaș, pe alocuri  pe 

maluri cresc arbori  și arbuști. Rîul 

pornește din cîteva mlaștini, 

alimentate din mai multe izvoare de profunzime, care se mențin pe parcursul anului.. 

În s. Hîrtop sunt construite 3 iazuri pe o suprafaţă de circa 9 ha, situate  în fondul forestier (pădure), 

ce aparțin și sunt agestionate de Întreprinderea silvică Iargara, utilizate  în folosință generală, 

indeosebi pentru adăpatul animalelor. Starea acestora este satisfăcătoare, cu instalații hidrotehnice și 

zone de protecție.  

Populaţia se alimentează din 146 fîntîni de mină, care servesc surse de alimentare cu apă a 

populației pentru consum potabil și alte necesități gospodărești. Conform datelor Centrului de 

Sănătate Publică Leova, calitatea apei din fîntînile investigate în a.2013 (4 probe) nu corespunde 

cerinţelor normative la indicii  san-chimici și microbiologici. 

Pe teritoriul localităţii sunt amplasate 3 izvoare, dintre care 2 în localitatea Băiuș și 1 în s. Cociuluia 

Nonă. Toate sunt amenajate, cu apă curgătoare și servesc surse de alimentare cu apă a populației 

pentru consum potabil. Calitatea apei este bună. Pe teritoriul comunei este o sondă arteziană 

nefuncțională.  
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Comunitatea nu dispune de sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare, apele uzate de la 

gimnaziu, 3 unități comerciale și din sectorul particular sunt acumulate în 520 haznale 

neermetizate/improvizate, de unde nimeresc în stratul de sol/mediul natural. Grădinița de copii se 

alimentează din fîntăna proprie, iar apele uzate, printr-o rețea de canalizare locală, se acumulează în 

hazna, toate fiind construite în anul 

2014 cu suportul financiar din partea 

primăriei la suma de circa 50 mii lei.  

Conform calculelor populația consumă 

anual circa 23 mii m
3
 apă. 

Activităţi economice desfăşoară 324 

Gospodării Ţărăneşti, 3 agenţi 

economici ÎI „Botez Aurelia”, ÎI „Alisa 

Șestacovschi” (magazin, bar), SRL 

„Casanjenii” (agricultură). 

Sectorul privat dispune de 673 capete 

ovine, 51 bovine, 57- capete porcine, 54 

–cabaline, 230 – iepuri, 6282 - păsări. 

Gunoiul de grajd în cantitate de 1531,5 

tone (calculat conform normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se 

transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat ca îngrăşămint organic, ori se transportă la gunoiște. 

Primăria dispune de 2 gunoişti (1-Băiuș cu suprafața de 0,5 ha; 1-Cociulia Nouă cu suprafața de 0,3 

ha), amenajate și autorizate de autoritatea de mediu. Deşeurile sunt transportate de către populație în 

mod individual, evidența nu se duce și volumul deșeurilor acumulate nu se cunoaşte.  

 

Orașul Iargara  

Orașul Iargara include localităţile Iargara și Meșeni. Suprafaţa totală a terenurilor constituie 

2704,42 ha cu o populaţie de 4487 locuitori (Iargara-4404, Meșeni–83 locuitori) și 2040 gospodării 

(Iargara-2013, Meșeni–27). 

Din suprafaţa totală a terenurilor: 2122,05 ha-terenuri agricole, 1895,56 ha -arabile; 55,3 ha- 

plantații multianuale (52,3 ha -vii, 

3,0 ha –livezi); 161,01 ha -păşuni; 

10,34 ha -pîrloagă; fondul apelor 

constituie 22,71 ha; 715 ha - 

terenuri sunt slab erodate, 168 ha 

- terenuri mediu erodate şi 70 ha - 

terenuri puternic erodate; 0,75 ha 

- supuse alunecărilor de teren; 

suprafaţa rîpilor constituie 7,7 ha; 

172,49 ha - terenuri sunt acoperite 

cu vegetaţie forestieră (149,97 ha-

păduri, 22,52 ha- fîșii forestiere 

de protecție). Pe teitoriul 

primăriei este situată Rezervația 
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naturală „Osteanovca” pe o suprafață de 211,2 ha ce aparține ocolului silvic „Hîrtop”, 

Întreprinderea silvică de stat „Iargara”. 

Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: primăria, Centrul medicilor de familie, 2 grădiniţe 

de copii (Iargara), Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (2 imobile), Casa de cultură, 2 biblioteci publice 

(Iargara), Casa de creație, Centrul comunitar.  

Orașul este traversată de rîul Tigheci, pe un segment de 5540 metri, cu apă permanentă. În partea 

stîngă, după curs, rîul se mărginește cu pădurea gospodăriei silvice. În segmentul orașului grădinile 

cetățenilor ajung pînă la rîu, malurile pe alocuri sunt acoperite cu arbori și arbuști. În perioada 

secetoasă debitul rîului este mic. 

Pe teritoriul or.Iargara, la o distanță de circa 500 metri, partea stînga a cursului, sunt situate 3 iazuri, 

formănd o cascadă, construite prin anii 70, secolul trecut, transmise în arendă pe o perioadă de 25 

ani SRL „Nicostef”, gestionate de cet. Dudca Nicolae. Suprafața totală a iazurilor constituie 17 ha, 

utilizate pentru piscicultură.  Pe malurile iazurilor pe alocuri  sunt prezenți arbori seculari, arbuști, 

starea iazurilor este satisfăcătoare. În perioada surplusului de apă, r Tigheci poate fi alimentat cu 

apa evacuată din ultimul iaz. Alăturat de r. Tigheci (partea dreaptă pe curs), pe terenuri private sunt 

situate 2 acumulatoare de apă cu dimensiuni mici, alimentate din izvoare de profunzime, surplusul 

de apă alimentînd rîul Tigheci. 

Populaţia se alimentează din 338 fîntîni de mină. Conform datelor Centrului de Sănătate Publică 

Leova calitatea apei din fîntînile investigate pe parcursul a.2014, din cele 6 probe prelevate în 4 

cazuri nu corespunde la indicii san-chimici, iar din cele 8 probe prelevate la indicii microbiologici, 

în 3 cazuri nu corespunde cerinţelor normative.  

Pe teritoriul orașului Iargara sunt 7 sonde arteziene. O sondă cu apă tenică, ce aparține autorității 

publice locale servește drept sursă de alimentare cu apă a populației, gestionată de ÎM „Service 

Solubr Iargara”. Apa din sondă se pompează în castelul de apă de tip „Rojnovschi”, iar mai apoi în 

mod gravitațional este adusă la consumator.   

Sistemul de aprovizionare cu apă, cu o lungime totală de 7,5 km, a fost construit în a.2009, conform 

proiectului de execuție, care n-a susținut expertiza ecologică de stat și pînă la momentul de față nu 

este ofical rețepționat. Apeductul 

este în funcțiune, din care se 

alimentează instituțiile publice, 6 

agenți economici și 260 gospodării. 

Sistema este contorizată, tariful 

constituie 10,0 lei/m
3
. Serviciile de 

aprovizionare cu apă sunt asigurate  

de ÎM „Service Solubr Iargara” 

Orașul Iargara dispune de 3 rețele 

de canalizare cu o lungime totală de 

1,6 km, construite concomitent cu 

sistemul de apeduct în a. 2009, care 
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deservesc respectiv Centrul medicilor de familie și Liceul (2 imobile); grădiniţa de copii nr.1 și 

grădinița de copii nr.3 (separat). Apele uzate de la aceste instituţii sunt evacuate la 3 staţii de 

epurare, de tip „Topas”. Apele uzate de la 15 gospodării casnice  sunt acumulate în haznale 

neermetizate, în rest toate apele uzate sunt deversate fără epurare în mediul natural. Apele uzate 

formate la fabrica de vin sunt tratate mecanic la stația de epurare a întreprinderii. 

Activităţi economice  desfăşoară 463 Gospodării Ţărăneşti, 26 agenţi economici: SRL „Cristi; 

(fabrica de vin), SRL „Nicostef” (agricultură); SRL „Penta-Oil” (stație de alimentare cu produse 

petroliere); SRL „Comerț-gaz” filiala or. Iargara (stație de alimentare cu gaz lichefiat); SRL 

„Moldcărbune” filiala or.Iargara (comercializarea cărbunelui); SRL SC „Diaplast” (comercializarea 

fertilizanților); ÎI „Saulenco Nadejda”, ÎI „La peșterea bulgarului Pancev”, ÎI „Ala  Cernenchi”, ÎI 

„Claudia Ivanov”, ÎI „Triumf Mihov”, ÎI „Severin Cojocaru”, ÎI „Alisa Șestacovschi”, ÎI „Botez 

Aurelia”, ÎI „Vladimir Ciobanu”, ÎI „Carp Oxana”, ÎI „Zimțescu Constantin”, ÎI „Prițcan 

Gherasim”, ÎI „Dermenji Valentina”, SRL „Clivas-com” (magazin, produse alimentare); ÎI „Tușcă 

Elena” 

(magazin de 

mobilă); ÎI 

„Speranța 

Reuțoi” 

(magazin 

produse 

alimentare, 

bar); SA 

„Carbofarm” 

(farmacie); 

SRL 

„Septem-

com” 

(Magazin de 

uz casnice); 

SRL 

„Monzund” 

(magazin de 

mărfuri 

industriale, materiale de construcții); SA „Eximotor” (piese auto), Eliseev Svetlana  (produse 

alimentare, băuturi alcoolice, discotecă).  

Sectorul privat dispune de 270-ovine, 85-bovine, 155-capete căprine, 475-porcine, 29-cabaline, 

250-iepuri, 11050-păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 2564,4 tone (calculat conform 

normativelor) se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele 

proprii şi este utilizat ca îngrăşăminte organice sau se transportă la gunoiștea din comunitate. 

Localitatea dispune de o gunoişte, autorizată prin decizia consiliului local, pe o suprafață de 

aproximativ 1.0 ha.  O altă gunoiște este pe cale de lichidare, în anul 2014 pe terenul recultivat s-au 

plantat 1100 arbori. Deșeurile sunt transportate parțial cu tractorul cu remorcă antrenat de primărie, 
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dar în mare parte populația transportă separat în mod individual, Evidența nu se duce și volumul 

deşeurilor acumulate nu se cunoaşte.  

În or. Iargara este un deposit, în care se păstrează 12 tone de substanțe chimice lichide, care 

urmează a fi evacuate pe parcurs.  

Conform calculelor efectuate, volumul de apă consumată  de către primăria Iargara (din sondă) 

constituie 14,6  m
3
/an, apa uzată, formată în sectorul casnic este evacuată fără epurare.  Elevatorul 

consumă din sonda proprie 0,4 mii m
3
;  fabrica de vin (SRL Cristi), consumă anual din sonda de apă 

proprie 0,6 mii m
3
, dintre care 0,5 mii m

3
 pentru irigare; Întreprinderea de stat pentru silvicultură 

Iargara consumă circa 3,0 mii m
3
/an. prin captarea apei din izvoare (cișmea). Volumul apelor tratate 

și deversate de la cele 3 stații de epurare  constituie 1010 m
3
/an.   

 Din sursele alocate din FEN s-a construit apeductul, rețelele de canalizare și stațiile de epurare a 

apelor uzate în or. Iargara, suma alocată constituie 7.5 mln.lei. Primăria dispune de proiectele 

tehnice „Construcţia apeductului magistral leova-Iargara (conexiunea la apeductul Prut- Leova) pe 

un segment de 25 km” la valoarea de 47 mln.lei, „ Extinderea sistemului de management integrat al 

deșeurilor în or. leova și Iargara” la valoarea de 9,5 mln.lei.  

 

Comuna Tigheci 

Comuna Tigheci include localitățile Tigheci și Cuporani. Suprafaţa totală a terenurilor comunei  

constituie 3870,55 ha cu o populaţie de 2604 locuitori  şi 847 gospodării. 

Din suprafaţa totală a 

terenurilor: 2984,0 ha -

agricole, 2246,95 -arabile; 

251,75 ha –plantații 

multianuale; 532,8 ha –

plantații forestiere; 485,3 

ha -păşuni; fondul apelor 

constituie 29,04 ha; 782 ha 

-terenuri sunt slab erodate, 

624 ha -terenuri mediu 

erodate şi 207 ha -terenuri 

puternic erodate; 12,98 ha -

supuse alunecărilor de 

teren; suprafaţa rîpilor 

constituie 15,5 ha.  

 Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: primăria, gimnaziul, 2-grădiniţe de copii, casa de 

cultură, biblioteca publică, oficiul medicilor de familie, oficiul poștal, muzeul de istorie și 

etnografie. 

Comuna este traversată de rîul Tigheci pe o lungme de 8600 m. cu zona de protecție delimitată, 

fîșiile forestiere de protecție lipsesc.  
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Pe teritoriul comunei sunt construite 2 iazuri, dintre care 1 public gestionat de autoritatea publică 

locală cu suprafața de 4,34 ha și un volum de apă de 45000 m.
3
, înămolit, amplasat pe cursul 

rîulețului. Construcții hidrotehnice nu există, dighul necesită întărit. Zona de protecție nu este 

delimitată, fîșiile forestiere de protecție lipsesc, apa se utilizează pentru adăpatul vitelor, în perioada 

secetoasă-pentru irigare în agricultură.  Al 2-ea iaz cu suprafața de 0,5 ha este privat. 

Populaţia se alimentează din 160 fîntîni de mină.  Apa se folosește pentru consum potabil și alte 

necesități gospodărești. Conform datelor Centrului de Sănătate Publică Leova calitatea apei din 

fîntînile investigate  pe percursul a.2014, din 6 probe prelevate, în 2 cazuri nu corespunde cerinţelor 

normative la indicii microbiologici.  

În comună sunt amplasate 5 sonde de apă, dintre care 1 este privată, exploatabilă și se află pe 

teritoriul fabricii de vin „FAUTOR” SRL, altele 4 sunt neexploatabile.    

Comuna nu dispune de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare. 

 Apele uzate formate la Gimnaziu, Oficiul medicilor de familie, unitățile economice „Sector- 

Arpentin”, „Mihai Caraja”, „Miron –Motiv”, „Timofti Ion”, „Vladimir Dulgher” sunt acumulate în 

haznale, evacuate și transportate cu mijloace de transport specializate.   

Activităţi economice desfăşoară 200 Gospodării Ţărăneşti, 12 agenţi economici: SRL „Fautor” 

(fabricarea și depozitarea vinului); SRL „Crist-valg” (colectarea și prelucrarea producției agricole); 

Cooperativa de producție CAP „Glia” (producerea, colectarea și prelicrarea producției agricole);  ÎI  

„Sector-Arpentin”,  ÎI „Mihai Caraja”, ÎI „Miron-Motiv”, ÎI „Timofti Ion”, ÎI „Butnaru Ion”, ÎI 

„Vladimir Diulgher”, ÎI „Butmalai Alexandru”, ÎI „Toderici Veaceslav”, ÎI „Ionel Munteanu” 

(comerț cu amănuntul).   

Sectorul privat dispune de 1100-ovine, 59-caprine 118-bovine, 334 capete porcine, 57-cabaline, 

21500-păsări. Gunoiul de grajd, în cantitate de 3478,9 tone (calculat conform normativelor) se 

depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă la gunoiște. 

Localitatea dispune de 2 

gunoişti pe o suprafaţă de 

aproximativ 1.0 ha.  Evidența 

deșeurilor nu se duce, volumul 

deşeurilor acumulate  nu se 

cunoaște. Populația transportă 

deșeurile în mod individual. 

Parțial primăria organizează 

evacuarea deșeurilor, asigurînd 

cu  mijloc de transport. 

 Conform calculelor efectuate 

volumul de apă consumată  de 

către primăria Tigheci 

constituie 47,5 m
3
/an,  fabrica 
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de vin (SRL „Fautor”) consumă din sonda proprie 322 m
3
/an și apele uzate tratate  la stația de 

epurare proprie (de tip septic) se deversează în volum de 258 m
3
.  

Din sursele locale au fost alocaţi 97900 lei, pentru forarea a 2 sonde arteziene în s. Tigheci. La 

moment se efectuează proiectarea construcției sistemului de aprovizionare cu apă a s. Tigheci.  

În comună activează ONG ”Gloria”, Asociația părinților și pedagogilor gimnaziului Tigheci  

„Cugetul”. 

 

Raionul Cantemir 
Comuna Pleșeni 

Comuna Pleșeni include localitățile Pleșeni, Hănăseni și Tătărășeni. Suprafaţa totală a terenurilor 

constituie 4867 ha. Comuna are o populaţie de 3408 locuitori (Pleșeni-1300, Hănăseni-1800, 

Tătărășeni-308) cuprinsă în  920  gospodării (Pleșeni-430, Hănăseni-420, Tătărășeni-70).  

Din suprafaţa totală a terenurilor: 3654 ha -terenuri agricole; 2268 ha –arabile, 841ha -plantații 

multianuale, 545 ha -păşuni; fondul silvic -664 ha (ocolul silvic Cociulia, Silva Sud); fondul apelor 

constituie 25 ha; 67 ha –fîșii forestiere de protecție și 64 ha –plantații de tufari și arbuști, 21  ha - 

supuse alunecărilor de teren; suprafaţa rîpilor constituie 14 ha.  

Instituţiile sociale/publice situate în com. Pleșeni sunt Primăria, Gimnaziul „Mihai Sadoveanu”, 2 

grădiniţe de copii (1-Pleșeni, 1-Hănăseni), 2 Oficii a Medicilor de Familie (1- Pleșeni, 1-Hănăseni), 

2 biblioteci publice (1-Pleșeni, 1-Hănăseni), Casa de Cultură (Hănăseni), Centul social (Hănăseni). 

Comuna dispune de zăcăminte de argilă și nisip-lutos, care la moment nu se exploatează. 

Pe teritoriul subordonat primăriei Pleșeni traversează rîul Tigheci, pe un sector cu lungimea de 7,3 

km, zona de protecție este delimitată, estimată la o suprafață de 10 ha, lipsită de fîșii forestiere de 

protecție. Cursul rîului în perioada anilor 70 secolul trecut a fost curățit cu crearea dighului contra 

inundațiilor, malurile sunt înierbite. 

Pe teritoriul comunei sunt 

construite 2 iazuri (1- 

Pleșeni-1980,  1-Hănăseni-

1973), situate alăturat de rîul 

Tigheci, cu suprafața totală 

(conform cadastrului funciar) 

de 15 ha, neamenajate, fără 

construcții hidrotehnice și 

fîșii forestiere de protecție. 

Ambele nu dețin numere 

cadastrale, utilizate în 

folosință generală, îndeosebi 

pentru adăpatul animalelor. 

Suprafețele acoperite cu apă 
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constituie respectiv pentru iazul din Pleșeni-1,5 ha și pentru iazul din Hănăseni-2,0 ha.    

Populaţia com. Pleșeni se alimentează din 121 fîntîni de mină. Conform investigaţiilor efectuate de 

către Centrul de Sănătate Publică Cantemir, ponderea  calității apei  ce nu corespunde indicilor 

chimici constituie 83% la probele prelevate din cele 36 fîntăni de mină și 64% -6 sonde arteziene 

investigate în localitatea Pleșeni; 67%  și 33,3%  respectiv la indicii chimici și microbiologici din 

cele 27 fîntîni de mină investigate în s.Hănăseni; 83% și 10% respectiv la indicii chimici și 

microbiologici din cele 33 fîntîni de mină investigate în s.Tătărășeni.  Pe teritoriul primăriei sunt 2 

izvoare, neamenajate, cu apă curgătoare, ambele în localitatea Pleșeni.  

În comuna Pleșeni sunt amplasate 8 sonde de apă, dintre care 2 în s. Hănăseni,1- în funcțiune, iar 

alta în rezervă, aflate la balanţa primăriei, în stare bună cu zona de protecţie. Altele 6 sonde sunt 

situate în localitatea Pleșeni, toate funcționale, dintre care 3 aparțin Coperativei Agricole Glia, altele 

2-SA „Imperial-Vin”, utilizate pentru necesități de producere și gospodărești.  

Sistemul de aprovizionare cu apă, cu o lungime de 3980 m., construit în anul 2006, în stare 

funcțională, se alimentează din sonda  arteziană cu apă tehnică. Din acest sistem de apeduct printr-

un turn de apă se alimentează Gimnaziul, Grădinița, Centrul social  și 225 de abonați particulari 

(Pleșeni-45, Hănăseni- 180). 

Com. Pleșeni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Apele uzate de la Centrul social 

sunt evacuate și tratate la stația de epurare de tip Topaz cu capacitatea de proiect de 50 m.c/zi. 

(funcțională-7 m.c/zi.), construită în a.2008. Apele uzate de la SA „Imperial-Vin” sunt evacuate la 

stația de epurare, funcțională, construită în a. 2003 cu capacitatea de 250 m.c/zi. Apele uzate din 

sectorul casnic și public necanalizate se deversează în mediul natural.     

Activităţile economice sunt desfăşurate de 20 gospodării țărănești, 20 agenţi economici, care 

activează la moment- SA „Imperial-Vin” (fabrica de vin); CAP „Glia” (cooperetivă agricolă);  SRL  

„Gazoterm” (stație de alimentare cu combustibil); CAP „Glia” (magazin Pleșeni);  CAP „Glia” 

(magazin Tătărășeni); CAP „Glia” (bar Pleșeni); SRL „Gazoterm” (magazin-bar); SA „Imperial-

Vin” (magazin); SRL „Laura Plant” (magazin); ÎI „Zaharia Ion” (magazin); ÎI „Ciobanu Eremei” 

(magazin); ÎI „Vlad-Munteanu” (magazin alimentar); ÎI „Bujac Sergiu” (magazin); ÎI „Marin Sofia” 

(magazin); Coopconsum „Cania” (magazin Pleșeni); Coopconsum „Cania” (magazin Hănăseni);   ÎI 

„Suditu Nicolae” (magazin); ÎI „Cabac Valentin” (magazin); ÎI „Casian Vasile” (magazin); ÎI 

„Codreanu Ivan” (magazin).  

Volumul de apă consumat în procesul de producere de la sonda proprie SA „Imperial-Vin” 

constituie 13600 m.c/an, iar volumul apelor evacuate și tratate la stația de epurarea cei aparține 

constituie 12000 m.c./an. Volumul de apă consumat în sectoarele casnic și public din sonda ce 

aparține primăriei constituie 4700 m.c/an, iar volumul apelor uzate  și tratate la stație de epurare ce 

aparține AO „Concordia” (Centru social) constituie 600 m.c/an. Conform calculelor preliminare din 

fîntînile de mină s-a consumat 20430 m.c/an.    
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CAP „Glia” se alimentează prin sistem centralizat cu apă pentru irigare din rîul Prut în volum de 

36000 m.c/an . Unitatea economică  deţine autorizaţie de folosinţă specială a apei. Concomitent 

folosește apă în volum de 4000 m.c/an din sonda arteziană proprie pentru necesități gospădărești.  

CAP „Glia” dispune de un depozit sezonier de păstrare temporară a pesticidelor, cantitatea cărora se 

importă după necesitate. 

Sectorul privat dispune de 1884-ovine, 82-bovine, 100 -căprine, 1215 capete porcine, 70 -cabaline, 

17560 păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 4704,8 tone (calculat conform normativelor) se 

depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este 

utilizat ca îngrăşămint organic sau se transportează la gunoiştile din comună. 

Localitatea dispune de 2 gunoişti neautorizate (1- Pleșeni pe o suprafață de 1,5 ha, 1- Hănăseni pe o 

suprafață de aproximativ 2,0 ha). Volumul deşeurilor acumulate conform calculelor constituie la 

moment circa 2500 m.c. fiecare. Ambele sunt situate în zona de protecție a r. Tigheci. 

Sistemul de apeduct este contorizat și gestionat de Întrepriderarea Municipală „Pleșeni” fondată în 

a. 2013. Tariful pentu 1 m
3
  de apă constituie 9,0 lei.   

Din sursele locale şi cu contribuția populației în anul 2006 au fost alocaţi 250000 mii lei pentru 

construcția apeductului existent.  

La moment s-a prezentat la FEN proiectul de finanțare a construcției apeductului în satele comunei 

cu conectarea la s. Porumbești  prin 2 turnuri de apă la valoarea de 7 600 000 lei.  La moment are 

loc proiectarea  sistemului de canalizare și stației de epurare pentru comună la valoarea de 180 000 

lei, realizată de Institutul de proiectare „Protelco Geocad” SRL.    

În comună, în cadrul gimnaziului activează AO ”Merenrin”.  

 

 

 

Satul  Porumbești  

Suprafaţa totală a terenurilor localităţii constituie 1812,85 ha cu populaţia de 1648 locuitori şi 450 

de gospodării. 

Din suprafaţa totală a terenurilor: 1232,69 ha -agricole, 970 ha -arabile; 39,26 ha -vii; fondul silvic 

42,92 ha (21,08 – păduri, 21,84-fîşii forestiere de protecţie), gestionat de autoritatea publică locală; 

223,43 ha -păşuni; fondul apelor constituie 11,84 ha; 5,43 ha -supuse alunecărilor de teren; 

suprafaţa rîpilor constituie 10,4 ha.Instituţiile sociale/publice situate în comunitate sunt: primăria, 

gimnaziul, grădiniţa de copii, căminul cultural (club), oficiul medicilor de familie. 
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Localitatea este traversată de rîul Tigheci, divizînd localitate în două părți, cu lungimea de 5 km, cu 

malurile înierbite, acoperite parțial cu arbori și arbuști. Terenurile din preajma rîului sunt utilizate 

ca imaș. Prin sat mai trece un rîuleț fără nume pe un segment de 2.0 km, afluent al rîului Tigheci, 

care se alimentează din 2 rîpi, în conexiune cu rîulețul, situate în extravilanul satului, care la rîndul 

lor se alimentează din 2 rețele de izvoare, separate, neamenajate. Toate cursurile sunt cu apă 

permanentă.   

Pe teritoriul satului sunt situate, alături de rîul Tigheci, 2 iazuri, care aparţin primăriei, cu suprafaţa 

respectiv de 18,8 ha și 

aproximativ 4,5 ha. Primul 

a fost construit prin anii 70 

iar al doilea prin anii 80 ai 

secolului trecut, ambele 

fără proiecte de execuție. 

La primul iaz dighul este 

distrus, astfel, la moment 

este fără apă. Al doilea iaz 

se alimenta prin pomparea 

apei din rîul Tigheci, care 

se folosea pentru irigare, la 

moment este uscat. 

Populaţia se alimentează 

din 164 fîntîni de mină 

(publice–124 fîntîni). Drept surse de aprovizionare cu apă servesc și pentru Gimnaziu, grădinița de 

copii. Din fîntîni proprii se alimentează întreprindrile agricole SC „Agrovad” SRL și SRL 

„Agrolileu”. Conform investigaţiilor efectuate de către Centrul de Sănătate Publică Cantemir, 

ponderea  calității apei  ce nu corespunde la indicii chimici și microbiologici constituie respectiv 

75% și 25% la probele prelevate din cele 31 fîntîni de mină investigate.    

În satul Porumbești sunt 3 izvoare cu apă curgătoare permanentă. Două izvoare sunt situate în sat, 

unul la traseul central auto, care se alimentează din rețeaua de izvoare din partea de sus a satului 

printr-o țeavă, cu debitul mare; altul este situat în sat, deasemenea cu apă curgătoare, ambele 

amenajate și cu o calitate bună a apei pentru consum potabil. Al treilea izvor este situat la marginea 

satului, care printr-o țeavă alimentează trei fîntîni/bazine, de unde populația consumă apa.       

 Pe teritoriul fostei ferme a fost construită o sondă, care la moment este nefuncțională și conform 

investigațiilor nu poate fi pusă în uz/funcțiune. 

 Actualmente în sat se construiește sistemul centralizat de aprovizionare cu apă, cu o lungime de 20 

km, conectat la rețeaua orașului Cantemir, sursa de alimentare fiind rîul Prut. La acest apeduct se 

vor conecta instituțiile publice și 420 gospodării.  
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Localitatea nu dispune de un sistem de canalizare. Conform proiectului elaborat o rețea locală de 

canalizare se va construi la grădinița de copii. 

Activităţile economice sunt desfăşurate de 170 Gospodării Ţărăneşti, 7 agenţi economici: SC 

„Agrovad” SRL, SRL „Agrolileu” (agricultură); întreprinderile comerciale (magazin, bar): ÎI 

„Cîmpanu Lidia”, ÎI „Ursache Valentina”, ÎI „Munteanu Valeriu”, ÎI „Munteanu Sergiu” și ÎI 

„Cernomaz Svetlana” (la moment nu funcționează).  

Sectorul privat dispune de 550 -ovine, 37 -bovine, 47 –căprine, 730 -porcine, 80 -cabaline, 24000 -

păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 3512,8 tone (calculată conform normativelor) se depozitează 

temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi este utilizat ca 

îngrăşăminte organice sau se transportă la gunoiște. 

Localitatea dispune de o gunoişte construită fără proiect, terenul aprobat prin decizia consiliului 

local, pe o suprafaţă de aproximativ 1,0 ha., situată la o distanță de 200 m. de la rîul Tigheci, la 

marginea satului cu drum de acces.  Volumul deşeurilor acumulate nu se cunoaşte. Evacuarea 

deşeurilor se  efectuează de către cetățenii satului în mod individual. 

În comunitate se implementează proiectul „Construcția sistemului de aprovizionare cu apă”, finanțat 

din Fondul Ecologic Național (FEN) la valoarea de 3,3 mln. lei. Primăria a contribuit cu 145 mii lei 

pentru elaborarea proiectului de execție a lucrărilor de construcție a apeductului, contribuția 

populației fiind de 450 mii lei. 

Concomitent s-au realizat 2 poiectele finanțate de PNUD: 

1- „Construcția casangeriei și sistemului de încălzire cu gaze naturale”. Suma totală a proiectului 

constituie 550 mii lei, dintre care 300 mii lei (bugetul local al gimnaziului), 100 mii lei 

(Consiliul raional) și 150 mii lei (PNUD); 

2- „Renovarea instituțiilor publice”. Suma proiectului constituie 200 mii lei, contribuția primăriei- 

180 mii lei.   

În cadrul gimnaziului activează ONG „La Steaua”. 
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Comuna Cania  

Comuna Cania include localitățile Cania și Iepureni. Suprafaţa totală a terenurilor constituie 2638 ha. 

Comuna are o populaţie de 3800 locuitori (Cania-2900, Iepureni-900) cuprinsă în  1372  gospodării 

(Cania-972, 

Iepureni-400).  

Din suprafaţa totală 

a terenurilor: 1451 

ha -terenuri agricole; 

1309 ha -arabile; 

52,36 ha -plantații 

multianuale (19,76 

ha - vii, 29 ha - 

livezi, 3,6 ha- 

nucari); 266 ha -

păşuni; fondul silvic 

-353 ha, inclusiv 276 

ha, aparțin primăriei; 

7 ha - supuse 

alunecărilor de teren; suprafaţa rîpilor constituie 11 ha. 

Instituţiile sociale/publice situate în comună sunt: Primăria, Gimnaziul „Ion Creangă”, 2 grădiniţe 

de copii (1-Cania, 1-Iepureni), 2 biblioteci publice (1-Cania, 1-Iepureni), Oficiul Medicilor de 

Familie (Cania), 2 Cămine culturale (1- Cania, 1-Iepureni), Oficiul poștal (Cania). 

Comuna este traversată de rîul Tigheci pe o lungime de circa 3 km, care se alimentează din 

precipitații atmosferice; pe parcursul anului, inclusiv și în  perioada de secetă este cu apă. Malurile, 

în segmentul localității Cania este amenajat, zona de protecție–împădurită, îndeosebi cu specia de 

salcîm, în partea inferioară este lipsit de vegetație forestieră, malurile sunt înierbite.   

Pe teritoriul comunei sunt amplasate 1 iaz cu suprafața de 5,14 ha, care aparține primăriei, la 

moment uscat, dighul este distrus; 2 acumulări de apă, apărute în urma excavațiilor de sol, cu 

suprafața totală de 1,7 ha (0,8 și 0,9 ha), care aparțin primăriei și la moment nu se utilizează.  

Terenul iazului este concrescut cu stuf, acumulările – parțial acoperite cu stuf.      

Populaţia se alimentează din 80 fîntîni publice, care sunt în stare satisfăcătoare. Conform 

investigaţiilor efectuate de către Centrul de Sănătate Publică Cantemir, ponderea  calității apei  ce 

nu corespunde indicilor chimici și microbiologici constituie 34% și respectiv 33,3% la probele 

prelevate din cele 3 fîntîni arteziene, 100% și 10%- la probele prelevate din 31 fîntîni de mină 

investigate în localitatea Cania; 100%  și 10%  respectiv la indicii chimici și microbiologici îa 

probele prelevate din cele 31 fîntîni de mină investigate în s.Iepureni.. 
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În comuna Cania ca sursă de apă pentru consum servesc și 3 izvoare cu apă curgătoare, dintre care 2 

sunt amenajate, al 3-lea trebuie amenajat. Dintre acestea 2 sunt în Cania (Cania veche, pădure 

Cania) și 1- Iepureni ( în apropierea pădurii). Calitatea apei este bună pentru consum potabil.   

Comuna Cania dispune de 2 sonde arteziene, exploatabile, dintre care 1 aparține primăriei, alta este 

privată și aparține cet. Cervinschi Sergiu. Ambele servesc surse de alimentare cu apă pentru consum 

potabil și alte necesități gospodărești. Zonele de protecție se respectă. 

Sistemul de aprovizionare cu apă, pe un segment de 5 km a fost costruit prin anii 70, secolul trecut, 

reabilitat pe parcurs și deservește populația localității Cania. Apeductul se alimentează din sonda 

arteziană ce aparține primăriei. Apa se pompează în castelul/turnul de apă (care urmează a fi 

înlocuit cu altul nou), de unde în mod gravitaţional se aduce la consumator. Apeductul alimentează 

gimnaziu, grădiniţa de copii, brutăria și 280 gospodării/consumatori. Gimnaziu şi grădiniţa se 

alimentează suplmentar și din fîntîni de mină. La Iepureni populația  și instituțiile publice situate în 

sat se alimentează din fîntîni de mină. 

Apele uzate de la gimnaziu și grădiniţa de copii (Cania) se acumulează în haznale, iar mai apoi sunt 

transportate cu autospeciale. Comuna Cania nu dispune de sistem centralizat de canalizare și 

evident stație de epurare a apelor uzate. Apele uzate în unele gospodării se acumulează în gropi/ 

haznale neermetizate, ori sunt deversate direct în mediul natural. Serviciile de aprovizionare cu apă 

sunt acordate de ÎM „Primcan”. Tariful pentru 1 m
3
 de apă este stabilit de 10,0 lei. 

Activităţile economice sunt desfăşurate de 22 agenţi economici: SRL „Provalsevi” Profir (reparația 

automobilelor); SRL „Djaial” (stație de alimentare cu combustibil); SRL „Mont Alina” 

(confecționarea termopan); SRL „LILI GABI” (prestări auto service); ÎI  „Alina Gorja” (realizarea 

materialelor de construcție); SA „Agrotehcomerț” (piese auto), Auto Nicplus (Nichifor) (piese 

auto); SRL „Moldcărbune” (magazin de cărbune); ÎI „Taburceanu Victoria”, ÎI „Contășel 

Parascovia”, ÎI „Roma Cozma”, ÎI „Boris Porumbescu”, „Cernomaz Ștefan”, Gîrneț Gehadie, ÎI 

„Golban Veronica”, SA „BAC-CREȚU”, SRL „DULCEPROD” (comercializarea produselor 

alimentare); ÎI „Popescu Pavel”, ÎI „Viganta Cara” (bar); „Buzdugan Ion”, „Ciobanu Ion” 

(colectarea metalului uzat); „Taxi Servis” (servicii de taxi).         

Sectorul privat dispune de 59 capete bovine, 58 capete caprine, 232 capete porcine, 38- cabaline şi 

12860 capete păsări. Gunoiul de grajd în cantitate de 1749,5 tone (calculat conform normativelor) 

se depozitează temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi 

utilizat ca îngrăşăminte organice sau se transportă la gunoişte. 

Localitatea dispune de o gunoişte autorizată pe o suprafaţă de 2,0 ha, construită în a. 1968, 

amplasată în partea nord-est a localităţii la 1 km de la sat. Evidența deşeurilor acumulate nu se dice 

și volumul acestora nu se cunoaște. Deşeurile sunt transportate cu tractorul cu remorcă în zilele 

stabilite, deșeurile fiind acumulate în saci, sau se transportă în mod individual. Serviciul este 

acordat de ÎM „Primcan”, tariful constituie 5,0 lei pentru o persoană.  

Reţeaua de apeduct este contorizată şi conform calculelor, volumul de apă consumată constituie 103 

mii  m
3 

/an, apa uzată, formată în sectorul casnic este evacuată fără epurare.  
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Din sursele locale s-au alocat 177.000 lei pentru proiectarea tehnică a construcţiei apeductului Prut- 

Cantemir–Cania. La apeduct se va conecta și s. Iepureni, cu evacuarea apelor uzate la stația de 

epurare a or. Cantemir care se preconizează a fi construită pe parcurs. Reabilitarea apeductului 

existent a fost efectuată cu contribuția cetățebnilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

În comunitate, în cadrul gimnaziului,  este creată ONG  

„Făclia”. 

   

   Oraşul Cantemir  

Suprafaţa totală a terenurilor este de 268,19 ha, cu o 

populaţie de 5200 locuitori, 657 gospodării casnice și 

23 blocuri multietajate. 

Din suprafaţa totală a terenurilor: 20,2 ha – cu 

destinaţia agricolă; 16 ha - terenurile fondului apelor; 

48 ha ocupate cu plantații forestiere; 5,66 ha –

terernurile fondului de rezervă. Spațiile verzi sunt 

reprezentate prin parcul central „Ticlenco”- pe o 

suprafață de 7 ha și 4 parcuri/ scuare- pe o suprafață 

totală de 4 ha.  

Instituţiile publice/sociale sunt: Primăria, Liceul 

Teoretic, 2 gimnazii, 2 grădinițe de copii, Casa de 

cultură, Școala de arte, Centrul de Sănătate Publică, 

spitalul raional, Casa Naționlă de aigurări sociale, 

Oficiul stării civile, Registru de evidență a populației, 

procuratura, judecătoria și inspectoratul de poliție.,   

Principalul curs de apă este considerat rîul Tigheci, 

situat  la hotar cu terenurile com. Cania, cu o vastă 

varietate de arbori și arbuști. Răul este permanent cu 

apă, alimentet cu apele uzate tratate insuficient la stația 

de epurare a orașului (nefuncțională).  

În teritoriul oraşului este situat un iaz cu suprafaţa de 

3,2 ha, transmis în arendă persoanei fizice Raicu Gh. 

pentu piscicultură. Starea bazinului este satisfăcătoare.  

Populaţia se alimentează din sistemul de apeduct. În 

oraș sunt 8 fîntîni de mină publice care servesc ca surse 

suplimentare de aprovizionare cu apă a populației pentru necesități casnice. Conform investigaţiilor 

efectuate de către Centrul de Sănătate Publică Cantemir, ponderea  calității apei  ce nu corespunde 

indicilor chimici și microbiologici constituie 43% și respectiv 1,3% la probele prelevate din cele 8 

fîntîni arteziene, 75% și 10%- la probele prelevate din 7 fîntîni de mină investigate. 
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 Pe teritoriul primăriei sunt 4 izvoare, dintre care 2 sunt cu un debit bun de apă, iar altele cu un debit 

mai mic. Un izvor este amenajat, altele 3 urmează a fi amenajate, toate servesc ca surse 

suplimentare de aprovizionare cu apă a populației din oraș.  

În oraș sunt construite 8 sonde arteziene, dintre care 5 se află la balanța ÎM „Apa-Canal”, 3-sunt 

exploatabile și srvesc drept surse de aprovizionare cu apă pentru consum potabil și necesități 

casnice; 2 –în rezervă/conservate;  cu zone de protecție, starea lor este satisfăcătoare, calitatea apei 

corespunde cerințelor normative de potabilizare. Trei sonde sunt private, funcționale și aparțin ÎM 

moldo-rusă „Covali & Co” (fabrica de conserve), persoanelor fizice Tichim Anatol și Ivanschi 

Constantin. 

Orașul Cantemir este asigurat cu sistem centralizat de aprovizionare cu apă, reconstruit în a. 2009, 

în stare bună cu o lungime de 23 km. La sistem sunt conectaţi 68 agenți economici, 3 instituţii de 

învățămît și 2 grădinițe, 3800 persoane fizice, consumatori cu contract. Sursa de apă servește r. Prut, 

din care prin stația de pompare apa este pompată la stația de filtrare/tratate, iar mai apoi prin a doua 

stație de pompare apa potabilă este transportată în oraș prin sistema centrală a apeductului la 

consumatori. Sondele de apă funcționale (3) sunt conectate la sistema centrală a apeductului.  

Sistemul centralizat de canalizare, a fost construit în a. 1964, pe o lungime de 8,9 km, în stare 

satisfăcătoare la care sunt conectați 2400 cetățeni, agenții economici și instituțiile publice asigurați 

cu apă în mod centralizat. Apele uzate sunt recepţionate în 4 decantoare în lucru din cele 8 

decantoare situate pe teritoriul fostei stații de epurare, care la moment este nefuncțională. Cu o 

tratare insuficientă (doar la treapta mecanică) apele neepurae (treapta biologică lipsește) sunt 

deversate în rîul Tigheci. 

Serviciile de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate sunt gestionate de către 

Intreprinderea Municipală „Apa-Canal” Cantemir. Tariful pentru apă şi canalizare constituie 

respectiv 9,95 şi 4,80 lei pentru 1 m
3
 (populaţia), 24,00 şi 16,50 lei/1 m

3
 pentru agenţii economici  

(inclusiv instituţiile publice.). Întreprinderea dispune de autorizația sanitară de funcționare, dar nu 

deține autorizație de folosință specială a apei, ce-a ce contravine prevedrilor Legii apelor, nr. 

272/2011, pusă în aplicare la 26 octombrie 2013. 

În oraș activează 189 agenţi economici dintre care, 8 întreprinderi producătoare: SRL „Covali & 

Co” (fabrica de conserve); SRL „VarosPan” (brutărie); ÎI „Dulgheru Victor”, ÎI „Novip Novițcaia”, 

ÎI „Sava Iulian”, SRL „Muntalina”, SRL „Prodict” (confecționarea ferestrelor și ușilor din 

termopan); ÎI „Corja Gheorghe” (producerea fortanului);    94 întreprinderi comerciale, hoteluri, 

restaurante, dintre care 37 magazine alimentare: CC Universal Coop (3), ÎI „Coroi Mihail”, ÎI 

„Dogaru Eleonora”, ÎI „Frații Coroi”, ÎI „Nemțanu Victor”, ÎI  „Sava Maria”, ÎI „Suditu Ludmila”, 

ÎI „Todorov Ștefan’ (2), ÎI „Valentina Volcova”, ÎI „Vita-Culicovschi” (3), ÎI „Vladimir Ciobanu”, 

ÎI „Burdulescu Lilia”, ÎI „Negru Sergiu”, ÎI „Țurcanu Maxim”,  ÎI „Covaliov Emilia”,  SRL „Covali 

& Co”, SRL „Grand Depot”, SRL „Comotel Grup” (2), SRL „Natali Balțatu” (6), SRL „Podgoria-

Vin”, SRL „Puișorul de aur”, SRL „Varos-Pan” (3), SRL „Ranucci Căpraru”; 94 magazine 

industriale: ÎI „Ceavdari Roman”, ÎI „Alegro Zlati” (2), ÎI „Macovei Valerii”, ÎI „Ami-Aladova”, ÎI 

„Atanasov Ivan” (2), ÎI „Atlanta Cunev” (3), ÎI „Bus-Busuioc” (2), ÎI „Bejenaru Olga”, ÎI „Busuioc 

Ghenadie”, ÎI „Butuc Vasilisa”, Cara Ecaterina, ÎI „Caraghiar Eudochia”, ÎI „Cazan Anatolie”, ÎI 

„Chirilov Aliona”, ÎI „Codru Fornea”, ÎI „Colomeeț Vladimir”, ÎI „Coroi Vasile”, ÎI „Covaliov 
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Emilia”, ÎI „Crestincova”, ÎI „Cruc Veronica”, ÎI „Dan Melania”, ÎI „Elizabet-Miron”, ÎI „Ghiocel 

Taucci”, ÎI „Gîrneț Ștefan”, ÎI „Grițcu Vitalie” (2), ÎI „Icrina Ludmila” (2), ÎI „Ionel Simion” (3), ÎI 

„Ludmila Prohorov”, ÎI „Machidon Victor”, ÎI „Mardivitana-Dulgheru”, ÎI „Munteanu Efimia”, ÎI 

„Novip-Novițcaia”, ÎI „Pohilco Enrico” (2), ÎI „Popa Tatiana”, ÎI „Raicu Ion”, ÎI „Roabeș 

Constantin”, ÎI „Rotaru Taisia”, ÎI „Rotaru Vitalie”, ÎI „Simion Marina”, ÎI „Șișianu Igor”, ÎI 

„Starciuc Artur”, ÎI „Suditu Ludmila”, ÎI „Tabița Gles” (2), ÎI „Tabureanu Valentina”, ÎI „Terra”, ÎI 

„Tun Iurie”, ÎI „Varban Dobra”, ÎI „Varban P”, ÎI „Viola-Milinevschi”, ÎI „Vist Cîrlan”, ÎI „Anatol 

Gîrneț” (3), ÎI „Melenti Ecaterina”, ÎI „Raicu Vladimir”, ÎI „Andoni” (2), ÎI „Cosînzeana Darii”, ÎI 

„Roma Cozima” (2), ÎI „Miron Uliana”, ÎI „Moldovanu Tudor”, ÎI „Țîlea Elena”, ÎI „Miron 

Natalia”, ÎI „Malcova Galina”, SA „Favorit”, SA „Tricon”, SRL „Business-Market”, SRL 

„Chehlebar”, SRL „Ciulescu-Com”, SRL „Coroana de Sud”, SRL „Martvit”, SRL „Podgoreni”, 

SRL „Rinelmar-Grup”, SRL „Sudstoc”, SRL „Tatcompav”, SRL „Biocazan”, SRL „Inject”, SRL 

„Lipcanvas Jubileu”, Polimaru Vitalie, SRL „Informix-Lux” (flori), „Sofinic” (cărbune), SRL 

„Lukoil Moldova” (magazin); 9 magazine materiale de construcții- SRL „DND Service construct”, 

ÎI „Alina Corja”, ÎI „Mardivitana-Dulgheru”, ÎI „Radu Coroi” (2), ÎI „Țurcanu Svetlana”, SRL 

„Confintur”, SRL „Grigore Nuca”, SRL „Valvastur”; 3 restaurante- CC „Universal Coop Izvoraș”, 

SRL „Varospan Grand”, ÎI „Zlati Anastasia Paradis”; 14 baruri- ÎI „Flamingo Racicovschi”, ÎI 

„David Eduard”, ÎI „Chedric Andrei”, ÎI „Diacoria-Diacov” (2), ÎI „Dumitru Hajder”, ÎI „Frigușor 

Simion”, ÎI „Hajder Ștefan”, ÎI „Ianceva Parascovia”, ÎI „Scorpio-Moldovanu”, ÎI „Vorotneac 

Victor”, ÎI „Struguraș Avram”, ÎI „Zlati Anastasia”; 3 cantine- ÎI „Huțanu Nadejda”, ÎI „Chedric 

Andrei”, ÎI „Dumitru Hajder”; 7 farmacii- ÎI „Florența Tatiana”, ÎI „Polimaru Victor”, ÎI 

„Tarnovschi Ion”, SRL „Hidinis”, SRL „Optica Cantemir”, SRL „Real–Lărguța”, SRL „Sanitas 

Cantemir”;  3 spălătorii Auto- ÎI „Zlati Catalina”, ÎI „Vorotneac Victor”, ÎI „Ion Para”; 1- stație de 

alimentare cu carburanți SRL „Lukoil Moldova” (gaz, petrol); 8- prestări servicii: ÎI „Vorotneac 

Victor” (autoservice), ÎS „Poșta Moldovei”, SRL „Informix-Lux” (internet), SRL „Lux-Stil” (jocuri 

cu noroc), ÎI „Andoni Raisa”, SRL „Alin & Roman” (servicii foto), ÎI „David Eduard”, ÎI „Zlati 

Anastasia” (disco-bar), un depozit- ANGRO-SRL „Grand Depot”. 

În sectorul privat se întreţin 22 capete ovine; 15 capete bovine, 277 capete porcine, 2400 păsări. 

Deşeurile animaliere în cantitate de 676,1 tone (calculată conform normativelor) sunt depozitate 

temporar în curţile gospodarilor, iar mai apoi transportate şi depozitate pe terenurile agricole şi 

utilizate ca îngrăşăminte organice, fie transportate individual la gunoiştea din oraş.  

Oraşul dispune de o rampă de depozitare a deşeurilor menajere solide amplasată la periferia 

oraşului, în apropierea rîului Tigheci cu o capacitate  de cca 50 mii m
3
, la moment exploatată în 

proporție de 70 %.  Actualmente, primăria poartă discuții cu primăria Cania în vederea identificării 

unui teren pentru construcția unei noi gunoiști comune. Serviciile  de evacuare a deșeurilor sunt 

prestate de către ÎM „Gospodăria Comunal–Locativă” Cantemir, fondată de către Consiliul 

orășenesc în a. 2001. Concomitent  cu deservirea blocurilor multietajate, prestează servicii 

contractuale persoanelor fizice, agenților economici și instituțiilor publice (circa 2500 persoane 

fizice și 100 persoane juridice). Tariful constituie 9,0 lei/persoană- pentru locuitorii din blocuri; 

11,0 lei/persoană-pentru gospodării particulare; 143,0 lei m
3
- pentru întreprinderi. ÎM „Gospodăria 

Comunal –Locativă” Cantemir dispune de 2 autospeciale pentru colectarea mecanizată a deșeurilor, 

acumulate în containere. În oraș sunt amenajate 33 platforme cu 105 containere dintre care 60- 
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pentru deșeurile menajere solide, 40-plastic și 5-hîrtie. La moment un transport auto staționează din 

cauza lipsei containerelor compatibile cu echipamentul de încărcare a deșeurilor în autospecială.  În 

aceste condiții întreprinderea arendează un camion pentru transportarea deșeurilor din sectorul 

individual și spațiile verzi ale orașului. Deșeurile sunt colectate în trei fracții: plastic, carton, alte 

deșeuri și evacuate conforn graficului. Întreprinderea dispune de un buldozer preocupat de 

depușitarea și îngroparea deșeurilor la gunoiștea orășănească.     

Volumul de apă prelevată din sursele de suprafață (r.Prut) pentru necesităţi menajere, de producere 

şi consum potabil în a. 2013 constituie 124,2 mii m
3
 și 16,0 mii m

3
- din sursele de apă subterane 

(fîntîni arteziene). Volumul de ape uzate evacuate constituie 62,5 mii m
3
. deversate în rîul Tigheci  

fără tratare biologică. Aproximativ 225 m
3
 de ape uzate au fost acumulate în haznale și transportate 

cu autospeciale din sectorul particular.  

În or.Cantemir  în a. 2009 s-a construit apeductul magistral, stația de pompare și tratare a apei 

prelevată din r. Prut, proiect finanțat de Agenția de dezvoltare a Austriei (ADA), la valoarea totală 

de 1,2 mln.lei (80%-ADA, 20%- contribuția locală). În anul 2010 apeductul a fost extins pînă la 

consumatori, proiectul fiind finanțat de FISM. De către primărie, cu suportul ADA, în a.2010 a fost 

elaborat studiul de fezabilitate pentru construcția sistemului de canalizare pe o lungime de 14 km, 

verificarea și reconstrucția celui existent pe o lungime de 10 km (în total-24 km); construcția stației 

de epurare a apelor uzate  la valoarea de 7.2 mln EURO, reactualizat la prețurile a. 2013. În acest 

scop ADA a alocat 1 mln EURO, proiectul urmează a fi realizat în temeiul acordului de parteneriat 

cu Ministerul Mediului.  În a. 2011 ADR Sud  a acordat 900 mii lei pentru procurarea buldozerului, 

88 containere și instalarea a 30 platforme de depozitare a deșeurilor menajere solide și presul pentru 

balotarea cartonului și plasticului.  Actualmente  se conlucrează cu USAID-ul în vederea alocrăii 

surselor financiare pentru procurarea unei unități de transport spacializat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Satul Stoianovca 

Localitatea dispune de terenuri pe o suprafaţă de 2126,36 ha, cu o populaţie de 1440 locuitori, 

cuprinşi în 521 de gospodării. Din suprafaţa totală a terenurilor: 1529,66 ha -terenuri agricole; 

1159,28 ha-arabile; 104,34 ha -plantații multianuale; 106 ha -pășuni; 70 ha -păduri, 9,51 ha –fîșii 

forestiere. La moment 

220,69 ha sunt terenuri 

acoperite cu apă/ înnecate.  

Instituţiile sociale/publice 

situate în localitate sunt: 

primăria, gimnaziul, 

grădiniţa de copii, casa de 

cultură, biblioteca publică, 

oficiul medicilor de 

familie, oficiul poştal.  

Comunitatea este 

traversată de r. Tigheci pe 

un segment cu lungimea de 
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3.0 km. cu fîșie forestieră de protecție, reprezentată prin speciile de plop, salcîm, salcie. Terenurile 

primăriei ajug pînă la r.Prut, cu zonă de protecție și fîșie riverană forestieră, speciile plop, salcie. În 

rîul Tigheci curg 2 pîraie care traversează satul,  la moment cu apă, în perioada de secetă sunt 

secate/fără apă.   

În teritoriul localităţii sunt 3 iazuri,  dintre care 2 aparțin și sunt gestionate de autoritatea publică 

locală/ primărie, cu suprafața, respectiv 5,04 și 4,90 ha, utilizate pentru folosința generală, în stare 

satisfăcătoare; altul  cu supradața de 1,37 ha este privat, la moment uscat. 

Populaţia utilizează apa în scopuri potabile din 13 fîntîni publice, apa este de calitate bună și se 

utilizează pentru necesități casnice. Conform investigaţiilor efectuate de către Centrul de Sănătate 

Publică Cantemir, ponderea  calității apei  ce nu corespunde indicilor chimici și microbiologici 

constituie 50% și respectiv 33,3% la probele prelevate din cele 3 fîntîni arteziene, 67% și 33,3%- la 

probele prelevate din cele 13 fîntîni de mină  și 3 izvoare investigate. 

În localitate sunt amenajate 3 izvoare, situate în sat, cu apă curgătoare. Apa se folosește pentu 

consum potabil și necesități locale, iar surplusul alimentează rîul Tigheci. Calitatea apei este bună. 

Cîteva izvoare prin captaj sunt conectate la 2 apeducte, apa fiind pompată în 2 castele/turnuri de 

apă, de unde în mod gravitațional  este adusă la consumatori. La apeducte sunt conectate respectiv 

115 și 34 gospodării.    

Pe teritoriul primăriei sunt amplasate 4 sonde arteziene, dintre care una se exploatează și servește 

drept sursă de aprovizionare cu apă pentru consum potabil, una este conservată, altele două ne 

funcționale. 

Sistemul de aprovizionare cu apă cuprinde în sine 3 rețele/apeducte cu  o lungime de aproximariv 

10 km, construit în a.1980 și o parte reconstruit în 2009-2012, se alimentează de la sonda arteziană 

funcțională și prin 2 captaje din 2 izvoare. La apeductul alimentat din sonda arteziană sunt conectate 

instituțiile publice și 220 gospodării. Sistemul este contorizat și gestionat de către Întreprinderea 

Municipală „Stoianovca–Service”. Tariful pentru 1 m
3
 de apă constituie 9,0 lei. 

Localitatea nu dispune de un sistem de canalizare, doar la grădinișa de copii este o rețea locală de 

canalizare, apele uzate fiind acumulate în hazna și apoi evacuate. Apa uzată formată în sectorul 

casnic se deversează fără epurare în mediul natural. 

 Activităţi economice sunt desfăşurate de 2 Gospodării Ţărăneşti, 7 agenţi economici: Cooperativa 

Agricolă de Producţie „BISMAL”, „Puișorul de aur” SRL, SRL „PABIOBO”, SRL „GRIVITANA 

GRUP” (agricultură); 3 întreprinderi comerciale- ÎI „CINEV IVAN”, ÎI „SPI-STRATEV”, ÎI  

„Clubul sportive Atlant-Malcov”.  

Sectorul privat dispune de 14 capete bovine, 825 - ovine şi caprine, 11- cabaline şi 12000  - păsări. 

Gunoiul de grajd, în cantitate de 783,2 tone (calculată conform normativelor) se depozitează 

temporar în curţile cetăţenilor, care mai apoi se transportă pe ogoarele proprii şi  este utilizat ca 

îngrăşămint organic sau transportat la gunoiște. 
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Localitatea dispune de o gunoişte autorizată de Consiliul local, amplasată pe o suprafaţă de 1,5 ha. 

Volumul deşeurilor acumulate nu se cunoaşte. Deşeurile sunt evacuate cu tractorul cu remorcă în 

mare parte în mod centralizat, conform graficului (vineri, sîmbătă), serviciile fiind acordate de ÎM 

„Stoianovca -Service”. Tariful constituie 10,0 lei pentru o gospodărie/lunar. Evidența nu se duce și 

volumul deșeurilor nu se cunoaște. 

Volumul de apă consumat de populația și instituțiile conectate la apeducte constituie 7,2 mii m
3
/an.

  

Actualmente se execută proiectul de forare a sondei de apă la valoarea de 482 mii lei, finanțat de 

PNUD. Din sursele locale s-au alocat 180 mii lei.  

 

 

Obiectivele principale spre soluționare  sunt: 

1. Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă a or. Iargara,  com. Pleșeni și Cania, s. 

Porumbeni cu conectarea la sursa de apă, r. Prut (apeductele Leova- Iargara;  Cantemir-

Cania- Porumbeni-Pleșeni). 

2. Construcția sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate în or.Iargara.  

3.  Construcția/reconstrucția rețelelor de canalizare și stației de epurare în or Cantemir. 

4. Construcția sistemelor de canalizare  în com. Pleșeni și Cania, s. Porumbești cu  

conectarea acestora la magistrala or. Cantemir și  stației de epurare preconizată pentru 

construcție. 

5. Extinderea apeductelor Iargara- Băiuș-Tigheci; Cantemir-Stoianovca și construcția 

sistemelor de sanitație pentru aceste localități. 

6.  Construcția haznalelor ermetizate la instituțiile publice, unitățile economice, sectorul 

particular, conectate la sistemele de aprovizionare cu apă, în lipsa sistemelor 

centralizate de canalizare (în toate localitățile). 

7. Reconstrucția și asigurarea funcționalității eficiente a stațiilor de preepurare a apelor 

uzate la fabricile de vin ( or.Iargara, com. Pleșeni, Tigheci), fabrica de conserve (or. 

Cantemir). 

8. Amenajarea și autorizarea de către autoritățile de mediu și sănătate a gunoiștilor, 

evacuarea selectivă a deșeurilor animaliere, depozitarea și utilizarea lor ca 

îngrășăminte organice ( în toate localitățile). 

9. Evacuarea gunoiștilor din preajma r. Tigheci (com. Pleșeni, Tigheci, s. Porumbești).  

10. Crearea serviciilor de salubrizare, stabilirea tarifelor și crearea sistemului de evacuare și 

evidență a deșeurilor acumulate în localitate (după caz). 

11. Curățarea și amenajarea izvoarelor, rîulețelor, crearea zonelor de protecție  a lor, 

plantarea arborilor și arbuștilor pe malurile cursurilor de apă și obiectelor acvatice. 

12. Gestionarea  bazinelor de apă/iazurilor în conformitate cu prevederile legale (deținerea 

pașaportului și Regulamentului de exploatare, autorizației de folosință specială a apei, 
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după caz), întreținerea instalațiilor hidrotennice și a bazinului în stare satisfăcătoare (în 

toate localitățile). 

13. Crearea fîșiilor forestiere de protecție în zona riverană a r. Tigheci (în toate localitățile). 

14. Limitarea activităților economice în zonele de protecție a rîurilor și bazinelor de apă (în 

toate localitățile). 

15. Lichidarea dighurilor și baragelor create  pe r. Tigheci și afluenții lui.   

16. Evacuarea substanțelor chimice lichide din depozitul or. Iargara         

 


