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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
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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 acestora.
Una din activitățile prioritare ale proiectului pentru Republica Moldova este dezvoltarea
premiselor pentru crearea Centrului de gestionare al 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”.

INFORMAȚIE GENERALĂ PRIVIND REGIUNEA DUNĂRII DE JOS,
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Raionul Cantemir în cifre
 Situat în partea de Sud-Vest a Republicii Moldova;
Figura 1. Raionul Cantemir pe
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harta Republicii Moldova
 Suprafață raionului - 870 km ;
 62 447 locuitori (preponderent moldoveni) în 51 de
localități;
 Centrul administrativ: orasul Cantemir;
 Râuri pe teritoriul raionului: Prut, Tigheci, Odaia,
Larga, Salcia, Ialpugel;
 Obiective turistice: Mănăstirea Cociulia, Cimitirul de la
Țiganca, Rezervația Peisageră „Lunca inundabilă de
lângă Antonești”, Rezervația Peisageră „Chioselia”,
Rezervația Peisageră „Codrii Tigheci”, Rezervația
silvică „Ciobalaccia”, Rezervația mixtă „Cantemir”,
Monument al Naturii Geologic şi Paleontologic
„Cariera Cociulia”;
 Activează 18.186 agenţi economici
Sursa:
 Terenurile agricole constituie 49.586,1 ha
 Funcționează 7 fabrici de vinificaţie: SA ”Imperial https://ro.wikipedia.org/wiki/Cahul#/medi
a/File:Raionul_Cahul_location_map.jpg
Vin” (s. Pleşeni), SRL ”Vinăria Ţiganca” (com. Plopi),
SRL ”TartcomVin” (s. Tartaul), SRL ”Podgoria Vin” (s. Lingura), SA ,,Botritis” (s. Cania),
SA ”Ceba-Vin” (com. Ciobalaccia), SRL ”Igvalex Vin” (com. Chioselia);
 Sunt luate la evidență 53 sonde arteziene, publice și private;
 14 localități dispun de sisteme de aprovizionare cu apă (27% din totalul localităților) și doar
4 localități dispun de sisteme centralizate de canalizare (8% din totalul localităților;
 Cu excepția orașului Cantemir, majoritatea localităților din raion nu dispun de sisteme
centralizate de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
 În orașul Cantemir în anul 2009 s-a construit apeductul magistral, 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 FISM. De către
primărie, cu suportul ADA, în anul 2010 a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru
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construcția sistemului de canalizare pe o lungime de 14 km, verificarea și reconstrucția celui
existent pe o lungime de 10 km (în total – 24 km); construcția stației de epurare a apelor
uzate la valoarea de 7,2 mln. EUR, reactualizat la prețurile anului 2013. În acest scop, ADA
a alocat 1 mln. EUR, proiectul urmează a fi realizat în temeiul acordului de parteneriat cu
Ministerul Mediului;
 Fiecare localitate dispune de ce puțin un poligon de deșeuri, care nu este amenajat
corespunzător, fiind o sursă importantă de poluare a apelor și solurilor din apropiere.
Raionul Cahul în cifre























Situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova;
Suprafața raionului 1230 km2;
124.700 locuitori (preponderent români) locuiesc în 55 localități;
Centrul administrativ: Cahul este cel mai mare centru economic, cultural si curativ din sudul
Republicii Moldova si este unicul oraș - stațiune balneară în republică, unde funcționeaza
vestitul sanatoriu "Nufărul Alb";
Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti – unicul port din republică accesibil pentru nave
maritime, amplasat în extremitatea de sud a raionului;
Râuri pe teritoriul raionului: Prut, Cahul, Ungura, Figura 2. Raionul Cantemir pe
Bujorul, Cahuleţ, Cioriţa, Bulboaca, Găunoasa, Valea harta Republicii Moldova
Stejarului, Ialpug, cu principalii afluenţi Cârsăul Mare,
Ialpugel, Scumpia, Salcia Mare, Lunga, Sasâiar ş.a.;
Izvoare cu ape minerale potabile curative se întâlnesc în
valea râuleţelor Frumoasa (Cahul) şi Larga (Chircani –
Goteşti);
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;
Suprafața terenurilor agricole constituie 2.009 ha;
Orașul are o economie diversificată, sectorul industrial
fiind prezentat de întreprinderi din industria alimentară,
ușoară și a materialelor de construcție;
Sursa:
Din 51 de localități din raionul Cahul, 30 de localități https://ro.wikipedia.org/wiki/Cantemir,_M
dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă și oldova
21 nu au un sistem de alimentare cu apă;
În total, există 117 fântâni arteziene în localitățile rurale, de proprietate publică sau privată;
Sistemul de alimentare cu apă cu surse de suprafață din râul Prut acoperă orașul Cahul și
recent s-a extins și spre localitățile învecinate, alimentând cu apă 13.998 de gospodării.
Sistemul este gestionat de Compania municipală Apă Canal Cahul;
Sistemele de alimentare cu apă în afara orașului Cahul sunt formate din fântâni arteziene,
rezervoare de stocare a apei și rețele de conducte principale și de distribuție a apei, sunt
gestionate de întreprinderi municipale create de APL sau gestionate în mod direct de către
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direcția din cadrul primăriei. Aceste servicii sunt oferite pentru peste 45 mii locuitori și au o
rată de acoperite de 61.5%;
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.
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 canalizare a orașului Cahul 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 tratate este de 2.500 - 3.000 m3/zi;
În anul 2018, la Cahul va fi construită o Stație de epurare a apelor reziduale, totodată, va fi
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”;
Managementul deșeurilor în localități este la un nivel foarte scăzut, poligoanele existente
fiind o sursă de poluare importantă pentru solurile și apele din apropiere.

DE UNDE APARE APA PE CARE O FOLOSIM ZI DE ZI?
Cu toate că apa acoperă ¾ din suprafața globului pământesc, apa este o resursă naturală
limitată. În mare parte, apa de pe glob este adunată în mări și oceane, unde apa este sărată, pe
când omul, la fel ca și majoritatea vietăților pe glob, consumă doar apă dulce, provenită din
fluvii, râuri, lacuri sau surse subterane.

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_apei_%C3%AEn_natur%C4%83
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Apa este un element vital pentru om și pentru toate vietățile din jur. Deseori, utilizând
apa nici nu realizăm de unde ea vine și ce fel de apă întoarcem noi în natură. Apa este folosită
de către om pentru o multitudine de scopuri, fie pentru consum direct, fie în agricultură pentru
a-și crește hrana necesară, fie în industrie pentru a construi obiecte necesare vieții de zi cu zi.

Sursa: imagini preluate din www.google.com
Astfel, tot ce ne înconjoară fie există datorită apei, fie este confecționat datorită apei. De
fiecare dată când deschideți robinetul, trageți apa la tualetă, spălați vasele sau hainele, stropiți
grădina sau o folosiți în diverse forme, puneți-vă întrebarea: pot eu supraviețui fără apă? Ce fac
eu pentru a o proteja?

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
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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. Lungimea râului este de 43 km,
panta de 3,0‰. În râu se varsă 19 afluenți cu o Figura 3. Bazinul hidrografic a
lungime sub 10 km și o lungime totală de 58 râului Tigheci
km. Bazinul este situat la limita de nord a
Colinelor Tigheciului. Înălțimea medie a
bazinului are 130 m, suprafața – 187 km2, 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 Sursa: Anuar. Starea calității apelor de
suprafață pe teritoriul Republicii Moldova,
lărgește până la 200 m. Albia este slab 2015, SHS
șerpuitoare, în unele locuri regularizată, până la
or. Iargara – slab exprimată. Lățimea medie –
Figura 4. Bazinul hidrografic a
1,0-1,5 m, maximă – 15 m (partea de est a s. râului Larga
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.
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de
Prut de pe malul stâng, la 119 km de la gura suprafață pe teritoriul Republicii Moldova,
acestuia, la 4,1 km spre nord-vest de s. 2015, SHS
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Chircani. 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 km2,
lungimea – 30 km, lățimea medie – 5,0 km, Figura 5. Bazinul hidrografic al
densitatea rețelei hidrografice – 0,48, râului Valea Galmage
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
Sursa: Anuar. Starea calității apelor de
șerpuitoare, fără ramificări, stabilă, la izvor suprafață pe teritoriul Republicii
adâncită artificial. Lățimea medie este de 3-6 Moldova, 2015, SHS
m, maximă – 12 m (s. Flocoasa). Monitorizarea
sistematică a r. Larga a început în anul 2014 Figura 6. Bazinul hidrografic al
după un program de monitoring de râului Cahul
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. Lungimea râului – 25,55
km, suprafaţa bazinului de recepţie – 88,06
km2, 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/km2. 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 Sursa: Anuar. Starea calității apelor de
unor corpuri de apă a căror statut chimic nu se suprafață pe teritoriul Republicii Moldova,
2015, SHS
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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.
Debușează în lacul Cahul la periferia de sud a s. Etulia. Lungimea râului – 39 km,
suprafața bazinului de recepție – 605 km2; 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 Figura 7. Zona umedă Ramsar nr. 1029
totală de 128 ha, volumul total de 3,02 ”Lacurile Prutului de Jos”
mln. m3 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”
Zona Ramsar Nr.1029 “Lacurile
Prutului de Jos”1 a fost prima zonă Ramsar
desemnată în Moldova la 20.06.2000. Zona Sursa: https://rsis.ramsar.org/ris/1029
1

”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;
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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. 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 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 Figura 8. Lacul natural Beleu
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 km2.
În această zonă sunt amplasate cele mai
mari lacuri naturale din Moldova, Beleu şi
Manta. Lacul Beleu cu o suprafaţă de cca. Sursa: Anuar. Starea calității apelor de suprafață
pe teritoriul Republicii Moldova, 2015, SHS
1.700 ha, este situat în apropiere de Slobozia
Mare. Suprafaţa medie a oglinzii lacului Beleu
este de 9,5 km2, fiind unul din cele mai mari lacuri
naturale din Republica Moldova. Volumul de apă e de Figura 9. Lacul natural Manta
8,39 mln. m3. 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 Sursa: Anuar. Starea calității apelor de
pe teritoriul Republicii
ecosisteme unice. Ambele lacuri pot fi considerate suprafață
Moldova, 2015, SHS
naturale sau cel puţin aproape de naturale după
caracteristice viiturilor. Lacul Beleu are o mare însemnătate nu numai pentru republică, ci şi
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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 km2 sau 2,9%, lacurile
naturale cu 38,14 km2 sau 15,57%, mlaştini cu 12,98 km2 sau 5,03%, bazine piscicole cu 15,89
km2 sau 6,49%, păduri riverane cu 7,84 km2 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, 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, călifarulalb, 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.
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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 20132027, care are 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, reieșind din
specificul său. 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).
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
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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
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
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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 acumularea 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 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
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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
Mediului2, prin instituţiile subordonate: Agenția ”Apele Moldovei”3 (apele de suprafață),
Agenţia pentru Geologire și Resurse Minerale4 (apele subterane), Inspectoratul Ecologic de
Stat5 (autorizarea folosinței speciale a apei, controlul implementării legislaţiei de mediu),
2

http://mediu.gov.md/
http://www.apelemoldovei.gov.md/index.php?l=ro
4
http://agrm.gov.md/ro/
5
http://ies.gov.md/
3

16

Serviciul Hidrometeorologic de Stat6 (monitorizarea calității apelor de suprafață); ii)
Ministerului Sănătății7, prin instituţiile subordonate: Centrul Național de Sănătate Publică8,
împreună cu Centrele de Sănătate Publică din teritoriu9 (monitorizarea și eliberarea avizului
sanitar pentru consumul de apă în scopuri potabile și recreere a populației în zonele de odihnă);
iii) Ministerul Agriculturii10, prin instituțiile subordonate: Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor11 (controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor, etc.); vi) Autoritățile Publice Locale (protecția și folosința apelor din teritoriul
administrat).

CUM AJUNGE APA LA ROBINETELE NOASTRE?
Întreprinderile responsabile pentru alimentarea cu apă sunt serviciile publice de
aprovizionare cu apă. Apa utilizată pentru sistemul de alimentare în raioanele de sud ale
Figura 10. Diagrama sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a localităților

Sursa: imagine preluată din www.google.com și redactată
republicii poate proveni din diverse surse: ape de suprafață – râul Prut, ape de profunzime prin
sonde arteziene și izvoare.
Pentru ca apa colectată în sistemul de canalizare să fie întoarsă în natură, ea trebuie să
suporte un sistem sofisticat de tratare. Marea majoritate a stațiilor de epurare din republică sunt
biologice (la procesul de epurare se folosește nămol activ), însă, mai ales treapta biologică nu
6

http://www.meteo.md/
http://www.ms.gov.md/
8
http://cnsp.md/
9
http://www.ms.gov.md/?q=institutii-subordonate&categoria=206
10
http://www.maia.gov.md/
11
http://www.ansa.gov.md/ro/prezentare-generala.html
7
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funcționează, apele uzate rămânând a fi
Figura 11. Poluarea fântânilor de mină
procesate doar la treapta mecanică și astfel,
fiind insuficient epurate, sunt deversate în
râuri sau mediul natural, poluând apele și
solurile. 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 izolate
corespunzator și provoaca pătrunderea
apelor uzate prin sol în apele freatice,
cauzând poluarea lor. De la populația
neconectată la sistemele de canalizare, Sursa: www.google.com
unitățile
economice/comerciale
apele
uzate sunt deversate direct în mediul natural.
Nivelul și calitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în raionul cantemir. În
localitățile din raionul Cantemir sunt luate la evidență 53 sonde arteziene. Unele sonde sunt în
proprietate publică, iar altele - în proprietate privată.
O parte din populația localităților raionului Cantemir se aprovizionează cu apă din 42
izvoare, dintre care 19 sunt amenajate și cu 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 este captat și prin apeduct provizoriu alimentează
ambele fabrici de vin situate pe teritoriul primăriei 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.
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 a fost construit în anul 1964, pe o lungime de 8,9 km, în stare satisfăcătoare,
la care sunt conectați 2.400 cetățeni, agenții economici și instituțiile publice, asigurați cu apă în
mod centralizat. Apele uzate sunt recepţionate de stația de epurare a apelor uzate, care la
momentul actual nu funcționează corespunzător. Cu o tratare insuficientă (doar la treapta
mecanică), apele neepurate (treapta biologică lipsește) sunt deversate în râul Tigheci.
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Îngrijorător este și faptul că numărul localităților cu sisteme centralizate de
aprovizionare cu apă depășesc cu mult numărul localităților cu sisteme centralizate de
canalizare, apa, după utilizare de către populație, instituțiile publice, întreprinderi fiind deversată
în râurile din apropiere sau în mediul natural, fără epurare, cauzând o poluare gravă.
Figura 12. Localități cu sisteme de aprovizionare cu apă versus sisteme de canalizare în raionul
Cantemir

Sursa: ”Situația socio-ecologică din subbazinul râului Tigheci”, ”Situația socio-ecologică din
subbazinul râului Larga”, Mihai Mustea, Centrul Național de Mediu, 2014
Nivelul și calitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul.
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 13. Localități cu sisteme de aprovizionare cu apă versus sisteme de canalizare în raionul
Cahul

Sursa: Studiu de fezabilitate al raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare,
GIZ, septembrie 2014
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.
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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.
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. 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.
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 m3/zi, în prezent este folosită doar 1/3 din capacitate, din cauza cererii
reduse.
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 m3/zi și o conductă de
evacuare. Volumul mediu de ape reziduale epurate este de 2.500 - 3.000 m3/zi. Stația de epurare
a apelor uzate a orașului Cahul epurează parțial apele uzate, fiind deversate ulteirior în râul Prut.
În anul 2018, la Cahul va fi construită o Stație de epurare a apelor reziduale, totodată, va
fi 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”.

CALITATEA APELOR DE SUPRAFAȚĂ DIN RAIOANELE CANTEMIR ȘI
CAHUL
Omul depinde necontenit de bunurile şi serviciile oferite de mediul înconjurător şi îi
datorează acestuia existenţa sa. Însă, construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi
intensificând transportul, defrişând pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole,
aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice, omul a dereglat echilibrul
natural existent în mediul înconjurător, aşa încât deseori şi-a pus în pericol propria viaţă.
Preluând resursele naturale din natură, omul trebuie să le redea naturii la fel cum le-a luat, însă
acest circuit este perturbat de numeroasele surse de poluare care ajung în ape, sol și aerul
atmosferic.
Clasificarea apelor de suprafață prevede un sistem de clasificare în cinci clase de
calitate:
clasa I de calitate – apă foarte bună, cu valori fizico-chimice și biologice de calitate;
clasa II de calitate – apă bună, metodele de tratare simplă sunt suficiente pentru pregătirea
apei potabile;
clasa III de calitate – apă moderat poluată, tratarea simplă nu este suficientă pentru folosința
apei în scopuri potabile, fiind aplicate metode de tratare normale;
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clasa IV de calitate – apă poluată, prezintă dovezi de alterări majore ale valorilor fizicochimice și biologice de calitate de la fondul natural a calităţii apei, datorită activităților umane.
Necesită tratare avansată;
clasa V de calitate – apă foarte poluată, cu componente biologice, îndeosebi piscicole
deteriorate, apa nu poate fi utilizată în scopuri potabile.
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.
Figura 14. Evoluția calității apelor de suprafață monitorizate în regiunea Dunării de Jos pe
parcursul perioadei 2011-2015

Sursa: Anuarele starea calității apelor de suprafață ale SHS
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
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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.

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 Cahulși Cantemirse 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,
întrerinderi 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
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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 stingentă 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 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 aria de studiu 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.
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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 process al pescuitului și vănatului ilicit continua și în present, 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.

POLUAREA ZONEI UMEDE DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ
”LACURILE PRUTULUI DE JOS” DE LA INDUSTRIA DE EXTRAGERE A
PETROLULUI
Din timpuri străvechi oamenii au privit zonele umede cu suspiciune şi teamă. Cu toate că
zonele umede erau o sursă valoroasă de peşti, vânat cu pene şi păr, şi diferite specii vegetale
(stuf şi plante medicinale), ele erau adesea asociate cu malaria, febra tifoidă, hoardele de ţânţari
şi lipitori, şi chiar cu monştrii care găseau un refugiu în adâncuri. Aspectele negative au avut un
rol major în înrădăcinarea convingerii că zonele umede sunt locuri neutilizabile în starea lor
naturală. Una dintre căile de a le face folositoare a fost desecarea lor. Resursele suprafeţelor
obţinute au fost exploatate prin tehnici clasice, intensive, de agricultură, silvicultură şi
piscicultură. Lipsa inundaţiilor a dus la sărăcirea solurilor, la apariţia sărăturii şi profitul redus,
sau chiar inexistent, rezultat de pe urma activităţilor din incintele îndiguite, a condus la
necesitatea reconsiderării poziţiei omului faţă de zonele umede.
Astfel, pe parcursul ultimilor decenii, ca urmare a impactului antropic nereglementat,
zonele umede au fost supuse unui intens proces de degradare la toate nivelurile, inclusiv la cel
global, având drept consecinţă diminuarea suprafetelor zonelor umede. Consecinţele sunt
dramatice atât pentru comunităţile locale, dependente din punct de vedere economic şi social de
bogăţia zonelor umede, cât şi pentru natură şi buna funcţionare a acesteia. Din păcate, zonele
umede rămase se confruntă cu epuizarea resurselor, precum şi cu probleme hidrologice,
ecologice şi de mediu. Preţul economic, social şi ecologic plătit pentru perturbarea funcţiilor
zonelor umede este enorm.
Noţiunea de Zone umede include o mare varietate de ecosisteme care au în comun
următorul aspect: prezenţa atât a pământului, cât şi a apei în marea majoritate a anului. In
concordanţă cu definiţia dată de RAMSAR, zonele umede sunt extrem de diverse. Convenţia
defineşte zonele umede ca fiind’ întinderi de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale,
permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărata, inclusiv
întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri. Indiferent de tipurile
de zone umede de care vorbim, toate se caracterizează prin faptul că împart o trăsătura
fundamentală, si anume: interacţiunea complexă a componentelor lor de bază - sol, apă, animale
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şi plante, elemente care, coroborate, îndeplinesc numeroase funcţii şi furnizează multiple
produse care au susţinut oamenii de-a lungul timpului’.12
Figura 15. Lacul Beleu. Zona umedă Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos”

Sursa: Galeria foto a Centrului Național de Mediu
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 m2
înconjurată de jur împrejur de apă.13
Articolul 26 al Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr. 1538 din
25.02.199814 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
12

Societatea Ecologică „Biotica”: Convenția Ramsar și zonele umede de importanță internațională în Republica
Moldova, Chișinău 2008, Autori: 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; Red.: A. Andreev, L. Josan
13
https://inlumeamare.wordpress.com/2015/03/26/lacul-beleu-un-rai-al-pasarilor-pestilor-si-plantelor-acvatice/
14
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

25

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.
Astfel lacul Beleu, conform
Figura 16. Extragerea petrolului în zona umedă
Regulamentului
privind Ramsar ”Lacurile Prutului de Jos”
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
–
45035'12,88", longitudinea estică –
28009'09,65", altitudinea – 5.
Monitorizarea şi evidenţa sistematică
a stării apelor de suprafaţă în
Sursa: Galeria foto a Centrului Național de Mediu
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.15

DEȘEURILE – SURSĂ DE POLUARE A SOLURILOR ȘI A APELOR
Raioanele Cahul și Cantemir se confruntă cu o serie de probleme care pun în pericol
sănătatea oamenilor. O problema majoră este cea provocată de absența unui management
adecvat al deșeurilor în zona proiectului. Serviciile de colectare și evacuare a deșeurilor sunt
prestate de întreprinderile municipale, subordonate primăriilor locale. În majoritatea primăriilor
localităților, colectarea separată a deşeurilor este organizată la nivel scăzut. Ratele de reciclare şi
valorificare a deşeurilor sunt încă foarte reduse. Multe materiale reciclabile şi utile sunt
depozitate împreună cu cele nereciclabile, pierzându-se, astfel, o mare parte a potenţialului lor

15

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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util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate şi contaminate din punct de
vedere chimic şi biologic, recuperarea lor este dificilă.
În localitățile din raionul Cantemir, sunt luate la evidență 21 de depozite neconforme,
autorizate prin decizia Consiliilor locale.
Oraşul Cantemir dispune de o rampă de depozitare a deşeurilor menajere solide
amplasată la periferia oraşului, în apropierea râului Tigheci cu o capacitate de cca 50 mii m3, la
moment exploatată în proporție de 70%. Actualmente, primăria poartă discuții cu primăria
Cania în vederea identificării unui teren pentru construcția unei noi gunoiști comune.
Majoritatea gunoiștilor nu sunt
amenajate și sunt construite fără proiecte Figura 17. Depozitul de deșeuri din orașul Cahul
de execuție. Evidența deșeurilor și
cantităților transportate la gunoiști
lipseste. 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.
Agravarea problemei deşeurilor, în
Sursa: Galeria foto a Centrului național de Mediu
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.
Formarea deșeurilor de producție și consum are o tendință generală stabilă 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 1).
Tabel 1. Formarea deşeurilor de producţie şi consum, tone
anul
2010
2011
2012
Cahul
5855,3
11939,1
9372,9
Cantemir
4763,1
2676,0
2601,7

2013
10355,0
5525,5

2014
12658,1
1809,2

2015
9974,5
3728,8
27

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 20102015, în raionul Cahul se menține la același nivel, constituind anual peste 217 tone, în anul 2015
acumulându-se 219,5 tone (tabelul 2).
Tabel 2. Existenţa deşeurilor toxice la întreprinderi şi organizaţii, tone
anul
2010
2011
2012
2013
Total Sud
2189,6
2079,2
2025,3
2025,2
Cahul
217,8
217,8
217,8
217,8
Sursa: www.statistica.md

2014
1679,3
219,1

2015
1735,1
219,5

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.
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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 20132027, 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 crerarea 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 Tarcalia), 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 dezvoltate 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.
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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 în total în aerul atmosferic 451 tone de substanțe poluante, ceea ce constituie
23,98% din cantitatea de substanțe poluante evacuate ăn aerul atmosferic în regiunea de sud a
Moldovei (tabelul 3).
Tabel 3. Evacuarea substantelor poluante in aerul atmosferic de catre sursele staționare ale
agenților economici pe Raioane/Regiuni si ingrediente, tone
Regiunea/raionul
Gazoase si Dioxid de Oxid de
Oxid de
Total
Solide
lichide
sulf
carbon
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 4).
Tabel 4. Evacuarea substantelor poluante in aerul atmosferic de catre sursele stationare pe
Raioane/Regiuni si 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
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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.

SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII COMPONENTELOR DE
MEDIU IN ZONA PROIECTULUI
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.
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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).
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.
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 exepționale (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 administrativ32

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
Figura 18. Monitorizarea calității componentelor
include verificarea respectării
de mediu pe teritoriul Republicii Moldova, anul
standardelor și normativelor de
2015
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 epizodice,
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
Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat
concentrațiilor și proceselor de
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migrație a poluanților în bazinul acvatic. Aceste programe sunt bazate pe cunoașterea
naturii poluanților și frecvența contaminării. Cea din urmă determină peridiocitatea
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.
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).

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.
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,
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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 137Cs, 90Sr, radionuclizi telurici
226
Ra, 232Th, 40K, 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.
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.
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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.

RISCURI DE POLUARE
Riscul pentru mediu admite faptul că activităţile antropogene pot genera anumite
forme de modificare a acestuia. 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.
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.
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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 m3/s până a fi construit lacul
de acumulare Costești-Stînca și 1.260 m3/s
după punerea în funcțiune a acestuia. Acesta
este sistemul actual de protecție în lunca
râului Prut, care protejează terenurile agricole
împotriva inundațiilor.
Digurile au fost construite în regiunile
Figura 19. Risc evident de poluare a apelor din de șes și luncă al râului Prut la o distanță
fîntîni, ca rezultat al inundațiilor din iulie 2010
foarte mica de albia râului, pe cursul inferior
în s. Văleni, rnul Cahul
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 numar 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.
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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.

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 meteoclimatice 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.
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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 sanitareigienice privind calitatea apei potabile, atât după indicatorii fizico-chimici, cât și
microbiologici.
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
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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.
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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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.
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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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