
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauzele și consecințele poluării 

solului și a apei în regiunea Dunării 

de Jos.  

 

Măsuri de diminuare și eliminare a 

efectelor poluării solului și apei. 

 

 

Manual pentru cursuri de instruire 

Programul Operațional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

 

Proiect finanțat de 

Uniunea Europeană 

Proiect implementat de 

Consorțiul ghidat de  

DENRORSA 



Autori 

Gavril Gâlcă 

Maria Sandu 

Iuliana Cantaragiu 

Ina Coșeru 

 

Proiectul ”Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea 

Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova”  

 

 

Partenerii de proiect 

 Ucraina 

 Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului (DENRORSA) 

 Centrul Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării, Odesa 

 Institutul pentru Probleme de Marketing și Cercetare Ecologică și Economică, 

Academia Națională de Științe, Odesa 

România 

 Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Tulcea 

 Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”, Galați 

 Centrul de Consultanță Ecologică Galați 

Republica Moldova 

 Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, Chișinău 

 

Pagina web a proiectului: lsp.sea.gov.ua 

 

 

 

Această publicaţie a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii este 

responsabilitatea Centrului Național de Mediu şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-

Ucraina- Republica Moldova 2007-2013. 

 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de 

Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-

finanţat de statele participante în program. 

 

Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat 

cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit 

împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea 

culturală şi libertăţile individuale.  

 

Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara 

graniţelor sale. 

 

Comisia Europeană este organul executiv al UE. 

 

 

http://lsp.sea.gov.ua/


3 
 

CONȚINUT  
Conținut ............................................................................................................................................................. 3 

Introducere ........................................................................................................................................................ 4 

Modulul 1: Informații generale despre conținutul cursului de instruire ........................................................... 5 

1.1. Informații generale despre manualul de instruire ............................................................................ 5 

1.2. Informație generală privind regiunea Dunării de Jos, teritoriul Republicii Moldova ........................ 6 

1.2.1. Descrierea raionului Cantemir ................................................................................................... 6 

1.2.2. Descrierea raionului Cahul ...................................................................................................... 11 

1.2.3. Cadrul legislativ și instituțional de referință ............................................................................ 16 

1.2.4. Apele de suprafață din regiunea Dunării de Jos, teritoriul Republicii Moldova ...................... 20 

1.2.5. Zona umedă Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos”....................................................................... 22 

1.2.6. Formarea deşeurilor de producţie şi consum. Deşeuri toxice. ................................................ 24 

1.2.7. Activitatea agricolă . Utilizarea fertilizanţilor chimici şi naturali în întreprinderile agricole şi 
gospodăriile ţărăneşti (de fermier).......................................................................................................... 26 

1.2.8. Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile. ...................................................... 28 

1.3. Informație generală despre calitatea apei si a solului in regiunea Dunării de Jos .......................... 28 

Modulul 2: Cauzele și consecințele poluării solului și apelor în Regiunea Dunării de Jos............................... 30 

2.1. Tipurile de poluare .......................................................................................................................... 30 

2.2. Sursele de poluare, cu focusare pe cele întâlnite în raioanele Cantemir și Cahul .......................... 34 

2.2.1. Probleme de mediu evidențiate in raioanele Cahul și Cantemir ............................................. 34 

2.2.2. Evacuarea substanțelor poluante de la activitatea industrială din raioanele Cahul și Cantemir 
  ................................................................................................................................................. 35 

2.2.3. Deversarea substanţelor poluante în obiectele acvatice de suprafaţă din raioanele Cahul, 
Cantemir. ................................................................................................................................................. 37 

2.2.4. Poluarea zonei umede de importanță internațională ”Lacurile Prutului de Jos” de la industria 
de extragere a petrolului ......................................................................................................................... 38 

Modulul 3: Monitorizarea și evaluarea riscurilor de poluare a apei ............................................................... 42 

3.1. Sistemul de supraveghere a calității componentelor de mediu în zona proiectului ....................... 42 

3.2. Metode de monitorizare ................................................................................................................. 44 

3.3. Monitoringul biologic – metodă de monitorizare voluntară a calității apelor de suprafață........... 46 

3.4. Evolutia in timp si spațiu a calitatii componentelor de mediu în regiunea Dunării de Jos ............. 51 

3.5. Tipurile de riscuri existente. Evaluarea riscurilor ............................................................................ 62 

3.5.1. Evaluarea riscurilor .................................................................................................................. 62 

3.5.2. Riscurile de poluare ................................................................................................................. 64 

3.5.3. Riscurile de inundații ............................................................................................................... 65 

3.5.4. Riscurile de diminuare a cantității si calitatii apei ................................................................... 66 

3.5.5. Descrierea unor riscuri pentru zona proiectului...................................................................... 67 

3.6. Metode de atenuare a riscurilor ..................................................................................................... 69 

Concluzii ........................................................................................................................................................... 70 

Recomandări .................................................................................................................................................... 73 

Test de evaluare .............................................................................................................................................. 74 

Bibliografie ....................................................................................................................................................... 77 

Răspunsuri la testul de evaluare ..................................................................................................................... 79 

Anexa 1. Principalii indicatori a activităților întreprinderilor în raioanele Cahul și cantemir ......................... 80 



4 
 

INTRODUCERE 

Obiectivul de baza al proiectului „Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor 

antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica 

Moldova” (MIS ETC 995) implementat de către consorțiu ghidat de Departamentul de Stat pentru 

Protecția Mediului din Odessa cu sprijinul financiar al Programului Transfrontalier Romania – 

Moldova – Ucraina (bugetul proiectului 5.819.540 Eur = 86.671.573,13 UAH) constă în reducerea 

impactului asupra mediului al depozitelor de substanţe chimice şi a deversărilor de ape uzate în 

regiunea Dunării de Jos, precum şi sporirea capacitaţii de  monitorizare a poluării solului şi a apei, 

inclusiv informarea amplă a publicului vizat. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Identificării stării actuale a depozitelor  chimice  şi  a  deversărilor  de  ape uzate în regiunea 

Dunării de Jos şi stabilirea  priorităţilor  cu  privire  la  reducerea  sau  eliminarea  lor; 

 reducerea    poluării    Dunării  de  către deversările  de  ape  municipale  uzate; 

 creşterea  gradului  de conştientizare  a publicului  privind  sursele  de  poluarea  a solului  şi  

a  apei în zona Dunării de Jos. 

Cele patru componente ale proiectului sunt: 

 Inventarierea și evaluarea surselor de poluare a solului și apei în zona Dunării de Jos 

 Modernizarea infrastructurii de tratare a apelor uzate în orașul Vilcovo, Ucraina 

 Actualizarea unui sistem de monitorizare pe termen lung pentru evaluarea riscului și a 

surselor de poluare care afectează solul și apele în zona Dunării de Jos 

 Crearea serviciului public de informare privind surse de poluare în zona, precum și creșterea 

gradului de conștientizare și informare a publicului în domeniul vizat.  

Partenerii proiectului: 

Ucraina: 

 Departamentul de Stat pentru Protecția Mediului din Regiunea Odessa (DENRORSA) 

 Centrul Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării, Odessa 

 Institutul pentru probleme de Marketing și Cercetare Ecologică și Economică, Academia 

Națională de Științe, Odessa 

Republica Moldova: 

 Oficiul Prevenirea Poluării Mediului 

România: 

 Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Tulcea 

 Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”, Galați 

 Centrul de Consultanță Ecologică Galați 

Fiind implementat la nivel național de Oficiul Prevenirea Poluării Mediului pe lângă 

Ministerului Mediului al Republicii Moldova, proiectul este orientat spre crearea unei platforme 

de cooperare transfrontalieră în regiunea Dunării de Jos pentru identificarea surselor semnificative 

de poluare, cum ar fi depozitele de substanțe chimice și deversările de ape uzate, monitorizarea lor, 

schimbul de informații și elaborarea unei strategii pentru reducerea sau eliminarea efectelor aces-

tora.  

Una din activitățile prioritare ale proiectului pentru Republica Moldova este  dezvoltarea 

premiselor pentru crearea Centrului de gestionare a deşeurilor periculoase prevăzut de Hotărârea 

Guvernului nr. 973 din 18.10.2010 „Cu privire la aprobarea Programului naţional privind 

managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova”. 
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MODULUL 1: INFORMAȚII GENERALE DESPRE CONȚINUTUL CURSULUI 

DE INSTRUIRE 

1.1. Informații generale despre manualul de instruire 
Prezentul manual prezintă o culegere de date care descriu situația generală privind protecția 

mediului în raioanele Cantemir și Cahul, sursele de poluare și impactul acestora asupra apelor și 

solului și care completează activitatea partenerilor proiectului „Inventarierea, evaluarea și 

remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și 

Republica Moldova” (MIS ETC 995) din Romania și Ucraina.  

Manualul este conceput pentru a informa populația, autoritățile publice locale, organele 

competente, agenții economici din regiunea țintă a proiectului despre metodele și procesul de 

monitorizare a calității mediului, sursele existente de poluare și impactul lor asupra mediului și 

sănătății populației. 

Prin conţinutul său, Manualul de instruire urmăreşte, în principal, tratarea următoarelor 

subiecte:  

 informații generale despre regiunea Dunării de Jos; 

 cauzele și efectele poluării solului și apelor în regiunea Dunării de Jos pe porțiunea 

Republicii Moldova, cu descrierea detaliată a activităților economice și industriale, 

serviciilor publice de aprovizionare cu apă, canalizare, epurarea apelor uzate și de 

management al deșeurilor, problemelor de mediu caracteristice pentru regiune, precum și 

impactul lor asupra mediului; 

 starea sistemului de monitoring al calității mediului și metodelor utilizate, tipurile de 

investigații și instituțiile responsabile, evoluția calității componentelor de mediu pentru 

regiunea Dunării de Jos de pe teritoriul Republicii Moldova; 

 tipurile de riscuri de mediu existente, evaluarea lor și metodele de atenuare; 

 concluzii și recomandări.  

Acest manual este format din următoarele module: 

I. Informații generale despre conținutul cursului de instruire 

Include informații generale despre regiunea țintă, precum amplasare, număr populație,   

resursele de apă, industria existentă, organizarea și situația privind serviciile de   

aprovizionare cu apă și canalizare, dar și în domeniul managementului deșeurilor.  

II. Cauzele și consecințele poluării solului și apelor în Regiunea Dunării de Jos 

Include informații despre tipurile de poluare, sursele de poluare a apei și solului din  

raioanele Cahul și Cantemir 

III. Monitorizarea și evaluarea riscurilor de poluare a apei 

Include informații despre sistemul de monitorizare al calității componentelor de mediu,  

existent în regiunea Dunării de Jos, metodele, locațiile de monitorizare și gradul de poluare  

în regiune, locațiile de supraveghere comună cu Romania și Ucraina, tipurile de riscuri cu  

descrierea celor mai frecvente cu impact sporit asupra mediului și sănătății populației,  

atestate în zona de studiu. 

IV. Concluzii și recomandări 

Suportul teoretic al manualului este asigurat de către experți în domeniu prin generalizarea, 

analiza și evaluarea literaturii existente pentru raionul Cantemir si Cahul, precum şi materialelor 

similare elaborate în cadrul diverselor programe, rapoarte și proiecte pentru regiunea dată.  

Suportul practic al manualului este fondat pe cercetarea experienţei naţionale, proiectele 

deja implementate sau aflate în curs de implementare cu participarea subiecţilor din Republica 

Moldova.  
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Figura 1. Raionul Cantemir 

pe harta Republicii Moldova               

 
Sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cante

mir,_Moldova  

 

1.2. Informație generală privind regiunea Dunării de Jos, teritoriul 
Republicii Moldova 

1.2.1. Descrierea raionului Cantemir  

Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a 

Republicii Moldova  pe o suprafaţă de 870 km
2
. Vecinii 

raionului sunt: la nord – raionul Leova, la sud – raionul Cahul, 

la est – UTA Găgăuzia şi la vest – România.   

Relieful, zăcămintele, solurile, clima, apele de 

suprafaţă şi apele subterane. În raionul Cantemir este 

caracteristic un relief de podiş şi câmpie. La est se află înălţimea 

Tigheciului, la vest – râul Prut. Predomină versanţi de diferite 

înclinaţii şi lungimi. Terenul este întretăiat de o mulţime de 

vâlcele cu lăţimi de la 100 la 300 de m. Pe versanţi predomină 

soluri obişnuite şi carbonate cu diferite grade de eroziune (slabe, 

moderate şi puternice). Solurile identificate sunt: cenuşiu tipic, 

cenuşiu închis, cernoziom argiloiluvial. Pe terenuri cu ape 

freatice la suprafaţă sunt multe pete mlăştinoase. Zăcămintele 

minerale în raion sunt: zăcăminte de gaz natural autohton la 

Victorovca (c.Ciobalaccia); zăcăminte de argile betonice 

(bentonită) la Cociulia, Lărguţa, Baimaclia şi zăcăminte de nisip 

aproximativ în tot raionul. Clima raionului Cantemir se 

poate caracteriza ca fiind moderat continentală cu veri 

călduroase şi ierni cu ninsori slabe. Apele de suprafaţă: râul Prut, Tigheci, Odaia, Larga, Salcia, 

Ialpugel, iazuri artificiale, etc.  

Apele subterane aprovizioneaza 1.820 fântâni de mină şi apele freatice la adâncimi de 5-20 

m. Pe terenurile afectate de alunecări de teren, apele subterane ajungc în straturile  de nisip formate 

printre stratul de argilă la adâncimea de 3-11 m.  

67 sonde se înregistreaz la fântâni cu adâncimi de până la 100 m ă  

Tabel 1. Populația raionului Cantemir 

Total Urban Rural 

56224 5780 62004 
Sursa: www.statistica.md, 2015  

Structura administrativ-teritorială. 51 de localităţi divizate în 27 de unităţi administrativ-

teritoriale (1 oraş,15 comune, 11 sate). 

Situaţia social-economică şi financiară (numărul întreprinderilor, agenţilor economici, 

domeniile de activitate, etc.) În raionul Cantemir activează 18.186 agenţi economici, dintre care: 

intreprinderi Individuale – 706, Societăţi în Nume Colectiv – 2, Gospodării Ţărăneşti  – 16.986, 

Societăţi pe Acţiuni – 18, Societăţi cu Răspundere Limitată – 181, Cooperative Agricole de 

Producţie – 17, Cooperative de Întreprinzători – 2, Cooperative de Consum – 3, Întreprinderi de 

Arendă – 2, Întreprinderi de Stat – 34, Întreprinderi municipale – 8, Asociaţii obşteşti – 11, 

Asociaţii – 32, etc.
1
 

Agricultura. Ponderea terenurilor agricole constituie 49.586,1 ha, teren arabil – 41.247,6 

ha, plantaţii de livezi – 2.276,2 ha, vii – 5.425,9  ha, păşuni – 9.632 ha, păduri – 12.709 ha.  

O pondere însemnată au constituit următoarele culturi agricole: culturile cerealiere şi 

grăunţoase – 24.414 t, floarea soarelui – 8.657 t, struguri – 18.851 t, fructe – 7.830 t, legume – 

1.285 t, tutun – 300 t, vite, păsări – masă vie 1.154 t. 

Economia și industria.  

                                                           
1
 http://www.odimm.md/ro/component/content/article/111-agenda-cantemir.html  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cantemir,_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cantemir,_Moldova
http://www.statistica.md/
http://www.odimm.md/ro/component/content/article/111-agenda-cantemir.html
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Conform Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Mic și Mijlocii, în 2016, pe teritoriul 

raionului funcționează 7 fabrici de vinificaţie
2
: 

1. SA ”Imperial Vin”, s. Pleşeni, cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 1.040 mii dal. 

2. SRL ”Vinăria Ţiganca”, com. Plopi, cu capacitate anuală de producţie a vinului de 460 mii 

dal. 

3. SRL ”TartcomVin”, s. Tartaul, cu capacitate anuală de producţie a vinului de 440 mii dal. 

4. SRL ”Podgoria Vin”, s. Lingura, cu capacitate anuală de producţie a vinului de 400 mii dal. 

5. SA ,,Botritis” satul Cania cu capacitate anuală de producţie a vinului de 320 mii dal. 

6. SA ”Ceba-Vin”, com. Ciobalaccia, cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 500 mii 

dal. 

7. SRL ”Igvalex Vin” comuna Chioselia cu capacitate anuală de producţie a vinului de 200 mii 

dal. 

Întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole: 
1. SRL ”Covali & Co” din or. Cantemir  produce conserve cu capacitate de 3.360 t. 

2. SRL ”Podgoreni”, s. Lingura, cu capacitate anuală de producere a fructelor uscate de 460 t. 

3. Mori pentru producerea făinei – 14,  cu capacitatea anuală de 6.400 t făină. 

4. Mini secţii pentru producerea uleiului vegetal – 22,  cu capacitatea totală de 1.496 tone ulei. 

5. Brutării – 4, cu capacitatea totală de 14 mii buc/zi, acoperind în totalitate necesitatea 

populaţiei cu pâine. 

Dezvoltarea micului business. În raion activează 2.240 agenţi economici din cadrul micului 

business. Ponderea agenţilor economici din cadru micului business constituie: agricultură – 18%, 

industrie – 9%, comerţ – 46%, servicii – 27%. 

Obiective turistice: Mănăstirea Cociulia, Cimitirul de la Ţiganca, Rezervaţia Peisajeră 

„Lunca inundabilă de lângă Antoneşti”, Rezervaţia Peisajeră „Chioselia”, Rezervaţia peisajeră 

„Codrii Tigheci”, Rezervaţia silvică „Ciobalaccia”, Rezervaţia mixtă ”Cantemir”, Monument al 

Naturii Geologic şi Paleontologic „Cariera Cociulia”. 

Aprovizionarea cu apă și canalizare în localitățile din raionul Cantemir.
3
  

În localitățile din raionul Cantemir sunt luate la evidență 53 sonde arteziene. Unele sonde 

sunt în proprietate publică, iar altele, în proprietate privată. Astfel, in proprietate 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). Cele mai multe 

sonde, în număr de 9, sunt în comuna Ciobalaccia, 7 din care sunt funcționale, conectate la sisteme 

de apeduct, altele 2 sunt conservate. Pe teritoriul localității Gotești se află o sondă arteziană cu un 

debit foarte mare de apă și  care curge (fără 

pompare) permanent (24 ore), alimentănd 

canalele de drenaj din balta Prutului, de unde 

apa ajunge în râul Prut. 

O parte din populația localităților se 

aprovizionează cu apă din 42 izvoare, dintre 

care 19 sunt amenajate in sistem de  apă 

curgătoare. Apa este de calitate bună și se 

folosește de către populație pentru consum 

potabil și alte necesități casnice. În satul 

Stoianovca din 2 izvoare apa este captată și 

adusă la consumatori prin 2 rețele de apeduct. 

Pe teritoriul satului Lărguța sunt 13 izvoare, iar 

al primăriei Tartaul 6 izvoare. Un izvor situat în 

padure (satul Tartaul), cu un debit mare de apă 

                                                           
2
 http://www.odimm.md/ro/component/content/article/111-agenda-cantemir.html  

3
 ”Situația socio-ecologică din subbazinul râului Tigheci”, Mihai Mustea, Centrul Național de Mediu, 2014 

Figura 2. Aprovizionare cu apă a localităților 

din r-nul Cantemir 

 
Sursa: ”Situația socio-ecologică din subbazinul râului 

Tigheci”,  ”Situația socio-ecologică din subbazinul 

râului Larga”, Mihai Mustea, Centrul Național de 

Mediu, 2014 

 

http://www.odimm.md/ro/component/content/article/111-agenda-cantemir.html
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este captat și prin apeduct provizoriu alimentează ambele fabrici de vin situate pe teritoriul 

primăriei precum și 20 gospodării. 

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

s. Stoianovca, s. Lărguța, com. Lingura, s. Crăciun, s. Tartaul, com. Ciobalaccia, s. Flocoasa, s. 

Victorovca, com. Gotești și s. Constantinești (Figura 2).  

În com. Pleșeni sistemul de aprovizionare cu apă are o lungime de 3.980 m, construit în anul 

2006, în stare funcțională si 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 anul 2008 cu capacitatea de proiect de 50 m
3
/zi. Apele uzate de la fabrica de vin 

”Imperial Vin” S.A. sunt tratate la stația de epurare proprie, construită în anul 2003 avand o 

capacitate 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 a secolului trecut, reabilitat pe parcurs și deservește populația localității Cania. 

Apeductul se alimentează din sonda arteziană ce aparține primăriei. Apeductul alimentează 

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

alimentează suplementar și din fântâni de mină. La Iepureni, populația  și instituțiile publice situate 

în sat se alimentează din fântâni de mină. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt furnizate de către 

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

Orașul Cantemir este asigurat integral cu apă prin sistemul centralizat de aprovizionare cu 

apă reconstruit în anul 2009 având o lungime de 23 km și este în stare bună. La sistem, sunt 

conectaţi 68 agenți economici, 3 instituţii de învățământ și 2 grădinițe, 3.800 persoane fizice, 

consumatori cu contract. Sursa de apă este râul 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 la consumatori în oraș prin sistemul central al apeductului. Sondele de apă funcționale 

(3) sunt conectate la sistemul central al apeductului. 

Sistemul de aprovizionare cu apă în s. Stoianovca este constituit din 3 rețele/apeducte cu  o 

lungime de aproximativ 10 km, fiind construit în anul 1980 și o parte reconstruit în 2009-2012. 

Sistemul 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 Î.M. „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 orașului Cantemir, de la care se vor alimenta instituțiile publice și 420 

gospodării.  

Satul Lărguța dispune de sistem de aprovizionare cu apă cu o lungime de 3 km, construit în 

anul 2006 prin captarea izvoarelor si deservește gimnaziul, grădinița și 20 gospodării, în dependență 

de volumul de apă captată. Din 8 izvoare, apa captată se pompează într-o cisternă de unde, în mod 

gravitațional, se aduce la consumatori. Evidența apei consumate nu este tinuta. 

Comuna Lingura dispune de 2 sisteme centralizate de aprovizionare cu apă: unul cu lungime 

de 9,2 km în comuna Lingura, din care se alimentează instituțiile publice și 300 gospodării și, al 

doilea, cu o lungime de 4,6 km în satul Crăciun, din care se alimentează toată populația satului.  

În satul Tartaul, sistemul de apeduct cu o lungime de 3 km alimentează gimnaziul, grădinița, 

căminul cultural și 175 gospodării. 

Comuna Ciobalaccia dispune de 3 apeducte separate cu lungimi diferite: în comuna 

Ciobalaccia apeductul are o lungime de 6 km, în satul Victorovca – 10 km, în satul Flocoasa – 4 

km. Apeductul din satul Flocoasa se alimentează din sonda arteziană și deservește 114 consumatori. 

Sistemul de apeduct din comuna Ciobalacia este constituit din 4 rețele separate, alimentate din 4 

sonde și care alimentează instituțiile publice și 300 gospodării.  
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Figura 3. Cota sistemelor de canalizare în localitățile 

din raionul Cantemir 

 
Sursa: ”Situația socio-ecologică din subbazinul râului Tigheci”,  

”Situația socio-ecologică din subbazinul râului Larga”, Mihai 

Mustea, Centrul Național de Mediu, 2014 

 

Sistemul de apeduct din satul Victorovca este format din 2 rețele, alimentate din 2 sonde de 

apă, furnizandu-se apa la un numar de 400 consumatori/gospodării. Fabrica de vin se alimentează 

din sonda proprie în volum de 600 m
3
/an pentru necesități locale     

Comuna Gotești dispune de 2 sisteme centralizate de aprovizionare cu apă asigurând, 

integral, necesarul ambelor localități din comună. Apeductul din Gotești, construit în anul 2004, are 

o lungime de 84 km, , din care este asigurată și deservind întreaga localitatea cu apă. Apeductul din 

satul Constantinești, construit în anul 2012, are o lungime de 4 km, la moment fiind conectați 86 

consumatori. În satul Constantinești grădinița de copii dispune de apeduct, rețea locală de canalizare 

și stație de epurare de tip „Topaz”, toate construite în anul 2012, dar, in acest moment, nu 

funcționează (lipsa de copii). 

Serviciile de aprovizionare cu apă sunt prestate de către ÎM „Sercom Lingura” (com. 

Lingura), ÎM „Tart-Local Service” (s. Tartaul), ÎM „Ciobalaccia–Service”, CAP „Ciobalaccia” 

(com. Ciobalaccia), ÎM „Apa 

Constantinești” (s. Constantinești) și 

SRL „Apa-Canal Cazacu” 

(întreprindere privată). Tariful pentru 

1 m
3
 de apă constituie 9,0 lei (s. 

Tartaul), 10,0 lei (s. Constantinești, 

com. Lingura, com. Ciobalaccia) și 

11,0 lei (s. Gotești). 

Cu excepția orașului 

Cantemir, majoritatea localităților 

din raion nu dispun de sisteme 

centralizate de canalizare și stații de 

epurare a apelor uzate. Sistemul 

centralizat de canalizare a orașului 

Cantemir,t construit în anul 1964 pe o 

lungime de 8,9 km, este în stare 

satisfăcătoare fiind conectați 2.400 

cetățeni, agenții economici și 

instituțiile publice, și furnizând-se apa apă în mod centralizat. Apele uzate sunt recepţionate în 4 

decantoare funcționale, din cele 8 decantoare amplasate pe teritoriul fostei stații de epurare și care, 

la moment,  nu este funcțională. Cu o tratare insuficientă (doar la treapta mecanică, cea 

biologică lipsind), apele neepurate sunt deversate direct în râul Tigheci.  
Serviciile de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate sunt gestionate de 

către Î.M. „Apa-Canal” Cantemir. Tariful pentru apă şi canalizare (în 2016) este în valoare de 9,95 

lei, respectiv – 4,80 lei pentru 1 m
3
 (populaţia), 24,00 lei  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, ceea ce contravine prevederilor Legii apelor nr. 

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

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

canalizare, apele uzate fiind acumulate în haznale și apoi evacuate.  

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

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

impermeabile și contribuie la pătrunderea apelor uzate prin sol în apele freatice, cauzând poluarea  

acestora. 

De la populația neconectată la sistemele de canalizare si de la unitățile 

economice/comerciale, apele uzate sunt deversate direct în mediul natural sau în râurile 

Larga și Tigheci, afluenți direcți a râului Prut, acestea  traversand raionul.. De asemenea, 

apele uzate neepurate, provenind de la întreprinderile vinicole din raion, sunt deversate fără 

epurare în râurile Larga și Tigheci, cu excepția Î.M. ”Imperial Vin” din com. Pleșeni, 

întreprindere care dispune de stație de epurare proprie a apelor uzate. 
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Volumul de apă preluat pentru consum potabil și alte necesități gospodărești din sursele de 

aprovizionare este de 338.100 m
3
 de apă. Volumul de ape uzate tratate la stațiile de epurare este de 

13.868 m
3
. CAP Glia  (Pleșeni)  se aprovizioneaza cu apă pentru irigare din râul Prut în volum de 

36.000 m
3.

  

În orașul Cantemir, în anul 2009, s-au construit apeductul magistral si stația de pompare și 

tratare a apei prelevată din râul Prut, proiect finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei (ADA) în 

valoare totală de 1,2 mln. EUR (80% - ADA, 20% - contribuția locală). În anul 2010 apeductul a 

fost extins până la consumatori, proiectul fiind finanțat de Fondul de Investiții Sociale Moldova. De 

către primărie, cu sprijinul ADA, în anul 2010 a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru 

construcția sistemului de canalizare pe o lungime de 14 km și pentru 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. EUR, a fost reactualizata la prețurile anului 2013. În acest scop, ADA a 

alocat 1 mln. EUR, proiectul urmând sa fie realizat în baza acordului de parteneriat cu Ministerul 

Mediului. 

Servicii publice de management al deșeurilor. Actualmente, în majoritatea primăriilor,  

serviciile privind salubrizarea localităţilor, colectarea separată a deşeurilor sunt organizate la nivel 

scăzut. Astfel, servicii specializate în colectarea şi eliminarea deşeurilor există în municipii/orașe, 

gestionarea acestora fiind realizată în mod organizat, prin intermediul acestor servicii, care lucrează 

pe bază de contract cu generatorii individuali, dar acest sistem acoperă numai 70-90% din totalul 

generatorilor de deşeuri menajere din mediul urban. O mică parte din localităţile rurale şi, în 

special, acele localităţi rurale aflate în proxima vecinătate a centrelor raionale sunt deservite de 

servicii organizate pentru gestionarea deşeurilor.  

Circa 98% din cantitatea de deşeuri municipale colectate de serviciile de salubrizare,, a fost 

eliminată prin depozitare, colectarea selectivă fiind organizată parţial în orașele Cantemir și Cahul. 

Ratele de reciclare şi valorificare a deşeurilor sunt încă foarte reduse. Multe materiale reciclabile şi 

utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabilepierzându-se, astfel, o mare parte a potenţialului 

lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate şi contaminate din punct de 

vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă.  

Volumul deşeurilor menajere solide colectate de serviciile de salubrizare, cât şi colectarea 

selectivă în localităţile din raionul Cantemir  sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabel 2.  Caracteristica salubrizării localităţilor 

Sursa: Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat, 2014 

În localitățile din raionul Cantemir sunt luate la evidență 21 gunoiști, autorizate prin 

deciziile Consiliilor locale.  

Nr. 

d/o 

Localitatea Denumirea 

serviciului de 

salubrizare 

Volumul 

deșeurilor 

menajere 

solide 

colectate 

centralizat

, a.2014, 

mii m.c. 

Volumul deșeurilor 

colectate selectiv,  m.c. 

 

Platform

e 

construit

e, 

a.2014, 

unități 

 

Pubele 

instalate, 

a.2014, 

unități 

 
Masă 

plastică 

Cioburi 

de sticlă 

Metal 

uzat 

r-nul Cantemir 

4 or.Cantemir Gospodăria 

Comunal -

Locativă 

3,5 3 10   300 

5 com.Cania ÎM "Prin Can" 1,187      

6 s.Cociulia ÎM "Codrii 

Cociulia" 

1,150      

7 s.Stoianovca ÎM "Stoianovca 

Service" 

0,400      
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Figura 4. Raionul Cahul pe 

harta Republicii Moldova 

 
Sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cah

ul#/media/File:Raionul_Cahul_l

ocation_map.jpg  

 

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.  

Comuna Tigheci dispune de 2 gunoişti pe o suprafaţă de aproximativ 1,0 ha. Parțial primăria 

organizează evacuarea deșeurilor, asigurând 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 râului 

Tigheci. Satul Porumbești dispune de o gunoişte pe o suprafaţă de aproximativ 1,0 ha, situată la o 

distanță de 200 m de râul 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. Gunoaiele sunt transportate cu tractorul cu o remorcă în 

zile 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 cu o capacitate de cca 50 mii m
3
, la moment exploatată în proporție de 70%. 

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, sâmbătă), 

serviciile fiind acordate de către ÎM „Stoianovca-Service”. Tariful este de  10,0 lei pentru o 

gospodărie/lună. Evidența deșeurilor și cantităților transportate la gunoiști nu se efectuiază. Astfel, 

nu se cunosc volumele de deșeuri acumulate. În majoritatea cazurilor, transportarea deșeurilor 

menajere la locurile de depozitare se efectuează în mod individual.  

Poligonul de depozitare a deșeurilor din com. Lingura este amplasat în fosta carieră.  

Gunoiștea din com. Ciobalacia este situată pe malul râulețului care alimentează râul Larga, 

iar cea din Constantinești este situată pe malul râului Larga.  

Majoritatea gunoiștilor nu sunt amenajate și sunt construite fără proiecte de execuție. 

Evidența deșeurilor și cantităților transportate la gunoiști nu se efectuează. Astfel, volumele de 

deșeuri acumulate la depozitele de deșeuri nu se cunosc. În unele localități, cantitățile de deșeuri 

acumulate la depozite se calculează în baza normativelor stabilite. În majoritatea cazurilor, 

transportarea deșeurilor la locurile de depozitare se efectuează în mod individual de către populație. 

1.2.2. Descrierea raionului Cahul  

Raionul Cahul este situat în sud-vestul Republicii 

Moldova. Raionul se mărgineşte în partea de vest cu România, la 

nord cu raionul Cantemir, la nord-est cu Unitatea Teritorială 

Autonomă Găgăuză, la est cu raionul Taraclia şi la sud cu Ucraina 

(regiunea Odesa).  

Suprafaţa raionului este de circa 1.230 km
2
 şi reprezintă 

3,63% din suprafaţa ţării. 

Structura administrativ-teritorială. Reşedinţa raionului 

este oraşul Cahul, iar ca unitate administrativ - teritorială, raionul 

Cahul cuprinde 55 de localităţi, dintre care: 1 oraş (Cahul), 36 de 

comune şi 18 sate.  

Relieful, zăcăminte, solurile, clima, apele de suprafață 

și apele subterane. Teritoriul raionului reprezintă un complex 

variat de zone fizico-geografice şi naturale. Relieful coboară în 

trepte de la nord spre sud, cuprinzând în partea centrală Câmpia 

Cahulului, la nord porţiuni din zona deluroasă Colinele 

Tigheciului, la est depresiunile râurilor Cahul, Salcia şi, parţial, a 

râului Ialpug, iar la sud extremitatea de sud-vest a Câmpiei 

Cahulului.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cahul#/media/File:Raionul_Cahul_location_map.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cahul#/media/File:Raionul_Cahul_location_map.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cahul#/media/File:Raionul_Cahul_location_map.jpg
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Clima în zonaeste temperat-continentală, cu unele mici diferenţe în funcţie de relief şi de 

dispoziţia reţelei hidrografice. Temperatura medie anuală este de 12
0
 C (+24

0
 C în luna iulie şi -3

0
 C 

în luna ianuarie). Verile sunt fierbinţi şi secetoase, iar iernile reci, cu viscole si vânturi frecvente 

dinspre vest şi nord-vest. Precipitaţii atmosferice reduse şi vara şi iarna, cele medii anuale însumând 

400-420 mm. 

Reţeaua hidrografică o formează câteva râuri şi mai multe râuleţe şi pâraie, care seacă în 

perioada caldă a anului și care au direcţia de la nord spre sud şi de la nord-est spre sud-vest, 

orientate, respectiv, spre cursurile fluviilor Dunărea şi Prut. În Dunăre, prin lacuri-limane, pe 

teritoriul Ucrainei, se varsă râurile Cahul, cu afluenţii Ungura, Bujorul, Cahuleţ, Cioriţa, Bulboaca, 

Găunoasa, Valea Stejarului şi Ialpug, cu principalii afluenţi Cârsăul Mare, Ialpugel, Scumpia, Salcia 

Mare, Lunga, Sasâiar ş.a. Prutul acumulează apele râuleţelor Larga, Hălmagea, Andruşul, 

Baraghina, Otmana, Recea, Tătarca. 

Râul Prut izvorăşte din Carpaţii Orientali şi se varsă în Dunăre la sud-vest de Giurgiuleşti. În 

lunca râului, pe cursul lui inferior, s-au aflat, până nu demult, numeroase lacuri, bălţi şi heleşteie, 

care, în urma lucrărilor de ameliorare din anii 1960-1970, au fost în mare parte secate. Dintre 

lacurile păstrate până astăzi, mai importante sunt lacul Beleu şi sistemul de lacuri Manta. 

Solurile, în centru, în sud şi nord-estul raionului, sunt în cea mai mare parte cernoziomuri 

tipice humificate şi carbonatice, iar în nord – cernoziomuri slab humificate, carbonatice şi levigate. 

Toamna şi primăvara sunt frecvente eroziunile şi alunecările de teren. Ploile rapide spală stratul 

fertil al solului, pe pantele repezi ale dealurilor formându-se numeroase râpi. 

Resursele naturale de subsol sunt neânsemnate: argilă, nisip, roci de calcar. Izvoare cu ape 

minerale potabile şi curative se întâlnesc pe valea râuleţelor Frumoasa (Cahul) şi Larga (Chircani – 

Goteşti). Au fost descoperite la finele secolului trecut şi zăcăminte de petrol (Văleni) şi gaz natural 

(Baimaclia – Victorovca, azi în raionul Cantemir). 

Vegetaţia este destul de variată. Pe văile râurilor se întâlnesc păduri de salcie şi plop. Sunt şi 

plantaţii de salcâm. Lunca Prutului este abundă în plante erbacee acvatice: stuf, papură, rogoz. În 

cea mai mare parte a suprafeţei raionului se cultivă cereale, plante tehnice, viţă de vie, pomi 

fructiferi, legume.  

Fauna este şi ea bogată şi variată. Pădurile sunt populate de diverse specii de mamifere 

(mistreţul, căprioara, vulpea, bursucul) şi păsări (corbi, coţofene, fazani). În zona cu dealuri 

vieţuiesc rozătoarele (iepurii, ţistarii, veveriţele). Apele curgătoare şi stătătoare dispun de o bogată 

faună ihtiologică: crapul, carasul, ştiuca, şalăul, somnul, plătica, baboiul. În lunca Prutului, cu 

numeroase lacuri, bălţi şi iazuri, şi-au găsit habitatul păsările de apă: barza albă, stârcul, lişiţa, 

bâtlanul, raţa (mare, mică şi sură), pelicanul, lebăda. 

Populaţia. După datele Biroului Național de Statistică, în anul 2016, raionul  Cahul are o 

populaţie de 124.647 de locuitori, dintre care, 39.604 constituie populația urbana și 85.043 

populația rurală. 

Economia și industria. Ramurile principale ale raionului sunt agricultura si industria 

prelucrătoare, industria de construcție și industria ușoara. În orașul Cahul sunt înregistrați circa 

3.800 agenți economici, cea mai mare parte activează în domeniul comerțului – 2.000, în alte 

ramuri ale economiei locale activează: industrie – 43, construcție – 37, transport – 67, gospodării 

țărănești – 684. Ponderea esențiala în numărul total al agenților economici aparține sectorului privat 

– 91,6%, întreprinderilor cu proprietate publică revenind – 0,7% și întreprinderilor mixte – 3,8%. 

Orașul are o economie diversificată, sectorul industrial fiind prezentat de întreprinderi din 

industria alimentară, ușoară și a materialelor de construcție. În industria alimentară, principalele 

întreprinderi sunt: fabrica de vinuri din Cahul, care prelucrează anual 12-14 mii tone de struguri, 

producând peste un milion decalitri de material vinicol; fabrica de brânzeturi, cu o capacitate de 

circa 70 tone de produse lactate, 2,3 tone unt și 0,6 tone cașcaval pe zi și combinatul de pâine cu o 

capacitate de 32 tone de produse de panificație zilnică. Dintre acestea enumerăm întreprinderi din 
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Figura 5. Ponderea localităților care dispun 

de sistem de aprovizionare cu apă în r-nul 

Cahul 

 
Sursa: Studiu de fezabilitate al raionului Cahul, 

componenta aprovizionare cu apă și canalizare, GIZ, 

septembrie 2014 

industria alimentară: fabrica de bere şi băuturi nealcoolice - S.A. „Bere-Unitanc”; Fabrica de 

articole tricotate S.A. „Tricon”, Tipografia S.A. „Raza de Sud”.
4
  

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) este amplasat pe teritoriul raionului Cahul. 

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti beneficiază de o amplasare pe traseele internaţionale de 

comerţ şi transport, precum este canalul navigabil Rin-Main-Dunăre, care uneşte Marea Neagră, 14 

state europene şi Marea Nordică; sistemele de cale ferată de standard european şi rus, precum şi 

reţeaua de drumuri internaţionale. 

Agricultura. Suprafața terenurilor agricole constituie 2.009 ha, inclusiv terenuri arabile 

1.142 ha, plantații multianuale (viță de vie) 673 ha. Ramura principală a agriculturii este creșterea 

producției vegetale, cele mai răspândite fiind culturile cerealiere, floarea soarelui, strugurii și 

legumele. Ponderea majoră în producția agricolă este deținută de satul Cotihana care intră în orașul 

Cahul. Câmpiile întinse și şesurile râurilor au constituit întotdeauna condiţii prielnice pentru 

creşterea vitelor şi păşunat. Deosebit de dezvoltat este oieritul. Satele mari dispun de mii de ovine şi 

caprine. Bugeacul le-a servit băștinașilor mereu drept loc de pășunat cu numeroase turme de oi.  

Aprovizionarea cu apă și canalizare în localitățile din raionul Cahul.
5
  

Infrastructura existentă de alimentare cu apă în raionul Cahul poate fi caracterizată după 

cum urmează: 

 Sistemul de alimentare cu apă cu surse de suprafață din râul Prut acoperă orașul Cahul și 

recent s-a extins și spre localitățile învecinate. Acest sistem cuprinde următoarele: 

 Stație de tratare a apelor cu capacitate de 17.4 mii m3/zi; 

 Rezervoare pentru înmagazinarea apei – 5 500 m3; 

 Stații de pompare – 8 unități; 

 Conducte de aducțiune - 11,5 km; 

 Rețele de distribuție – 158,6 km; 

 Localitățile din orașul Cahul, fie au un sistem centralizat de alimentare cu apă, fie un sistem 

bazat pe sursa de apă de la fântâni arteziene și, de obicei, acoperă doar o parte a populației. 

Sistemul de alimentare cu apă cu surse de suprafață din Râul Prut. Localitățile din jurul 

orașului Cahul acoperă 51 mii locuitori și peste 17 mii gospodării. 13.998 gospodării sunt conectate 

la servicii de alimentare cu apă, ceea ce reprezintă 80,1%. Sistemul este gestionat de Compania 

municipală Apă Canal Cahul. 

Sistemul de alimentare cu apă în afara orașului Cahul. Sistemele de alimentare cu apă în 

multe comunități din jurul orașului Cahul sunt formate din fântâni arteziene, rezervoare de stocare a 

apei și rețele de conducte principale și de distribuție a apei. Aceste sisteme sunt gestionate de 

întreprinderi municipale create de APL sau gestionate în mod direct de către direcția din cadrul 

primăriei. Aceste servicii sunt oferite pentru peste 45 mii locuitori și au o rată de acoperite de 

61.5%. 

Infrastructura actuală de canalizare și 

tratare a apelor uzate. Infrastructura de 

canalizare și epurare a apelor uzate este 

funcțională numai în orașul Cahul. În raion există 

câteva stații de epurare a apei uzate care aparțin 

agenților economici, dar date privind 

funcționarea acestora nu sunt disponibile. 

Sistemul de canalizare din orașul Cahul a 

fost construit în anul 1970. Acesta cuprinde 51,3 

km de rețele de canalizare, o stație principală de 

pompare, 2 stații mai mici de pompare a apelor 

uzate și stația de epurare cu o capacitate de 13,7 

m
3
/zi și conducta de evacuare. Volumul mediu al 

                                                           
4
 Sursa: http://md.kompass.com/r/raionul-cahul/md_19/ 

5
 Studiu de fezabilitate al raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare, GIZ, septembrie 2014 
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Figura 6. Ponderea localităților care dispun 

de sistem de canalizare în r-nul Cahul 

 
Sursa: Studiu de fezabilitate al raionului Cahul, 

componenta aprovizionare cu apă și canalizare, GIZ, 

septembrie 2014 

apelor uzate este de doar 2.500 – 3.000 m
3
/24 h. După anul 2006 au fost înlocuite câteva conducte 

de canalizare, iar în 2007 a fost renovat un colector de ape reziduale cu diametru de 400 mm. 

Nivelul și calitatea serviciului de alimentare cu apă. Conform datelor prezentate de Studiul 

de fezabilitate a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare, din 51 de 

localități, 30 de localități dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă și 21 nu au un sistem 

de alimentare cu apă (Figura 5). 

Apa este extrasă din surse subterane din fântâni arteziene. În total, există 117 fântâni 

arteziene în localitățile rurale, 92 dintre care, sau 78,7% se află în proprietatea publică, 11 sau 9,4% 

sunt în proprietate privată (aparțin unor persoane juridice), 4 sau 3,4% sunt în proprietate privată a 

persoanelor fizice și 10 sau 8,5% au fost abandonate. 

7.569 gospodării sau 42,6% din numărul total de 17.747 gospodării sunt conectate la un 

sistem centralizat de alimentare cu apă, 287 sau 1,6% din gospodării sunt conectate la un sistem de 

canalizare cu epurarea apelor uzate. 

Până în prezent în localitățile rurale au fost raportate 26 companii pentru alimentare cu apă 

și canalizare ("Apa-Canal"). Marea majoritate (93,4%) din clienții sistemului de alimentare cu apă 

dețin contoare. 

Nivelul și calitatea serviciului de epurare 

a apelor uzate. Sistemele de canalizare în zonele 

rurale nu sunt dezvoltate. Șase din cele 30 de 

localități cu sisteme de alimentare cu apă dispun 

de o secțiune scurtă de rețele de canalizare, care, 

în cele mai multe cazuri, colectează apele uzate 

de la instituțiile publice, cum ar fi grădinițe și 

școli (Figura 6). În patru dintre localități, unele 

gospodării sunt conectate și la sistemul de 

canalizare. Rata de conectare a gospodăriilor la 

sistemul de canalizare în aceste zone este mică. 

Sistemul de alimentare cu apă a orașului 

Cahul. Alimentarea cu apă potabilă în orașul 

Cahul se efectuează prin sistemul centralizat 

construit în anii 1970. Sursa de apă pentru orașul 

Cahul este râul Prut. Priza de captare a apei este amplasată în localitatea Cotihana, la distanță de 

circa 5 km de oraș. Capacitatea stației de tratare este de 17.400 m
3
/zi, în prezent este folosită doar 

1/3 din capacitate, din cauza cererii reduse. 

Sistemul cuprinde o stație de captare a apei brute pe malul râului Prut, situată la 5 km de 

oraș, inclusiv o stație de pompare (2 pompe x 480 m3/h), o linie de transportare cu o lungime de 8,2 

km până la stația de tratare a apei (capacitate de 17.400 m³/zi), 11 rezervoare de stocare a apei cu o 

capacitate totală de stocare de 11.750 m
3
, șase stații de pompare a apei și rețele de distribuție a apei, 

cu o lungime totală de 79,9 km, cu un diametru variind de la 100 mm la 700 mm. 

Stația de tratare a apei cuprinde o secțiune de coagulare (folosind sulfat de aluminiu), 

camere de contact - 4 unități; decantoare – 4 unități; filtre rapide - 8 unități, dintre care 6 sunt 

operaționale, precum și o stație de clorinare pentru tratarea finală. 

La această etapă, există trei rezervoare din beton pentru înmagazinarea apei potabile, cu un 

volum de 2.000 metri cubi. Volumul total de înmagazinare este de 6.000 de metri cubi. În cadrul 

acestei instalații există și un laborator sanitar și bacteriologic pentru monitorizarea calității apei 

potabile. În orașul Cahul există 5 stații de pompare a apei. 

Câteva lucrări de renovare a sistemului au fost realizate ca parte a proiectului-pilot de 

alimentare cu apă și canalizare. Pe parcursul anilor 2006-2007 au fost renovați 19,6 km de rețele de 

alimentare cu apă. 

Pompele existente la stațiile de pompare de nivel I, II, III și IV au fost înlocuite cu pompe, 

care sunt eficiente în ceea ce privește utilizarea operațională și consumul de energie. Șase pompe au 
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fost înlocuite la Stația de Pompare nr. 3, trei pompe la Stația de pompare nr. 4, două la Stația de 

pompare nr.3 și două pompe la stația de pompare a apei nr. 2. 

Sistemul de canalizare și de epurare a apei uzate din orașul Cahul.  

Sistemul de canalizare a fost pus în funcțiune în 1970 și cuprinde 51,3 km de rețele de 

canalizare, stații de pompare a apei reziduale principale, două stații de pompare a apelor reziduale 

regionale, o stație de epurare cu o capacitate de 13.700 m
3
/zi și o conductă de evacuare. 

Volumul mediu de ape reziduale epurate este de 2.500 - 3.000 m
3
/zi. În cadrul unui proiect 

pilot, în mai 2006 au fost instalate două pompe noi FA-15.77Z cu o capacitate de 65 KWT, cu o 

eficiență mai mare, iar în octombrie 2007 au fost înlocuite două pompe FG160/50 cu o capacitate de 

30 KWT. 

Două pompe cu o capacitate de 55 de KWT au fost înlocuite cu pompe cu o capacitate de 11 

KWT și 22 KWT, respectiv, la stația de pompare a apelor reziduale Nr.1. 

Două agregate de pompare CD 50/12, cu motoare electrice și o capacitate de 7,5 KWT sunt 

instalate la stația regională de pompare a apelor reziduale nr.2. 

În 2007 au fost renovate 6,5 din 9 km de colectoare de canalizare sub presiune cu un 

diametru de 400 mm. Conducta renovată este realizată din polietilenă. Sunt necesare facilități 

pentru epurare suplimentară, pentru obținerea, la ieșirea în râul Prut, a unor niveluri de calitate a 

efluenților care ar corespunde cu reglementările în vigoare. 

Lungimea totală a rețelelor de canalizare este de 51,3 km, din care 34,9 km sau 68% sunt 

rețele gravitaționale și 32% sunt rețele de canalizare sub presiune. 

Stația principală de pompare a apelor uzate a fost construită în 1970 și colectează apele 

uzate din partea centrală a orașului. Ca parte a unui proiect pilot, stația a fost renovată în 2006, 

lucrările cuprinzând instalarea a două pompe de tip FA-15.77Z cu o capacitate de 65 KWT și două 

pompe FG160/50 cu capacitate de 30 KWT. 

Stația de pompare a apelor uzate nr.1 a fost construită în 1980 și colectează apele uzate din 

partea de nord-est a orașului. Stația a fost renovată ca parte a unui proiect pilot, în cadrul căruia 

pompele vechi cu o capacitate de 55 KWT au fost înlocuite cu pompe noi cu capacități de 11 KWT 

și respectiv 22 KWT. 

Stația de pompare a apei uzate nr.2 a fost, de asemenea, construită în 1970 și colectează 

apele uzate din partea de sud a orașului. Stația a fost renovată ca parte a unui proiect pilot, care a 

implicat instalarea a două pompe CD 50/12, cu motoare electrice cu o capacitate de 7,5 KWT. 

O stație de epurare a apelor uzate există la Crihana Veche. Stația a fost pusă în funcțiune în 

1970 și are o capacitate de 13.700 m
3
 pe zi. Volumul mediu al apelor uzate epurate pe zi este de 

2.500-3.000 m3, cu alte cuvinte - stația de epurare funcționează la 18-22% din capacitatea sa. 

Instalația de tratare cuprinde următoarele componente: decantoare (opt unități), filtre biologice (trei 

unități), dintre care doar unul este în funcțiune, cu decantoare secundare (trei unități), platforme de 

deshidratare a nămolului, stația de pompare a nămolului, stația de clorinare, laborator (care 

monitorizează calitateaapelor uzate și a apelor uzate epurate), și un deversor de 5 km lungime cu un 

diametru nominal de 500 mm. 

În anul 2018, la Cahul va fi construită o Stație de epurare a apelor reziduale, fiind, totodată, 

modernizată Stația de tratare a apei potabile, vor fi restabilite rețelele de distribuție a apei potabile și 

a celor de sanitație, prin intermediul proiectului „Asigurarea alimentării cu apă și sanitație în raionul 

Cahul”.  

În ianuarie 2016, în incinta Consiliului raional Cahul, a avut loc lansarea proiectului 

„Aprovizionarea cu apă şi canalizare în sudul Moldovei”, implementat cu suportul financiar al 

Băncii Germane KfW şi cu un buget de 800.000 euro. În etapa iniţială, proiectul prevede realizarea 

studiului de fezabilitate cu suportul Băncii Germane KfW prin intermediul companiei austriece 

Posch&Partners Consulting Engineers. Acest studiu are mai multe obiective care se referă la stația 

de tratare, stația de epurare precum și îmbunătățirea întregului sistem de aprovizionare cu apă și 

canalizare în raionul Cahul.   

Recent, a fost semnat Memorandumul de înţelegere privind constituirea unui cadru de 

colaborare între părți în realizarea proiectului, document care constituie baza viitorului proiect 
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investițional. Memorandumul a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 

Republicii Moldova în calitate de Agenţie de Implementare a Proiectului (AEP), Agenţia de 

Dezvoltare Regională Sud în calitate de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), Consiliul 

Raional Cahul, Primăria or. Cahul şi ÎM „Apa-Canal" Cahul în calitate de beneficiari ai proiectului. 

Scopul proiectului dat este de a îmbunătăți alimentarea cu apă și canalizare pentru populația 

din raionul Cahul (în prima etapă de proiect 48.000 de beneficiari), în ceea ce privește accesul, 

securitatea aprovizionării și calitatea apei. Impactul va fi considerabil mai ales pentru populația 

rurală care, în prezent, nu este conectată la rețelele de apă, precum și pentru populația deosebit de 

vulnerabilădin punct de vedere al sănătății. 

Prin semnarea memorandumului, părțile și-au exprimat acordul privind implementarea 

investițiilor menționate în cadrul fazei I a proiectului cu o valoare totală de 12 milioane de euro.  

Servicii publice de management al deșeurilor. 

După cum a fost menționat și anterior, circa 98% din cantitatea de deşeuri municipale 

colectate de serviciile de salubrizare, este eliminată prin depozitare.  

Volumul deşeurilor menajere solide colectate de serviciile de salubrizare, cât şi colectarea 

selectivă în localităţile din raionul Cahul este prezentată în tabelul 3. 

Tabel 3. Caracteristica  salubrizării localităţilor 

Sursa: Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat, 2014 

1.2.3. Cadrul legislativ și instituțional de referință 

Documentul cadru politic pentru realizarea sarcinii de gestionare corespunzătoare a 

deșeurilor prezintă Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-

2027, având drept obiectiv stabilirea direcţiei orientative a activităţilor de dezvoltare a 

infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru gestionarea conformă a deşeurilor în scopul protejării 

mediului şi sănătăţii populaţiei. 

Prin intermediul Strategiei, Guvernul Republicii Moldova se angajează să dezvolte un nou 

cadru legal şi instituţional de reglementare a gestionării deşeurilor la nivelul standardelor 

internaţionale, inclusiv pentru reglementarea diferitor fluxuri de deşeuri şi a operaţiunilor de 

reciclare, valorificare şi eliminare a acestora, instituirea unui sistem eficient progresiv instituţional 

şi administrativ de gestionare, monitorizare, aplicare şi respectare a legislaţiei de mediu, de atragere 

a investiţiilor. 

Strategia prevede clar regionalizarea serviciilor de management al deșeurilor, astfel, fiecare 

regiunea de dezvoltare urmează să elaboreze cadrul de management, corespunzator specificului 

acesteia. În prezent sunt elaborate Strategiile de management regional al deșeurilor pentru Regiunea 

de Dezvoltare Sud (www.adrsud.md), Programul Regional Sectorial de Management al Deşeurilor 

Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (www.adrcentru.md), Plan regional sectorial în 

domeniul managementul deşeurilor solide în Regiunile de Dezvoltare Nord. (www.adrnord.md). 

Nr. 

d/o 

Localitatea Denumirea 

serviciului de 

salubrizare 

Volumul 

deșeurilor 

menajere 

solide 

colectate 

centralizat

, a.2014, 

mii m.c. 

Volumul deșeurilor 

colectate selectiv,  m.c. 

 

Platform

e 

construit

e, 

a.2014, 

unități 

 

Pubele 

instalate, 

a.2014, 

unități 

 
Masă 

plastică 

Cioburi 

de sticlă 

Metal 

uzat 

r-nul Cahul 

1 or.Cahul ÎM "GCL 

Cahul" 

29,128 1,5     

2 s.Manta  0,154      

3 s.Colibași  0,060      

http://www.adrsud.md/
http://www.adrcentru.md/
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=25&id=2686&t=/Dezvoltare-regionala/Rapoarte-si-studii/Proiectul-planurilor-regionale-sectoriale-in-domeniul-managementul-deseurilor-solide-in-Regiunile-de-Dezvoltare-Centru-si-Nord
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=25&id=2686&t=/Dezvoltare-regionala/Rapoarte-si-studii/Proiectul-planurilor-regionale-sectoriale-in-domeniul-managementul-deseurilor-solide-in-Regiunile-de-Dezvoltare-Centru-si-Nord
http://www.adrnord.md/
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Actualmente, cadrul juridic care reglementează domeniul managementului deşeurilor în 

Republica Moldova include:  

1) Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător; 

2) Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului 

asupra mediului înconjurător; 

3) Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale; 

4) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului; 

5) Legea nr. 429 din 2016 privind deşeurile; 

6) Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor 

nocive; 

7) Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm 

privind poluanţii organici persistenţi; 

8) Hotărârea Guvernului nr. 1296 din 20 noiembrie 2008, „Cu privire la modalitatea de 

percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează 

poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack”; 

9) prevederile Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al 

deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora la nivel naţional au fost transpuse prin Hotarârea 

Guvernului Republica Moldova nr. 637 din 27 mai 2003, care a aprobat Regulamentul privind 

controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora, care stabileşte mecanismul 

de implementare a prevederilor Convenţiei Basel, menit să asigure respectarea prescripţiilor privind 

securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării şi eliminării deşeurilor;  

10) prevederile Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi la nivel 

naţional au fost parţial reflectate în Hotărârea Guvernului nr. 1155 din 20 octombrie 2004, care a 

aprobat Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi 

Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici 

persistenţi, fiind distruse circa o treime din stocurile de pesticide contaminate cu poluanţi organici 

persistenţi (1293 tone) şi eliminate 18660 unităţi de condensatoare electrice vechi ce conţineau 

bifenili policloruraţi cu o greutate totală de 934 tone. Problema reducerii poluanţilor organici 

persistenţi care se formează ca produse secundare în urma activităţilor nepremeditate ale industriei 

(PCDD ― dibenzo-p-dioxine policlorurate, PCDF ― dibenzofurani policloruraţi, HCB ―  

hexaclorbenzen şi PCB ― bifenili policloruraţi) necesită o rezolvare prioritară în perioada 2010-

2015. 

Recent a fost adoptată noua Lege privind deşeurile care stabilește un nou cadru de 

reglementare pentru managementul deşeurilor şi înlocuiește Legea din 1997 privind deşeurile de 

producţie şi menajere. Noua lege prevede o ierarhie a deşeurilor în cinci etape, planuri de gestionare 

a deşeurilor, programele de prevenire a deşeurilor, obligaţii specifice privind gestionarea deşeurilor 

periculoase, sistemul de permitere etc.  

Legea nouă transpune Directiva Cadru UE privind deșeurile și obligă țară șa armonizeze și 

celelalte directive bazate pe fluxuri de deşeuri, precum Directiva privind deşeurile de ambalaje, 

Directiva privind vehiculele scoase din uz sau Directivele privind restricţionarea anumitor substanţe 

periculoase (RoHS) şi privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Acest 

proces va servi la creşterea gradului de utilizare a deşeurilor ca o resursă pe cale de recuperare / 

reciclare şi poate conduce la o dependenţă mai mică de importurile de materii prime, cum ar fi 

metale, materiale plastice, sticlă, hârtie, etc. Aceasta, totuși, solicită stabilirea regimurilor separate 

de colectare, gestionate de către producătorii bunurilor respective sau de către stat.  

Un set de regulamente și acte normative vor fi elaborate odată cu intrarea in vigoare a noii 

Legi privind deșeurile. În acest context este absolut necesară implicarea în procesul de elaborare a 

acestor acte normative a tuturor subiecților co-interesate, cum ar fi producătorii / importatorii de 

produse, agenții specializate de stat, precum și populația.  

Legea Protecției Mediului stabileşte competenţele referitoare la deşeuri ale Guvernului, 

autorității publice centrale pentru protecţia mediului şi resurselor naturale, autorității publice 
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centrale pentru sănătate (în prezent: Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii) şi autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice. 

Conform acestei legi, competenţele Guvernului în domeniul managementului deşeurilor 

pentru a: 

 Recomanda şi implementa mecanismele economice şi tehnologiile managementului de vârf 

cu scopul de utilizare eficientă a apei şi a materiilor prime în procesele de producţie, 

limitând utilizarea componentelor cu efecte negative asupra mediului înconjurător şi 

sănătăţii umane, înlocuirea lor cu materiale inerte alternative obţinând produse finale 

reciclabile, energie şi componente reciclabile; 

 Stabili limitele anuale pentru acumularea deşeurilor menajere şi de producţie, a supraveghea 

respectarea acestor limite; 

 Impune taxe pentru depozitarea şi prelucrarea deşeurilor menajere şi de producţie şi de a 

stabili standarde tehnice pentru transport, gropi de gunoi, incinerarea şi îngroparea 

deşeurilor nereciclabile, pentru a minimaliza efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane şi a 

calităţii mediului; 

 Crea condiţii pentru a facilita şi încuraja colectarea şi reciclarea metalului, textilelor, pielii, 

lemnului, cauciucului, deşeurilor de petrol, precum şi producţia de energie din deşeuri. 

Ministerul Mediului este autoritate competentă, abilitată cu responsabilităţi în elaborarea şi 

promovarea politicii de stat, inclusiv a codului legislativ şi normativ în domeniul gestionării 

deşeurilor. 

Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local revine autorităţilor administraţiei 

publice locale, iar rezultatele privind colectarea şi eliminarea deşeurilor depind în mare măsură de 

capacitatea acestora de a organiza acest lucru, de modalitatea de implicare a agenţilor economici şi 

a societăţii civile în accesarea resurselor financiare. Conform Legii Protecției Mediului, autorităţile 

administraţiei publice locale în comun cu autorităţile de mediu şi de sănătate sunt obligate să: 

 Permită depozitarea oricăror deşeuri (de exemplu, menajere, industriale, agricole, nămol 

rezultat din activităţi industriale, urbane şi agricole, deşeuri din construcţii) în locuri 

atribuite în mod special şi echipate numai cu acordul proprietarilor, luând în considerare 

protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, aşezărilor umane, turistice şi zonelor 

peisagistice, precum şi recultivarea terenurilor după epuizarea capacităţii sale de depozitare 

a deşeurilor; 

 Stabilească limitele anuale pentru eliminarea deşeurilor în sat, oraş, district, municipalitate, 

şi să monitorizeze respectarea regimului locului de stocare şi standardele tehnice pentru 

prelucrarea, arderea şi îngroparea stocărilor de deşeuri; 

 Controleze respectarea legislaţiei de mediu şi să pedepsească persoanele fizice şi juridice, în 

cazul depistării încălcărilor legislaţiei. 

De asemenea, Legea prevede că producătorii trebuie să organizeze colectarea materialelor 

de ambalare utilizate, cum ar fi hârtia, cartonul, lemnul, sticla, metalul, plasticul, şi să asigure re-

prelucrarea şi reciclarea lor, în timp ce municipalităţile trebuie să creeze condiţii necesare pentru 

implementarea acestor sarcini. 

Activitățile și relațiile din domeniul managementului apelor sunt reglementate prin: Legea 

privind protecția mediului înconjurător, nr. 1515/1993; Legea apelor, nr. 272/2011, pusă în aplicare 

la 26 octombrie 2013; Legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor 

de apă, nr. 440/1995; Legea cu privire la resursele naturale, nr. 1102/1997; Legea privind expertiza 

ecologică nr 851/1996; Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr. 1540/1998. 

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011, care a intrat în vigoare în octombrie 2013 este parţial 

armonizată cu directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor 

urbane reziduale şi nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale 

Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de politică 

comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea 
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calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea 

riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a 

mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecţiei şi folosinţei apelor. 

Pentru a pune în aplicare prevederile legii apelor, au fost elaborate un șir de regulamente: 

 HG nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, 

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru 

localităţile urbane şi rurale. 

 HG nr. 949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie 

sanitară a prizelor de apă. 

 HG nr. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi 

evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. 

 HG nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de 

calitate a apelor subterane. 

 HG nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de 

calitate a mediului pentru apele de suprafaţă. 

 HG nr. 887 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea 

riscurilor de inundaţii. 

 HG nr. 881 din 07.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, 

delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă. 

 HG nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă. 

 HG nr. 934  din  15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat 

 „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 

 HG nr. 866  din  01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura  

de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare  a districtului bazinului hidrografic 

 HG  nr. 836 din  29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea  

poluării apelor din activităţi agricole  

 HG nr. 835 din  29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea 

apei folosite 

 HG nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor 

 HG nr. 775 din 04.10.2013 cu privire la hotarele districtelor bazinelor şi subbazinelor 

hidrografice şi hărţile special în care sunt determinate 

 HG nr. 867 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de 

constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic 

Cadrul instituțional privind managementul resurselor de apă îl constituie: i) Ministerului 

Mediului
6
, prin instituţiile subordonate: Agenția ”Apele Moldovei”

7
 (apele de suprafață), Agenţia 

pentru Geologie și Resurse Minerale
8
 (apele subterane), Inspectoratul Ecologic de Stat

9
 (autorizarea 

folosinței speciale a apei, controlul implementării legislaţiei de mediu), Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat
10

 (monitorizarea calității apelor de suprafață); ii) Ministerului Sănătății
11

, 

prin instituţiile subordonate: Centrul Național de Sănătate Publică
12

, împreună cu Centrele de 

Sănătate Publică din teritoriu
13

 (monitorizarea și eliberarea avizului sanitar pentru consumul de apă 

în scopuri potabile și recreere a populației în zonele de odihnă); iii) Ministerul Agriculturii
14

, prin 

                                                           
6
 http://mediu.gov.md/ 

7
 http://www.apelemoldovei.gov.md/index.php?l=ro  

8
 http://agrm.gov.md/ro/  

9
 http://ies.gov.md/  

10
 http://www.meteo.md/  

11
 http://www.ms.gov.md/  

12
 http://cnsp.md/  

13
 http://www.ms.gov.md/?q=institutii-subordonate&categoria=206  

14
 http://www.maia.gov.md/  

http://mediu.gov.md/
http://www.apelemoldovei.gov.md/index.php?l=ro
http://agrm.gov.md/ro/
http://ies.gov.md/
http://www.meteo.md/
http://www.ms.gov.md/
http://cnsp.md/
http://www.ms.gov.md/?q=institutii-subordonate&categoria=206
http://www.maia.gov.md/
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instituțiile subordonate: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
15

 (controlul importului, 

comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, etc.); vi) Autoritățile 

Publice Locale (protecția și folosința apelor din teritoriul administrat). 

1.2.4. Apele de suprafață din regiunea Dunării de Jos, teritoriul Republicii 
Moldova 

Apele de suprafață în regiunea Dunării de Jos fac parte din Districtul Hidrografic Prut, 

Dunărea și Marea Neagră. Dintre ele sunt monitorizate următoarele cursuri de apă și lacuri: 

 fl. Dunărea – al II-lea fluviu din Europa după mărime și reprezintă o adevărată axă a 

Europei Centrale pe care o leagă de Marea Neagră. Monitorizarea calităţii apei fluviului 

Dunărea se efectuează conform unui program de supraveghere cu frecvență lunară pentru 

investigarea condițiilor generale, trimestrială pentru investigarea poluanților specifici și 

semestrială privind investigarea substanțelor prioritare. Punctul de colectare a mostrelor de 

apă din fl. Dunărea este amplasat în s. Giurgiulești, în apropierea Portului Internaţional 

Liber Giurgiuleşti; 

 r. Prut – cursul inferior. Conform particularităților fizico-geografice sectorul inferior al r. 

Prut, fiind amplasat în câmpie deluroasă, începe de la gura r. Jijia (afluent de dreapta) până 

la confluenţă cu fl. Dunărea. Lăţimea medie a râului constituie 51 km, în cursul inferior al 

râului se îngustează, spre gură, atingând 2 km. Albia râului este curată (ea nu este acoperită 

de plantele acvatice), fundul este neregulat, acoperit cu nisip şi prundiş. Adesea se întâlnesc 

insule şi grinduri de nisip, care contribuie la intensificarea amestecului maselor de apă. 

Adâncimea este de 1-2 m, în porţiunile adânci ale albiei dintre praguri - 4-6 m. Viteza 

curentului de apă - 0,4-2 m/s. În regiunea Dunării de Jos râul este utilizat pentru alimentarea 

multor localităţi cu apă potabilă, aprovizionarea întreprinderilor industriale comunale, 

pentru irigarea terenurilor, pentru piscicultură şi navigaţie. Conform datelor din ultimii 

câțiva ani monitorizarea calităţii apei r. Prut în regiunea sudică s-a efectuat lunar la 

secţiunea s. Giurgiuleşti (program de supraveghere) și trimestrial la stația or. Cahul 

(program operațional); 

 r. Tigheci - debușează în r. Prut de pe malul stâng 

la 152 km de la gura acestuia, lângă s. Stoianovca 

(Figura 7). Lungimea râului este de 43 km, panta 

de 3,0‰. În râu se varsă 19 afluenți cu o lungime 

sub 10 km și o lungime totală de 58 km. Bazinul 

este situat la limita de nord a Colinelor 

Tigheciului. Înălțimea medie a bazinului are 130 

m, suprafața – 187 km
2
, panta medie a bazinului 

are 130 m, lungimea – 38 km, lățimea medie – 4,9 

km, densitatea rețelei hidrografice – 1,18. Bazinul 

de recepție este alungit de la nord-est spre sud-

vest, cu suprafața brăzdată de vâlcele și ravene 

adânci. Valea este puțin șerpuitoare, în formă de V 

latin, cu lățimea de 2,5-5,5 km. Versantul stâng are 

înălțimea de 80-130 m, e concav, uneori convex, 

abrupt și foarte abrupt, puternic dezmembrat, 

acoperit cu vegetație de stepă. Lunca este îngustă 

(50-70 m), în mai multe locuri întreruptă, în aval 

de s. Iepureni se lărgește până la 200 m. Albia este 

slab șerpuitoare, în unele locuri regularizată, până 

la or. Iargara – slab exprimată. Lățimea medie – 

                                                           
15

 http://www.ansa.gov.md/ro/prezentare-generala.html  

Figura 7. Bazinul hidrografic a 

râului Tigheci 

 
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de 

suprafață pe teritoriul Republicii Moldova, 

2015, SHS 

http://www.ansa.gov.md/ro/prezentare-generala.html
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Figura 8. Bazinul hidrografic a 

râului Larga 

 
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de 

suprafață pe teritoriul Republicii Moldova, 

2015, SHS 

 

1,0-1,5 m, maximă – 15 m (partea de est a s. Cania). Patul albiei este neted, mâlos, pe 

alocuri nisipos, deseori împânzit cu vegetație de pajiște. În anul 2013, în scop investigativ, a 

fost cercetată calitatea apei râului pe parcursul expediției în bazinul hidrografic al r. Prut în 

cadrul proiectului EPIRB (Protecția bazinelor râurilor internaționale) cu scopul investigării 

unor corpuri de apă a căror statut chimic și biologic rămânea necunoscut. Începând cu anul 

2014 monitorizarea sistematică a calității apei r. Tigheci se efectuează trimestrial în 

secțiunea s. Tigheci după un program de monitoring 

operațional ce presupune investigarea condițiilor 

generale și a poluanților specifici; 

 r. Larga - începe din două izvoare situate la 1,3 km 

spre nord de s. Cîrpești și debușează în r. Prut de pe 

malul stâng, la 119 km de la gura acestuia, la 4,1 

km spre nord-vest de s. Chircani (Figura 8). 

Lungimea râului este de 33 km, panta – 4,4‰. În 

râu debușează 16 afluenți cu o lungime sub 10 km 

și cu o lungime totală de 40 km. Bazinul de recepție 

este situat pe colinele Tigheciului, fiind alungit de 

la nord-est spre sud-vest. Înălțimea medie a 

bazinului – 140 m, suprafața – 151 km
2
, lungimea – 

30 km, lățimea medie – 5,0 km, densitatea rețelei 

hidrografice – 0,48, coeficientul de meandrare – 

1,23. Relieful este deluros, foarte dezmembrat, 

versanții de stânga ai vâlcelelor sunt abrupți, cei de 

dreapta – mai domoli, constituiți din argile 

nisipoase. Solurile sunt cernoziomice, pe sectoarele 

împădurile – cenușii de pădure. Valea este puțin 

șerpuitoare, în formă de V latin, cu o lățime de 2,3-

5,3 km. Versanții au 100-150 m înălțime. Versantul 

drept la 1 km în aval de s. Ciobalaccia atinge 220 m 

înălțime, cel drept în amonte de s. Constantinești 

coboară până la 63 m. Lunca începe de la s. 

Cîrpești, este bilaterală, netedă, cu vegetație de 

câmpie, valorificată; lățimea medie – 100-180 m, 

maximă – 220 m (s. Flocoasa). Albia este 

predominant uscată, slab șerpuitoare, fără 

ramificări, stabilă, la izvor adâncită artificial. 

Lățimea medie este de 3-6 m, maximă – 12 m (s. 

Flocoasa). Monitorizarea sistematică a r. Larga a 

început în anul 2014 după un program de 

monitoring de supraveghere în secțiunea s. Chircani 

ce prevedea investigarea trimestrială a condițiilor 

generale și a poluanților specifici; 

 r. Valea Halamagea – se varsă în r. Prut, din partea 

malului stâng (Figura 10). Lungimea râului – 25,55 

km, suprafaţa bazinului de recepţie – 88,06 km
2
, 

gradul de sinuozitate – 1,23%. Altitudinea medie a 

râului este de 120,05 m, maximala fiind 259,14 m, 

în timp ce minima indică valoarea de      4,36 m. 

Panta medie a versanților – 2,72‰. Densitatea 

rețelei hidrografice-0,66 km/km
2
. În anul 2013, în 

scop investigativ, a fost cercetată calitatea apei 

râului pe parcursul expediției în bazinul hidrografic 

Figura 9. Bazinul hidrografic al 

râului Valea Galmage 

 
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de 

suprafață pe teritoriul Republicii 

Moldova, 2015, SHS 
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al r. Prut în cadrul proiectului EPIRB (Protecția bazinelor râurilor internaționale) cu scopul 

investigării unor corpuri de apă a căror statut chimic nu se cunoaștea. Începând cu anul 

2014, monitorizarea sistematică a r. Valea Galmage se efectuează în secțiunea s. Zîrnești 

conform unui program de monitoring de supraveghere ce prevedea investigarea trimestrială 

a condițiilor generale, poluanților specifici și substanțelor prioritare. 

 r. Cahul – descinde din confluiența a două pâraie la 

periferia de nord a s. Pelinei (Figura 9). Debușează 

în lacul Cahul la periferia de sud a s. Etulia. 

Lungimea râului – 39 km, suprafața bazinului de 

recepție – 605 km
2
; căderea – 62 m, panta medie - 

1,6%, coeficientul de șerpuire - 1,03. Lungimea 

cumpenei de apă – 130 m, coeficientul de 

dezvoltare – 1,79; lungimea bazinului – 62 km, 

lățimea medie - 9,8 km, coeficientul de lățime - 

0,16. Albia este puțin șerpuitoare, fără ramificări, 

în multe locuri uscată; la 2 km în aval de s. Greceni 

și la 2 km de la gură este slab ramificată. Între or. 

Vulcănești și s. Alexandru Ioan Cuza este 

canalizată pe o lățime de 6-8 m; adâncimea 2-3 m 

cu diguri de 1,0-1,5 m înălțime. Lățimea râului în 

amonte de or. Vulcănești este de 6-10 m, cea mai 

lată la s. Găvănoasa - 12 m. Patul albiei este neted, 

nisipos uneori cu mâl, în aval de s. Greceni - pe o 

lungime de 2 km cu stufiș. Malurile sunt abrupte, 

cu înălțimea de 0,5-1,3 m, la muchii înierbate, pe 

alocuri cu desișuri de răchită, constau din nisipuri 

argiloase, ușor se spală. În bazinul râului există 2 

lacuri de acumulare, cu o suprafață totală de 128 

ha, volumul total de 3,02 mln. m
3
 și 12 acumulări 

mici de apă (iazuri). Apele din lacurile de acumulare se folosesc la irigare, piscicultură și 

recreare. Monitorizarea calităţii apei r. Cahul se realizează la secţiunea s. Etulia. Pentru 

acest râu a fost stabilit un program de monitoring operațional cu frecvență trimestrială 

pentru următoarele grupe de poluanți: condiții generale, poluanți specifici și substanțe 

prioritare. 

 lacul natural Manta și lacul natural Beleu, care sunt parte componentă a Rezervației 

Științifice ”Prutul de Jos”, recunoscută prin Convenția Ramsar ca zonă umedă de importanță 

internațională ”Lacurile Prutului de Jos” 

1.2.5. Zona umedă Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos” 

Zona Ramsar Nr.1029 “Lacurile Prutului de Jos”
16

 a fost prima zonă Ramsar desemnată 

în Moldova la 20.06.2000. Zona este amplasată în partea de sud-vest a Republicii Moldova, între 

oraşul Cahul şi satul Giurgiuleşti în partea inferioară a luncii fluviului Prut, ce serveşte ca hotar de 

vest al zonei şi în acelaşi timp reprezintă hotarul de stat între Republica Moldova şi România 

(Figura 11). Lungimea totală a zonei este de 147,36 km, suprafaţa totală constituind 19.152 ha, 

inclusiv 14.400 ha de zone umede. Teritoriul cuprinde lunca îngustă a râului cu terasele adiacente 

acestuia, în unele locuri intersectate de ravene. Cea mai joasă altitudine, 2 m deasupra nivelului 

mării, este la confluenţa Prutului cu Dunărea, cea mai înaltă altitudine reprezintă 52,9 m şi apare 

între satele Brânza şi Văleni. Lunca Prutului nu face meandre şi poate atinge 6 km în lăţime. Cu 

                                                           
16 ”Convenția Ramsar și zonele umede de importanță internațională în Republica Moldova”, A. Andreev, I. Talmaci I., 

G. Şabanova, L. Josan, V. Josu, T. Izverskaia, A. Munteanu, I. Barcari, S. Jurminschi, V. Derjanschi, I. Rotaru, A. 

Romanciuc, I. Şuberneţkii, V. Ţurcanu, Gh. Sîrodoev, N. Zubcov, A. Bondarenco; 

Figura 10. Bazinul hidrografic al 

râului Cahul 

 
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de 

suprafață pe teritoriul Republicii Moldova, 

2015, SHS 
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toate acestea albia râului în această parte este în formă sinusoidală, cu lăţimea preponderentă de 60-

80 m şi adâncimea de cca. 2-4 m. Malurile sunt abrupte de o înălţime de 1-2 m cu o rată estimată de 

eroziune de 20-30 cm pe an (10-12%). Terasele superioare ale luncii sunt puternic erodate şi 

întretăiate de numeroase ravene. Din punct de vedere geologic, Prutul de Jos constă din roci 

neconsolidate care sunt instabile şi foarte active 

geomorfologic, suprafaţa medie expusă la 

procesele exogene este estimată la 0,5 ha pe km
2
.  

În această zonă sunt amplasate cele mai 

mari lacuri naturale din Moldova, Beleu şi Manta 

(Figura 12 și 13). Lacul Beleu cu o suprafaţă de 

cca. 1.700 ha, este situat în apropiere de Slobozia 

Mare. Suprafaţa medie a oglinzii lacului Beleu 

este de 9,5 km
2
, fiind unul din cele mai mari 

lacuri naturale din Republica Moldova. Volumul 

de apă e de 8,39 mln. m
3
. După proveninţă acesta 

este un relict al Dunării şi are o vârstă de 5-6 mii 

de ani. Lungimea lacului este de 5 km, lăţimea – 

de 2 km, adâncimea medie - 1,5 m, cea maximă 

fiind de 2 m. Nivelul apei din lacul Beleu în 

mare măsură depinde de nivelul apei din Dunăre 

şi din Prut şi variază în dependenţă de inundaţiile 

de primăvară şi vară. Apele din Prut se varsă în 

lac prin două canale. În anii secetoşi lacul se 

poate usca şi astfel diversitatea biologică a 

zonelor umede este adaptată acestor cicluri. 

Lacul Beleu prezintă un mare interes ca 

monument al naturii de o mare valoare ştiinţifică, 

culturală şi estetică. Lacul Manta este situat între 

oraşul Cahul şi s. Brânza. S-a format în rezultatul 

conjuncţiunii unor lacuri naturale vechi 

interconectate de canale naturale. Lacurile Beleu 

şi Manta reprezintă nişte ecosisteme unice. 

Ambele lacuri pot fi considerate naturale sau cel puţin aproape de naturale după caracteristice 

viiturilor. Lacul Beleu are o mare însemnătate nu numai pentru republică, ci şi pentru statele vecine, 

deoarece este un loc de trai şi de popas pentru multe păsări de apă. E destul de bogată şi lumea 

plantelor. Pe lângă Prut şi cele două lacuri naturale, mai există şi bazine acvatice mai mici în lunca 

inundabilă, precum şi afluenţi minori ai Prutului care se usucă în timpul verii. Zona mai cuprinde 

lunci păşunabile şi păşuni uscate pe versanţi, precum şi păduri riverane. O parte extinsă a luncii 

inundabile, în special în partea de nord a zonei, a fost supusă drenajului pentru producerea culturilor 

agricole (cereale, viţă de vie, legume), dar în prezent practic sistemul de irigare nu este operaţional.  

Printre principalele habitate aici sunt prezente: fluviul cu 7,11 km
2
 sau 2,9%, lacurile 

naturale cu 38,14 km
2
 sau 15,57%, mlaştini cu 12,98 km

2
 sau 5,03%, bazine piscicole cu 15,89 km

2
 

sau 6,49%, păduri riverane cu 7,84 km
2
 sau 4,02%.  

Printre speciile rare de floră remarcabilă sunt prezente: Adonis vernalis L., Bulbocodium 

versicolor (Ker .,.Gavl) Spreng, Vitis sylvestris C .C.Gmel, Colchicum ancyrense B, .L.Burtt, 

Ephedra distachya L, Fraxinus pallisae Wimott,Helichrysum arenarium (L.) Moench, Nymphaea 

alba L., Ornithogalum oreoides Zahar ., Salvinia natans (L.) All, Thelipteris palustris Schott, Trapa 

natans L. În zona dată au fost înregistrate 39 de specii de mamifere, dintre care 5 sunt incluse în 

Cartea Roşie a Moldovei (CRM), 203 specii de păsări, dintre care 27 sunt incluse în CRM, 5 specii 

de reptile, dintre care 2 sunt incluse în CRM, 9 amfibieni (1 inclusă în CRM) şi 41 de specii de peşti 

(inclusiv 5 specii introduse) (6 în CRM). Mai apar aici şi câteva specii de păsări migratoare incluse 

în Lista Convenţiei de la Bonn. Printre speciile rare de mamifere care se întâlnesc pe teritoriul dat, 

Figura 11. Zona umedă Ramsar nr. 1029 

”Lacurile Prutului de Jos” 

 
Sursa: https://rsis.ramsar.org/ris/1029  

https://rsis.ramsar.org/ris/1029
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pot fi menţionate: vidra, pisica sălbatică, chiţcanul cu 

abdomen alb, hermelina, nurca europeană ş.a. Tot aici pot fi 

observate broasca ţestoasă de baltă, şarpele cu abdomen 

galben, tritonul crestat, buhaiul de baltă, broasca de câmp. 

Aici pot fi întâlnite numeroase păsări rare, cum ar fi: egreta, 

lebăda, lopătarul, pelicanul, cormoranul-mic, călifarul-alb, 

pescăruşul-

albăstriu ş.a. 

Dintre cele 

203 specii de 

păsări 

observate aici, 

139 utilizează 

zona dată 

pentru 

cuibărire, cum 

ar fi Aythya 

nyroca, 

Ciconia 

ciconia, 

Hieraaetus 

pennatus, Phalacrocorax pigmeus, unele dintre ele periodic - 

Aquila pomarina, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Cygnus olor, Ciconia nigra, Dryocopus 

martius, Pernis apivorus, Platalea leucorоdia, and Plegadis falcinellus. Pentru 36 de specii teritoriul 

serveşte ca loc de popas în timpul migraţiei: Anser erythropus, Branta ruficollis, Circus pygargus, 

Circus cyaneus, Cygnus cygnus, Columba oenas, Haliaetus 11 albicilla, Pandion haliaetus, etc. 

multe specii regulat vizitează zona pentru alimentare: Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, 

Egretta alba, sometimes appear Phoenicopterus roseus and Haemantopus ostralegus Dintre speciile 

rare de peşti aici pot fi întâlniţi: Acipenser ruthenus, Umbra krameri, Leuciscus leuciscus, Leuciscus 

idus, Barbus barbus, Lota Iota, Aspro zingel, Silurus glanis, Aspius aspius, etc.  

În zona respectivă au fost identificate monumente ale naturii: 2 monumente geologice şi 

paleontologice (depozite aluviale străvechi cu fosile ale faunei în satele Văleni şi Giurgiuleşti; un 

monument arheologic (Valul lui Traian (cca. 100 ani î.e.n.)) în satul Vadul-lui-Isac, un monument 

cultural (biserică ortodoxă (1805) în s. Brânza, un monument botanic (stejar secular) în s. 

Giurgiuleşti.  

În această zonă, graţie diverselor habitate naturale, florei şi faunei variate, pe baza lacului 

Beleu a fost creată rezervaţia științifică ”Prutul de Jos” cu o suprafaţă de 1.691 ha, având ca scop 

protecţia speciilor rare şi periclitate a florei şi faunei. Rezervaţia ştiinţifică “Prutului de Jos” include 

312 ha de pădure şi lacul Beleu.  

1.2.6. Formarea deşeurilor de producţie şi consum. Deşeuri toxice.  

Gestionarea deşeurilor menajere solide. Agravarea problemei deşeurilor, în special a 

deşeurilor menajere solide, este generată de modul defectuos în care sunt realizate în prezent 

diferite etape de procesare a deşeurilor. Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de 

colectare, transportare, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. Conform legislaţiei în vigoare, 

autorităţile publice locale sunt abilitate cu dreptul de a coordona procesul de gestionare a deşeurilor 

la toate etapele, de a propune şi  urmări realizarea politicilor şi strategiilor guvernamentale în acest 

domeniu, de a ţine pasul cu cerinţele şi tendinţele Uniunii Europene. 

Gestionarea deşeurilor de producţie. Deşeurile de producţie sunt formate în urma unor 

procese tehnologice, cantităţile cărora generate anual sunt înregistrate şi raportate de către agenţii 

economici pe baza rapoartelor statistice. Deşeurile de producţie sunt clasificate în 2 tipuri: 

periculoase şi nepericuloase. 

Figura 12. Lacul natural Manta 

 
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de 

suprafață pe teritoriul Republicii 

Moldova, 2015, SHS 

 

Figura 13. Lacul natural Beleu 

 
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de suprafață 

pe teritoriul Republicii Moldova, 2015, SHS 
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Formarea deșeurilor de producție și consum are o tendință generală constantă de acumulare. 

În perioada anilor 2010-2015, în raionul Cantemir în medie se acumulează anual 3.517 tone de 

deșeuri de producție și consum, iar în raionul Cahul această cantitate este de cca 3 ori mai mare 

(10.025 tone), datorită industrializării orașului Cahul și numărului mai mare a populației raionului 

în medie se acumulează anual de deșeuri de producție și consum,  creștere, cu excepția unor ani 

(tabelul 4). 

Tabel 4. Formarea deşeurilor de producţie şi consum, tone 
anul 2010       2011 2012 2013 2014 2015 

Cahul 5855,3           11939,1             9372,9 10355,0 12658,1 9974,5 

Cantemir                                             4763,1                   2676,0             2601,7 5525,5 1809,2 3728,8 
Sursa: www.statistica.md  

Trebuie menționat faptul că, cantitatea deșeurilor acumulate este calculată conform datelor 

de facto doar în localitățile urbane, adică în orașele Cantemir și Cahul, acolo unde sunt servicii de 

colectare, evacuare și depozitare a deșeurilor, iar pentru celelalte localități se calculează normativ în 

funcție de numărul populației. Respectiv, datele furnizate de Biroul Național de Statistică deseori 

fiind sub nivelul real al cantităților de deșeuri acumulate. 

Deşeuri periculoase. Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din ţară sunt 

cele industriale (industria lacurilor şi vopselelor, procesele tehnologice de acoperiri metalice) și din 

segmentul de prestării servicii (atelierul de reparații auto, etc). Deşeurile periculoase alcătuiesc mai 

puţin de 1% din toată cantitatea de deşeuri acumulate. Conform studiului statistic principalele tipuri 

de deşeuri periculoase generate sunt deșeurile petroliere de la producerea și utilizarea lacurilor și 

vopselelor, șlam petrolier, deșeuri ce conțin plumb și compușii lui. Prin natura lor, deşeurile 

periculoase au cel mai mare impact asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei. Ţinând cont 

de proprietăţile lor specifice (corozivitate, toxicitate, inflamabilitate) este necesar ca activităţile de 

gestionare a deşeurilor periculoase să fie abordate într-un mod riguros. 

În afară de deşeurile de producţie şi consum, în raionul Cahul se formează o cantitate 

semnificativă de deşeuri toxice, care conţin substanţe periculoase cu proprietăţi toxice sau care 

conţin agenţi patogeni ale bolilor infecţioase. Cca 13% din volumul deșeurilor toxice formate la 

Sudul republicii revin raionului Cahul. Volumul de deșeuri toxice, pe parcursul anilor 2010-2015, în 

raionul Cahul se menține la același nivel, constituind anual peste 217 tone, în anul 2015 

acumulându-se 219,5 tone (tabelul 5).  

Tabel 5. Existenţa deşeurilor toxice la întreprinderi şi organizaţii, tone 

anul 2010       2011 2012 2013 2014 2015       

Total Sud 2189,6 2079,2 2025,3 2025,2 1679,3 1735,1 

Cahul 217,8 217,8 217,8 217,8 219,1 219,5 
Sursa: www.statistica.md  

Conform datelor Biroului Național de Statistică date privind deșeurile toxice pentru raionul 

Cantemir nu există, ceea ce înseamnă că ele sau nu sunt generate sau nu se duce evidența statistice 

al acestor deșeuri. 

Deşeurile de ferocianură prezintă stocuri de deşeuri istorice ca urmare a procesului de 

producere din industria vinicolă şi reprezintă o problemă la nivel de ţară. În prezent deşeurile se 

păstrează la întreprinderile vinicole în recipiente prevăzute pentru păstrarea acestora. Deșeurile 

cianurice existente în vinării s-au format în urma purificării vinurilor. Tratamentul cu ferocianură de 

potasiu, numit şi cleirea albastră, avea scopul de a elimina din vin excesul de fier, cupru şi alte 

metale. Substanțele care au rămas după prelucrare reprezintă un mare pericol pentru mediu. Dacă 

nimeresc în sol, se pot intoxica toate vietățile și procesul provoacă efecte grave asupra sănătății 

omului, la fel ca pesticidele. Tehnologiile moderne utilizate în vinificaţie nu generează deşeuri de 

ferocianură.  

Studiile de fezabilitate și evaluarea mpactului asupra mediului privind managementul 

deșeurilor menajere solide în raionele Cahul și Cantemir.  

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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În cadrul proiectului "Modernizarea Serviciilor locale", implementat cu suportul Agenţiei 

Internaţionale de Cooperare a Germaniei au fost elaborate Programele Regionale Sectoriale în 

domeniul managementului deşeurilor solide pentru Regiunile de Dezvoltare Nord şi Centru, care au 

fost aprobate în februarie 2014 de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare. In prezent sunt în 

proces de elaborare  Studiile de fezabilitate şi  rapoartele privind evaluarea impactului asupra 

mediului în contextul creării unui sistem de gestionare integrat a deşeurilor în trei din cele opt zone 

de gestionare integrată a deşeurilor din Republica Moldova, stabilite conform strategiei de 

gestionare a deşeurilor în Republica  Moldova pentru anii 2013-2027, şi anume: 

 Regiunea de Dezvoltare Sud – raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr Lunga și 

Vulcănești; 

 Regiunea de Dezvoltare Centru – raioanele Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni; 

 Regiunea de Dezvoltare Nord – raioanele Briceni, Donduşeni, Edineţ şi Ocniţa. 

În cadrul proiectului dezvoltat cu susținerea Guvernului Cehiei prin Agenția de Dezvoltare și 

Cooperarea a Cehiei la etapa actuală se elaborează două studii de fezabilitate și documentația de 

Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru crearea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud pentru raioanele Căușeni, Basarabeasca și Ștefan Vodă, și 

pentru raioanele Cimișlia Leova și Comrat.   

Noile sisteme integrate de management al deşeurilor vor cuprinde colectarea şi transportul 

deşeurilor, staţii de transfer a deşeurilor, staţii de sortare şi compostare şi un depozit regional de 

deşeuri. Până în prezent în rezultatul studiilor efectuate şi a şedinţelor de lucru regionale sectoriale 

organizate au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru sistemul de management integrat 

planificat pentru raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr Lunga și Vulcănești, iar documentația 

de EIM este prezentată la autoritatea competentă pentru examinare finală după informarea 

publicului și organizarea dezbaterilor publice. Pentru alte două studii de fezabilitate, acestea sunt în 

derulare. 

Studiul de fezabilitate pentru raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr Lunga și 

Vulcănești,  prevede construcția a unui depozit regional de depozitare a deșeurilor municipale, 

amplasat la Cahul și două stații de transfer a deșeurilor amplasate în Cania, Cantemir și în Taraclia. 

În cadrul acestor facilități de gestionare a deșeurilor sunt prevăzute tehnologii de depozitare (Cahul) 

de compostare (Cahul, Cania și Taraclia), precum și de sortare a deșeurilor reciclabile (Cahul și 

Traclia).  

Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase selectate din deșeuri menajere, activitate 

prevăzută în Conceptul Creării Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase or. Singera, mun. 

Chișinău), este prevăzută la depozitul regional Cahul. Această abordare va fi utilizată și în alte 

Studii de fezabilitate elaborate odată cu dezvoltarea sistemelor regionale de management a 

deșeurilor. 

La etapa actuală în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană și co-finanţat de statele participante în 

program este elaborat Conceptul privind Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase, 

care  este propus a fi amplasat în or. Sîngera, mun. Chișinău, care prevede activități de gestionare a 

deșeurilor istorice și a fluxurilor de deșeuri periculoase curente, care vine cu obiectivul de a reduce 

poluarea de la acest sector.   

1.2.7. Activitatea agricolă . Utilizarea fertilizanţilor chimici şi naturali în 
întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier).  

Per ansamblu, suprafața terenurilor însămânțate în raioanele Cantemir și Cahul au tendință 

de extindere. Astfel, conform datelor Biroului Național de Statistică în anul 2015 în raioanele de 

referință au fost însămânțate pentru creșterea culturilor agricole în total 72770 ha, din care 46457 ha 

în raionul Cahul și 26313 ha în raionul Cantemir (tabelul 6). 

Tabel 6. Suprafeţele însămânţate cu principalele grupe de culturi agricole în întreprinderile agricole 

şi gospodăriile ţărăneşti, hectare 
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Regiunea, 

raionul  

 

Însămânțată - 

total 

Culturi tehnice Cartofi, legume şi 

culturi bostănoase 

alimentare 

Plante de nutreţ 

 

anul 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Total Sud 234883 242333 81857 81825 644 647 3716 3527 

Cahul 42865 46457 14171 14854 65 69 1402 1340 

Cantemir                                             25919 26313 9447 9677 68 40 488 582 
Sursa: www.statistica.md  

În același timp, plantațiile multianuale de pomi fructiferi și viță-de vie au o tendință de 

extindere în raionul Cahul și o tendință de scădere a suprafețelor exploatate în raionul Cantemir. 

Astfel, în anul 2015, se înregistrează în raionul Cahul o suprafața de 1567 ha cu culturi multianuale 

de pomi fructiferi și 4672 ha de viță-de-vie. În raionul Cantemir plantațiile fructifere ocupă o 

suprafață de 1221 ha, iar cea de viță/de/vie de 2451 ha (tabelul 7). 

Tabel 7. Suprafeţele cu plantaţii fructifere şi vii din sudul ţării şi raioanele Cahul şi Cantemir, 

hectare 
Regiunea, raionul Plantaţii fructifere Vii 

total din care pe rod total din care pe rod 

anii 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Total Sud 9 408 9 401 6530 6486 18558 17735 16408 15406 

Cahul 1512 1567 1233 1096 4791 4672 3923 4031 

Cantemir                                             1454 1221 1331 1129 2472 2451 2385 2339 
Sursa: www.statistica.md  

Pentru obținerea recoltelor pe aceste terenuri agricole, în raioanele Cantemir și Cahul, au 

fost utilizați preponderent fertilizanți chimici. Cantitatea fertilizanților chimici utilizați la un hectar 

de semănături are o tendință de creștere, ceea ce aduce un impact mai mare mediului din regiune. 

Astfel, în anul 2015, în raionul Cahul au fost utilizate 1338 tone de fertilizanți chimici, ceea ce 

constituie 28,9 kg/ha. Iar în raionul Cantemir au fost utilizate 1151 tone de fertilizanți chimici, ceea 

ce constituie 39,18 kg/ha de teren cultivat – o concentrație de fertilizanți chimici pentru fiecare 

hectar cultivat mai mare decât în raionul Cahul. Alarmant este faptul că, în același timp fertilizanții 

naturali nu sunt utilizați de fermierii locali din raioanele Cahul și Cantemir. Dacă în anul 2014, în 

raionul Cahul a fost o încercare de utilizare a fertilizanților naturali, deși într-o cantitate infimă de 

0,09 kg/ha de teren cultivat, în anul 2015 s-a renunțat totalmente la aceștia. Deși există cantități 

esențiale de deșeuri animaliere, reieșind din efectivul de animale per raion (tabelul 8), acestea se 

regăsesc fie la gropile de gunoi din apropierea localităților, fie pe malurile râurilor și pâraielor din 

apropiere, contribuind semnificativ la poluarea apelor de suprafață și freatice din acestă regiune. 

Tabelul 8 reflectă evoluția în timp a utilizării fertilizanților chimici și naturali în întreprinderile 

agricole și gospodăriile țărănești din raioanele Cantemir și Cahul. 

Tabel 8. Fertilizanți chimici şi naturali utilizați în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești  
 total, tone în medie la 1 hectar de semănături, kg 

 Fertilizanţi chimici 

anii 2014 2015 2014 2015 

Total Sud 14207 11018 60,44 44,95 

Cahul 1162 1338 26,54 28,19 

Cantemir 1972 1151 35,2 39,18 

 Fertilizanţi naturali 

Total Sud 11141 1247 0,05 0,01 

Cahul 3808 - 0,09 - 

Cantemir - - - - 
Sursa: www.statistica.md  

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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1.2.8. Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile.  

Efectivul de animale în raioanele Cantemir și Cahul este divers, întâlnindu-se bovine, 

porcine, ovine, caprine, cabaline și iepuri. Într-o proporție mai mare, în ambele raioane este 

numărul de ovine și caprine, ceea ce este mai specific pentru zona de sud a Moldovei, cu teritorii 

extinse pentru pășunat. Numărul total de animale deținute de gospodării în anul 2015 în raioanele 

Cahul și Cantemir este reflectat în tabelul 9. Acest număr de animale generează o cantitate 

semnificativă de deșeuri organice, care conform datelor statistice, precum și vizitelor în teren a 

experților implicați demonstrează că nu sunt compostate și utilizate în agricultură, ci se regăsesc la 

gropile de gunoi sau în apropiere de sursele de apă, poluându-le. 

Tabel 9. Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile  
Regiunea/r

aioane 

Bovine Porcine Ovine și caprine Cabaline Iepuri 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Total Sud 29 994 30 013 70 482 72 380 304 172 310 572 7 439 6 449 57 862 70 807 

Cahul 4 016 4 242 18 866 17 593 70 304 71 840 2 066 1 572 9 495 9 819 

Cantemir 3 378 3 249 9 400 9 383 40 012 39 958 1 498 1 359 9 491 10 559 
Sursa: www.statistica.md  

1.3. Informație generală despre calitatea apei si a solului in regiunea 
Dunării de Jos  
Regiunea Dunării de Jos reprezintă un spațiu de importanță națională și internațională, 

întrucât aici se întâlnesc una dintre arterele principale ale Republicii Moldova – Prutul, cu artera 

Europei – Dunărea. Totodată, în această zona este poziționată rezervația ”Prutul de Jos” cu lacul 

relict Beleu – un monument al naturii. 

Calitatea și cantitatea apelor și a solului în această regiune, ca și în oricare altă parte, este de 

importanță vitală. Totuși, necătând la cele menționate anterior, presiunea din partea omului se face 

cunoscută și în această zonă.  

Solurile. În lunca Prutului din aria raioanelor Cantemir și Cahul solurile sunt prezentate prin 

soluri aluvionale de luncă, mănoase și cu un grad sporit de fertilitate, ceea ce a permis includerea 

lor în circuitul agricol și utilizarea lor intensă sub culturi cerealiere, pășitoare și tehnice. Aceste 

soluri aluvionale din lunca Prutului au fost odinioară acoperite cu apă și reprezentau bălțile sau 

zonele inundabile ale Prutului. Dar în anii ‟80 ai secolului trecut aceste terenuri de luncă inundabilă 

au fost supuse desecării și utilizării în agricultură, ceea ce a avut un impact negativ asupra 

ecosistemului acvatic al r. Prut.  

Calitatea apelor de suprafață din zonă corespunde clasei a III-a, adică este poluată 

moderat, doar în fluviul Dunărea și lacul natural Beleu, însă chiar și aici în partea nord-vestică a 

lacului se periclitează ecosistemul probabil din cauza sondelor companiei petroliere situate 

nemijlocit în zona lacului. Chiar dacă tot face parte din categoria lacurilor naturale din partea sudică 

a Moldovei, apa lacului Manta este poluată conform investigațiilor hidrochimice și hidrobiologice. 

Tot la clasa a IV-a de calitate (poluată) se atribuie și cursul inferior al r. Prut, începând cu or. Leova 

până la Giurgiulești. Râul Cahul, care își ia originea din s. Pelinei, r. Cahul, se menține la același 

nivel de poluare ca Prutul inferior. Deoarece volumul de apă influențează direct asupra calității 

acestora, râurile mai mici, afluenții r. Prut se caracterizează ca fiind foarte poluate conform 

elementelor biologice de calitate, indicatorilor regimului de oxigen și elementelor biogene (Figura 

14). 

 

 

 

 

 

http://www.statistica.md/
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Figura 14. Evoluția calității apelor de suprafață monitorizate în regiunea Dunării de Jos pe 

parcursul perioadei 2011-2015 
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Sursa: Anuarele starea calității apelor de suprafață ale SHS 
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MODULUL 2: CAUZELE ȘI CONSECINȚELE POLUĂRII SOLULUI ȘI APELOR 

ÎN REGIUNEA DUNĂRII DE JOS 

2.1. Tipurile de poluare 
Pentru a trăi în condiţii mai bune, omul a utilizat permanent resurse naturale: 

animale, plante, arbori, minereuri, cărbuni, sare, petrol, gaze naturale, apă. Din utilizările 

acestor resurse naturale (primare) au rezultat şi produse neutilizabile, cum sunt: gaze, 

prafuri, produse lichide sau solide, ce au fost permanent evacuate în natură. Unele dintre 

acestea produse au putut să se integreze în ciclurile naturale ale unor elemente, altele însă se tot 

acumulează, producând perturbaţii ecologice. Un alt fenomen a fost epuizarea unor resurse naturale, 

dispariţia unor specii de plante şi animale. Activităţile antropice au provocat şi schimbări 

topografice şi de climă, ce au avut puternice repercusiuni asupra mediului, unele pozitive 

(împăduriri, îndiguiri), altele însă negative (defrişări, asanări, eroziunea solului). Fenomenul de 

apariţie a unor factori perturbatori ai mediului şi de producere a dezechilibrelor ecologice a fost 

denumit poluare. Cauzele apariţiei poluării pot fi sintetizate astfel: utilizarea haotică a rezervelor 

naturale; acumulări în mediu de substanţe neutilizabile; apariţia de substanţe noi, la care ritmul de 

consum şi de reciclare de către organisme este mult inferior ritmului de apariţie; creşterea 

demografică vertiginoasă, în special în ultimele două secole; dezvoltarea intensă a industriei, 

transporturilor şi a agriculturii; apariţia centrelor urbane suprapopulate. 

Există mai multe clasificări pentru tipurile de poluare. Astfel conform clasificării făcute de 

Florina Bran și Ion Dincu în ”Ecologie generală și protecția mediului” sunt prezentate următoarele 

tipuri de poluare:  

După provenienţă:  

 poluare naturală: biologică, fizico-chimică, antropică;  

 poluare industrială: agricolă, din transporturi, menajeră; 

După natura poluanţilor:  

 poluare fizică: termică, fonică (sonoră), radioactivă, electromagnetică;  

 poluare chimică: cu carbon şi derivaţii acestuia, cu compuşii sulfului, fluorului sau ai 

azotului, compuşi cu metale grele, materiale plastice, pesticide, materii organice 

fermentabile;  

 poluare biologică: prin contaminarea mediilor inhalate şi ingerate, prin modificări 

ale biocenozelor şi invazii de specii animale şi vegetale (de exemplu insecte 

nedorite, buruieni);  

 poluare estetică: degradarea peisajelor datorită urbanizării, industriei, sistematizării eronat 

concepute; 

După starea fizică a poluantului (factorul care, aflat în mediu în cantităţi ce depăşesc optimul 

pentru una sau mai multe specii, are acţiune toxică): 

 poluare cu lichide;  

 poluare cu substanţe solide;  

 poluare cu gaze şi pulberi. 

Poluarea apei. Poluarea apelor este definită ca acea schimbare a compoziţiei apelor care le 

face dăunătoare pentru sănătatea oamenilor, neadecvate pentru întrebuinţarea economică sau 

recreativă şi care duce la deteriorarea florei şi faunei din mediul acvatic; se manifestă ca un 

fenomen complex, multiform, care exprimă atât unitatea dintre apele dulci şi de mare, cât şi dintre 

uscat şi mediul acvatic. Principalele forme de poluare a apei, în funcţie de sursele şi de natura lor, 

sunt: 

1) Poluarea organică.. Principala sursă a acestei forme de poluare acvatică o constituie 

deversările menajere din marile oraşe şi o serie de industrii precum cea a celulozei şi a hârtiei ori 

industria agroalimentară. Poluarea organică are un mecanism propriu de producere: deversate în 

apă, materiile organice sunt consumate ori degradate de către bacterii, având loc un proces de 
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”autoapărare”. Dar aceste bacterii au nevoie de oxigen. Aşa că, o cantitate însemnată de materii 

organice care trebuie degradate favorizează înmulţirea bacteriilor şi, în consecinţă, un masiv 

consum de oxigen care determină, la rândul său, moartea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice prin 

asfixie. 

2) Poluarea toxică. Provine în mod exclusiv din surse industriale şi, în special, din industria 

chimică, extractivă şi prelucrătoare a metalelor. Una dintre problemele importante ale acestei forme 

de poluare o reprezintă măsurarea toxicităţii produselor. Deşi a fost pus la punct testul dafniei 

(minuscul crustaceu de apă dulce care stabileşte toxicitatea apei poluate), acesta este folosit pe 

termen lung pentru poluarea ce poate rezulta din acumulare. Unele substanţe însă, pot fi închise în 

sedimente şi eliberate după depunere; în cazul acestora, poate avea loc fenomenul de bioacumulare. 

3) Materiile in suspensie. Diferite particule, datorate eroziunii naturale ori deversării artificiale 

ale localităţilor sau industriilor, pot schimba calitatea apei, generând o poluare estetică (tulburarea 

apei), jenând viaţa peştilor (prin introducerea de particule în branhii) ori contribuind la poluarea 

organică sau toxică. Eliminarea acestor particule în suspensie are loc, în general, prin simpla 

decantare pe fundul marilor bazine. 

4) Materiile nutritive (nitraţi, fosfaţi). Acest tip de substanţe nutritive, respectiv nitraţi şi fosfaţi, 

provoacă fenomenul de eutrofizare a apelor curgătoare line, lacurilor ori mărilor. Aceasta se 

datorează faptului că excesul de nutrimente favorizează o proliferare, chiar o explozie de alge care 

se descompun rapid, consumând enorme cantităţi de oxigen. Fără oxigen apa devine locul unor 

procese de fermentaţie şi putrefacţie. 

Pe de altă parte, nitraţii prezintă şi alt inconvenient în ce priveşte apa potabilă. Astfel, în 

mod normal nitraţii nu trebuie să depăşească 50 mg/litru. Nitraţii transformaţi în nitriţi provoacă 

sugarilor ori fetuşilor femeilor gravide o boală a sângelui numită “maladia albastră”; totodată, 

producerea de netrosamine cancerigene este încă controversată (unele legume precum ţelina, 

spanacul, sfecla sau morcovul sunt o sursă importantă de nitraţi; unele mezeluri, conserve de carne 

şi peştele afumat sunt, de asemenea, surse de nitraţi). Fosfaţii provin, în părţi aproape egale, din 

dejecţii umane, fosfatine şi din diverse surse industriale şi agricole. La rândul lor, nitraţii provin în 

principal din agricultură (îngrăşăminte) şi din creşterea intensivă a animalelor (dejecţii). În apele 

subterane, agricultura şi creşterea animalelor antrenează o poluare importantă, cel mai adesea 

cumulativă şi persistentă în straturile de apă. 

5) Poluarea bacteriană. Această formă de poluare generează multiple probleme de ordin 

sanitar. Ea poate afecta, în primul rând, apa de băut, fapt pentru care aceasta este supusă unor forme 

speciale de protecţie. Astfel, de regulă, alături de dezinfectarea acesteia sunt prevăzute în 

jurul puţurilor de captare a apei potabile “perimetre de protecţie”, pentru a beneficia de 

marea putere de epurare a solului.  

Desigur, în strânsă legătură cu formele de poluare a apei se află poluanţii acesteia care pot fi 

grupaţi în: 

 Poluanţi organici şi biologici. Poluarea prin materii organice degradabile (compuşi de hidraţi de 

carbon, materii proteice, lipide) este datorată mai ales surselor industriale (industria chimică, 

de celuloză şi hârtie, petrolieră, agroalimentară) şi a reziduurilor provenite de la populaţia 

urbană. 

 Poluanţi chimici. Conţinutul ridicat al azotului din apă (sub forma compuşilor nitraţi, nitriţi, 

azotul organic, amoniacul) antrenează o creştere excesivă a algelor şi plantelor pe fundul 

râurilor. Sărurile nutritive (compuşii sulfaţi, fosfaţi, cloruri) accelerează fenomenul de 

eutrofizarea râurilor, proliferarea masivă a anumitor alge în detrimentul altor specii. 

Metalele precum cadmiul, cuprul, mercurul, plumbul, zincul sau titanul sunt prezente în 

deversările lichide provenite de la diverse industrii: chimică sau metalurgică. Aceste 

substanţe fac parte din seria “materiilor inhibitorii pentru viaţă”, fiind periculoase atât pentru 

plantele şi animalele acvatice, cât şi pentru om (de exemplu, mercurul şi plumbul se pot 

concentra în lanţul alimentar). Cianurile arsenicului, în metalurgie, în industria chimică şi 

parachimică, sunt toxice pentru organismele inferioare, invers decât în cazul otrăvirii. 

Fluorul, precum marea majoritate a metaloizilor, nu este niciodată întâlnit în stare naturală 
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sub forma sa moleculară liberă, ci sub forma de fluoruri. Acestea devin toxice, conducând la 

simptome notabile de la 250 la 450 mg/l. Dimpotrivă, în doze foarte slabe au o acţiune 

benefică asupra dentiţiei, contribuind la prevenirea cariei dentare. Fenolii, proveniţi cel mai 

frecvent din poluarea industrială, antrenează o diminuare a fenomenului de biodegradare. 

Micropoluanţii chimici sunt poluanţii dificil de decelat prin procedee obişnuite de analiză, 

dată fiind concentraţia ori complexitatea lor chimică. Ei sunt în general puţin degradabili, dificil de 

eliminat şi susceptibili de acumulat în lanţul alimentar.  

În ultimele decenii a fost recunoscut faptul că fortificarea şi promovarea sănătăţii sunt 

strâns legate de calitatea mediului înconjurător. În condiţiile influenţei crescânde a factorului 

antropogen asupra stării igienice a surselor de apă, o mare actualitate capătă problema stabilirii 

rolului calităţii apei în formarea şi modificarea sănătăţii populaţiei. În marea majoritate, 

afecţiunile pot fi evitate şi prin distribuirea unei ape de bună calitate populaţiei din mediul urban şi 

rural. Consumul de apă salubră (apă lipsită de impurităţi, proprie sănătăţii, obţinută prin metode 

tehnologice moderne) este considerat ca unul dintre indicatorii de bază ai civilizaţiei. 

Poluarea aerului. Există, în principal, două grupe de surse generatoare de praf, cenuşă şi 

fum în atmosferă: 

 surse artificiale  

 surse naturale 

Sursele artificiale pot fi grupate în două mari categorii: surse bazate pe arderea 

combustibililor în scop industrial; surse bazate pe arderea combustibililor în scop domestic. 

O importantă sursă industrială, în special de praf, o reprezintă industria materialelor de 

construcţie, care are la bază prelucrarea unor roci naturale (silicaţi, argile, calcar, magnezit, ghips). 

Din cadrul larg al industriei materialelor de construcţie se detaşează, sub aspectul exercitat asupra 

mediului ambiant, industria cimentului. Praful rezultat din industria cimentului este împrăştiat pe o 

distanţă de peste 3 km.  

Fumul constituie partea invizibilă a substanţelor ce se elimină prin coşurile 

întreprinderilor industriale şi este constituit din vapori de apă, gaze, produşi in completare (cărbune, 

hidrocarburi, gudroane) şi alte impurităţi înglobate şi eliberate cu ocazia arderii. Fumul are o 

culoare albicioasă dacă arderea este completă. Culoarea neagră indică o ardere incompletă, datorită 

lipsei de aer, precum şi prezenţei în cantitate mare a cărbunelui şi a funinginii. Culoarea fumului rar 

poate fi roşcată, cenuşie sau brună, după cum cărbunele conţine fier, aluminiu sau mangan. 

Particulele de fum au dimensiuni sub micronice. 

Cenuşa este rezultată în exclusivitate din combustibilii solizi. Proporţia sa variază între 5-

15% la antracit (cărbune superior, deci cu arderea mai completă) şi 40-50% la cărbunii inferiori 

(lignit, turbă). Cenuşa rămâne în cea mai mare parte în focar şi este îndepărtată prin procedee 

mecanice şi hidraulice. Restul este antrenat spre coş de către puternicul curent de aer format în 

camera de ardere, în marile centrale termoelectrice; la trecerea prin coş, cenuşa este captată aproape 

în totalitate.  

O altă sursă importantă generatoare în special de fum şi cenuşă este arderea combustibililor 

solizi, lichizi şi gazoşi în scop domestic. Fumul emis de sobele cu lemne are o culoare albastră 

fumurie şi conţine o cantitate însemnată de materii organice, care se apreciază că pot fi toxice şi 

cancerigene. Tot în scop domestic se ard cantităţi enorme de cărbuni, petrol şi gaze naturale.  

Manifestările poluării atmosferei sunt: ploaia acidă şi efectul de seră. Peştii dispar din lacuri, 

suprafeţele clădirilor şi statuile din marmură sunt corodate, pădurile se usucă. În mod natural, apa 

de ploaie are un caracter slab acid datorită reacţiei sale cu dioxidul de carbon. Ploile acide sunt 

rezultatul reacţiei oxizilor de sulf şi de azot cu apa. Aceşti oxizi se formează în diverse procese 

industriale precum arderea combustibililor în centrale electrice, în motoarele cu ardere internă. 

Contribuţia acidului sulfuric la ploile acide este de 2/3, în timp ce contribuţia acizilor azotului este 

sub 1/3. Efectul de seră se produce ca urmare a captării de către dioxidul de carbon ori alte 

substanţe aflate în atmosfera a radiaţiilor ultraviolete.  
Poluarea solului. Poluarea solului constă în orice acţiune care produce dereglarea 

funcţionării normale a acestuia ca suport şi mediu de viaţă pentru plantele terestre superioare din 
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cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau antropice. Solurile sunt supuse unor procese continue de 

degradare şi alterare. Degradarea reprezintă procesul de mărunţire şi dispersare a rocilor şi 

mineralelor în fragmente mai mici, sub influenţa temperaturii, apei, vântului, gravitaţiei şi 

vieţuitoarelor. Procesul este ireversibil. Alterarea reprezintă totalitatea proceselor chimice la care 

sunt supuse rocile şi mineralele sub acţiunea apei, acizilor minerali, organici şi a sărurilor. 

Degradarea şi alterarea acţionează simultan. Pentru a-şi îndeplini funcţiile, solul trebuie să fie într-o 

formă accesibilă, deci: poros, umed, aerat (cu fracţie mare de goluri). Plantele îşi extrag din sol 

elementele de bază: azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf, bor, fier, mangan, cupru şi zinc. 

Compoziţia chimică a solului este în continuă schimbare, prin procese rapide sau lente 

de pedogeneză, cu implicaţii asupra ecosistemelor. 

Poluarea transfrontieră. Poluarea transfrontieră sau internaţională apare sub forma unor 

efecte defavorabile provocate de un sistem economic dintr-o ţară peste graniţe asupra altor sisteme 

naturale şi economice.  

Poluarea transfrontiera a aerului consta în transportarea maselor de aer poluate din țările 

industrializate în dependență de viteza și direcția maselor de aer cu depozitarea poluanților la 

distanțe foarte mari de țara lor de origine. În conformitate cu datele oferite de Programul European 

de Monitoring și Evaluare (EMEP), referitoare la media importului/exportului substanțelor 

poluante, calculată sub aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator net 

de sulf, oxid de azot și amoniu. Cea mai mare parte din depunerile de sulf provin din Romania 

(32%) și Ucraina (18%), iar depunerile de azot oxidant – în special din Ucraina (15%) și Polonia 

(12%). În conformitate cu calculele efectuate de Centrul de Est de Sintetizare Meteorologică, 

cantitatea depunerilor transfrontaliere de sulf, se micșorează de la nordul țării spre sudul ei, 

constituind pentru localitățile raioanelor Cantemir și Cahul 100 eq/ha/an și nu depășeesc limitele 

admisibile stabilite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), incluse în limitele 250-1500 

eq/ha/an, în funcție de ecosistem.
17

 

 Poluarea transfrontiera a apelor consta în transportarea poluanților sau substanțelor poluante 

prin intermediul fluxului sau torentului de apă a râului Prut sau Dunărea, râuri, care își iau începutul 

pe teritoriul altor țări sau state și tranzitează teritoriul țării noastre, producând schimbări esențiale în 

compoziția chimică sau microbiologică a apei.  

Pentru zona proiectului poluarea transfrontiera este reglementată de actele normative și 

legislative naționale, precum și de documentele internaționale, în primul rând de Convenția privind 

Protecția și Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere și a Lacurilor Internaționale (Helsinki, 

1992) și de Convenția privind Cooperarea pentru Protecția și Utilizarea Durabilă a fluviului 

Dunărea (Sofia, 1994). Toate țările aferente bazinului fluviului Dunărea, poartă responsabilitate și 

duc o evidență strictă a calității apei fluviului Dunărea și afluenților săi. Sistemul național de 

monitoring din Republica Moldova, este responsabil de supravegherea sistematică a râului Prut în 

aria proiectului în or. Cahul și pe fluviul Dunărea în localitatea Giurgiulești. Valorile obținute în 

rezultatul analizelor de laborator, sunt generalizate, sistematizate, evaluate și sistematic difuzate 

Comisiei Dunărene și instituțiilor abilitate din țările vecine cu funcții de control și de luare a 

deciziilor. În cadrul cooperării transfrontaliere, un rol aparte îi revine schimbului reciproc de 

informații și avertizarea în cazul depistării cazurilor de poluare excepțională sau transfrontalieră, 

prin intermediul Centrelor Principale de Alertă (PIAC), amplasate în bazinul fluviului Dunărea, la 

care este parte și Republica Moldova. Datele ultimilor 5 ani (2011-2015), confirmă starea 

satisfăcătoare a calității apei r. Prut și lipsa înregistrării cazurilor de poluare excepțională sau 

accidentală pe cursurile transfrontaliere ale țării.
18
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2.2. Sursele de poluare, cu focusare pe cele întâlnite în raioanele Cantemir 
și Cahul 

2.2.1. Probleme de mediu evidențiate in raioanele Cahul și Cantemir 

În linii generale, problemele de mediu ale sistemului urban Cantemir și Cahul și localităților 

sale pot fi divizate în 3 grupe: 

 efecte poluante asupra mediului înconjurător, care se referă la impurificarea bazinului aerian 

şi poluarea teritoriului cu deşeuri menajere, industriale şi de construcţie; 

 exploatarea iraţională a resurselor naturale, în special, a celor neregenerabile, a materiilor 

prime, a apei etc.;  

 efecte asupra stării de sănătate a oamenilor prin creşterea de îmbolnăviri, sporirea diverselor 

maladii.  

Dacă sursa principală de poluare a resurselor funciare în trecut erau pesticidele, ierbicidele 

fungicidele folosite odinioară în agricultură, astăzi din cauza crizei economice sursa numărul unu de 

poluare pentru localitățile raionului rămân a fi deșeurile menajere, gunoiul de grajd și apele 

reziduale neepurate sau epurate insuficient. Componentele mediului natural au de suferit în urma 

impactului antropic, care generează multiple efecte prin formarea deşeurilor, poluarea aerului şi a 

apei etc. 

Starea ecologică a raioanelor Cahul și Cantemir este mult asemănătoare cu cea a celorlalte 

raioane din republică. Și Cahul și Cantemir se confruntă cu o serie de probleme care pun în 

primejdie sănătatea oamenilor. O problema stringentă la ora actuală pare a fi cea a deșeurilor. 

Deșeurile menajere în ultimul deceniu a depășit volume considerabile, toate tipurile de deșeuri sunt 

depozitate împreună, ocupă suprafețe imense, denaturează aspectul estetic și natural al localităților, 

sunt depozitate haotic și fiind aruncate în locuri neautorizate (râpe, pâraie etc.). Deșeurile sunt una 

din sursele importante de poluare a solului, a apelor, aerului pe teritoriul raioanelor Cahul și 

Cantemir. Pentru diminuarea poluării mediului este necesar ca APL și primăriile localităților 

raioanelor Cahul și Cantemir să asigure un management adecvat al deșeurilor în raion, inclusiv 

construcția depozitelor deșeurilor menajere solide conform cerințelor legislative și normative din 

domeniul mediului. Am văzut în capitolul anterior, că servicii de colectare și evacuare a deșeurilor 

există doar în orașele Cahul și Cantemir și în foarte puține localități rurale, care sunt amplasate mai 

aproape de localitățile urbane. În același timp, întreprinderi de producție, în mod special vinicolă, 

ferme se găsesc pe întreg teritoriul raionului, inclusiv în localitățile rurale. Trebuie să menționăm și 

faptul că fiecare gospodărie generează deșeuri, și cele în localitățile urbane, cât și cele în localitățile 

rurale, multe din aceste gospodării deținând și un număr variat de animale domestice a căror deșeuri 

organice se regăsesc pe malurile râurilor, râulețelor sau la gropile de gunoi neautorizate, ceea ce 

cauzează poluarea apelor și solurilor din regiune. 

Proporții îngrijorătoare capătă poluarea apelor subterane cu compuși din grupul elementelor 

biogene, sulfați, sodiu, potasiu, fluor, etc. Sursa principală de poluare o reprezintă apele reziduale, 

toate tipurile de deșeuri, inclusiv gunoiul de grajd și cel menajer din localități.  

În or. Cahul și unele localități s-a constatat un grad sporit de uzură a sistemelor existente de 

canalizare și a stațiilor de epurare, iar în or. Cantemir din anii 2000, stația de epurare nu mai 

funcționează și apele reziduale neepurate, sunt deversate direct în receptorii naturali, ceea ce duce 

nu doar la poluarea apelor, ci și la răspândirea unui miros neplăcut în lunca Prutului.  

Astfel, din cauza funcționării proaste a stației de epurare ale orașului Cahul, sau 

nefuncționarea ei în orașul Cantemir, apele reziduale ale acestor localități sunt deversate direct în 

râul Prut, ce prejudiciază enorm ecosistemul natural al râului, precum și habitatele păsărilor și 

animalelor. 

O altă problemă stringentă este ca, contrar prevederilor legislației, unii operatori de servicii 

publice de aprovizionare cu apă și canalizare activează în lipsa autorizației de folosință specială a 

apei, care se eliberează în cazul corespunderii tuturor cerințelor și se acordă beneficiarului cu 
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dreptul de utilizare a apelor, de deversare a apelor reziduale în receptori, precum și la alte activități 

cu influență negativă asupra apelor.  

Nu există modalități privind sistarea deversării apelor reziduale, deoarece populația este 

conectată la sistemul de canalizare. Astfel, chiar dacă întreprinderile gestionare ale acestui sistem 

sunt avertizate în privința necesității epurării apelor uzate și activitatea acestora nu se autorizează de 

către organele competente din lipsa de stației de epurare, acestea oricum activează, deoarece nu 

există pârghii de a împiedica exploatarea sistemelor de canalizare.  

Starea sanitaro-epidemiologică a resurselor acvatice în locurile de utilizare a apei (agrement, 

captare, pentru scopuri potabile etc.) denotă că ponderea probelor de ape de suprafață ce nu 

corespund normativelor sanitaro-igienice, conform datelor supravegherii sanitaro-epidemiologice 

din raioanele respective, în anul 2015 a variat de la 30% până la 50%.  

Practici agricole neadecvate. Tot factorul antropic provoacă în mare parte și erodarea 

solului prin acțiunile sale nechibzuite: aratul incorect, cultivarea fără rotație a unor culturi agricole, 

tasarea solului prin utilizarea incorectă a tehnicilor agricole etc., care duc la degradarea continuă a 

terenurilor arabile.  

Efectele schimbărilor climatice. Pe lângă impactul antropic o mare contribuție în acest sens 

o are și natura, și anume: ploile torențiale din perioada caldă a anului, care provoacă spălarea 

stratului de sol fertil de la suprafață, înghețurile târzii de primăvară sau toamnă devreme. 

O altă problemă cu care se confruntă localitățile din zona proiectului este cea a defrișării 

pădurilor. Satele dispun de un procent foarte mic de păduri, însă oamenii nu înțeleg că dacă vor 

continua defrișarea în asemenea mod barbar, “plămânii” satului cu timpul pot dispărea. În acest sens 

acum câțiva ani s-a interzis strict tăierea copacilor, fiind luate cele mai drastice măsuri împotriva 

celor care încalcă legea și acest subiect este mereu în vizorul administrației primăriilor. Astfel, la 

ora actuală starea pădurilor raioanelor atestă un procent mic, comparativ cu alte raioane ale 

republicii, cu excepția luncii Prutului, care mai păstrează unele sectoare de pădure de luncă 

inundabilă. Deja de trei ani localnicilor le este interzis pășunatul aici, astfel plopii care au fost 

plantați în lunca Prutului și plantele tipic de stepă sunt aproape ca odinioară.  

Problemele legate de braconaj sunt foarte mult simțite în ceea ce privește pescuitul și 

vânatul păsărilor acvatice din bazinul râului Prut. Se vânează îndeosebi rața sălbatică, gâsca 

sălbatică. În acest sens deja de câțiva ani buni în perioada de înmulțire a peștilor autoritățile interzic 

cu strictețe pescuitul, dând amenzi foarte mari. Dar cu regret, în lacul Beleu și sistemul de lacuri 

Manta, acest proces al pescuitului și vânatului ilicit continua și în prezent, necătând la toate 

restricțiile existente.  

Acestea ar fi cele mai importante probleme ecologice de pe teritoriul raioanelor Cahul și 

Cantemir, unele fiind luate în vizorul autorităților locale, altele fiind ignorate. 

2.2.2. Evacuarea substanțelor poluante de la activitatea industrială din 
raioanele Cahul și Cantemir  

Sectorul industrial, comparativ cu alte ramuri, are un impact major asupra mediului 

înconjurător. Datorită cantităţii mari de impurităţi degajate, acest impact se reflectă asupra tuturor 

componentelor de mediu. Industria deversează ape cu conţinut mare de reziduuri, care dacă nu sunt 

epurate, pot contamina obiectele acvatice punând în pericol fauna piscicolă. 

Impactul asupra stării de calitate a mediului produs de activităţile industriale depinde de 

specificul lor. Industria alimentară este un poluator al apelor, cu conţinut de substanţe organice, 

elemente biogene, materii în suspensie etc. Industria uşoară, reprezentată prin producţia de 

confecţii, textile, încălţăminte, este un poluator atât al atmosferei prin compuşi organici volatili, 

pulberi, cât şi al apelor. Energia termică este principalul poluator al atmosferei prin emisiile de gaze 

rezultate la arderea combustibililor solizi şi lichizi şi emisiile de pulberi. 

Impactul industriei asupra mediului este exprimat prin cantitatea totală de substanţe 

dăunătoare formate la sursele staţionare de poluare și eliminate în aerul atmosferic. Astfel, conform 

datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2015 în raioanele Cantemir și Cahul au fost evacuate  
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în total în aerul atmosferic 451 tone de substanțe poluante, ceea ce constituie 23,98% din cantitatea 

de substanțe poluante evacuate în aerul atmosferic în regiunea de sud a Moldovei (tabelul 10). 

Tabel 10. Evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic de către sursele staționare ale 

agenților economici pe raioane/regiuni și ingrediente, tone 

Regiunea/raionul 

Total Solide 

Gazoase si 

lichide 

Dioxid de 

sulf 

Oxid de 

carbon 

Oxid de 

azot 

Total Sud 1 881 484 1 397 262 463 126 

Cahul 316 64 252 21 38 14 

Cantemir 135 29 106 8 33 28 

Sursa: www.statistica.md  

Deși, urmărind evoluția în timp, cantitatea substanțelor poluante, evacuate în aerul atmosferic 

de la sursele staționare din raionul Cahul are o tendință de scădere, iar pentru cele din raionul 

Cantemir – o tendință de creștere. Astfel, în perioada anilor 2010-2015, volumul acestora a scăzut în 

raionul Cahul de la 519 tone în 2010, la 316 tone în 2015. În raionul Cantemir volumul evacuărilor 

substanțelor poluante în aerul atmosferic a crescut din 2010 de la 104 tone la 135 tone în 2015, deși 

în această perioadă cele mai mari evacuări au fost înregistrate în anul 2014 – de 207 tone (tabelul 

11). 

Tabel 11. Evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic de către sursele staționare pe 

raioane/regiuni și ani 
Regiune/raionul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Sud 2 105 2 098 1 939 2 146 2 083 1 881 

Cahul 519 512 518 757 426 316 

Cantemir 104 100 82 84 207 135 

Sursa: www.statistica.md  

Pe lângă activitatea agricolă, care utilizează preponderent fertilizanți chimici în raioanele 

Cantemir și Cahul, poluând solurile și apele de suprafață și cele freatice, precum și pe lângă 

creșterea animalelor, care generează deșeuri organice, fiind aruncate la gropile de gunoi 

neamenajate, în cea mai mare parte, sau direct în apropierea cursurilor de apă, constituind o sursă 

importantă de poluare a apelor, industria din aceste raioane are un role la fel de important în 

procesul de poluare a mediului înconjurător. 

Activitatea industrială este un generator de substanțe poluate atât în aerul atmosferic, cât și o 

sursă de poluare a apelor de suprafață prin evacuarea apelor uzate neepurate în mediul natural sau a 

apelor uzate cu depășiri normative în sistemul centralizat de canalizare a localităților, care dispun de 

astfel de sisteme (or. Cahul și or. Cantemir), precum și prin generarea de deșeuri de producție, 

evacuate la gropile de gunoi ale localităților sau în mediul natural. Astfel, este foarte important să 

cunoaștem genul de producție a fiecărei întreprinderi și să monitorizăm modul în care aceste 

întreprinderi gestionează evacuările de substanțe poluante în aerul atmosferic, în apele de suprafață 

sau în sistemele centralizate de canalizare, precum și modul de evacuare a deșeurilor de producție, 

în mod special că unele din ele pot fi toxice, având un impact mai mare asupra mediului 

înconjurător. Din păcate nu se face o evidență statistică cu privire la evacuarea apelor uzate sau a 

deșeurilor de producție de la întreprinderi, pe genuri de activitate, în profil teritorial, pentru a putea 

face o analiză mai amplă cu privire la impactul adus mediului de către fiecare gen de activitate 

industrială în zona proiectului. Însă, pentru a ne face o imagine per ansamblu cu privire la 

potențialul de poluare, am reflectat activitatea industrială din raioanele Cahul și Cantemir pe 

principalii indicatori în anexa 1 a manualului. 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/


37 
 

2.2.3. Deversarea substanţelor poluante în obiectele acvatice de suprafaţă din 
raioanele Cahul, Cantemir. 

Deversarea apelor uzate. În anul 2014
19

 în Republica Moldova au fost evacute în bazinele 

acvatice un volum de 670 mil. m
3 

de ape uzate, din care doar 87 mil. m
3
 au fost normativ epurate.  

Captarea apei din obiectivele acvatice naturale este în descreştere în raioanele Cahul şi 

Cantemir din 2008 în 2014: în r-nul Cahul de la 4,2 la 3,5 milioane m
3
, iar în r-nul Cantemir de la 

1,7 la 1,0 milioane m
3
 (Figura 15) 

Figura 15. Captarea apei din obiectivele acvatice naturale în raioanele Cahul şi Cantemir din 2008 

în 2014, milioane m
3
. 
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Sursa: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2015/Anuar_statistic_2015.pdf   

În ultimii ani se observă o reducere cantitativă a deversărilor apelor uzate. Volumul apelor 

uzate evacuate în bazinele de suprafaţă în perioada anilor 2002- 2014
20

 a scăzut de la 696 până la 

670 mln.m
3
.    

Însă datorită funcţionării insuficiente a staţiilor de purificare a apelor uzate cantitatea 

poluanţilor în apele uzate evacuate din sursele organizate,  precum şi concentraţia  

maxim admisibilă  permisă de normativele în vigoare, se menţine peste limita admisă de autoritatea 

de mediu. 

Volumul apelor uzate, epurate insuficient, deversate în obiectivele acvatice s-a micşorat în 

această perioadă de la 18,9 până la 8,7 mln.m
3
, dar volumul apelor fără epurare s-a mărit de la 0,5 

până la 1,4 mln. m
3
. 

În anul 2015 Agenţia Ecologică Cahul a prelevat și a analizat probe ale apelor uzate de la 

6 spălătorii auto din or. Cahul (SRL ,,Bemol Retail” , SRL ,,L. Bargan”, SRL,, Gama Lux ”: SRL 

,,Tehcomplos- Petrol”, SRL Î.I ,,Niculilseanu”, SRL ,,ElitVadimax”), constatând depăşiri normative 

la următorii indici: suspensii - de 2,0- 7,0 ori, CCO-Cr –  de 2,4-7,0 ori, CBO5- de 4,7-16,0 ori.   

De asemenea, a fost verificată:   

 Staţia de epurare a SRL „Vierul Vin”, r-nul Cahul. În urma efectuării analizelor la ieşire s-

au depistat depăşiri mai esenţiale la amoniu, nitriţi, substanţe suspendate. 

 Staţia de epurare de pe teritoriul staţiei CFM din s. Giurgiuleşti, r-ul Cahul. Probe de control 

au fost prelevate la ieşire din staţia de epurare. În urma efectuării analizelor s-au depistat 

depăşiri la următorii ingredienţi: substanţe suspendate –  de 1,4 ori; CCO-Cr –  de 1,2 ori; 

CBOtotal – de 2,2 ori; N-NH4
+
 –  de 0,5 ori; fosfaţi (PO4

3-
) – de 1,2 ori; N-NO2

-
 –  de 1,4 

ori. 

 SA ”Bere Unitanc”, or. Cahul, a fost prelevată o probă de apă din fântâna de acumulare 

 a apelor uzate la ieşire. În urma efectuării analizelor s-au depistat depăşiri la următorii 

ingredienţi: CCO-Cr  – de 89,0 ori; CBOtotal - de 200,0 ori; substanţe suspendate – de 14,2 

ori, PO4
3 
– de 10,1 ori.  

                                                           
19

 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2015/Anuar_statistic_2015.pdf  
20

 Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat – 2015 „ Protecţia mediului în Republica Moldova”. Inspectoratul Ecologic 

de Stat, Chişinău: 2016, 363 p 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2015/Anuar_statistic_2015.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2015/Anuar_statistic_2015.pdf
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 SRL Valiexchimp”, s. Văleni. În urma efectuării încercărilor depăşiri ale limitelor 

admisibile nu s-au înregistrat. 

 r-nul Cahul, sector agricol Luceşti, „Combinatul de vinuri Cricova”, SA. Proba a fost 

prelevată din fântână arteziană. Depăşiri a normativelor nu s-au depistat. 

 r-nul Cahul, sector agricol Găvănoasa, „Combinatul de vinuri Cricova”, SA. Proba a fost 

prelevată din fântână arteziană. Depăşiri a normativelor nu s-au depistat. 

Inspecţia Ecologică Cantemir pe parcursul anului 2015 a controlat 12 întreprinderi:  

 Staţia de epurare a fabricii de vin S.A. ,,Imperial vin”, s. Pleşeni, r-ul Cantemir. Probe 

de control au fost prelevate la intrare şi ieşire. La ieşire de la staţia de epurare s-au depistat 

depăşiri la următorii ingredienţi: CCO- Cr –  de 5,7 ori; amoniu (N-NH4
+
) - de 1,0 ori; 

fosfaţi (PO4
3-

) - de1,2 ori; substanţe suspendate - de 6,0 ori. 

 fabrica de vin S.A. ,,Imperial vin”, r-ul Cantemir, s. Pleşeni, staţia de epurare, unde au fost 

prelevate 4 probe. Probe de control au fost prelevate la intrare şi ieşire. În urma efectuării 

analizelor la ieşire de la staţia de epurare  s-au depistat depăşiri la următorii ingredienţi: 

CCO- Cr  –  de 1,5 ori; amoniu (N-NH4
+
) – de 1,2 ori;  fosfaţi (PO4

3-
) – de 1,1 ori; 

substanţe suspendate - de 1,5 ori. 

 SRL ”Tartcomvin”, fabrica de vin, r-nul Cantemir, s. Tartaul. Proba a fost prelevată la ieşire, 

rezervorul nr. 1. În urma efectuării analizelor la ieşire s-au depistat depăşiri la următorii 

ingredienţi: CCO-Cr –  de 4,0 ori; substanţe suspendate –  de 10,2 ori; amoniu (N-NH4
+
) – 

de 2,0 ori. 

2.2.4. Poluarea zonei umede de importanță internațională ”Lacurile Prutului de 
Jos” de la industria de extragere a petrolului 

O problemă pentru Zona umedă Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos”, care include și 

Rezervația științifică ”Prutul de Jos”, este extragerea de petrol din una din sonde care se află 

în apropiere de zona strict protejată a rezervaţiei, la circa 200 m de locurile de cuibărire a 

păsărilor de apă. Petrolul se extrage pe o platformă cu o suprafaţă de 40 m
2
 înconjurată de 

jur împrejur de apă.
21

  

Articolul 26 al Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr. 1538 din  

25.02.1998
22

 prevede ca în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţile ce pot conduce la 

dereglarea evoluţiei fireşti a proceselor naturale, în special: b) explorarea şi extragerea resurselor 

naturale, cu excepţia celor de importanţă naţională (petrol, gaze naturale), cu condiţia respectării 

cerinţelor speciale de protecţie a mediului înconjurător stabilite de către autoritatea centrală abilitată 

cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.  

Deoarece extragerea petrolului are loc din sonde, care se află în apropiere de zona protejată a 

rezervaţiei, se impune implementarea măsurilor de protecţie a componentelor mediului (apă, aer, 

sol) conform Directivelor UE, perfectarea mecanismului de control asupra activităţii de explorare şi 

extragere a zăcămintelor naturale din rezervaţiile ştiinţifice şi de aplicare a sancţiunilor mai drastice 

pentru încălcarea legislaţiei de mediu. 

In conformitate cu anexa V din Directiva Cadru Apa, informaţiile furnizate de sistemul de 

monitoring al apelor de suprafaţă sunt necesare inclusiv pentru clasificarea stării corpurilor de apă 

(având in vedere atât starea ecologică, cât și cea chimică); proiectarea eficientă a viitoarelor 

programe de monitoring; evaluarea schimbărilor pe termen lung datorită cauzelor naturale şi 

activităţilor antropice; estimarea încărcărilor de poluanţi transfrontalieri sau evacuaţi în mediul 

marin; evaluarea schimbărilor în starea corpurilor de apă identificate ca fiind la risc, ca răspuns la 

aplicarea măsurilor de îmbunătăţire sau prevenire a deteriorării; stabilirea cauzelor datorită cărora 

corpurile de apă nu vor atinge obiectivele de mediu şi a impactului poluărilor accidentale; evaluarea 

conformităţii cu standardele și obiectivele ariilor protejate; cuantificarea condiţiilor de referinţă 

pentru apele de suprafaţă. 
                                                           
21

 https://inlumeamare.wordpress.com/2015/03/26/lacul-beleu-un-rai-al-pasarilor-pestilor-si-plantelor-acvatice/ 
22

 MO Nr. 66-68, art. Nr.: 442 din 16.07.1998, ultima modificare LP200 din 12.07.13, MO191-197/06.09.13 art.617 

https://inlumeamare.wordpress.com/2015/03/26/lacul-beleu-un-rai-al-pasarilor-pestilor-si-plantelor-acvatice/
http://lex.justice.md/md/349420/
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Astfel lacul Beleu, conform Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a 

stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, este inclus în Reţeaua de monitorizare a stării apelor 

de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova sub nr. 52: Lacul natural Beleu, satul Slobozia-Mare, 

r-nul Cahul, latitudinea nordică – 45
0
35'12,88", longitudinea estică – 28

0
09'09,65", altitudinea – 5. 

Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă în Republica Moldova revine 

Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În Programul de activitate al Centrului de Monitoring al 

Calităţii Apelor de Suprafaţă al acestuia se prevede evaluarea de 4 ori pe an a indicatorilor fizico-

chimici de calitate a apei din lacul Beleu.
23

 

                                                           
23

 HG nr. 932 din  20.11.2013, Anexa nr. 1: Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă. Parametrii 

fizico-chimici, procedurile şi măsurile tehnice necesare pentru monitorizarea acestora 
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Studiu de caz 1. Poluarea apei lacului Beleu cu ţiţei. 

 Caracteristica ţiţeiului de Văleni. 

Ţiţeiul de Văleni este dens ( la temperatura de 28
0
C viscozitatea este de 150,8 MPa.c) şi greu cu gravitaţia de 

20
0
. El curge încet din motiv că presiunea naturală este mică (0,9 MPa). După concentraţia compuşilor sulfului şi calitatea 

produselor petroliere se face clasificarea tehnologică a ţiţeiului. Ţiţeiul de Văleni are conţinutul de sulf de 0,35 g/kg, ceea 

ce-l atribuie la clasa 1 de clasificare tehnologică a ţiţeiului (0-0,5% S). Conţinutul gazelor constituie 6,7 m
3
/t; coeficientul 

volumului este de 1,023 m
3
/t.  

 Procesul tehnologic, formarea apelor uzate şi caracteristica acestora la sondele din s. Văleni. 

Ţiţeiul se extrage din subsol prin intermediul sondelor executate cu sistemul umed intensificând fluxul de ţiţei 

hidrodinamic şi prin diferite metode fizico-chimice. Odată cu ţiţeiul se aduc la suprafaţă ape de zăcământ puternic 

mineralizate — sărate.  

Separarea gazelor de amestecul de ţiţei şi apă se face la parcurile de separatoare în rezervoare, folosind ulterior 

gazele pentru uz local.  

Gazele separate sunt dirijate la instalaţia de degazolinare. După obţinerea gazolinei, gazele sunt pompate spre 

consumatori iar gazolina este transportată la rafinării.  

Separarea ţiţeiului de apa de zăcământ şi de sărurile dizolvate, operaţie cunoscută sub numele de deshidratare şi 

respectiv de desalinizare se realizează în parcul central de tratare şi de depozitare a ţiţeiului din s. Văleni.  

În rezultatul realizării operaţiilor de explorare şi extragere a petrolului a avut loc poluarea apei lacului 

Beleu şi a solului din s. Slobozia Mare, raionul Cahul cu produse petroliere. 

 Impactul activităţii de explorare şi de extragere a ţiţeiului asupra lacului Beleu. 

Nivelul de poluare cu produse petroliere a apelor lacului Beleu în aria de activitate a companiei REDECO a fost 

evaluat la 9.06.2004 de laboratorul IES. Informaţia obţinută este demonstrată grafic în figura şi reprezintă indicele de 

poluare a apelor de suprafaţă în zona sondelor de ţiţei nr. „H, CD, 23, 33, C, 76, 84, 83” a companiei REDECO SRL 

amplasate în lacul Beleu, s. Văleni. Indicele menţionat constituie valori în intervalul de la 52 până la 392 (figura 14). 

Figura 16. Nivelul de poluare cu produse petroliere a apei lacului Beleu în aria de activitate a companiei 

Redeco. Datele din 09.06.2004 ale laboratorului AES 
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Sursa: Holban V. – IES; Sandu Maria – INECO; Ungureanu D. – UTM; Vicol M., Usatâi M. - Institutul de Zoologie 

AŞM, Şalaru -  CNŞPMP. Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică. STAREA MEDIULUI ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2003 (raport naţional). Chişinău, 2005, p. 48-54 

Rezultatele analizei  de către Laboratorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a probelor de apă recoltate în 

2006 din zona de activitate a companiei REDECO (zona umedă Prutul de Jos,  lacul Beleu) demonstrează de asemenea 

poluare cu produse petroliere în jurul sondei, văzută şi cu ochiul liber (pete de ţiţei). Datele obţinute în 2006 demonstrează 

prezenţa ţiţeului în apa lacului Beleu: 

 Concentraţia medie a produselor petroliere la data de 15.06.06, adâncimea de 0,5 m, constituie 0,055 mg/L (1,1 

CMA). 

 Concentraţia medie a produselor petroliere pe data de 19.07.06, adâncimea 1,2 m, constituie 0,1025 mg/L (2,05 

CMA). 

 Concentraţia medie a produselor petroliere la data de 03.08.06 în intervalul adâncimilor 1,5-2,2 m constituie 0,72 

mg/L (14,4 CMA). 

Concentraţia medie a conţinutului produselor petroliere în apa lacului Beleu constituie 0,4 (0,055-0,72)  

mg/L (8 CMA). 

Starea ecologică a apei lacului Beleu din anii ulteriori. Studiul efectuat în anii 2009-2013 denotă că, calitatea 

apei lacului Beleu a fost după Indicele de Poluare a Apei (IPA) de clasa II de poluare (IPA=0,78, curată) în 2009 şi clasa 

III (IPA=1,21, moderat poluată) în 2012. În a. 2013 apa lacului a avut o mineralizare medie (cca 500 mg/dm
3
, clasa I de  
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calitate), conţinutul oxigenului dizolvat a variat de la 9,44 la 10,17 mg/dm
3
 (clasa I de calitate), cel al nitriţilor de la 

0,022 la 0,11 (1,7 CMA, clasa I-II de calitate), produsele petroliere au ajuns la 0,23, în 2012 – 0,24 mg/dm
3
 (4,6-4,8 

CMA, clasa II-III de calitate).  

Indicatorii fizico-chimici a apei din lac, determinaţi în prezentul studiu (anii 2014-2015), după concentraţia 

ionilor de clor, amoniu, a nitraţilor, a substanţelor tensioactive anionice, valoarea CBO5 şi a mineralizării clasifică apa 

lacului Beleu în clasa I de calitate a apelor de suprafaţă. După pH, duritate, conţinutul de sulfaţi, nitriţi şi fosfor total 

apa lacului în toate secţiunile este de clasa I-II de calitate.   

Rezultatele cercetării au marcat o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm
3
 (gârla Rotaru –

Manolescu) la  267 mg/dm
3
 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de calitate în apa din gârla Manolescu, unde clasa 

de calitate este V->V, iar  după cel al produselor petroliere - clasa III. Capacitatea de autoepurare a apei din lac este 

mică şi are valori cuprinse între 0,12 şi 0,19, ceea ce este de 1,2-2 ori mai mică ca a celei din r. Prut (0,25), corelând 

pozitiv cu valorile  CBO5, CCO-Cr şi timpul de oxidare biochimică a ionilor de amoniu. 

În anul 2012 conţinutul produselor petroliere în apa lacului Beleu a constituit 0,05-0,24 mg/L(1-4,8 CMA), 

în anul 2013 apa lacului (s. Slobozia Mare) are un conţinut maxim de produse petroliere - 0,23 mg/dm
3
 (4,6 CMA).  

Pe 14.11.2014 şi 27.05.2015 concentraţia produselor petroliere în diferite secţiuni de monitorizare a variat de la 

0,03 la 0,1 mg/L, ce corespunde clasei I-III-a de calitate a apei lacului Beleu în diferite puncte de supraveghere.  

 Analizând parametrii chimici ai apei lacului Beleu şi Rotunda (mai 2015) s-a constatat că concentraţia substanţelor 

organice (consumul chimic de oxigen CCO-Cr) variază de la 10,6 (lacul Rotunda) până  la 28,4 mgO2/dm
3
. Consumul 

biochimic de oxigen CBO5 de asemenea este max. 3,17 mgO2/dm
3
 (lacul Beleu) - valoare caracteristică potenţialului 

maxim. Apa recoltată în diferite anotimpuri după CBO5 şi CCO-Cr se încadrează în clasa I-II de calitate cu excepţia 

probei de primăvară din lacul Beleu, în preajma activităţii de extragere a petrolului (clasa I-III de calitate). Capacitatea 

de autoepurare (CA) a apei, care reprezintă totalitatea proceselor naturale hidrodinamice, chimice, biochimice, ce au loc 

în ape, care joacă rolul de îmbunătăţire a calităţii apei până la particularităţile şi proprietăţile unei ape naturale 

nepoluate, şi care este funcţie de anotimp de asemenea este diferită în apele cercetate. Capacitatea de autoepurare a apei 

r. Prut este medie (0,26), fiind de 1,2-4 ori mai mare ca a celei din lacul Beleu, care este cu valori cuprinse între 0,04 

(practic lipsă) şi 0,24 (figura 15). 

Figura 17. Capacitatea de autoepurare a apei din lacul Beleu, Rotunda în comparaţie cu r. Prut (iarna, 

primăvara, vara, 2015). Lacul Beleu: 1-3 (gârlele Rotaru şi Manolescu, lângă extragerea petrolului - iarna, primăvara, 

vara), 4-5 (gârlele Rotaru şi Popovca - iarna, primăvara), 6-7 (Girla Manolescu - primăvara, vara), 8 (s. Slobozia Mare); 

9. lacul Rotunda, s. Manta; 10-11, r. Prut, s. Văleni (primăvara, vara) 
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Sursa: Maria Sandu, Anatol Tarita, Raisa Lozan, Natalia Zgircu, etc. ECOLOGICAL POTENTIAL OF SURFACE 

WATERS IN NATURAL SCIENTIFIC RESERVE “LOWER PRUT”.Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial 

and Ecological Chemistry. 2016, 11(1), p. 21-26 

Capacitatea de autoepurare are trend pozitiv în corelarea atât cu valorile consumul biochimic (CBO5) (y = 

0,085x + 2,2833,  r
2 

= 0,2653), chimic (CCO-Cr) de oxigen (y = 0,85x + 15,8, r
2
 = 0,1167), cât şi timpul de nitrificare a 

ionilor NH4
+
: etapa NH4

+
 → NO2

- 
 (y = 1,5x + 8,  r

2
 = 0,75) şi NO2

-
 → NO3

- 
( y = 4,5x + 8, r

2
 = 0,9643).  Astfel se 

evidenţiază influenţa substanţelor greu degradabile chimic (CCO-Cr), dar şi a celor ce degradează biochimic în procesul 

de autoepurare şi nitrificare a ionilor de amoniu din apa lacului Beleu. (Cercetări ştiinţifice din 2015 ale Institutului de 

Ecologie şi Geografie, Proiectul aplicativ 15.817.02.21A „Evaluarea integrată a impactului antropic asupra 

ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor 

Directivelor UE” (Conducător: Dr. Tărîţă Anatol) în colaborare cu SHS.) 
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MODULUL 3: MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE 

POLUARE A APEI 
Monitoring-ul reprezintă un sistem de observare, evaluare și prognozare a stării mediului 

ambiant. Monitorizarea calității apei presupune efectuarea investigațiilor sau a observaților asupra 

unui ecosistem acvatic în mod repetat după anumite perioade de timp. Aceasta permite evaluarea 

calității apei și determinarea gradului de siguranță în timpul înotului, pescuitului și utilizării apei 

pentru băut. Datele obținute în urma monitorizării pot fi folosite la evaluarea stării ecosistemelor 

acvatice și identificarea schimbărilor sau tendințelor de schimbare a calității apei pe parcursul 

timpului. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a identifica problemele concrete legate de poluare, 

pentru a determina dacă regulamentele cu privire la poluare sunt respectate și după eforturile de 

imbunătățire se încununează de succes. 

Datele colectate de voluntari pot fi folosite de către agenţiile de stat și cercetătorii știintifici 

pentru a evalua schimbările în calitatea apei pe termen lung. Voluntarii antrenați în monitorizare 

pot, de asemenea, ajuta autorităților publice locale, depistând problemele acute ce țin de poluare, 

cum ar fi fisurile în sistemele de canalizare care necesita atenție instantanee ş.a. 

Indiferent de faptul dacă se colectează sau nu date pentru a fi prezentate unei agenții de stat 

sau universităţi, monitorizarea calității apei poate fi utilă la ameliorarea situației bazinului acvatic 

investigat. Monitorizarea poate scoate în evidență bazinele acvatice degradate, stabili ordinea 

prioritară de ameliorare a situației acestora. Monitorizarea continuă după asanare ajută la 

înregistrarea beneficiilor și succeselor realizate, precum și poate dezvălui necesitatea de asanare 

suplimentară. 

Există multiple metode de monitorizare disponibile, însă metoda aleasă depinde de scopurile 

trasate. Monitorizarea poate fi efectuată la stații stabilite, în mod regulat, în locuri selectate și după 

necesitate, în mod temporar sau sezonier (de exemplu, pe plaje în timpul verii), sau în cazurile de 

urgenţă (cum ar fi după răspândirea unei intoxicaţii). 

3.1. Sistemul de supraveghere a calității componentelor de mediu în zona 
proiectului 
Sistemul naţional de monitorizare cuprinde două tipuri: monitorizarea de supraveghere și 

monitorizarea operaţională.  

Monitorizarea de supraveghere a apelor de suprafaţă, inclusiv râuri transfrontaliere, se 

efectuează de Serviciul Hidrometeorologic de Stat în baza reţelei staţionare de posturi hidrologice. 

Rețeaua de monitorizare de supraveghere a apelor din Republica Moldova este inclusă în 

Regulamentul privind monitorizarea și evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă și a apelor 

subterane (2013). Ea se elaborează în conformitate cu starea hidrologică, ecologică și hidrochimică 

a bazinului acvatic, în baza unor investigaţii prealabile, care includ colectarea și analiza informaţiei 

privitor la clasa și calitatea apei, tipurile de folosinţă a bazinului acvatic, starea lui ecologică, 

sursele de poluare punctiforme și difuze, distanţa de la staţiile de observaţii hidrologice, precum și 

evidenţierea unei liste a poluanţilor specifici. 

Reţeaua de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă, în dependenţă de scopurile propuse, 

inclusiv de cercetare, cuprinde și sectoare (sau tronsoane) transfrontiere comune de monitorizare, 

stabilite în baza acordurilor sau tratatelor de colaborare, cu stipularea în programele de monitorizare 

comune a numărului și amplasării punctelor de monitorizare, graficului de prelevare, modului de 

difuzare a informaţiei, precum și evaluarea în comun a calităţii apei ecosistemelor transfrontaliere. 

Punctele principale de prelevare sunt fixate prin coordonatele GPS. 

Periodicitatea prelevării depinde de tipul de monitorizare, care include punctul dat de 

observaţii.  

Frecvenţa monitorizării se stabilește, ţinând cont de variabilitatea parametrilor care se pot 

schimba atât sub influenţa condiţiilor naturale, cât și ca rezultat al impactului antropic.  
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Frecvenţa monitorizării trebuie să permită estimarea stării ecologice și a calității apelor de 

suprafață în fiecare bazin acvatic prin stabilirea și întreţinerea unui număr suficient de puncte de 

monitorizare, astfel încât să asigure o descriere coerentă și cuprinzătoare a stării apelor de suprafață 

în cadrul fiecărui district al bazinelor hidrografice și să depisteze tendinţele evoluţiei factorului 

antropic. 

Pentru apele de suprafață supuse riscurilor cantitative și calitative, reţeaua de monitorizare și 

frecvenţa monitorizării trebuie să fie suficientă pentru a permite evaluarea impactului uman și 

prevenirea degradării ecosistemelor. În cazuri excepționale (poluare accidentală), prelevarea 

probelor se coordonează reieșind din condițiile create. Prelevatorii trebuie să ia în considerare că în 

unele râuri sau cursuri de apă există pericole chimice, bacteriologice, virotice sau zoologice. 

Pentru monitorizarea de supraveghere prelevarea probelor are ca scop evaluarea stării 

tuturor apelor din cadrul fiecărui bazin sau subbazin hidrografic (conform punctelor și indicatorilor 

stabiliți în Regulamentul privind monitorizarea și evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă și 

a apelor subterane(2013)), necesare pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului, evaluarea 

tendinței de variație pe termen lung a calității și cantității resurselor de apă, elaborarea criteriilor de 

evidenţiere a corpurilor de apă la nivel administrativ-teritorial, precum și elaborarea eficientă a 

programelor optimizării sistemului național de monitorizare.  

Monitorizarea operaţională se efectuează pentru corpurile de apă ce riscă să nu 

îndeplinească obiectivele de protecţie a apelor. 

În cazul monitorizării de investigare prelevarea materialului are ca scop identificarea 

cauzelor depășirii limitelor cerințelor de calitate pentru ape, pentru certificarea factorilor, din cauza 

cărora bazinul acvatic nu poate atinge obiectivele de mediu, cât și pentru identificarea mărimii și 

impactului poluărilor accidentale.  

Materialul este colectat din zonele supuse poluării (în amonte și aval de sursa de poluare) în 

cadrul unui plan sau program de urgență, pentru obținerea informației necesare în vederea elaborării 

măsurilor speciale de remediere a efectelor poluării accidentale. 

În conformitate cu standardul ISO 5667-1: 2006, sunt stabilite trei sarcini principale de 

recoltare a probelor: 

 monitorizarea calității apei pentru implementarea acțiunilor pe termen scurt; 

 monitorizarea calității apei pentru identificarea modificărilor pe termen lung; 

 monitorizarea calității apei pentru identificarea surselor de poluare. 

Sunt evidențiate diferite tipuri de programe de colectare a probelor: 

 Programul de control al calității include verificarea respectării standardelor și normativelor 

de calitate a apei. Aceste programe sunt utilizate cel mai frecvent de serviciile de control și 

supraveghere de stat. 

 Programul de apreciere a calității apei include determinarea concentrațiilor substanțelor într-

o anumită perioadă de timp. Programele pot fi episodice, concepute pentru un studiu 

specific, pe termen scurt (pentru observații rare, dar sistematice) sau pe termen lung (pentru 

observații de rutină, sistematice). Programele pe termen scurt și cele pe termen lung se 

bazează, de asemenea, pe investigații științifice privind evaluarea stării apelor studiate. 

 Programul de cercetare a poluării constă în identificarea surselor de poluare, determinarea 

concentrațiilor și proceselor de migrație a poluanților în bazinul acvatic. Aceste programe 

sunt bazate pe cunoașterea naturii poluanților și frecvența contaminării. Cea din urmă 

determină periodicitatea colectării. Programele de cercetare prevăd nu doar constatarea 

situației și factorilor determinanți, dar și obținerea materialelor pentru elaborarea noilor 

metodologii, stabilirea indicatorilor noi de calitate, în special integrali, în baza investigațiilor 

de bioindicare, biotestare și celor ecotoxicologice. Ele constau în colectarea simultană a 

probelor de apă, suspensii, mâluri și organisme acvatice, pentru investigarea complexă 

calitativă și cantitativă a proceselor de migrație a substanțelor chimice și fluxurilor de 

materie și energie, descifrarea și evaluarea proceselor producțional-destrucționale, de 

autoepurare și poluare secundară. 
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Toate tipurile de programe de monitorizare trebuie să conţină lista parametrilor principali, 

metodele de analiză a acestora și programul de colectare a probelor, care prevede localizarea 

punctelor de colectare, frecvență colectării, tipurile de probe, metodele și tehnicile de colectare, 

metode de manipulare a probelor.  

O bună parte de proceduri deja sunt stipulate în standardele internaţionale (ISO), europene și 

cele ale unor ţări separate (de exemplu, GOST). 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) din cadrul Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor 

mediului (aer atmosferic, precipitaţii atmosferice, radioactivitatea componentelor mediului, ape de 

suprafaţă, sol, aluviuni acvatice) şi în acest scop dispune de o reţea de laboratoare, posturi şi 

secţiuni de monitoring amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova (figura 18).  

Figura 18. Monitorizarea calității componentelor de mediu pe teritoriul Republicii Moldova, anul 

2015  

 
Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat  

3.2. Metode de monitorizare 
Monitorizarea aerului și a precipitațiilor atmosferice. Centrul Monitoring al Calităţii 

Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului (CMCAARM) din cadrul DMCM a SHS reprezintă 

laboratorul național de supraveghere a calității aerului atmosferic, a precipitațiilor atmosferice și a 

radioactivității mediului. 



45 
 

În scopul realizării clauzelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 

distanţe lungi, (ratificată de Republica Moldova în 1995), în anul 2007 a fost restabilită şi dotată cu 

echipament modern staţia de control asupra poluării transfrontiere din or. Leova, unde s-au iniţiat 

observaţii privind calitatea aerului atmosferic conform Programului EMEP (Programul comun 

pentru observări şi evaluarea transferului poluanţilor la distanţe mari în Europa). La această stație, 

care monitorizează calitatea aerului din zona sudică a republicii, sunt supravegheați poluanți de 

nivelul I (compuşii anorganici în precipitaţii şi aerul atmosferic: sulfaţi, nitraţi, cloruri, amoniu, 

sodiu, potasiu, calciu, magneziu, dioxidul de sulf, ozonul troposferic şi pulberile în suspensie cu 

fracţia 10 mkm în aer, pH şi electroconductivitatea în precipitaţiile atmosferice). Totodată se 

monitorizează parţial şi compuşii conform nivelului II (în aer şi precipitaţii atmosferice poluanţii 

organici persistenţi, în special bifenilii policloruraţi şi hidrocarburile poliaromatice, iar metalele 

grele în precipitaţii). Începând cu 2010, au fost începute investigaţii privind determinarea 

carbonului elementar şi organic în baza pulberilor în suspensie PM10 mkm. Totuși, în ultimii câțiva 

ani, concentrațiile de amoniac, ioni de amoniu, ioni de calciu, magneziu, sodiu și potasiu nu au 

putut fi detectate din motive tehnice și lipsa surselor financiare pentru înlocuirea pieselor.  

Observaţii asupra poluării precipitaţiilor atmosferice în regiunea Dunării de Jos mai sunt 

efectuate regulat la stațiile meteorologice din or. Leova și or. Cahul și se investighează după 

următorii indicatori: SO4
-
, Cl

-
, HCO3, NH4

+
, conductivitate şi reacţia activă a concentraţiei ionilor 

de hidrogen (pH), aplicând metode fotocolorimetrice și titrimetrice.  

Monitorizarea radioactivității mediului.  
Monitoringul radioactivităţii mediului este realizat la nivel naţional în cadrul SHS, de către 

Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului (CMCAARM) al 

DMCM, în conformitate cu prevederile „Îndrumarului metodologic de lucru la Staţiile Reţelei 

Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului”. În regiunea Dunării de Jos monitoringul 

echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama se efectuează mai mult de 30 ani la stația 

de la Cahul unde se fac investigații în aerosoli atmosferici și sol. 

Începând cu anul 2003, programul standard de monitorizare desfăşurat în cadrul Reţelei 

Serviciului Hidrometeorologic de Stat în zona Dunării de Jos constă în efectuarea observaţiilor 

radiologice după următorii parametri: radionuclizi tehnogeni 
137

Cs, 
90

Sr, radionuclizi telurici 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K, radionuclizi în ape de suprafaţă, aerosoli şi sol necultivat, depuneri atmosferice totale 

prin aplicarea metodei spectrometrice. 

Monitorizarea calității apelor de suprafață. Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă 

este realizată la nivel naţional în cadrul SHS de către Centrul Monitoring al Calității Apelor de 

Suprafață (CMCAS) al DMCM, ce efectuează monitoringul sistematic asupra calității apelor de 

suprafață de pe teritoriul Republicii Moldova şi asigură organele de Stat şi organizaţiile cointeresate 

cu informaţia privind starea acestora. 

În conformitate cu Regulamentul bilateral de colaborare dintre Administraţia Naţională 

„Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Iaşi, România, se monitorizează în 

comun calitatea apei r. Prut în zona Dunării de Jos în două secțiuni de monitoring: or. Cahul și s. 

Giurgiulești. Datele de monitoring (indicatori fizico-chimici ai apei și sedimentelor, indici 

biologici) de la stația r. Prut – s. Giurgiulești sunt raportate în cadrul Convenţiei privind cooperarea 

şi protecţia durabilă a fl. Dunărea.  

Permanent, în funcție de tipul de program de monitoring stabilit (de supraveghere sau 

operațional) pentru corpul de apă, în cadrul CMCAS se efectuează observaţii asupra calităţii apelor 

de suprafaţă după o serie de indicatori ca: parametri fizico-chimici, parametri organoleptici, 

elemente biogene, substanțe organice și micropoluanți organici sau substanțe prioritare conform 

DCA și, desigur, parametrii biologici (microbiologie, fitoplancton, inclusiv clorofila ”a”, 

zooplancton, fitobentos, nevertebrate bentonice și macrofite acvatice). Punctele de observaţii asupra 

stării de calitate a apelor de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova sunt stabilite în raliere cu 

cerinţele Directivei Cadru privind Apa şi Acordurilor Internaţionale, unde se ia în consideraţie 

destinaţia obiectelor acvatice, calitatea apei, nivelul apei şi alţi factori importanţi pentru economia 

naţională. 
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Monitorizarea calității solului și sedimentelor acvatice. Controlul operativ de stat se 

efectuează de subdiviziunile Ministerului Mediului – Serviciul Hidrometeorologic de Stat și 

Inspectoratul Ecologic de Stat. Controlul specializat se efectuează de subdiviziunile Ministerului 

Agriculturii și Industriei de Alimentare – Institutul de Pedologie si Agrochimie “N. Dimo”, 

Ministerului Sănătății – Centrul Național de Sănătate Publică și altele. 

SHS prin intermediul Centrului Monitoring al Calității Solului (CMCS), este responsabil la 

nivel naţional şi de monitoringul calităţii solului. Actualmente CMCS dispune de o reţea naţională 

selectivă de observaţii constituită în baza terenurilor agricole, terenurilor din cadrul oraşelor, 

solurilor situate în apropierea drumurilor cu intensitate de circulaţie auto diferită, terenurilor de fond 

ce n-au fost supuse poluării antropogene, solurilor din vecinătatea depozitelor cu pesticide, 

terenurilor adiacente substaţiilor sistemului electroenergetic contaminate cu BPC-uri, cât şi 

studierea migrării poluanţilor. Probele de sol se prelevează în perioada primăvară-vară. Rezultatele 

privind indicii agrochimici ai solului, obţinute în cadrul DMCM, pot fi utilizate la estimarea 

normelor de introducere a îngrăşămintelor în sol pentru diferite culturi agricole. De asemenea, 

CMCS efectuează analize complexe în sedimente din râurile şi lacurile de acumulare de pe teritoriul 

republicii, evidenţiază gradul de poluare al sedimentelor.  

 În cadrul SHS sunt supravegheate 66 componente chimice ale solului: forme totale şi mobile 

ale metalelor grele (cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan), azotul şi fosforul total, azotul amoniacal, 

azotul nitraţilor, fosforul şi potasiul mobil, humusul, calciul şi magneziul schimbabili, aciditatea de 

schimb şi pH-ul în extractul apos; pesticide organoclorurate (POC) – DDT, hexaclorciclohexan, 

hexaclorbenzen, methoxychlor, aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor, heptaclor epoxid, endosulfan 

Alfa şi Beta; chlordecon, pentaclorbenzen, chlordane, mirex; bifenili policloruraţi; hidrocarburi 

poliaromatice (acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benz[a]anthracene, benzo[a]pyrene, 

benzo[b]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[k]fluoranthene, chrysene, dibenz(a,h)anthracene, 

fluoranthene, fluorene, indeno (1,2,3-cd) pyrene, phenanthrene, pyrene, naphthalene), etc. 

3.3. Monitoringul biologic – metodă de monitorizare voluntară a calității 
apelor de suprafață  
Monitorizarea biologică. Evaluarea influenței diferitor substanțe poluante (detergenți, 

pesticide, erbicide, metale grele, fenoli, ș.a.) asupra comunităților de plante și animale acvatice se 

realizează cu ajutorul organismelor-monitoare, deoarece ele necesită condiții specifice de trai. 

Multe din organismele ce populează râurile sunt sensibile la schimbările în calitatea apei. Prezența 

sau absența acestora poate servi drept indicator al stării ecologice. În monitoringul biologic pot fi 

utilizate toate grupele de organisme acvatice: bacterii, alge, macrofite, protozoare, nevertebrate și 

pești. Fiecare grupă de organisme, în calitate de bioindicatori are anumite particularități, care 

determină posibilitățile utilizării lor. 

Sensibilitate înaltă față de calitatea apei prezintă indicii microbiologici, condiționată de mare 

diferență în conținutul microorganismelor indicatoare în apele reziduale și apele de calitate bună. 

Colectarea relativ simplă a probelor, metodele bine elaborate, automatizarea numărării celulelor de 

bacterii reprezintă prioritățile utilizării bacterioplanctonului în aprecierea calității apei, insă este 

necesar echipament special pentru sterilizare, însămânțare și incubare. Pe langă acestea, rezultatele 

nu pot fi obținute imediat. 

Calitatea apei poate fi apreciată, de asemenea, după speciile de alge, protozoare și 

zooplancton, însă determinarea lor este dificilă pentru voluntari din cauza dimensiunilor 

microscopice ale indivizilor și necesită echipament și metode speciale de investigare, cât și 

specialiști în domeniu. 

Macronevertebratele bentonice viețuiesc la fundul ecosistemelor acvatice și includ moluște, 

lipitori, larvele insectelor, insecte adulte, crustacee ș.a. Aceste organisme constituie unul din 

grupurile cele mai des utilizate în cadrul monitorizării biologice grație unui șir de avantaje. Ele sunt 

suficient de mari pentru a fi văzute cu ochiul liber și au o durată relativ mare de viață, ceea ce este 

foarte convenabil în cazul unor observații de lungă durată. Majoritatea macronevertebratelor duc un 
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mod sedentar de viață, iar unele din ele rămân fixate de substrat în cea mai mare parte a ciclului 

vital. Monitorizarea acestor organisme asigură un tablou clar despre calitatea apei pe parcursul 

ultimelor câteva luni. Dacă în general calitatea apei este proastă, sau dacă pe parcursul câtorva luni 

a avut loc o poluare, aceasta se va reflecta în populația macronevertebratelor. Macronevertebratele 

sunt niște indicatori buni ai calității apei, deoarece diferă după sensibilitatea lor la poluare. Unele 

macronevertebrate bentonice sunt foarte sensibile la poluare și nu pot supraviețui în apa degradată. 

Altele sunt mai puțin sensibile la condițiile mediului. Pentru a monitoriza bazinele acvatice, se 

identifică trei grupuri de macronevertebrate în baza sensibilității acestora: grupul sensibil la poluare, 

grupul mai puțin sensibil la poluare și grupul tolerant. 

Peștii pot fi, de asemenea, folosiţi pentru a monitoriza calitatea apei din ecosistemele 

acvatice, deoarece asemeni macronevertebratelor, diferite specii de pești au un grad diferit de 

toleranţã la poluare. Multe râuri în stare sanitară bună asigură viețuirea unui număr mare de specii 

de pești. Există mai multe metode de colectare a informației despre populațiile peștilor dintr-un 

bazin. Peștele poate fi prins în plase sau poate fi șocat cu curent electric, fapt ce îl face să iasã la 

suprafață, fiind uşor colectat. Pescarii amatori locali reprezintă încă o sursă de informație despre 

populațiile de pești. Monitorizarea doar a peștilor ar putea să nu fie la fel de eficientă ca 

monitorizarea macronevertebratelor, deoarece peștele se poate deplasa din locurile unde persistă 

probleme de poluare, pe când macronevertebratele bentonice sunt relativ imobile. 

În mlaștini, vegetația constituie încă un obiect excelent de monitorizare biologică. Diferite 

specii de plante diferă nu doar după nivelul de toleranță la poluare, dar și dupã cerințele față de 

durata și cantitatea inundației în locul dat. Deși savanții continuă să elaboreze metode noi de 

evaluare a calității apei mlaștinilor cu ajutorul plantelor și nevertebratelor, există niște metode deja 

stabilite. 

Metoda biologică de monitorizare a râurilor mici constă în colectarea macronevertebratelor, 

identificarea organismelor și determinarea calității apei. Categoriile de calitate a apei – excelentã, 

bună, satisfăcătoare și de proastă calitate – se determină în baza nivelului de toleranță la poluare a 

organismelor găsite în bazinul respectiv și în baza diversității organismelor colectate în timpul 

investigațiilor. Un bazin acvatic cu apă de calitate excelentă trebuie să asigure viețuirea 

organismelor din primele trei grupuri de toleranță. 
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Boxa 1. Metoda de colectare a macronevertebratelor 

Metoda descrisă este destinată pentru utilizare în râurile traversabile. Pentru a fi considerat 

traversabil, nivelul apei în râu nu trebuie să depășească nivelul genunchilor. 

Metoda de prelevare a probelor de pe fundul acoperit cu mâl. 

Această metodă permite colectarea probelor de macronevertebrate din râurile cu fundul 

acoperit cu mâl ce conține un substrat de mâl sau nisip, vegetație ce atârnă deasupra malului și bucăți 

de lemn sau resturi organice scufundate în apă. Monitorizarea se desfășoară cu ajutorul următorului 

echipament, ușor de colectat din magazinele sau piețele din regiune:  
1. Plasă cu ramă în formă de D cu ochiuri de 0,8 mm; 

2. Termometru; 

3. Două cutii mici de amplificare (opțional);  

4. Lupă (opțional); 

5. Vas plat din plastic; 

6. Vase pentru mostre sau boxe pentru sortarea organismelor colectate (poate fi folosit 

tăvițele pentru gheață; 

7. Căldare cu fundul din plasă cu ochiuri de 0,8 mm (opțional); 

8. Pensetă, forceps sau lingurițe de unică folosință (opțional); 

9. Planșetă cu clamă pentru hârtii (opțional);  

10. Cearșaf alb sau o bucată de mușama albă (opțional); 

11. Fișa macronevertebratelor acvatice, indicatori; 

12. Chestionarul privind calitatea apei râurilor mici. 

 
Sursa: Galeria foto a Centrului Național de Mediu 

Există patru tipuri principale de habitate care sunt prezente de-a lungul râurilor cu fundul 

mâlos:  

Maluri abrupte cu margini acoperite cu vegetație 

Acest habitat cuprinde regiunea de-a lungul malului bazinului de apă, acoperit cu vegetație ce 

atârnă deasupra malului, plante ce populeaza de-a lungul liniei malului și rogoziș de rădăcini 

scufundate. Marginile acoperite cu vegetație pot servi drept habitat pentru o diversitate mare de 

libelule și alte organisme. În aceste locuri, plasa trebuie deplasată cu o mișcare îndreptată de la fund 

spre suprafață, lovind-o de mal pentru a slăbi organismele. Fiecare cupă a plasei trebuie să acopere 

30 cm de substrat. 

Fund mâlos cu materie organică 

Substraturile mâloase cu materie organică pot fi găsite în locurile unde apa se mișcă încet și 

unde există vegetație ce atârnă peste maluri sau alte surse de materie organică. Aceste substraturi 

mâloase servesc drept adăpost pentru organismele de vizuină, astfel ca libelulele sau muștele de 

vizuină.  
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Colectarea mostrelor se efectuează mișcând brusc plasa înainte (contra curentului) pentru a mișca din 

loc câțiva centimetri de strat organic. 

Resturi de lemn cu materie organică 

Resturile de lemn constau din rădăcini, crengi, nuiele și altă materie organică scufundată. 

Este un habitat foarte important în râurile cu apă lentă și râurile mici. Lemnul este o capcană pentru 

particulele organice ce servesc drept hrană pentru organisme, adăpostindu-le de pești și alți răpitori. 

Colectarea resturilor de lemn se efectuează prin expunerea plasei din partea inferioară a 

râului, nemijlocit sub bucata de lemn din care urmeaza preluarea probei. Cu ajutorul plasei se roade 

suprafața buturugii (aproximativ 30 cm). Ar fi bine, de asemenea, de mișcat din loc coaja buturugii 

deoarece unele organisme (diferite musculițe, gândaci de vad) s-ar putea adăposti dedesubtul ei. 

Trebuie colectate nuielele, resturile de frunze și rădăcini roase, prinse de buturugile scufundate. 

Fiecare nuielușă prinsă în plasă trebuie examinată cu atenție. 

Substrat de nisip/piatră/pietriș 

În râurile unde viteza curentului este mică, substratul, de regulă, este compus doar din nisip 

sau mâl, deoarece viteza de mișcare a apei nu este suficient de mare pentru a transporta pietre mari. 

Bancurile de pietriș sunt amplasate la cotitura râului. Organismele de pe fundul râului pot fi colectate 

prin mișcarea bruscă a plasei înainte (contra curentului) pentru a mișca din loc câțiva centimetri de 

pietriș, nisip sau pietre. Pietrișul trebuie spălat în căldarea cu fundul de plasă apoi aruncat în râu. 

Pentru a asigura veridicitatea probelor pentru a obține date comparabile de la o stațiune la 

alta, se recomandă colectarea unui număr de 20 de cupe din diferite habitate. Fiecare cupă presupune 

o mișcare înainte cu 0,3 m. Lățimea plasei cu ramă în formă de D este de 0,3 m. Astfel, o cupă are o 

suprafață de 0,9 m², iar suprafața totală supusă monitorizării este de 1,8 m². 

În mod ideal, ar trebui să fie identificată amplasarea tuturor celor patru tipuri de habitat, iar 

apoi să se colecteze următoarea cantitate de cupe din fiecare habitat: 

 10 cupe de pe malurile abrupte cu margini acoperite cu vegetație; 

 3 cupe din locurile cu fund mâlos cu materie organică; 

 4 cupe din locurile cu resturi de lemn și materie organică; 

 3 cupe din apă cu substrat de nisip/piatră/pietriș. 

Dacă lipsește unul din habitate, numărul de cupe planificat pentru acest habitat se împarte 

între tipurile de habitate prezente. De exemplu, dacă râul nu are substrat de nisip/piatră/pietriș, se 

extrage câte o cupă suplimentară din celelalte trei tipuri de habitate. Cel mai important lucru este de 

a extrage un număr total de 20 de cupe ce reprezintă toate tipurile de habitate existente în râu. 

Dacă în apă sunt pietre mari (cu un diametrul mai mare de 5 cm), este important de mișcat 

din loc orice organisme de vizuină. Pentru aceasta, plasa trebuie expusă în acea parte a pietrelor, 

unde apa se mișcă în sensul curentului. Pe o suprafață de 0,09 m² în fața plasei, pietrele trebuie lovite 

încetișor cu vârful degetelor sau împinse cu mâna. Această mișcare va deplasa organismele de 

vizuină şi împreună cu apa acestea vor nimeri în plasă. 

În timpul colectării probelor, ochiurile plasei cu ramă în formă de D trebuie clătite prin apă 

(fără a permite apei să curgă pe deasupra plasei) pentru a elimina mâlul mărunt din plasă. Aceasta va 

preveni acumularea în vas a unei cantități mari de sediment și mâl, iar apa nu se va face tulbure. 

Organismele colectate din plasă sau din vas trebuie plasate în grupuri similare pe parcursul 

colectării probelor. Aceasta va accelera identificarea organismelor și inregistrarea rezultatelor în 

formularul de cercetare. Boxele de plastic pentru cuburi de gheață sunt utile pentru separarea 

mostrelor. 

Mai multe informații puteți găsi în ghidul ”Monitorizarea calității apei în baza 

macronevertebratelor acvatice”, pe care-l puteți accesa de pe site-ul www.loveyourriver.md. 

Sursa: ”Monitorizarea calității apei în baza macronevertebratelor acvatice”, Zaharia Neculisean, Laurenția 

Ungureanu, Elena Zubcov, Maria Negru, 2015 

 

http://www.loveyourriver.md/
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Sursa: Galeria foto a Centrului Național de Mediu 

Determinarea calităţii apei în râurile Larga şi Tigheci prin metoda monitoringului 

biologic. În anul 2014, au fost organizate de Centrul Național de Mediu o serie de instruiri practice 

privind monitorizarea calității apei în râurile Tigheci și Larga prin identificarea 

macronevertebratelor acvatice. În cadrul acestor activități practice, CNM a oferit asistenţă echipelor 

de voluntari, formate din elevi, care au prelevat probe de apă pentru evaluarea calității acesteia prin 

identificarea vietăților din apă (macronevertebratelor acvatice). Calitatea apei se apreciază cu 

ajutorul acestor vietăţi, care necesită condiţii specifice de trai. Metoda constă în colectarea 

macronevertebratelor, identificarea organismelor şi determinarea calităţii apei. Categoriile de 

calitate a apei – „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” şi de „proastă calitate” se determină în baza 

nivelului de toleranţă a organismelor la poluare şi în baza diversităţii organismelor colectate în 

timpul investigaţiilor. Astfel, în urma acestor activităţi, calitatea apei variază  de la „satisfăcătoare” 

la “rea”. 

Activități practice de monitoring biologic au fost organizate în or. Cantemir, s. Lărguţa, s. 

Cîrpeşti, s.Lingura, s. Tartaul, s. Pleşeni, s. Porumbeşti, s. Cania, s. Stoianovca, s. Ciobalaccia, or. 

Iargara, s. Tigheci. Şcolile antrenate în aceste activităţi de voluntariat au fost asigurate de către 

Centrul Național de Mediu cu echipament necesar pentru desfăşurarea monitoringului biologic. 

Pentru a vedea în timp schimbările calităţii apei, pozitive sau negative, se recomandă ca activitatea 

de monitoring biologic să fie desfăşurată la fiecare 3 luni (în fiecare sezon) sau cel puţin de 2 ori pe 

an. 

Scopul acestor activități este de a crește nivelul de conștientizare a tinerei generații vis-a-vis 

de starea alarmantă a râurilor din țară precum și de a aduce metode noi, interactive în procesul de 

educație ecologică. 

În urma monitoringului biologic desfăşurat cu toate şcolile din bazinul râului Tigheci s-a 

constatat că la izvorul râului, in s. Băiuş, calitatea apei este foarte bună, însă se schimbă radical, 

Figura 19. Monitoringul biologic al râurile Larga și Tigheci cu elevii din localitățile de-a lungul 

acestor râuri 
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trecând prin s. Tigheci, a apa este extrem de poluata cu deşeuri organice, care sunt aruncate direct in 

râu de fabrica vinicola din s. Tigheci, r. Leova, și de locuitorii satului, calitatea apei fiind "rea". 

Situaţia nu se schimba spre bine pe tot cursul râului, care traversează localitățile raionului Cantemir, 

până la confluenţa cu râul Prut. 

În urma monitoringului biologic desfăşurat cu toate şcolile din bazinul râului Larga, s-a 

constatat că la izvorul râului, in s. Lărguţa, calitatea apei este bună, însă se schimbă substanţial, 

trecând prin s. Tartaul, unde apa este extrem de poluată cu deşeuri organice, care sunt aruncate 

direct în râu de fabrica vinicola din s. Tartaul, r-nul Cantemir, și de locuitorii satului, calitatea apei 

fiind "rea". Situaţia nu se schimba pâna la confluenţa cu râul Prut. 

3.4. Evolutia in timp si spațiu a calitatii componentelor de mediu în 
regiunea Dunării de Jos  
Pentru a evidenția calitatea componentelor de mediu în regiunea Dunării de Jos și, mai 

exact, evoluția calității acestora au fost analizate o serie de rapoarte anuale ale instituțiilor 

responsabile la nivel național de monitorizarea componentelor de mediu pentru perioada 2012-

2015.  

Calitatea aerului atmosferic în regiunea Dunării de Jos este monitorizată la stația 

EMEP
24

 din or. Leova. Din figurile alăturate se observă că în 2014 nu au fost investigați toți 

parametrii, iar în anul 2015 doar nitriții au fost studiați pentru zona dată. Acest fapt se datorează 

lipsei de consumabile și insuficienței mentenanței echipamentului implicat în supravegherea calității 

aerului atmosferic și a aerosolilor. Astfel, pe parcursul perioadei de referință 2012-2015 se observă 

o tendință de creștere a concentrației de amoniac, acid azotic, azot de nitrat, sodiu, calciu și 

magneziu. Pentru ionii de potasiu concentrațiile medii anuale se mențin la același nivel, iar pentru 

cloruri, ionii de amoniu, dioxid de sulf și sulfați se atestă o îmbunătățire în timp a concentrației 

acestora în aer și aerosoli (figura 20). 

Evaluând datele pentru dioxid de azot pe perioada anilor 2011-2015 se observă că mediile 

lunare în 2014 au fost maximale pentru perioada dată, fără excepții, iar în 2015 acestea au scăzut 

considerabil pentru lunile mai-iulie. Însă, oricum concentrația acestui poluant în aerul atmosferic se 

mărește odată cu trecerea timpului și industrializarea continuă (figura 21). 

Investigarea precipitațiilor atmosferice. Estimând rezultatele obţinute în baza 

investigaţiilor efectuate pe parcursul perioadei 2012-2015 la stația Cahul, se observă că pH-ul 

precipitațiilor atmosferice a variat în limitele 5,92-7,95, valorile limită fiind măsurate pentru 

probele sumare din luna februarie a anului 2013 și, respectiv, maxima în 2014. Astfel pe parcursul 

perioadei de referință precipitațiile căzute au avut un caracter de la slab acid până la ușor alcalin 

(figura 22). 

Totuși, trebuie de menționat că rezultatele măsurătorilor efectuate la staţia menţionată 

reflectă o situaţie de moment, fiind marcate ca o serie de influenţe ale unor factori cu evoluţie 

aleatorie în timp, valorile maxime ale ionilor investigaţi înregistrându-se în lunile de primăvară, cât 

şi în lunile de toamnă, anume atunci când au loc schimbări atmosferice sezoniere ale concentraţiei 

particulelor solide în atmosferă, care la rândul său implică majorarea concentraţiei ionilor în 

precipitaţii. 

Sulfaţii conţinuţi în precipitaţii sunt în mare măsură urmare a activităţii antropice şi, în 

particular, a arderii combustibililor fosili care degajă în atmosferă gaze sulfuroase şi care se 

transformă în sulfat prin oxidare. Pentru perioada 2012-2014 se observă o îmbunătățire a calității 

aerului conform acestui parametru. Aceeași tendință de descreștere a concentrației s-a atestat la 

cloruri, hidrogenocarbonați, ioni de sodiu și potasiu, precum și ionii de calciu și magneziu (figura 

23). 

                                                           
24

 Programul de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transporturilor la distanţe lungi a poluanţilor atmosferici în 

Europa organizat sub egida ONU și lansat în 1977. 
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Figura 20. Concentraţia medie anuală pentru poluanţii monitorizaţi în aerosoli şi aerul atmosferic la 

staţia din or. Leova, perioada de referință 2012-2014 
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Sursa: Anuar. Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova, SHS, 2012-2014 

Figura 21. Evoluţia concentraţiilor medii lunare a conţinutului de NO2  la staţia transfrontieră 

Leova pe parcursul anilor 2011-2015. 

 

 
Sursa: Anuar. Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova, SHS, 2012-2015 
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Figura 22. Dinamica pH-lui în precipitaţiile atmosferice la staţia Cahul pentru anii 2014-

2015

 
Sursa: Anuar. Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova, SHS, 2012-2015 

Figura 23. Concentraţiile medii anuale ale ionilor investigaţi în probele sumare de precipitaţii 

atmosferice prelevate în perioada 2012-2014 

 
Sursa: Anuar. Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova, SHS, 2012-2014 

Totodată, însă, concentrația ionilor de amoniu în timp rămâne la același nivel, cu o ușoară 
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cupru de 16,70 µg/l în 2012 până la 14,73 µg/l în 2014. Îmbucurător este faptul că și concentraţia 

metalelor grele plum, cadmiu și nichel este în descreștere: plumbul a scăzut considerabil de la 5,19 

µg/l în anul 2012 până la valoarea mai jos de limita de detecţie în anul 2014; cadmiul de la 0,40 în 

anul 2012 până la o cantitate nedepistabilă cu echipamentul şi nichelul de la 5,68 µg/l în anul 2013 

până la 2,78 µg/l în anul 2014. 

Poluanţii Organici Persistenţi (POPs) sunt substanţe chimice cu o stabilitate sporită care se 

concentrează în verigile lanţurilor trofice biologice şi care se manifestă printr-un impact negativ 

asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător. În scopul realizării prevederilor Convenţiei asupra 

poluării atmosferice transfrontiere la distanţe lungi, Centrul Monitoring al Calităţii Aerului 

Atmosferic şi  Radioactivităţii Mediului a colectat probe de precipitaţii atmosferice la staţia 

transfrontalieră din or. Leova pentru determinarea concentraţiei pesticidelor organoclorurate şi 

bifenililor organocloruraţi în corespundere cu programul EMEP, aplicând metoda cromatografiei 

gaz-lichid. 

Tabel 12. Variaţia concentraţiilor maxime (µg/l) a conținutului izomerilor din clasa poluanților 

organici clorurați (POC) și  a substanțelor din clasa bifenililor policloruraţi (BPC) la staţia de 

observaţii asupra poluării aerului în context transfrontier din or. Leova pe parcursul anilor 2010-

2014. 

Anul Σ HCH Σ DDT Σ BPC 

2010 0,0184 0,0556 0,1264 

2011 <0,0005 0,0041 0,0326 

2012 <0,0005 0.0009 0.1076  

2013 <0,0005 0,0043 0,030 

2014 <0,0005 0,0522 0,0547 
Sursa: Anuar. Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova, SHS, 2012-2014 

În figura 24 și tabelul 14 au fost 

sintetizate rezultatele referitoare la variaţia 

concentraţiilor maxime a POPs la staţia de 

observaţii asupra poluării aerului în context 

transfrontier din or. Leova pe parcursul anilor 

2010-2014. Se observă că suma izomerilor 

BPC din anul 2010 se reduce, cu excepţia 

anului 2011, iar suma izomerilor DDT în 

ultimii 4 ani a înregistrat o uşoară fluctuaţie a 

concentraţiei cu o creștere esenţială în 2014. 

Conform datelor de monitoring a 

poluanților organici persistenți investigați la 

nivel de țară cea mai mare concentraţie de 

POPs, pe parcursul ultimilor 4 ani s-a 

înregistrat la staţia din or. Leova, aceasta fiind 

o zonă asupra căreia predomină şi impactul 

poluării transfrontaliere. Premisele ce 

contribuie la majorarea concentraţiei 

poluanţilor organici persistenţi în localitatea 

Leova, deci și în parte sudică a republicii de 

fapt, poate fi explicată prin faptul ca fiind 

zonă supusă poluării transfrontaliere, dar totodată şi din considerentul că această localitate este 

înconjurată de terenuri agricole ce conţin cantităţi remanente ale acestor compuşi, care prin diferite 

căi (erodarea eoliană, exhalarea termică din sol, etc.) pătrund în aerul atmosferic.  

Figura 24. Variaţia concentraţiilor maxime, 

înregistrate (µg/l) la staţia de observaţii asupra 

poluării aerului în context  transfrontier din or. 

Leova pe parcursul anilor 2010-2014 

 
Sursa: Anuar. Starea calității aerului atmosferic pe teritoriul 

Republicii Moldova, SHS, 2012-2015 
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Calitatea apelor de suprafață în regiunea Dunării de Jos. După principiul ”cel mai mic 

punctaj”
25

 starea chimică și biologică a apei fluviului Dunărea corespunde clasei a III-a de calitate, 

adică este poluată moderat conform concentrației produselor petroliere și fenolilor. De asemenea, 

prezența substanțelor organice în apa fluviului Dunărea este confirmată de valoarea ridicată a CCO-

Cr, care în medie pe perioada ultimilor 3 ani a constituit 13,78 mgO/l (figura 25). 

Din substanţele prioritare au fost analizate metalele grele, pesticidele organoclorurate şi 

hidrocarburile poliaromatice. Unele dintre acestea au fost depistate periodic în cantităţi mici care nu 

depăşesc limita primei clase de calitate conform Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a 

mediului pentru apele de suprafață, HG 890 din 22.11.2013. Totodată, aceste concentrații ale 

pesticidelor organoclorurate și ale hidrocarburilor poliaromatice nu depășesc CMA conform 

Directivei 2013/39/UE.  

Figura 25. Clasa de calitate după parametrii hidrochimici și hidrobiologici monitorizați în 

fl. Dunărea pe parcursul perioadei 2013-2015
26

 

 
Sursa: Anuar SHS, 2013-2015. Starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul 

Republicii Moldova; Starea calității apelor de suprafață conform elemetelor hidrobiologice pe teritoriul Republicii 

Moldova 

Calitatea apei r. Prut, în cursul inferior, se atribuie clasei a IV-a atât după parametrii fizico-

chimici, cât și după elementele hidrobiologice. Deci, starea ecologică a apei r. Prut este poluată. 

Din substanțele prioritare au fost depistate urme ale metalelor grele la gura de vărsare în fl. Dunărea 

în concentrații ce se încadrează în limitele clasei I pentru plumb, mercur, nichel, cupru. Însă valorile 

depistate pe parcursul perioadei 2013-2015 pentru zinc au atins limitele clasei a II-a de calitate 

(bună), iar pentru cadmiu – chiar clasa a IV-a, adică poluată (figura 26). Totuși, în timp concentrația 

cuprului și a cadmiului prezintă o tendință de scădere, iar cea a nichelului și plumbului – una ușor 

crescătoare. Pesticide organoclorurate nu au fost detectate în mostrele prelevate din r. Prut. 

Concentraţiile maxime ale hidocarburilor poliaromatice și pesticidelor organoclorurate depistate nu 

depăşesc limita primei clase de calitate conform regulamentului privind cerinţele de mediu pentru 

apele de suprafaţă. Totuși, datorită concentrației sporite a cadmiului în apa din secțiunea inferioară a 

r. Prut, această porțiune de râu tinde să nu atingă obiectivele de mediu pentru ape conform 

Directivei Cadrul Apă. 

 

 

                                                           
25

 Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă HG 890 din 22 noiembrie 2013 
26

 Culorile indicate în diagramă corespund claselor de calitate ale apei indicate în Regulamentul cu privire la cerințele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafață, HG 890 din 22.11.2013. 
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Figura 26. Variația concentrației metalelor grele investigate în r. Prut, secțiunea s. 

Giurgiulești, pe perioada 2013-2015 

 
Sursa: Anuar SHS, 2013-2015. Starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Figura 27. Calitatea apei în bazinele hidrografice a râurilor Tigheci, Larga și Valea Galmage, 2013-

2015 

 
Sursa: Anuar SHS, 2015. Starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Apa afluienților r. Prut din regiunea Dunării de Jos este foarte poluată și corespunde 

clasei a V-a după parametrii fizico-chimici (figura 27). Dacă se aplică principiul ”cel mai mic 

punctaj”, atunci și elementele biologice de calitate indică că apa acestor râulețe este foarte poluată, 
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în special cu bacterii saprofite. Din substanţele prioritare au fost analizate metalele grele în toți 

afluenții, pesticidele organoclorurate şi hidrocarburile poliaromatice în r. Larga și Valea Galmage. 

Unele dintre acestea (aldrin, benzo(b)fluoranten, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, cryzene, 

fluorantene, naftalină, piren) au fost depistate periodic în cantităţi mici care nu depăşesc limita 

primei clase de calitate conform Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru 

apele de suprafață, HG 890 din 22.11.2013. Totodată, aceste concentrații ale pesticidelor 

organoclorurate și ale hidrocarburilor poliaromatice nu depășesc CMA conform Directivei 

2013/39/UE și doar benzo(b)fluoranten în r. Valea Galmage în mostra prelevată la 25.06.2015 

atinge CMA (0,022 µg/l) stabilită conform aceleeași directive. 

Întrucât regiunea sudică a Republicii Moldova este cunoscută ca o regiune cu mineralizare 

sporită a apelor subterane, la evaluarea calității râurilor din această parte a țării au fost excluși din 

concluzia finală parametrii de mineralizare, care sunt considerați fon natural. Însă, chiar și așa, 

calitatea apei r. Cahul se încadrează în clasa a IV-a (foarte poluată), conform concentrației de CCO-

Cr, care denotă o încărcare organică a apei. După majoritatea elementelor biologice de calitate, apa 

râului corespunde clasei a III-a, adică este poluată moderat (figura 28). Totuși, statutul ecologic al 

r. Cahul este foarte poluat, conform Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului 

pentru apele de suprafaţă HG 890 din 22 noiembrie 2013. 

Figura 28. Clasa de calitate după parametrii hidrochimici și hidrobiologici monitorizați în r. Cahul 

pe parcursul perioadei 2013-2015
27

 

 
Sursa: Anuar SHS, 2013-2015. Starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul 

Republicii Moldova; Starea calității apelor de suprafață conform elemetelor hidrobiologice pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Statutul ecologic al complexului de lacuri Manta a corespuns clasei a IV-a, adică 

poluat, conform elementelor hidrobiologice și parametrilor fizico-chimici. Substanțe prioritare nu 

au fost detectate în timp, decât în cantități foarte mici, ceea ce denotă că starea chimică a apei 

lacului este bună și atinge obiectivele de mediu conform DCA (figura 29). 

 

 

 

 

                                                           
27

 Culorile indicate în diagramă corespund claselor de calitate ale apei indicate în Regulamentul cu privire la cerințele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafață, HG 890 din 22.11.2013. 
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Figura 29. Concentrațiile minime, maxime și medii ale pH-lui, oxigenului dizolvat și CBO5 

depistate în lacul Beleu pe parcursul anului 2015 

  
Sursa: Anuar SHS, 2013-2015. Starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Figura 30. Calitatea apei lacurilor naturale Beleu și Manta conform parametrilor hidrochimici și 

hidrobiologici investigați în perioada 2013-2015 

 
Sursa: Anuar SHS, 2013-2015. Starea calității apelor de suprafață conform parametrilor hidrochimici pe teritoriul 

Republicii Moldova; Starea calității apelor de suprafață conform elemetelor hidrobiologice pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

În urma investigațiilor lacului Beleu și a gârlelor afluente și efluente ale acestuia s-a 

constatat că, în general calitatea apei corespunde clasei a III-a, cu excepția secțiunii din partea 

nord-vestică în preajma fostei companii petroliere ”Redeco”, actualmente Valiexchimp, unde 

calitatea apei conform parametrilor fizico-chimici se înrăutățește (figura 29), iar saturația cu 

oxigen scade. Starea chimică a lacului este bună întrucât au fost depistate în timp cantități infime de 

pesticide organoclorurate, hidrocarburi poliaromatice și metale grele (figura 30). 
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Fig.12 Clasificarea solurilor după conţinutul 

de humus în cernoziomurile sudice

foarte 

scăzut

10%

scăzut

30%

moderat

60%

foarte scăzut scăzut moderat

Sursa: Anuar SHS, 2014. Starea calității solurilor 

pe teritoriul Republicii Moldova, 

http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_201

4.pdf 

Calitatea solului în regiunea Dunării de Jos. Analiza datelor de monitoring denotă că 

solurile investigate din sudul republicii se clasifică în majoritatea lor ca slab-moderat alcaline. 

Valorile pH-ului extractului apos variază de la 8,2-8,8. 

Conţinutul humusului în solurile din localităţile 

din sudul republicii s-au distribuit astfel: foarte scăzut 

(10%), scăzut (30%), moderat (60%) şi variază de la 

1,06-3,92% conform investigațiilor făcute în anul 2014 

(figura 31). 

Conform datelor ultimelor investigații 

desfășurate în regiunea Dunării de Jos concentrația de 

azot total în sol variază de la 977 mg N/kg până la 

2.444 mgN/kg, iar de fosfor total de la 655 mgP2O5/kg 

până la 2.738 mgP2O5/kg. Solurile sudice sunt 

caracterizate printr-o asigurare de la moderată cu 

potasiu mobil (176 mgK2O/kg) până la foarte ridicată 

(419 mgK2O/kg), iar cu fosfor mobil se caracterizează 

printr-un conţinut de la foarte scăzut (4,8 mg P2O5/kg) 

până la ridicat (58,1 mg P2O5/kg). În solul de pe toate 

câmpurile monitorizate ale zonei de Sud conţinutul de 

calciu variază de la scăzut (14,44 mmol/100g) până la 

optim (25,19 mmol/100g) şi magneziu variază de la 

scăzut 1,19 mmol/100g până la optim 4,38 mmol/100g. 

Valorile de nitraţi în solurile din Zona Sud variază de la 10,51 mg NO3/kg până la 117,90 mgNO3/kg 

şi nu depăşesc CMA. 

Metalele sunt considerate importanţi poluanţi toxici care, intrând în circuitele 

biogeochimice, se acumulează în ecosisteme. Acumularea metalelor grele în producţia vegetală 

depinde de specificul biologic al culturilor agricole şi de conţinutul acestor elemente de sol. O 

deosebită atenţie se acordă determinării conţinutului de metale grele în sol, în producţia agricolă, 

mai cu seamă pe terenurile viticole. 

Pe teritoriul gospodăriilor investigate din r. Cahul s-au depistat cazuri de poluare a solului 

cu cupru mobil. În com. Moscovei, r. Cahul, într-un câmp cu suprafața de 88 ha și cultura de viţă de 

vie au fost înregistrate depăşiri ale CMA pentru cupru, forma mobilă, de 3,96 mg/kg (1,32 CMA) – 

anul 2014, iar în anul 2013 depășire a concentrației de cupru mobil s-a înregistrat pe un teren plantat 

cu livadă de 95 ha (3,32 mg/kg, 1,1·CMA). În comparaţie cu investigaţiile anului 2010, în 2014 

concentraţiile de cupru mobil în solurile investigate s-a majorat considerabil. Celelalte metale grele 

(nichel, zinc, plumb și mangan) au variat în limitele optime și nu au depășit concentrațiile maxime 

admisibile (tabel 15). 

Tabel 13. Conţinutul  metalelor grele în probele de sol prelevate din r. Cahul, anii 2013-2014 

Metale grele Forma Concentrația 

   com. Moscovei com. Doina 

Cu, mg/kg 

Mobil  
Min. 0,55 0,01 

Max. 3,96 3,32 

Total  
Min. 15,73 18,43 

Max. 53,29 86,82 

Ni, mg/kg 

Mobil  
Min. 2,70 1,00 

Max. 3,39 2,82 

Total  
Min. 23,78 36,00 

Max. 28,13 39,87 

Zn, mg/kg Mobil  
Min. 1,17 0,09 

Max. 2,25 9,09 

Figura 31. Clasificarea solurilor după 

conținutul de humus în cernoziomurile 

sudice 

http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_2014.pdf
http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_2014.pdf
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Total  
Min. 31,78 43,37 

Max. 38,10 69,93 

Pb, mg/kg 

Mobil  
Min. 3,52 0,01 

Max. 4,85 3,56 

Total  
Min. 8,51 14,52 

Max. 9,98 17,11 

Mn, mg/kg 

Mobil  
Min. 94,62 21,08 

Max. 133,00 33,92 

Total  
Min. 458,60 560,60 

Max. 579,40 590,43 
Sursa: Anuar SHS, 2013-2014. Starea calității solului pe teritoriul Republicii Moldova, 

http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarsol_2013.pdf, http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_2014.pdf 

Poluarea solurilor cu produse petroliere reprezintă un fenomen care s-a accentuat tot mai 

mult în ultimele decenii şi care a devenit din ce în ce mai îngrijorător datorită proprietăţilor şi 

consecinţelor sale. Valoarea maximă a produselor petroliere a fost înregistrată în 2014 în solul din 

câmpurile agricole ale com. Moscovei, r-nul Cahul, cu concentraţia de 16,46 mg/kg, însă această 

valoare nu depășește norma admisibilă.  

Hidrocarburile poliaromatice (HPA) apar la arderea incompletă a combustibilului. 

Hidrocarburile poliaromatice sunt compuşi toxici cu proprietăţi mutagene, teratogene şi 

cancerigene. În acest sens au fost identificate 16 hidrocarburi poliaromatice, iar în r. Cahul, 

comparativ cu întreaga republică, a fost depistată cea mai mică concentrație de benzo(a)piren – 

0,0039 mg/kg (0,20 CMA). 

Aplicarea pesticidelor organoclorurate (POC) pe teritoriul Republicii Moldova a fost 

suspendată din anul 1970. Concomitent, gradul înalt de persistenţă al ΣDDT şi capacitatea mare de 

migraţie a generat necesitatea monitorizării conţinutului ΣDDT şi metaboliţilor săi – DDE, DDD, 

DDT în obiectele mediului ambiant, inclusiv şi în sol. Valorile CMA pentru ΣDDT şi ΣHCH în sol 

este egală cu 0,1 mg/kg, iar valorile CMA pentru HCB în sol este egală cu 0,03 mg/kg. În tabelul 

alăturat sunt rezultatele investigațiilor de monitoring pentru r. Cahul și se poate observa că acești 

poluanți organic persistenți sunt în cantități infime, uneori chiar nedeterminabile, care nu depășesc 

CMA. 

Totodată, investigațiile privitor la conținutul bifenililor policlorurați în solul r. Cahul 

elucidează faptul că nu sunt depășiri, concentrația maximă a sumei acestora reprezentând 0,0024 

mg/kg, adică 40% din valoarea CMA (tabelul 16).  

Tabel 14. Conţinutul sumar al DDT în solurile din câmpurile agricole monitorizate în r. Cahul, anul 

2014 

Localitatea Cultura Total Conţinutul 

Minim Maxim 

Nr. de 

probe 

Suprafaţa

, ha. 

Nr. de 

probe 

Suprafaţa, 

ha. 
 DDT, 

mg/kg 

 DDT, 

CMA 

r-nul Cahul, 

com. Moscovei 

Vie  2 167 2 167 0,0019 0,02 

Orz 2 182 2 182 0,0032 0,03 

Rapiţa  1 95 1 95 N.D
28

  

Sursa: Anuar SHS, 2014. Starea calității solurilor pe teritoriul Republicii Moldova, 

http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_2014.pdf 

Ca rezultat al investigațiilor efectuate asupra solului în Rezervația Științifică ”Prutul de Jos” 

acesta se caracterizează prin:  

 conținut de humus scăzut; 

                                                           
28 N. D – concentrații sub limita de detecție a echipamentului 

http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarsol_2013.pdf
http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_2014.pdf
http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarsol_2014.pdf
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 conținutul de potasiu mobil variază de la moderat până la optim, iar de fosfor mobil se 

consideră ridicat; 

 reacția pH-lui este moderat acidă, slab alcalină și moderat alcalină; 

 bifenili policlorurați (BPC) și pesticide organoclorurate (POC) nu au fost depistate sau au 

constituit cantități infime ce nu depășesc CMA; 

 poluare cu benzo(a)piren în concentrație de la 0,14 mg/kg (7·CMA) până la 0,17 mg/kg 

(8,6·CMA) (figura 32). 

Figura 32. Conținutul total al hidrocarburilor poliaromatice în solul din rezervații științifice din 

Republica Moldova  

Sursa: Anuar SHS, 2013. Starea calității solului pe teritoriul Republicii Moldova, 

http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarsol_2013.pdf 

Punctul de monitoring radiologic Cahul este amplasat pe teritoriul staţiei meteorologice din 

or. Cahul. Măsurători ale echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama se efectuiază în 

mod obișniut de 2 ori/24 h, la orele 7
00

 şi 20
00

, utilizând dozimetrul Ultra Radiac
TM

. 

Pe parcursul anilor 2012-2014 la această stație cazuri de depăşire a valorii de avertizare (25 

µR/h) n-au fost înregistrate. Mediile lunare ale echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei 

gama în aceeași perioadă au variat în limitele 12-15 µR/h, iar valoarea maximă absolută s-a 

înregistrat la nivelul de 19 µR/h, în luna aprilie a anului 2013. 

Pe parcursul ultimilor 5 ani, valorile maxime absolute anuale ale echivalentului debitului 

dozei ambientale a radiaţiei gama la staţia meteorologică din or. Cahul au variat în limitele de la 17 

µR/h în  2014, până la 22 µR/h în anul 2012. Valorile medii anuale s-au situat în limitele 12-14 

µR/h (figura 33).  

Investigaţii asupra depunerilor atmosferice la punctul de monitoring radiologic din or. Cahul 

se efectuează din anul 2003. În anul 2014 în baza mostrelor lunare colectate s-au determinat 

radionuclizii tehnogeni 
137

Cs şi 
90

Sr. Astfel valoarea maximă determinată pentru 
137

Cs a constituit 

0,078 Bq/m
2
, iar pentru radionuclidul teluric 

40
K, determinat cu utilizarea metodei gama-

spectrometrice, a atins 0,211 Bq/m
2
. Prezența 

90
Sr nu a fost detectată. 

Pe teritoriul punctului de monitoring a fost prelevată o probă de sol necultivat, în care s-a 

determinat conţinutul radionuclizilor telurici: 
40

K, 
 226

Ra, 
 232

Th şi a radionuclidului tehnogen 
137

Cs. 

În urma investigaţiilor efectuate în decursul anilor 2012-2014 s-au constatat  următoarele valori  

pentru:  

 137 
Cs   – 11,83-15,24 Bq/kg                        

 226 
Ra    – 21,67-32,99 Bq/kg 

 40
K     – 457,22-589,30 Bq/kg                       

 232 
Th   – 29,20-41,25 Bq/kg. 

http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarsol_2013.pdf
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Figura 33. Valorile maxime absolute şi medii anuale a echivalentului debitului dozei ambientale a 

radiaţiei gamma la staţia meteorologică din or. Cahul, anii 2010 - 2014 

 
Sursa: Anuar SHS, 2014. Nivelul radioactivității mediului  pe teritoriul Republicii Moldova. 

http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarradiatia_2014.pdf  

Cele mai mici valori ale radionuclizilor au fost determinate în anul 2014. Dinamica 

concentraţiilor radionuclizilor 
137

Cs şi 
90

Sr în depunerile atmosferice în ultimii ani semnifică o 

scădere până la nivelul de fond, fapt ce denotă o stabilitate şi o securitate a situaţiei radiologice. 

Mecanismul prin care radionuclizii din sol ajung în atmosferă este resuspensia particulelor 

fine din stratul superficial din sol. Radioactivitatea α şi β totală în probele de depuneri atmosferice 

totale prelevate în decursul anului s-au situat în medie sub 1 Bq/m2/zi. Astfel, activitatea totală α în 

zona or. Cahul s-a înregistrat în limitele 0,158-2,239 x 10
-2 

Bq/m2/zi, iar activitatea β globală între 

0,129-0,500 Bq/m2/zi, maximele pentru ambele fiind înregistrate în octombrie-noiembrie 2013.
29

 

Măsurările efectuate indică că concentraţiile radionuclizilor în mediul ambiant sunt în 

limitele specifice teritoriului RM şi nu au înregistrat „evenimente” de contaminare radioactivă a 

mediului. 

3.5. Tipurile de riscuri existente. Evaluarea riscurilor  

3.5.1. Evaluarea riscurilor 

Încă din cele mai vechi timpuri omenirea a încercat să stabilească o cauză a fenomenelor ce 

se petrec în lumea înconjurătoare, să găsească soluţii şi răspunsuri la cele întâmplate. În antichitatea 

romană sau greacă totul era pus pe seama zeilor, iar tot ce nu putea fi explicat era considerat a 

proveni de la zei şi a fi un hazard. În zilele noastre cauza fenomenelor nu mai este considerată un 

parametru de referinţa în definirea hazardatelor, ci accentul s-a mutat pe incertitudinea momentului 

de apariţie, a modului de manifestare a unui fenomen. 

Termeni ca risc sau vulnerabilitate, incubează în sine parametri şi procese complexe şi 

interconectate. În ultimul timp, în domeniul hazardelor şi al riscurilor se evidenţiază din ce în ce 

mai mult probleme ce nu ţin de ştiinţele naturale, ci mai mult de cele sociale. 

Riscurile se pot clasifica după cauza apariției în naturale și antropice, care pot produce 

pagube mai mici sau mai mari în funcţie de amplitudinea acestora şi de factorii favorizanţi în locul 

sau regiunea în care se manifestă, uneori cu caracter sau aspect catastrofal: produc încetarea sau 

                                                           
29

 http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarradiatia_2013.pdf 

http://www.meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarradiatia_2014.pdf 

http://meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarradiatia_2014.pdf
http://meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarradiatia_2013.pdf
http://www.meteo.md/monitor/anuare/2014/anuarradiatia_2014.pdf
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perturbarea gravă a funcţionarii societăţii şi victime omeneşti, mari pagube şi distrugeri ale 

mediului. 

Progresul tehnic rapid şi multilateral, specific societăţii umane contemporane, dezvoltarea 

susţinuta a industriilor şi a altor activităţi economice au adus omenirii avantaje uriaşe, realizări 

dintre cele mai impresionante, dar au generat şi pericole dintre cele mai serioase, cum este 

fenomenul poluării şi al altor forme de degradare a mediului înconjurător. 

Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de 

necesitatea dezvoltării economice şi sociale, omenirea a cunoscut, în anumite regiuni sau zone, o 

degradare accentuată, în unele cazuri iremediabilă. 

Riscurile pot fi naturale, antropogene și sociale. 

Riscuri (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum 

cutremurele, furtunile, inundaţiile, seceta care au o influenţă directă asupra vieţii fiecărei persoane, 

asupra societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoaşterea acestor fenomene permite 

luarea unor măsuri adecvate pentru limitarea efectelor – pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale 

şi distrugeri ale mediului – şi pentru reconstrucţia regiunilor afectate. 

La riscurile tehnogene şi industriale (hazarde antropogene) se atribuie: 

 accidente nucleare, chimice şi biologice; 

 accidente majore pe căile de comunicaţii; 

 incendii de mari proporţii provocate de om; 

 eşuarea sau scufundarea unor nave;  

 avarii la construcţii hidrotehnice; 

 accidente în subteran; 

 prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii sau amenajări; 

La riscurile sociale se atribuie: 

 riscuri politice; 

 riscuri financiare şi economice; 

 riscuri informatice; 

 conflictele entice; 

 conflictele militare; 

 terorismul; 

 criminalitatea şi consumul de droguri – au devenit probleme sociale cu  răspândire în lumea 

întreagă. 

Riscurile se pot clasifica fie după modul de manifestare în lente sau rapide. 

Evaluarea riscurilor este un process de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor 

aşa cum au fost definite, probabilitatea, frecvenţa de manifestare a unui risc şi expunerea oamenilor, 

dar şi a bunurilor lor la acţiunea acestuia, ca şi consecinţele expunerii respective. 

Există trei paşi în evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza şi evaluarea 

vulnerabilităţii. 

Pentru identificarea riscului trebuie mai întâi identificate riscurile care apar, existând o 

serie de metodologii de identificare şi evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia în 

considerare parametri precum frecvenţa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, 

pagubele. 

Etapă de analiză a riscului estimează probabilităţile şi consecinţele aşteptate pentru un risc 

identificat sau expunerile şi efectele. Consecinţele vor varia în funcţie de magnitudinea 

evenimentului şi de vulnerabilitatea elementelor afectate. 

În analiza riscului există câteva consideraţii care nu trebuie omise. Acestea includ: 

investigarea frecvenţei tipurilor specifice de risc, determinarea gradului de predictibilitate a riscului, 

analizarea vitezei de apariţie a unui risc, determinarea gradului de avertizare, estimarea duratei, 

identificarea consecinţelor. 

Scopul evaluării riscurilor îl constituie obţinerea unor standarde măsurabile prin care riscul 

poate fi comparat cu altele estimate similar. Evaluarea vulnerabilităţii reprezintă rezultatul analizei 
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riscului și este totalitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem şi poate fi considerată ca şi 

însumarea tuturor riscurilor identificate. Aceasta poate fi internă sau externă. 

Un rol aparte în procesul de evaluare a riscurilor este și elaborarea planurilor de pregătire şi 

de urgenţă, prevenirea şi reducerea pierderilor viitoare în situaţii de urgenţe, precum și 

îmbunătăţirea procesului de informare a populaţiei referitor la riscurile la care sunt expuse. 

Riscul pentru mediu admite faptul că activităţile unei organizaţii pot genera anumite 

forme de modificare a mediului. Riscul de mediu poate viza: flora şi fauna, sănătatea şi bunăstarea 

economică a oamenilor, bunăstarea socială, aer şi sol, energia şi clima. Degradarea mediului 

reprezintă atât un factor de risc la dezastru, cât şi o cauză pentru creşterea vulnerabilităţii 

comunităţilor la hazarde.  

Din perspectiva protecţiei mediului, potenţiale activităţi care contribuie la prevenirea 

dezastrelor, mai exact la scăderea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, sunt:  

 utilizarea raţională a resurselor naturale (atât pentru consumul uman direct, cât şi în 

industrie); 

 reducerea intervenţiei umane extreme asupra naturii (prin activităţi ca: defrişări, îndiguiri, 

exploatări industriale puternic poluatoare, distrugerea spaţiilor verzi urbane etc.); 

 scăderea numărului şi a cantităţii de agenţi poluatori pe care activităţile umane îi eliberează 

în mediu (cum sunt deşeurile, substanţele toxice provenite din industrie, emisiile de gaze cu 

efect de seră etc.) 

3.5.2. Riscurile de poluare  

Creșterea animalelor în raioanele sudice a țării, inclusiv Cahul, Cantemir, Vulcanești, etc. a 

înregistrat un risc drastic de poluare în ultimii ani, fapt cauzat atât de motive economice, (și anume, 

lipsa subvențiilor populației), cât și de riscurile naturale (secetele ce au avut loc pe parcursul 

ultimilor ani). Prin urmare, dacă numărul porcinelor și păsărilor nu diferă mult în dependență de 

localitate sau raion, atunci, numărul ovinelor și caprinelor crește spre sud, ce favorizează o poluare 

a componentelor de mediu în localitățile sudice, în special a solului, apelor cu scopuri de 

potabilizare și apelor de suprafață cu deșeuri animaliere, dispersate haotic și la întâmplare. 

Evacuarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în corpurile de apă din bazinul 

hidrografic Prut în aria de influiență a raioanelor Cahul și Cantemir, au un impact considerabil 

asupra resurselor de apă și extinde semnificativ riscul de poluare în regiune. Calitatea apelor uzate 

evacuate a scăzut în mod semnificativ ca urmare a funcționării necorespunzătoare sau incomplete a 

stațiilor de epurare, a apelor uzate și datorită tehnologiilor învechite și capacității scăzute de tratare 

a apelor. Principalele surse de evacuare a apelor uzate în aria de amplasare a raioanelor menționate, 

sunt reprezentate prin orașele Cahul și Cantemir, iar volumul apelor uzate este influențat de 

numărul populației urbane. 

Una din problemele principale asociate cu riscul de poluare sunt captările neautorizate de 

apă din râul Prut pentru orașele Cahul și Cantemir pentru necesitățile tehnice și casnice, care 

ulterior se reîntorc în râul Prut cu un înalt grad de poluare, din cauza lipsei stațiilor de epurare, care 

crează condiții nesatisfăcătoare din punct de vedere al statutului ecologic pentru starea apei râului 

Prut. Prin urmare, apă râurilor în secțiunile acestor raioane a fost atribuită la categoria cu risc sporit 

de poluare. 

Un alt risc de poluare caracteristic raioanelor Cahul și Cantemir, este fenomenul sau efectul 

de îndiguire (întreruperea continuității râului prin construcția barajelor) și construcția digurilor de 

protecție împotriva inundațiilor. Îndiguirile naționale de protecție împotriva inundațiilor de-a lungul 

râului Prut au fost proiectate, construite și reconstruite, începând din a doua jumătate a secolului 20, 

în special după inundația istorică din anul 1969, dar care atestă și o influiență negativă, exprimată 

prin creșterea vitezei scurgerii râului, modificărilor enorme pe care le cauzează aceasta în structura 

malurilor, destabilizării malurilor poluărilor semnificative, ca rezultat al spălării malurilor. Digurile 

de protecție împotriva inundațiilor existente au fost proiectate și construite pentru a putea proteja 

împotriva viiturilor de probabiliatea de apariție de o dată la 100 ani cu un debit estimat la 3.350 

m
3
/s până a fi construit lacul de acumulare Costești-Stînca și 1.260 m

3
/s după punerea în funcțiune a 
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Figura 35. Nivelul apei în r. Prut în anul 

2010, cm (postul hidrometric Brînza) 

Figura 34. Risc evident de poluare a apelor din 

fîntîni, ca rezultat al inundațiilor din iulie 2010 

în s. Văleni, rnul Cahul 

acestuia. Acesta este sistemul actual de protecție în lunca râului Prut, care protejează terenurile 

agricole împotriva inundațiilor.  

Digurile au fost construite în regiunile de 

șes și luncă al râului Prut la o distanță foarte mica 

de albia râului, pe cursul inferior asociate 

raioanelor Cantemir și Cahul. 

O altă problemă asociată cu impactul 

asupra resurselor de apă sunt încălcările zonelor 

de protecție sanitară ale punctelor de captare, atât 

a apelor de suprafață, cât și a celor subterane. 

Stratul acvifer Ponțian și Sarmațianul 

mediu este unul din cele mai productive acvifere 

din aria raioanelor Cantemir și Comrat și cel mai 

important pentru aprovizionarea centralizată cu 

apă potabilă a localităților din zonă. Pentru 

raioanele Cahul și Cantemir apele subterane 

reprezintă principala sursă de alimentare cu apă 

potabilă. În raionul Cahul 93% din toată aprovizionarea centralizată cu apă sunt captate din 97 

sonde de producție, iar în raionul Cantemir 18 sonde de producție. Dar cu regret, un număr 

semnificativ de sonde de profunzime din aria pilot a raioanelor sunt abandonate sau neconservate si 

prin intermediul lor în acviferul subteran pătrunde poluarea de la suprafață, sporind riscul de 

poluare a apelor de adâncime. 

Un risc sporit de poluare pentru localitățile raioanelor Cahul și Cantemir, prezintă de cele 

mai multe ori, complexele zootehnice private sau particulare, care sunt principalele surse de 

evacuare a apelor insuficient tratate și a celor netratate, a dejecțiilor animaliere periculoase, multe 

din ele fiind situate în limitele fâșiilor riverane de protecție din lunca Prutului sau afluenților mici.  

O categorie aparte a riscului de poluare pentru raioanele Cahul și Cantemir, rămâne a fi  

următoarele categorii de risc: 

 poluarea cu substanțe organice; 

 poluarea cu nutrienţi; 

 poluarea cu substanțe periculoase; 

 alterări hidromorfologice. 

Riscul de poluare și presiune asupra mediului se consideră a fi mare în localitățile cu un 

număr mare al populației. Ponderea suprafețelor așezărilor omenești este mai mare în raionul Cahul 

(or. Cahul – 41.100 locuitori) și este mai mică în raionul Cantemir (or. Cantemir – până la 10.000 

locuitori). În cadrul acestor localități cu o densitate mai mare a populației, se înregistrează o poluare 

mai intensă a solului, aerului, resurselor de apă, în special prin intermediul gospodăriilor 

individuale, gunoiștilor neautorizate, evacuărilor de ape uzate netratate, pășunatului intens, 

degradării terenurilor și suprafețelor mai mari de vegetație deteriorate, etc. 

3.5.3. Riscurile de inundații 

Inundaţiile au o largă răspândire la noi în 

republica, sunt procese de scurgere şi revărsare a apei 

din albiile râurilor în lunci, unde ocupă suprafeţe 

întinse, utilizate de om pentru agricultură, habitat, căi de 

comunicaţie, etc., și care se datorează ploilor cu 

character torențial, caracteristice teritoriului republicii, 

care în final produc mari pagube materiale şi pierderi de 

vieţi omeneşti. Defrișarea în masa a suprafețelor 

ămpădurite favorizează scurgerea rapidă a apei pe 

versanţi şi producerea unor inundaţii puternice. 
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Figura 37. Inundația din iulie  2010 pe  r. Prut 

s. Brînza, r-nul Cahul, (sursa:imagine preluată 

din mass-media) 

Figura 36. Inundația din iulie 2010 pe  r. Prut s. 

Văleni, r-nul Cahul (sursa:imagine preluată din 

mass-media) 

În ţara noastră, în ultimii ani, inundaţiile au afectat aproape toate localitățile amplasate în 

lunca râurilor Prut și Nistru. O mare parte din pagubele înregistrate a fost datorită extinderii 

necontrolate a localităţilor în luncile râurilor şi despăduririlor excesive. 

Bazinul râului Prut începe în regiunea Carpaților și Subcarpaților Ucraineni, unde circulația 

atmosferică provoacă ploi abundente, cu cantități zilnice de 200-300 mm. În consecință, aceste 

procese creează condiții prielnice pentru producerea viiturilor catastrofale, care cauzează inundații 

pe arii extinse. Debitul maxim al râului Prut poate ajunge la 4.000-5.000 m
3
/s. Inundații catastrofale 

au fost înregistrate în anii 1959, 1965, 1969, 1970, 1971, 1975, 1991, 1996, 1998, 2008, 2010.  

Studiile arată că, în ultimii 30-40 de ani frecvența inundațiilor extreme s-a dublat comparativ 

cu ultimii 100 de ani. 

Riscuri de inundație emitentă sunt cauzate și de alterările hidromorfologice, la care se 

atribuie: captarea apei, efectul lacurilor de acumulare (întreruperea conectivității râurilor de către 

barajele lacurilor de acumulare), densitatea canalelor de irigare și digurile de protecție contra 

inundațiilor. Cele mai semnificative presiuni sunt cauzate de construcția lacurilor de acumulare pe 

cursul râurilor, astfel modificând regimul hidrologic al râurilor mici.  

În prezent este în proces de implementare proiectul Băncii Europene de Investiții ”Suport de 

Asistență Tehnică și Management în vederea Protecției la Inundații a teritoriului Republicii 

Moldova” cu o finanțare totală de 1,6 mil. euro. Realizarea acestui proiect va contribui la reducerea 

dezastrelor naturale provocate de inundații care afectează populația și bunurile, prin implementarea 

măsurilor de prevenire în zonele cele mai vulnerabile din bazinul Prutului, unde sunt incluse și cele 

mai vulnerabile localități din raioanele Cantemir și Cahul. 

3.5.4. Riscurile de diminuare a cantității si calitatii apei  

Repartizarea neuniformã a resurselor de apã pe teritoriul ţãrii, gradul insuficient de 

regularizare a debitelor pe cursurile de apã, poluarea semnificativã a râului Prut și unor râuri 

interioare reprezintã principalii factori care determinã ca zone importante ale ţãrii sã nu dispunã de 

surse suficiente de alimentare cu apã în tot cursul anului, mai ales în perioadele de secetã sau în 

iernile cu temperaturi scãzute. 

O caracteristicã foarte importantã a resurselor de apã de suprafaţã ale Moldovei o reprezintã 

variabilitatea pronunţatã a regimului hidrologic de la un an la altul. Astfel, în perioada 1880-2000, 

de când existã observaţii sistematice asupra vremii şi apelor, au fost înregistrate în Republica 

Moldova 4 perioade secetoase importante (1894-1905, 1918-1920, 1942-1953, 1982-2000), 3 

perioade ploioase (1881-1893, 1931-1941, 1969-1981) şi douã perioade normale (1906-1917, 1954-

1968). Menţionãm cã ultima perioadã secetoasã s-a manifestat în special în sudul ţãrii. Lungimea 

perioadelor secetoase a crescut de la 12-13 ani, în trecut, la 22 de ani în perioada 1982-2003 datoritã 

pronunțării fenomenului schimbãrilor climatice. 
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Pentru a creşte eficienţa privind managementul inundaţiilor la nivel local, este necesar ca 

fiecare raion și primărie sa-și elaboreze Manualul pentru managementul situaţiilor de urgenţã în caz 

de inundaţii, precum şi Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţã în caz de 

inundaţii. De asemenea, sunt stabilite la nivel naţional, regional şi local procedurile necesare 

gestionãrii situaţiilor de urgenţã generate de secetã hidrologicã. 

Este necesar, ca fiecare raion sa-și elaboreze scheme directoare pe localități pentru stabilirea 

direcţiilor de gospodãrire durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor de apa, a 

ecosistemelor acvatice, precum şi pentru protejarea zonelor umede din aria sa de influență. 

Schemele directoare fixeaza într-o maniera generala şi armonioasa obiectivele de calitate şi 

cantitate a apelor, urmărind să se asigure pentru fiecare localitate sau raion în ansamblu: 

 o stare buna a apelor de suprafaţă sau, pentru corpurile de apă artificiale ori puternic 

modificate, un bun potenţial ecologic şi o stare chimica bună a apelor de suprafaţă; 

 o stare chimica bună şi un echilibru între cantitatea prelevată şi reîncãrcarea apelor pentru 

toate resursele de apă subterană; 

 realizarea obiectivelor special definite pentru zonele protejate, cu scopul de a reduce 

tratamentul necesar pentru producţia de apă destinată consumului uman. 

La măsurile pentru diminuarea riscurilor cantității și calității apei în localitățile raioanelor, 

pot fi atribuite următoarele: 

 crearea de surse de siguranţã alternative pentru cazuri extreme (în straturile de profunzime 

150-300 m); 

 dezvoltarea unor capacitãţi de înmagazinare a apei potabile (acoperirea necesarului pentru 1-

2 zile); 

 sectorizarea reţelelor de distribuţie pe elemente componente comune; 

 reducerea pierderilor în reţele de distribuţie (de la 50% în prezent la 20% în 2025); 

 atragerea utilizatorilor în eforturile de economisire a apei, prin sisteme educaţionale; 

 introducerea tehnologiilor performante în procesele tehnologice pentru producţia de apã 

potabilã şi epurare a apelor uzate; 

 reutilizarea apelor epurate şi transformarea acestora într-o importantã sursã pentru 

acoperirea necesarului industrial şi public, având calitate nonpotabilã; 

 informatizarea şi automatizarea sistemelor; 

 introducerea planurilor de management de risc (implicarea tuturor factorilor interesaţi – 

consumatori, operatori, autoritãţi); 

 introducerea unor mecanisme economice stimulative pentru economisirea apei, precum şi 

mãsuri coercitive pentru depãşirea consumului specific de apã, la toate tipurile de utilizatori. 

3.5.5. Descrierea unor riscuri pentru zona proiectului 

Cele mai întâlnite tipuri de manifestări de risc pentru arealul raioanelor Cantemir și Cahul 

sunt furtunile de vânt și ploile cu carater torențial, care definesc o stare de instabilitate a atmosferei 

ce se desfăşoară sub forma unor perturbaţii câteodată foarte violente. Chiar recent, în data de 21 

august 2016 în satul Tartaul, raionul Cantemir, ca rezultat al manifestării violente a ploii torențiale 

cu grindină, au fost avariate 2 poduri și deteriorate circa 2,5 km de drum local. În satele Lingura, 

Crăciun și Antonești, au fost smulse foile de ardezie de pe acoperișurile caselor de locuit, caselor cu 

menire socială (grădinițe, școli, spitale), afectate zeci de hectare de viță de vie, precum și deteriorate 

drumurile locale. La fel de violent s-au manifestat, aceste fenomene meteorologice periculoase și în 

localitățile raionului Cahul, unde au avut de suferit mai multe case de locuit, drumuri locale, iar în 

satul Alexanderfeld, furtuna de vânt și ploaia torențială, au distrus stâna de ovine. 

Inundaţiile au o largă răspândire pe teritoriul republicii noastre și cel mai violent, se 

manifestă în lunca râurilor Prut și Nistru, acestea producând mari pagube materiale şi pierderi de 

vieţi omeneşti. Sunt procese de scurgere şi revărsare a apei din albiile râurilor în lunci, unde ocupă 

suprafeţe întinse, utilizate de om pentru agricultură, habitat, căi de comunicaţie, etc. Producerea 
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inundaţiilor este datorată pătrunderii în albii a unor cantităţi mari de apă provenită din ploi, din 

topirea bruscă a zăpezii, precum şi din pânzele subterane de apă. 

Inundațiile – acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin 

mărimea şi durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare 

a activităţilor social-economice din zona afectată.  

Caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, înălţimea viiturii, durata şi frecvenţa 

acesteia. 

Predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de nivelul tehnic 

al sistemului de monitorizare al vremii şi al cursurilor de apă.  

Factori de vulnerabilitate: clădiri construite în zona inundabilă, lipsa sistemului de 

avertizare a populaţiei, capacitate redusă de absorbţie a solului, clădiri şi fundaţii cu capacitate de 

rezistenţă slabă, stocuri de alimente neprotejate.  

Efecte: distrugeri materiale, pierderi umane şi contaminarea surselor de apă. 

Măsuri de reducere a riscului: lucrări de apărare şi amenajare a digurilor. 

Măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecţie şi alarmare, educarea şi participarea 

comunităţii, planificarea executării lucrărilor de apărare. 

Măsuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, căutare-salvare, asistenţă medicală, 

aprovizionarea pe termen scurt cu apă şi alimente, purificarea apei şi adăpostire temporară. 

Instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor. 

Despăduririle favorizează scurgerea rapidă a apei pe versanţi şi producerea unor inundaţii 

puternice.  

În ţara noastră, în ultimii ani, inundaţiile au afectat aproape toate localitățile amplasate în 

lunca r. Prut și Nistru. O mare parte din pagubele înregistrate a fost datorată extinderii necontrolate 

a localităţilor în luncile râurilor şi despăduririlor excesive, în special, dupa demontarea hotarului pe 

r. Prut și accesul liber în zona de frontieră, ce a accelerat tăierile ilicite de pădure din lunca Prutului. 

Inundații deosebit de puternice pe râul Prut, inclusiv în localitățile raioanelor Cantemir și 

Cahul, amplasate în lunca râului, au avut loc în anii 2008 și 2010, care au cauzat un prejudiciu de 

peste 150 mil. MDL. 

Inundațiile in partea inferioară a Prutului sunt frecvent cauzate de nivelele mari ale apei 

fluviului Dunărea, care blochează fluxul Prutului și determină, în așa fel, un efect remuu. De 

exemplu, pe data de 7 iulie 2010, în timpul inundațiilor ce au ocupat suprafețe imense în cursul 

inferior al râului Prut, nivelul maxim al Dunării la Giurgiulești era de 581 cm, depășind, astfel, 

recordul din 26 aprilie 2006, iar apele Dunării s-au ridicat pe r. Prut pâna la Cantemir. 

Cutremurul reprezintă o ruptură brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită mişcării 

plăcilor tectonice, care generează o mişcare vibratoare a solului ce poate duce la victime umane şi 

distrugeri materiale.  

Cele mai devastatoare cutremure, care au fost resimțite și pe teritoriul raioanelor Cantemir și 

Cahul și care au avut distrugeri materiale și pierderi umane, sunt cele, care au epicentrul în regiunea 

Vrancea, Romania.  

 Cutremurul din 1940 a fost un cutremur cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, 

produs la ora 3:39 în 10 noiembrie 1940, cu epicentrul în zona Vrancea la o adâncime de 

circa 133 km, care a fost primul mare cutremur din România contemporană. 

 Cutremurul din 1977 a fost un puternic cutremur care s-a produs la ora 21:22 în data de 4 

martie 1977, cu efecte devastatoare asupra tuturor localităților din vecinătatea Prutului, care 

a avut o magnitudine de 7,3 grade pe Scara Richter şi a făcut în timp de circa 55 de secunde, 

1.578 de victime în Moldova de peste Prut. 

 Seismele din 11 septembrie 1980,  din 13 noiembrie 1981, 3 octombrie 2004 și seismul din 7 

mai 2008 au avut o intensitate mai mica, dar s-au resimțit în toate localitățile sudice ale țării, 

inclusiv până la Chisinau. 

Caracteristici generale: mişcare vibratoare generată de undele seismice care pot genera 

prăbuşiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului şi alunecări de teren. 
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Predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung şi mediu cu o mare probabilitate de 

reuşită. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reuşită redusă. Predictibilitatea se bazează 

pe monitorizarea activităţii seismice, istoricul acesteia şi observaţii în teren. 

Factori de vulnerabilitate: construirea de localităţi în zone cu risc seismic ridicat; clădiri cu 

structuri de rezistenţă antiseismică neadecvate (defecte de proiectare sau executare); densitate mare 

de locuinţe şi populaţie pe suprafeţe reduse; informarea redusă (în special a populaţiei) despre 

cutremure. 

Efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de 

infrastructură, incendii, accidente hidrotehnice, alunecări de teren etc.); pierderi umane ( procent 

ridicat mai ales în zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic); sănătate 

publică (număr ridicat de persoane ce necesită intervenţii chirurgicale, contaminarea apei potabile şi 

probleme de asigurare a condiţiilor sanitare minime de supravieţuire). 

Măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiţii conform normelor de 

zonare seismice; informarea, pregătirea şi antrenarea populaţiei privind normele de comportament 

în caz de cutremur. 

Măsuri de pregătire specifice: înştiinţarea populaţiei, întocmirea şi exersarea măsurilor 

cuprinse în planurile de protecţie şi intervenţie. 

Măsuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor şi pierderilor, căutare-salvare, asistenţă 

medicală de urgenţă, reabilitarea facilităţilor economico-sociale afectate, distribuirea de ajutoare. 

3.6. Metode de atenuare a riscurilor 
Scopul metodelor de atenuare a riscurilor este: 

 reducerea (pe cât posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri; 

 asigurarea unei asistenţe prompte şi calificate a victimelor; 

 realizarea unei refaceri economico-sociale cât mai rapide şi durabile; 

 realizarea măsurilor de prevenire şi de pregătire pentru intervenţie; 

 măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări 

deosebit de grave; 

 măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare; 

 îmbunătăţirea procesului de informare a populaţiei referitor la riscurile la care sunt expuse. 

Starea stațiilor de epurare a apelor uzate și funcționarea lor adecvată sunt foarte importante 

pentru atenuarea riscurilor și protecția componentelor de mediu în aria de studiu. 

Deoarece pentru aceste raioane Cahul și Cantemir cele mai evidențiate și frecvente riscuri 

sunt legate de inundații, se propun următoarele măsuri de atenuare şi reducere a riscului 

inundaţiilor: 

 modernizarea şi optimizarea Sistemului Naţional de Monitoring hidrologic, prin instalarea 

unui post hidrologic automat pe râul Prut în aria de influență a or. Cantemir; 

 în localitățile Brînza și Giurgiulești din raionul Cahul, există asemenea posturi hidrologice 

automate, care activează in regim on-line, iar informația parvenită non-stop de la aceste 

stații, permite întocmirea şi completarea continuă a băncii regionale de date „Moldova 

Hazards”, în scopul perfectării metodicii de predicţie a fenomenelor meteo-climatice şi 

hidrologice periculoase, inclusiv a inundaţiilor; 

 regionarea clară şi cartarea albiilor majore ale Prutului și afluenților la nivel de bazin 

hidrografic, aferente și pentru raioanele Cahul și Cantemir; 

 întocmirea hărţii topografice actualizate pentru raioane Cahul și Cantemir, cu trasarea 

hotarelor inundaţiilor de diferită asigurare. 

Ţinând cont de tipurile de activitate economică, pe teritoriile respective ale raioanelor 

Cantemir și Cahul, se recomandă de evidenţiat zonele cu asigurarea de 20% a inundaţiei (pentru 

terenurile agricole), 5% asigurare (pentru construcţiile din spaţiul rural), 1% asigurare pentru ariile 

urbane şi 0,3% pentru căile feroviare. 
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CONCLUZII  
 

 Regiunea Dunării de Jos, care cuprinde și localitățile raioanelor Cantemir și Cahul, 

reprezintă un spațiu de importanță națională și internațională, întrucât aici se întâlnesc una 

dintre arterele principale ale Republicii Moldova – Prutul, cu artera Europei – Dunărea. 

 Solurile raioanelor Cantemir și Cahul, sunt prezentate prin soluri aluvionale de luncă, 

mănoase și cu un grad sporit de fertilitate, ceea ce a permis includerea lor în circuitul agricol 

și utilizarea lor intensă sub culturi cerealiere, pășitoare și tehnice. 

 Regularizarea albiilor, tăierea fâşiilor forestiere de protecţie, păşunatul excesiv, poluarea, 

colmatarea şi fragmentarea multiplă sunt cele mai distructive activităţi antropice în 

ecosistemele râurilor mici din Republica Moldova. Tot mai des se constată cazuri de secare 

totală a albiilor, perturbarea regimurilor termic, hidrochimic şi gazos, colmatarea 

substraturilor, „înflorirea apei“ în lacuri şi împânzirea cu vegetaţie acvatică. 

 Apele de suprafață din zonă sunt prezentate de fluviul Dunărea, râul transfrontalier Prut, 

precum și de lacurile naturale Beleu și Manta, care corespund claselor II-III de calitate, 

adică este moderat poluată, conform investigațiilor hidrochimice și hidrobiologice, 

prezentate de sistemul național de monitoring. 

 Ca rezultat al utilizării haotice, nechibzuite și iraționale a resurselor naturale, acumulării 

cantităților enorme de deșeuri în localități,  apariţia de substanţe poluatoare noi, creșterea 

volumului de ape reziduale netratate din orașele Cantemir și Cahul, creşterea demografică 

vertiginoasă înregistrată în anii ‟80 ai secolului trecut, dezvoltarea intensă a industriei, 

transporturilor şi a agriculturii, apariţia centrelor și localităților suprapopulate, au în prezent 

puternice repercusiuni asupra mediului, ecosistemelor naturale și sănătății populației în 

regiunea Dunării de Jos. 

 Poluarea apelor în regiune este condiționată de prezența în ape a asemenea poluanți ca 

nitriții, nitrații, ionii de amoniu, detergenții anioni activi, produsele petroliere, etc, care sunt 

rezultat al deversărilor menajere din oraşele Cantemir și Cahul şi industriilor amplasate la 

periferia orașelor menționate. 

 Poluarea aerului în regiune este condiționată de prezența în aer a asemenea poluanți, ca 

dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NOX), fenolul (C6H5OH), aldehida formică (CH2O), 

tot mai frecvent se evidențiază depășirea normei sanitaro-igienice cu particule de praf, care 

sunt la fel de periculoase pentru sănătatea populației din regiune, iar concentrațiile sporite 

sunt ca rezultat al dezvoltării în continuu a industriei materialelor de construcție,  creșterii 

numărului unităților de transport, precum și a utilizării pe larg a sistemelor de încălzire 

autonomă, care degajă gazele arse, la nivelul solului și în zona de activitate a oamenilor. 

 Poluarea solului în regiune este condiționată în primul rând de deversarile de deşeuri, în 

special pe terenurile din lunca Prutului, care deseori conțin îngrăşăminte sau pesticide 

învechite și inutilizabile, toxice și persistente, infiltrarea in sol a apelor contaminate și 

menajere din oraşele Cantemir și Cahul, poluarea cu substanţe organice și produse 

petroliere, care afectează întreg ecosistemul lacului Beleu și terenurile din preajmă, germeni 

patogeni și alți agenţi poluanți ejectaţi iniţial în atmosferă, apoi  "spălaţi" și transportați din 

atmosfera prin intermediul ploilor direct în sol, prelucrarea incorecta a solului, ce 

favorizează reducerea fertilității, intensificarea erodării și degradării acestuia. 

 Calitatea apelor de potabilizare din regiunea Dunării de Jos, reprezentată prin fântâni, 

izvoare și cișmele, denotă un grad sporit de poluare și atestă în majoritatea surselor 

investigate depăşirea valorilor normelor admisibile conform normativelor sanitare-igienice 

privind calitatea apei potabile, atât după indicatorii fizico-chimici, cât și microbiologici.    
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 Printre probleme ecologice stringente in raioanele Cantemir și Cahul, rămân a fi cantitățile 

enorme și stocurile de deșeuri, lipsa stațiilor de tratare a apelor menajere și reziduale, 

defrișarea ilicită a suprafețelor împădurite, utilizarea irațională și nechibzuită a resurselor 

naturale, braconajul și pescuitul interzis în lacul Beleu și sistemul de lacuri Manta și lipsa 

pârghiilor necesare din partea APL pentru a preveni poluarea mediului pe teritoriul 

raioanelor Cantemir și Cahul. 

 În rezultatul realizării operaţiilor de explorare şi extragere a petrolului de către Compania  

„Valiexchimp”, care în 2007 a preluat toate drepturile asupra firmei „Redeco”, specializată 

în explorarea zăcămintelor de petrol de la Văleni,  a avut loc poluarea mai pronunțată a apei 

lacului Beleu şi a solului din s. Slobozia Mare, raionul Cahul cu produse petroliere. 

 Sistemul naţional de monitoring a calității componentelor de mediu realizează observaţii cu 

caracter sistematic în Regiunea Dunării de Jos în 3 locații de monitorizare, amplasate în 

raionul Cahul (or. Cahul, Lacul Beleu și s. Giurgiulești) și lipsesc observațiile cu caracter 

sistematic pe teritoriul raionului Cantemir, care necesită a fi incluse în viitorul apropiat în 

Programul de activitate, reieșind din importanța națională și internațională a regiunii. 

 Activități practice de supraveghere biologică prin metoda de monitorizare voluntară a 

calității apelor de suprafață au fost organizate în regiunea Dunării de Jos, iar datele colectate 

de voluntari au fost folosite de către agenţiile de stat, cercetătorii știintifici pentru a evalua 

schimbările în calitatea apei pe termen lung,și de asemenea, este un ajutor inestimabil 

autorităților publice locale, depistând problemele acute ce țin de poluare, cum ar fi fisurile în 

sistemele de canalizare care necesita atenție instantanee ş.a. 

 Examinând evoluția în timp si spațiu a calitatii componentelor de mediu, in zona proiectului 

se constată o stare ecologică nesatisfăcătoare, care se înrăutățește pe parcursul ultimului 

deceniu și se mărește frecvența de manifestare a cazurilor de poluare înaltă și excepțională, 

în special pe afluenții de stânga a Prutului. La fel, sunt frecvent evidențiate cazurile de 

poluare cu produse petroliere în aria lacului Beleu și teritoriilor adiacente, care se manifestă 

până la confluiență cu fl. Dunărea.  

 Dezvoltarea industriilor şi a altor activităţi economice în Regiunea Dunării de Jos, au adus 

omenirii avantaje uriaşe, dar au generat o serie de pericole și riscuri dintre care cele mai 

periculoase pentru această arie sunt inundațiile, care produc mari pagube materiale şi 

pierderi de vieţi omeneşti și care se datorează în special ploilor cu caracter torențial. 

 În zona proiectului, râurile mici sunt totalmente lipsite de perdele forestiere, ceea ce 

contribuie la degradarea și poluarea lor, precum și la diminuarea nivelului de autoepurare. 

Perdelele forestiere au un efect pozitiv și asupra menținerii aspectului cantitativ și calitativ 

de apă în râuri și în bazinele acvatice, precum și la diminuarea substanțelor poluatoare din 

aerul atmosferic.  

 Tehnologiile de tratare a apelor reziduale (menajere şi industriale) utilizate astazi în or. 

Cahul, sunt învechite şi nu corespund cerinţelor actuale, atât în privinţa tehnologiei de 

epurare, cât şi a stării fizice a construcţiilor şi utilajelor, iar în or. Cantemir, stația de epurare 

a apelor reziduale nu mai funcționează de peste  20 ani, iar apele uzate poluate, sunt 

deversate direct în receptorul natural Prut.  

 Localitățile rurale din raioanele Cantemir și Cahul practic nu dispun de sisteme de 

canalizare și de stații de epurare a apelor uzate, apele uzate fiind deversate în mediul natural 

fără nici o epurare, provocând poluarea solului și apelor din zona proiectului. 

 Sistemul de colectare a deșeurilor este organizat doar în orașele Cahul și Cantemir, și 

eventual localitățile rurale adiacente acestor orașe. În același timp, deșeurile acumulate sunt 

stocate la depozitele de deșeuri istorice, fără măsuri de prevenire a poluării apelor și 

solurilor din zona proiectului și fără reciclare. 
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 În localitățile rurale din raioanele Cahul și Cantemir nu există sistem de colectare a 

deșeurilor menajere solide, deșeurile fiind stocate la depozitele din apropierea localităților, 

fără măsuri de prevenire a poluării apelor și solului. În unele localități aceste depozite se află 

în zona de protecție a râurilor din zona proiectului, cauzând o gravă poluare a apelor. Din 

cauza inexistenței sistemului de colectare a deșeurilor, deseori ele sunt abandonate de 

populație pe malurile râurilor sau afluențiilor acestora din zona proiectului. 

 În zona proiectului se acumulează o cantitate semnificativă de deșeuri animaliere, provenite 

fie de la fermele organizate, fie de la gospodăriile casnice. Cu toate acestea, deșeurile nu 

sunt compostate și utilizate ca îngrășământ organic în agricultură, dar sunt aruncate pe 

malurile râurilor sau la depozitele de deșeuri, cauzând o gravă poluare a apelor de suprafață 

și freatice. 
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RECOMANDĂRI  
 

 Interzicerea evacuării neregulamentare a reziduurilor (solide, lichide, gazoase), care ar putea 

polua apa și, în primul rând, al apelor reziduale, comunale și industriale. Acestea trebuie 

colectate și tratate prin sisteme de canalizare/instalații locale; 

 Construcția stațiilor de epurare pentru reținerea și degradarea poluanţilor din apele reziduale 

ale localitatilor si unitatilor zootehnice inainte de evacuarea lor in mediu; 

 Dezinfecția germenilor patogeni continuți în ape reziduale ale unor instituții (spitale), 

abatoarele, unitățile industriei cărnii; 

 Utilizarea sistemelor de reținere și colectare a substanțelor radioactive din ape reziduale; 

 Implementarea sistemelor specifice de epurare pentru apele reziduale ale unității industriale 

ce conţine substanțe chimice potențial toxice; 

 Controlul depozitării deșeurilor solide pentru a preveni poluarea apelor de suprafață sau 

subterane și a solului. 

 Utilizarea metodelor moderne de gospodărire prin susţinerea reală din partea statului a 

gospodăriilor de fermieri şi cooperatiste bazate pe proprietatea privată asupra pământului, a 

mijloacelor de prelucrare a lui şi a întreprinderilor de prelucrare şi realizare a producţiei 

agricole, ceea ce timp de două decenii de tranziţie s-a realizat destul de slab. 

 Ecologizarea agriculturii cu preluarea experienţelor existente deja de zeci de ani în mai 

multe state, care are drept scop exploatarea responsabilă a terenurilor agricole cu reducerea 

maximală a eroziunii solurilor, sistarea degradării fertilităţii lor şi creşterea culturilor 

agricole fără chimicale, prin utilizarea îngrăşămintelor organice şi fertilizanţilor organici. 

Culturile furajere cultivate cu respectarea restricţiilor ecologice va garanta şi calitatea 

producţiei din sectorul zootehnic. 

 Ecologizarea agriculturii este inimaginabilă fără mărirea suprafeţelor terenurilor silvice pe 

seama miilor de pante rămase aproape fără vegetaţie, restabilirea luncilor şi a fâşiilor 

forestiere de protecţie. 
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TEST DE EVALUARE  
1. Care este ponderea localităților care dispun de sisteme de aprovizionare cu apă în r-nul 

Cantemir? 

a. 10% 

b. 27% 

c. 59% 

2. Care este ponderea localităților care dispun de sisteme de canalizare în r-nul Cantemir? 

a. 12% 

b. 27% 

c. 8% 

3. Care este ponderea localităților care dispun de sisteme de aprovizionare cu apă în r-nul 

Cahul? 

a. 59% 

b. 27% 

c. 15% 

4. Care este ponderea localităților care dispun de sisteme de canalizare în r-nul Cahul? 

a. 59% 

b. 12% 

c. 8% 

5. Cadrul juridic care reglementează domeniul managementului deşeurilor în Republica 

Moldova include: 

a. Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător; 

b. Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea 

impactului asupra mediului înconjurător; 

c. Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de 

stat; 

d. Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului; 

e. Legea Nr. 1136 din  13.07.2000 privind conservarea energiei 

f. Legea Nr. 755 din  21.12.2001 privind securitatea biologică 

g. Legea nr. 429 din 2016 privind deşeurile; 

h. Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor 

nocive; 

6. Cadrul juridic care reglementează domeniul managementului apelor în Republica Moldova 

include: 

a. Legea nr. 1236 din 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive; 

b. Legea nr. 1515 din 1993 privind protecția mediului înconjurător;  

c. Legea apelor nr. 272 din 2011;  

d. Legea nr. 1536 din 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică; 

e. Legea nr. 440 din 1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și 

bazinelor de apă;  

f. Legea nr. 591 din 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale 

g. Legea nr. 851 din 1996 privind expertiza ecologică;  

h. Legea nr. 1540 din 1998 privind plata pentru poluarea mediului.  

7. Ministerul Mediului este autoritate competentă, abilitată cu responsabilităţi în 

............................................................................. (elaborarea şi promovarea politicii de stat) 

în domeniul managementului deșeurilor, managementului apelor și protecției mediului. 

8. Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local revine 

.................................................... ............................................. (autorităţilor administraţiei 

publice locale), iar rezultatele privind colectarea şi eliminarea deşeurilor depind în mare 

măsură de capacitatea acestora de a organiza acest lucru 
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9. Enumerați cursurile de apă și lacurile din raioanele Cantemir și Cahul, care sunt 

monitorizate de Serviciul Hidrometereologic de Stat (fl. Dunărea, r. Prut, r. Tigheci, r. 

Larga, r. Valea Halamagea, r. Cahul, lacurile Manta și Beleu) 

10. Care este tendința de acumulare a deșeurilor în raioanele Cahul și Cantemir: 

a. în creștere 

b. constantă 

c. în descreștere 

11. Enumerați domeniile de activitate economică generatoare de deșeuri periculoase. 

(industriale (industria lacurilor şi vopselelor, procesele tehnologice de acoperiri metalice) și 

din segmentul de prestării servicii (atelierul de reparații auto, etc)) 

12. Conform studiului de fezabilitate pentru raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr Lunga 

și Vulcănești,  se prevede construcția a unui depozit regional de depozitare a deșeurilor 

municipale, amplasat la: 

a. Cimișlia 

b. Cantemir 

c. Cahul 

13. Ce se întâmplă cu deșeurile organice provenite de la fermele de animale și din gospodăriile 

casnice în raionele Cantemir și Cahul? 

a. sunt compostate și utilizate ca și îngrășaminte organice 

b. sunt preluate de la generator de deșeuri și utilizate pentru producerea de biogas 

c. sunt aruncate în mod haotic pe malurile râurilor sau la gropile de gunoi neautorizate 

14. Marcați cauzele poluării: 

a. utilizarea haotică a rezervelor naturale;  

b. acumulări în mediu de substanţe neutilizabile;  

c. apariţia de substanţe noi, la care ritmul de consum şi de reciclare de către organisme 

este mult inferior ritmului de apariţie;  

d. creşterea demografică vertiginoasă, în special în ultimele două secole;  

e. dezvoltarea intensă a industriei, transporturilor şi a agriculturii;  

f. apariţia centrelor urbane suprapopulate; 

g. toate opțiunile enumerate mai sus. 

15. Marcați care sunt principalele surse actuale de poluare a apelor și solului din raioanele 

Cantemir și Cahul: 

a. apele uzate neepurate 

b. deșeurile menajere saolide și deșeurile organice 

c. pesticidele 

d. ferocianurile 

16. Marcați care este instituția responsabilă pentru monitorizarea de supraveghere a apelor de 

suprafață în Republica Moldova: 

a. Inspectoratul ecologic de Stat 

b. Serciul Hidrometereologic de Stat 

c. Agenția ”Apele Moldovei” 

d. Centrul Național de Sănătate Publică 

17. Calitatea apei râului Prut, în cursul inferior, după parametrii fizico-chimici, cât și după 

elementele hidrobiologice, se atribuie clasei: 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

e. V 

18. Marcați cele mai relevante riscuri de poluare întâlnite în raioanele Cantemir și Cahul: 

a. Creșterea efectivului de animale 

b. Lipsa sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate 
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c. Îndiguirea cursurilor râurilor și construcția digurilor de protecție împotriva 

inundațiilor 

d. Toate cele enumerate anterior 

19. Enumerați 3-5 metode pentru diminuarea poluării apelor și solurilor din raioanele Cantemir 

și Cahul 
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ANEXA 1. PRINCIPALII INDICATORI A ACTIVITĂȚILOR 

ÎNTREPRINDERILOR ÎN RAIOANELE CAHUL ȘI CANTEMIR 
Informaţia statistică teritorială în activitatea industrială include fabricarea produselor în 

expresie naturală, ce se prezintă atât pe întreprinderile cu activitate principală de industrie, cât şi pe 

unităţile de producţie industrială secundare ale întreprinderilor neindustriale. 

Volumul producţiei animale se determină prin mărimea masei vii a prăsilei obţinute şi 

sporului vitelor şi păsărilor tinere crescute în curs de un an, a sporului în greutate al animalelor 

mature, obţinut în urma îngrăşării lor, precum şi cantităţii de lapte, lână, ouă şi alte produse 

animaliere obţinute în procesul folosirii gospodăreşti a animalelor şi păsărilor.  

Producţia cărnii include carnea de animale şi păsări de toate tipurile, grăsimea-semifabricat, 

subprodusele alimentare.  

Producţia laptelui se caracterizează prin cantitatea mulsă de lapte de vacă, de oaie, de capră, 

indiferent de faptul dacă acesta a fost realizat sau o parte din el a fost folosit în gospodărie pentru 

alăptarea viţeilor şi purceilor.  

Producţia ouălor – toată cantitatea de ouă strânsă într-un an de la toate tipurile de păsări de 

casă, inclusiv ouăle care au fost folosite pentru reproducerea păsărilor (incubarea ş.a.)  

Producţia lânii include toată lâna de oaie, indiferent de faptul dacă ea a fost realizată sau 

folosită în gospodăria proprie. 

Producția de carne. În anii 2010-2015 în zona de sud a Moldovei s-a produs carne într-o 

cantitatede la 245,3 t în 2010 la 460,8 t în 2015. În raionul Cahul cantitatea produselor de carne a 

înregistrat o creștere de la 19,5 t în 2010 la 44,5 t în 2015, cea mai mare cantitate totuși fiind 

produsă în 2014 în valoare totală de 177,1 t. Pe de altă parte, raionul Cantemir a înregistrat o 

scădere la producția de carne în perioada 2010-2015, cea mai mică cantitate produsă fiind în anul 

2015 în valoare totală de 5,3 t pe an.  

Tabel 15. Cantitatea produselor de carne, inclusiv carne de pasăre, produsă în anii 2010-2015 în 

sudul ţării şi raioanele Cahul şi Cantemir 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: www.statistica.md  

Figura 38. Cantitatea produselor de carne, inclusiv carne de pasăre, produsă în anii 2010-2015 în 

raioanele Cahul şi Cantemir, tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: grafic elaborat de autor în baza datelor de pe www.statistica.md  

Produsele din legume şi fructe. În anii 2010-2015 în zona de sud a Republicii Moldova 

producția de sucuri de legume şi fructe, şi conserve de legume a fost descreştere: sucurile de legume 

şi fructe de la 702,9 mii litri în 2010 la 160,8 mii litri în 2015, iar conservele de legume de la 

Regiunia, 

raioane 

Carne, inclusiv carne de pasăre, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

anii 

Total Sud 245,3 385,0 280,2 356,2 565,5 460,8 

Cahul 19,5 18,7 26,4                                                    20,3 177,1 44,5 

Cantemir                                             14,0 10,0 7,0                                                        8,5 10,2 5,3 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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2.662,1 tone în 2010 la 1.324,9 tone în 2015. Conform datelor Biroului Național de Statistică, 

constatăm că toată producția de sucuri din legume și fructe din regiunea de sud a Moldovei, în 

ultimii 3 ani, se fabrică doar în raionul Cantemir. De asemenea, observăm că din cele două raioane 

din zona proiectului, doar în raionul Cantemir se produc conserve de legume, deși într-o cantitate nu 

foarte mare la nivel de regiunea de sud a Moldovei (tabelul 17, figura 38). 

Tabel 16. Cantitatea de sucuri din legume şi fructe şi conserve din legume produsă în anii 2010-

2015 în sudul ţării şi raioanele Cahul şi Cantemir. 
Regiunea, 

raionul 

Sucuri de legume şi fructe, mii litri 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 702,9 683,9 465,9 404,1 241,0 160,8 

Cahul 17,6 - - - - - 

Cantemir                                             269,6 481,5 453,4                    404,1 241,0 160,8 

 

Regiunea, 

raionul 

Conserve de legume, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 2662,1 2680,2 1054,1 808,7 1224,4 1324,9 

Cahul - - - - - - 

Cantemir                                             161,3 275,4 118,6 50,1 60,9 98,0 
Sursa: www.statistica.md  

Figura 39. Volumul sucurilor de legume şi fructe, cantitatea conservelor de legume, de fructe 

prelucrate şi conservate, în raioanele Cahul şi Cantemir în anii 2010-2015. 
 

Sursa: grafic elaborat de autor în baza datelor de pe www.statistica.md   

Producția de fructe prelucrate și conserve în regiunea de sud a țării a suferit o scădere 

drastică în perioada 2010-2015, per ansamblu, de la 880,4 tone în 2010 la 165,3 tone în 2015, 

înregistrând o culminație de 1030,5 tone în 2013. O tendință generală de scădere a producției de 

fructe prelucrate și conserve se menține și în raionul Cantemir, însă din ultimii 6 ani, în perioada 

2012-2014, producția a înregistrat cele mai mari cote, peste 910 tone pe an, pentru ca în 2015 să se 

reducă drastic până la 165,3 tone (tabelul 18, figura 39). 

Tabel 17. Cantitatea de fructe prelucrate şi conservate produsă în anii 2010-2015 în sudul ţării şi 

raioanele Cahul şi Cantemir 
Regiunea, 

raionul 

Fructe prelucrate şi conservate, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 880,4 491,2 910,7 1030,5 570,5 165,3 

Cahul -   -  - - - - 

Cantemir                                             229,2 480,4                                              910,7 917,4 917,5 165,3 
Sursa: www.statistica.md  

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Produsele lactate. În anii 2010-2015, în zona de sud a Republicii Moldova, producția de 

lapte și frişcă cu un conţinut de grăsimi până la 6% s-a menținut relativ la același nivel, cu mici 

variații, de la 373,2 tone în 2010 la 374,9 tone în 2015. Conform datelor BNS, observăm că toată 

producția de lapte și frișcă din zona de sud este concentrată doar în raionul Cahul. La fel și 

producția de unt se realizează doar în raionul Cahul, înregistrând o creștere ușoară în perioada 2010-

2015, de la 34,0 tone în 2010 la 43,3 tone în 2015 (tabelul 19).  

Tabel 18. Cantitatea de lapte şi frişcă cu un conţinut de grăsimi până la 6% şi unt, produsă în anii 

2010-2015 în sudul ţării şi raioanele Cahul şi Cantemir 
Regiunea, 

raionul 

Lapte şi frişcă cu un conţinut de grăsimi până la 6%, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 373,2 442,2 471,2 442,8 381,2 374,9 

Cahul 373,2 442,2 471,2 442,8 381,2 374,9 

Cantemir                                             - - - - - - 

 

Regiunea, 

raionul 

Unt, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 34,0 38,6 46,9                                  38,5 57,1 43,3 

Cahul 34,0 38,6 46,9                                38,5 57,1 43,3 

Cantemir                                             - - - - - - 
Sursa: www.statistica.md  

În perioada 2010-2015, cantitatea de cașcaval și brânză grasă în zona de sud a Moldovei a 

fost în ascensiune, înregistrându-se de la 44 tone producție în anul 2010 la 68,6 tone – în 2015. La 

fel, ca și în cazul altor produse lactate, toată cantitatea de cașcaval și brânză grasă din sudul 

Moldovei a fost produsă doar în raionul Cahul. În același timp, observăm, că volumul producției de 

lapte prins, iaurt, smântână și alte produse fermentate a fost în scădere, de la 350 tone în 2010 la 

265,4 tone în 2015 (tabelul 20). 

Tabel 19. Cantitatea de caşcaval şi brânză grasă şi lapte prins, iaurt, chefir, smântână şi alte produse 

fermentate, produsă în anii 2010-2015 în sudul ţării şi raioanele Cahul şi Cantemir 
Regiunea, 

raionul 

Caşcaval şi brânză grase, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 44,0 57,6 51,4                              59,4 73,0 68,6 

Cahul 44,0 57,6 51,4                              59,4 73,0 68,6 

Cantemir                                             - - - - - - 

 

Regiunea, 

raionul 

Lapte prins, iaurt, chefir, smântână şi alte produse fermentate, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 350,0 381,1 375,3 350,3 295,1 265,4 

Cahul 350,0 381,1 375,3 350,3 295,1 265,4 

Cantemir                                             - - - - - - 
Sursa: www.statistica.md  

O ușoară creștere a înregistrat producția de brânzeturi proaspete, de la 94 tone în 2010 la 120 

tone în 2015, cea mai mare cantitate fiind produsă în raionul Cahul. (tabelul 22). 

Tabel 20. Cantitatea de brânzeturi proaspete, produsă în anii 2010-2015 în sudul ţării şi raioanele 

Cahul şi Cantemir 
Regiunea, 

raionul 

Brânzeturi proaspete, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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Total Sud 94,2 119,2 128,2 112,8 120,7 120,0 

Cahul 92,0 113,8 124,5 110,0 119,8 120,0 

Cantemir                                             - - - - - - 
Sursa: www.statistica.md 

Făină, pâine şi produse de panificaţie. Producția de făină în sudul țării, per ansamblu, a 

înregistrat o ușoară creștere în perioada 2010-2015, cu unele fluctuații. O altă evoluție s-a înregistrat 

în raionul Cahul și Cantemir. Astfel, producția de făină în raionul Cahul, în perioada 2010-2012, a 

înregistrat o scădere pronunțată, mai mult de 2 ori, de la 3339,1 tone în 2010 la 1408,5 tone în 2015. 

În raionul Cantemir, situația s-a manifestat invers, înregistrând o creștere dublă a cantității produse 

în anul 2015 (1227,2 tone) față de anul 2010 (597,3 tone). 

La fel ca și producția de făină, cea de pâine și produse de panificație a înregistrat o scădere 

în raionul Cahul în perioada 2010-2015, de la 5923,1 tone în 2010 la 3122,6 tone în 2015. Pe când 

cea din raionul Cantemir a înregistrat o ușoară creștere, cu mici fluctuații în același interval de timp. 

(tabelul 23, figura 40). 

Tabel 21. Cantitatea de făină, pâine şi produse de panificaţie produsă în anii 2010-2015 în sudul 

ţării şi raioanele Cahul şi Cantemir. 
Regiunea, 

raionul 

Făină, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 11706,0 13349,2 11472,3 16 716,8 13 923,8 12 396,7 

Cahul 3339,1 3043,4 2427,9                        4 371,7 3 175,5 1 408,5 

Cantemir                                             597,3 853,0 745,5                                897,3 1 029,4 1 227,2 

 

Regiunea, 

raionul 

Pâine şi produse de panificaţie, tone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 12162,7 13240,8 15746,4 19 737,1 18 159,2 18 354,6 

Cahul 5923,1 4485,6 4398,5 3 998,9 3 613,1 3 122,6 

Cantemir                                             295,8 357,7 468,7 481,2 318,6 350,7 

Sursa: www.statistica.md 

Figura 40. Cantitatea de făină, pâine şi produse de panificaţie produsă în anii 2010-2015 în 

raioanele Cahul şi Cantemir 

 

Sursa: grafic elaborat de autor în baza datelor de pe www.statistica.md   

Vinuri naturale din struguri. Un impact deosebit asupra mediului o are producția vinicolă, 

larg răspândită și bine dezvoltată în Republica Moldova. În perioada anilor 2010-2012 observăm o 

creștere a producției de vinuri naturale sin struguri în sudul Moldovei, per ansamblu, și în zona 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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proiectului în particular. Astfel, în raionul Cahul s-a înregistrat o creștere medie de la 1109,1 mii dal 

în 2010 la 1609,7 mii dal în 2015. Pe când în raionul Cantemir, în aceeași perioadă, producția de 

vinuri naturale din struguri a înregistrat o creștere de 4 ori mai mare în 2015 față de 2010, ajungând 

la 2346,7 mii dal (tabelul 24). 

Tabel 22. Cantitatea vinurilor naturale din struguri produsă în anii 2010-2015 în sudul ţării şi 

raioanele Cahul şi Cantemir  
Regiunea, 

raionul 

Vinuri naturale din struguri, mii dal 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ani 

Total Sud 3229,6 2503,3 3098,2 4 821,7 4 799,2 5 613,2 

Cahul 1109,1 943,2 1160,9 1 447,5 1 782,8 1 609,7 

Cantemir                                             571,8 562,9 571,6 2 080,0 1 883,4 2 346,7 
Sursa: www.statistica.md 

Toate aceste industrii producătoare exercită o presiune ecologică important asupra zonei proiectului, 

fiind una cu o bogată biodiversitate și necesitând o atenție sporită de protecție. În același timp am 

observat din descrierea generală a situației din aceste raioane la capitolul de management al 

deșeurilor și management al apelor, în mod special al celor uzate, ambele raioane sufere de 

dificiență, ceea ce amplifică riscul de poluare și de impact negativ asupra mediului din regiune.  
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