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LISTA DE DEFINIŢII ŞI ABREVIERI SPECIFICE
SHS - Serviciul Hidrometeorologic de Stat
DMCM - Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului
CMEIMI - Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional
CMCAS - Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă.
CMA - concentraţia maximă admisibilă.
Valoarea maximă admisibilă a concentraţiei substanţei nocive pentru mediul ambiant
CBO5 - consumul biochimic de Oxigen la 5 zile ilustrează, într-o primă aproximaţie concentraţia de
substanţe organice biodegradabile din apă. Cu cît sunt mai mari valorile CBO5, cu atît este mai
mică concentraţia de oxigen dizolvat din apă.
CCO - consumul chimic de Oxigen reprezintă concentraţia totală de substanţe organice din apă.
Valoarea ridicată a CCO contribuie la creşterea CBO5 şi diminuarea concentraţiei de oxigen
dizolvat din apă.
O2 dizolvat - oxigenul dizolvat în apă reprezintă elementul determinant pentru viaţa ecosistemelor
acvatice, concentraţia căruia este dependentă de temperatură, fiind cu atît mai mare cu cît
temperatura este mai scăzută şi invers.
IPA - indicele de poluare a apei.
PÎ (Poluare înaltă) se consideră:
- concentraţia înregistrată în limitele 30-100 CMA pentru compuşii cuprului, fenoli, produse
petroliere şi 10 - 100 CMA pentru ceilalţi parametri analizaţi;
- reducerea conţinutului O2 dizolvat în limitele 3-2 mgO2/l;
- concentraţia CBO5 înregistrată în limitele 15-60 mgO2/l.
PEÎ (Poluare extrem de înaltă sau excepţională) se consideră:
- conţinutul ordinar maximal al unei sau câtorva substanţe, ce depăşeşte CMA de 100 şi mai
multe ori;
- reducerea oxigenului dizolvat mai jos de valoarea de 2 mgO2/dmc;
- depăşirea mărimii de 60 mgO2/dmc a consumului biochimic de oxigen (CBO5).
Punct de observaţii categoria III – prelevarea lunară a probelor (ГОСТ17.1.3.07-82)
Punct de observaţii categoria IV – prelevarea probelor în fazele regimului hidrologic – de 4 ori
pe an (ГОСТ17.1.3.07-82).
POC – pesticide organoclorurate:
DDT (diclor-difenil-triclor-etan)
DDE (diclor-difenil-diclor-etilen)
DDD (diclor-difenil-diclor-metil-metan)
HCH (hexaclorciclohexan sau gamexan) – izomerii α – alfa, β – beta, γ – gama,
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PREFAŢĂ
Apa este nu numai cea mai răspîndită, dar şi
una dintre cele mai utile substanţe de pe Pămînt, avînd
un rol deosebit de important în procesele de apariţie şi
întreţinere a vieţii pe Terra. Dezvoltarea intensă a
ramurilor industriale, a agriculturii, a serviciilor
comunale etc., a condus la creşterea continuă a
consumului de apă şi implicit la degradarea resurselor
acvatice. Astăzi nu există nici o ţară care să nu se
confrunte cu problemele legate de deficitul surselor de
apă, în special a celor de apă potabilă. Mai mult decît
atît, circa 20 la sută din populaţia de pe glob nu are
acces la apă potabilă
Gîlcă G. – şeful DMCM
calitativă, iar în jur de 50% este lipsită de condiţiile
sanitare adecvate. La nivel mondial se înregistrează o cerere crescută de apă, datorită creşterii
populaţiei globului, dezvoltării activităţilor economice, accelerării procesului de urbanizare şi
creşterii confortului vieţii moderne. La nivel planetar, resursele de apă sunt limitate, de aceea se
impune gospodărirea lor cu multă grijă şi acordarea unei importante şi deosebite atitudini faţă de
calitatea apei potabile. Este datoria noastră să ne asigurăm că apa să realizeze funcţiile sale de
intreţinere a vieţii, de căi de navigaţie, de integrare cu alte surse naturale, de materie primă şi de
asigurare a confortului oamenilor.
Apa este una din cele mai importante resurse pentru om, iar calitatea apei se apreciază în
raport cu utilizarea acesteia, prin determinarea unor indicatori fizici, chimici şi biologici.
Pentru a proteja impactul negativ al apei asupra sănătăţii, nu este suficient doar tratarea ei
minuţioasă. Calea cea mai eficientă este prevenirea poluării resurselor acvatice. Principalele surse
de poluare ale apelor de suprafaţă şi din pînza freatică sînt gunoiştile nesancţionate din apropierea
localităţilor rurale şi de lîngă fîntîni, complexele animaliere situate în apropierea resurselor acvatice,
depozitele de chimicale din localităţi, veceurile neamenajate ş.a. Fracţia lichidă din aceste surse de
poluare, prin infiltrare, pătrunde în apele freatice şi conduce la poluarea masivă ale acestora cu
diverse substanţe nocive şi toxice (de ex: nitraţii, sărurile de amoniu, bacteriile patogene etc.), care
ulterior pătrund în organismul uman.
În legătură cu integrarea standardelor naţionale pentru evaluarea calităţii apelor de suprafaţă
cu cele europene e necesar implementarea treptată a unor directive europene. În special, Directiva
Cadru privind Apa, ce stipulează optimizarea reţelei de monitoring şi divizarea ei în reţea: 1)
operaţională; 2) de supraveghere; 3) investigaţională. În dependenţă de tipul de reţea este prevăzută
şi o schemă în periodicitatea prelevărilor probelor în programul de monitoring.
Directiva Cadru privind Apa prevede în final, evaluarea stării ecologice a fiecărui corp de
apă, clasificarea lui, după o serie de criterii, precum şi supravegherea stării lor sanitaro – ecologice
de către instituţiile abilitate în problemă.
Estimînd starea mediului la moment, menţionăm că resursele acvatice ale Republicii
Moldova sunt prezentate prin apele de suprafaţă şi cele subterane. Bazinul hidrografic al Republicii
Moldova este reprezentat prin 3621 rîuri şi rîuleţe, inclusiv 7 cu lungimea de peste 100 km, alte
247 – peste 10 km, 57 de lacuri cu suprafaţa oglinzii apei de 62,2 km 2 şi circa 3000 iazuri şi bazine
de acumulare, cu un volum de 1,8 km3 şi suprafaţa oglinzii apei de 333 km2. Republica Moldova
dispune de 82 bazine artificiale de apă, cele mai mari fiind Costeşti-Stînca pe r.Prut (735 mln.m3
apă) şi Dubăsari pe r.Nistru (277,4 mln.m3 apă). Una din premizele importante necesare pentru
gestiunea resurselor acvatice şi menţinerea adecvată a stărilor ecologice, existenţa unui sistem de
supraveghere, furnizarea informaţiei privind cantitatea, calitatea, starea, dinamica, interacţiunile în
spaţiu şi în timp, predicţia înrăutăţirii sau înbunătăţirii calităţii acestora, etc.
Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă este realizată la nivel naţional în cadrul
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), de către Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului, ce
efectuează monitoringul sistematic asupra stării de poluare a factorilor de mediu (ape de suprafaţă,
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aluviuni acvatice, aer, sol, fondul radioactiv) pe teritoriul Republicii Moldova şi asigură organele de
Stat şi organizaţiile cointeresate cu informaţia privind starea de poluare a mediului. (Anexele 6, 7, 8).
Această activitate este reglementată de un şir de acte normative şi legislative, printre care
cele mai importate pot fi nominalizate:
Legile Republicii Moldova:
1. Legea apelor N272 din 23.12.11;
2. Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică, nr.1536-XIII din 25 februarie 1998;
3. Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16 iunie 1993;
4. Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor de apă,
nr.440-XIII din 27 aprilie 1995;
5. Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102-XIII din 6 februarie 1997;
6. Legea cu privire la apa potabilă, nr.272-XIV din 10 februarie 1999;
7. Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11 mai 2000.
Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova:
1. Cu privire la unele măsuri privind reglementarea utilizării bazinelor acvatice, nr.1202 din
8 noiembrie 2001;
2. Privind aprobarea, Regulamentului Cadastrului de Stat al Apelor, nr.626 din 18 august 1994;
3. Privind aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a
obiectelor acvatice, nr.745 din 3 noiembrie, 1995;
4. Cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare şi protecţie în
complex a apelor, nr.747 din 3 noiembrie 1995;
5. Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor
rîurilor şi bazinelor de apă, nr. 32 din 16 ianuarie, 2001.
Lunar în cadrul CMCAS se efectuează observaţii asupra calităţii apelor de suprafaţă după o
serie de indicatori ca: indicii fizico-chimici, elemente biogene, produse petroliere, detergenţi anioniactivi, fenoli etc. Punctele de observaţii asupra stării de calitate a apelor de suprafaţă pe teritoriul
Republicii Moldova stabilite în raliere cu cerinţele Directivei Cadru privind Apa şi Acordurile
Internaţionale unde se ia în consideraţie destinaţia obiectelor acvatice, calitatea apei, nivelul apei şi
alţi factori importanţi pentru economia naţională.
Caracterizarea calităţii apelor de suprafaţă s-a relevat conform datelor observaţiilor asupra
poluării determinate în 51 de secţiuni ale 15 rîuri, 5 lacuri de acumulare, precum şi 2 lacuri naturale
(Anexa1).
În anul 2012 s-au prelevat şi analizat 421 probe de apă după 59 de parametri de calitate
conform Programului de activitate şi Convenţiilor internaţionale.
Gradul de poluare a apelor de suprafaţă s-a apreciat după valoarea concentraţiilor medii
pentru fiecare rîu şi bazin de acumulare în parte (Anexa 2), iar calitatea lor – conform IPA (Anexa
3).
În anuar este reflectată atît calitatea şi gradul de poluare, cît şi tendinţa schimbării calităţii
apelor de suprafaţă din Republica Moldova în perioada anilor 2008 – 2012.
Anuarul în cauză conţine diagrame, fotografii tematice, tabele şi grafice, însoţite de
comentariile şi explicaţiile de rigoare.
La pregătirea anuarului au fost utilizate sursele bibliografice indicate la pag.101.
Sesizînd importanţa şi complexitatea acestei lucrări pentru instituţiile, departamentele şi
ministerele cu tangenţă la problemă și funcţii de luare a deciziilor, mizînd în continuare pe
competenţă, generozitate şi entuziasm profesional, aş dori pe această cale să aduc mulţumiri
cordiale, cele mai înalte consideraţiuni şi tot respectul echipei de profesionalişti, care au contribuit
la apariţia Anuarului dat.
Gavril Gîlcă
Şeful Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului a SHS
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1. INFRASTRUCTURA ŞI DIRECŢIILE PRIORITARE ÎN ACTIVITATEA
DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ PE
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) din cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor
mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul fondului
radioactiv) şi dispune de o reţea amplă de laboratoare, posturi şi secţiuni de supraveghere amplasate
pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Sistemul naţional de monitoring a fost înfiinţat în anii ’60 ai secolului trecut, însă
observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii ’80, avînd drept obiective
prioritare:
- monitorizarea calităţii mediului şi determinarea nivelului de poluare;
- prevenirea şi reducerea efectelor nocive a factorilor antropici pentru mediul ambiant şi
populaţie;
- informatizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului;
- înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor, privind gradul
excepţional de poluare a componentelor de mediu;
Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul Certificatului
de Acreditare (Apă, Aer, Sol) în conformitate cu cerinţele internaţionale, obţinute în baza evaluării
de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii
Moldova, DMCM include 7 subdiviziuni: 4 Centre şi 1 Secţie de monitorizare, 1 Centru de
Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional, şi Grupul de Expediţie elucidate în
organigrama de mai jos.

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Centrul Monitoring
Ecologic Integrat şi
Management
Informaţional

Centrul Monitoring al
Calităţii Aerului
Atmosferic şi
Radioactivităţii Mediului

DIRECŢIA MONITORING
AL CALITĂŢII MEDIULUI
Secţia Monitoring al
Calităţii Aerului
Atmosferic (mun. Bălţi)

Centrul Monitoring
al Calităţii
Solului
Centrul Monitoring
al Calităţii
Apelor de Suprafaţă

Grupul Hidrochimie

Grupul Expediţie

Centrul de Analize
Fizico-Chimice

Grupul Hidrobiologie

Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului
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Una din priorităţile majore ale DMCM este familiarizarea sistematică a ministerelor,
departamentelor, instituţiilor abilitate, organelor cu funcţii de luare a deciziilor, a populaţiei etc. cu
informaţia referitoare la gradul de calitate a mediului ambiant pe teritoriul republicii. Sistematic, se
completează baza de date cu informaţia primară curentă referitoare la starea de calitate a aerului,
apelor de suprafaţă, solului, iar rezultatele obţinute sînt utilizate ulterior la întocmirea buletinelor
lunare privind calitatea mediului ambiant, care se difuzează conform Schemei aprobate de
Ministerul Mediului, precum se amplasează, şi pot fi vizualizate pe pagina WEB a serviciului www.meteo.md. La momentul depistării cazurilor de poluare extrem de înaltă pe teritoriul
Republicii Moldova, în regim urgent se întocmeşte Buletinul – Alertă. Sistematic se pregăteşte şi se
difuzează informaţia referitoare la calitatea apelor de suprafaţă, solicitată în scrisorile parvenite de
la diferite categorii de beneficiari, precum şi stipulată în Acordurile şi Contractele de colaborare cu
diverse instituţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional (fig. 1).
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Fig. 1. Gradul de solicitare a informaţiei referitor la calitatea apelor de suprafață de
către instituţii şi agenţii economici în anul 2012
Observaţiile privind poluarea apelor de suprafaţă au fost iniţiate în cadrul SHS în anul 1964,
avînd ca scop principal supravegherea calităţii apei rîurilor transfrontaliere Nistru şi Prut.
În prezent activitatea de monitoring s-a extins, prin efectuarea observaţiilor sistematice
asupra calităţii apelor de suprafaţă în 51 secţiuni de monitoring, amplasate pe 15 rîuri mari şi mici,
5 bazine acvatice și 2 lacuri naturale, unde sunt analizaţi 59 indici hidrochimici, conform
programului de activitate şi convenţiilor internaţionale.
În conformitate cu Regulamentul bilateral de colaborare dintre Administraţia Naţională
Apele Române, Direcţia Apelor Prut, Iaşi, România se monitorizează în comun calitatea apei r.Prut
prin prelevarea probelor de apă în 7 puncte de-a lungul rîului şi se evaluează rezultatele analizelor
efectuate de părţi. O asemenea activitate a fost iniţiată în anul 2008 şi cu Direcţia de Bazin NistruPrut din Cernăuţi a Comitetului de Stat pentru Gospodărirea apelor din Ucraina – pe r.Nistru în
secţiunile Otaci şi Palanca şi pe r. Prut în secţiunea s. Criva.
În cadrul Convenţiei privind cooperarea şi protecţia durabilă a fl. Dunărea, se realizează
monitoringul în 6 secţiuni stabilite ale Reţelei Transnaţionale de Monitoring (TNMN) după
52 indicatori hidrochimici de calitate, precum şi monitoringul aluviunilor acvatice în punctele
7

TNMN după 21 indicatori de calitate. De asemenea au fost efectuate analizele de laborator şi
expediată informaţia pentru controlul extern (Qualco Danube) în colaborare cu Institutul de
Cercetare a Guvernării Apelor din Budapesta, Ungaria, care permite ridicarea nivelului de
competitivitate şi veridicitate a analizelor efectuate în laboratoarele DMCM.
Datorită extinderii cooperării şi implicării în proiectele internaţionale, a fost posibil de
completat şi înzestrat laboratoarele sistemului de monitoring, cu echipament şi utilaj analitic
modern, iar specialiştii implicaţi în analizele respective şi-au perfecţionat profesionalismul în
instituţiile europene de profil. Iniţierea procesului de raliere la cerinţele şi standardele
internaţionale, a permis evaluarea, certificarea şi acreditarea potenţialului uman şi tehnic la
standardul european de calitate ISO 17025.
Astfel, în procesul de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă în anul 2012 au fost
implicaţi 13 colaboratori, dintre care circa 92 % din angajaţi posedă studii superioare, şi
8 % - studii superioare incomplete (fig.2).
incomplete
superioare
92%

8%

Fig. 2. Distribuirea personalului în concordanţă cu studiile obţinute

Colaboratorii Direcţiei de Monitoring implicaţi în procesul de supraveghere a calităţii apelor
de suprafaţă conform indicilor hidrochimici
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Specialitatea

În dependenţă de studiile obținute 5 persoane sunt specialişti în domeniul ecologie şi protecţia
mediului, 1 – biochimie, 1 - chimie, etc. (fig.3).

chimie

1

biochimie

1

ecologie şi protecţia
mediului

5

6

altele

Numărul de persoane angajate

Fig. 3. Distribuirea personalului în concordanţă cu specialităţile obţinute
În anul 2012 numărul personalului angajat, cu experienţă de muncă în domeniu constituie:
mai mult de 25 ani de experienţă - 5 persoane, 20-25 – ani 1 persoană 5-10 ani – 3 persoane, şi 1-5
ani – 4 persoane (fig.4).
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1-5

5-10

20-25

>25

0

1

2

3

4

Numărul de persoane angajate

Fig. 4. Distribuirea personalului în concordanţă cu experienţa de muncă

9

5

Colaboratorii DMCM activează în cadrul Convenţiilor internaţionale:
 Convenţia
privind
cooperarea
pentru
protecţia şi utilizarea
durabilă a fl. Dunărea
(Sofia,
26.06.94),
ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.323-XIV
din 17.03.99;
 Convenţia
privind
protecţia şi utilizarea
cursurilor
de
apă
transfrontaliere
şi
a
lacurilor
internaţionale
Helsinki,
(17.03.92),
ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului
nr.1546XII din 23 iunie 1993;
 Convenţia privind zonele
umede
de
importanţă Participarea colaboratorilor DMCM la una din şedinţele
de lucru privind folosirea programului Access pentru
internaţională în special ca
utilizarea bazei de date pentru evaluarea resurselor
habitat al păsărilor acvatice
acvatice în bazinul r. Nistru
(Ramsar,1971), ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului nr.504-XIV din 14.07.99;
Pentru a acumula mai multă experienţă de lucru în domeniu şi a extinde nivelul de
cunoştinţe căpătate, colaboratorii au participat la o serie de întruniri, traininguri şi conferinţe
naţionale şi internaţionale:
 Seminarul regional „Identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă în subbazinele
Bîc și Botna ” (Chișinău, 04.07.2012);
 Ședința privind „Identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă în subbazinele Bîc
și Botna: metodologia propusă” (Chișinău, 24.07.2012);
 Ședința grupului de lucru „Viziunea actualizată asupra Platformei comune pentru gestionarea
bazinelor hidrografice și GIS (PC 2): sistemele de suport decizionat și aspecte de
implementare” (Chișinău, 14.09.2012);
 În cadrul proiectului „Tranziția la agricultură performantă”. Ședința grupului de lucru privind
elaborarea cadrul normativ în vederea implementării Legii apelor (Chișinău, 20.09.2012);
 Training „Acreditarea laboratorului după ISO 17025 și organizarea controlului de calitate a
încercării” (Chișinău, 14.09.2012).
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2. MEDIUL ÎNCOJURĂTOR ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ ÎN RAPORT CU
GRADUL DE POLUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ
Apa este una din cele mai importante resurse pentru om. Ea reprezintă viaţa, dar şi calitatea
vieţii. Apa, element indispensabil vieţii, este, în acelaşi timp, resursa naturală fundamentală, fără de
care nu ar fi posibilă desfăşurarea activităţilor omului. Calitatea apei se apreciază în raport cu
utilizarea acesteia, prin determinarea unor indicatori fizici, chimici şi biologici.
Poluarea apelor de suprafaţă de pe teritoriul Republicii Moldova produce o influenţă negativă
asupra florei, faunei şi sănătăţii populaţiei, întrucît este utilizată în alimentare, irigare şi alte
necesităţi tehnice şi casnice.
Oxigen dizolvat – reducerea oxigenului dizolvat la valoarea şi mai puţin de 2 mg/dm 3 duce
la peirea în masă a faunei acvatice. Fiind în cantităţi mai reduse, uneori lipsind complet din apă,
devine un factor ecologic limitat în dezvoltarea vieţii acvatice.
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) – valori mai mari ale CBO5 denotă prezenţa
substanţelor organice biodegradabile care, contribuie la reducerea concentraţiei de oxigen dizolvat
din apă cu efecte negative asupra ecosistemelor acvatice.
Consumul apei cu conţinutul ridicat de nitriţi (cea mai răspîndită substanţă toxică în apele de
suprafaţă din Moldova), poate duce la apariţia methemoglobinemiei, în special de care sunt afectaţi
copiii de 0-1 ani, mai ales cei alimentaţi artificial; provoacă cancer la esofag, stomac, ficat, intestine,
colon, vezica urinară şi sporeşte impotenţa la bărbaţi. Nitriţii influenţează nociv asupra sistemului
nervos, provoacă şi restructurări (aberaţii) cromozomiale, iar în rezultatul acţiunii lor apar dureri de
cap, vîjîit în urechi, slăbiciuni, convulsii ale muşchilor faciali, absenţa coordonării mişcării,
pierderea conştiinţei, comă etc.
Consumul de apă cu nitraţi în concentraţii mari este unul din factorii care condiţionează
creşterea bruscă a afecţiunilor cronice ale ficatului, maladii ale aparatului digestiv şi menţinerea lor
în perioada vizată la nivel înalt. Sub influenţa nitraţilor are loc dereglarea procesului de transportare
a oxigenului spre ţesuturi.
Mineralizarea excesivă, cauzată de conţinutul ridicat de sulfaţi, cloruri, calciu, natriu,
magneziu, hidrogencarbonaţi duce la creşterea morbidităţii populaţiei prin litiaza urinară, precum şi
a afecţiunilor digestive, maladii urogenitale şi ale sistemului ostearticular.
Pesticidele pot constitui cauza unor boli grave (cancer), tulburări neurologice, afecţiuni ale
glandelor endocrine.
Produsele petroliere provin de la rafinării, uzinele petrochimice, transportul naval, auto şi
conducte, şi acţionează negativ în rezultatul proceselor de evaporare, sorbţie şi oxidare biochimică
ce reduce mult calitatea apei, suportînd modificări chimice.
Metalele grele au acţiune toxică asupra organismelor acvatice, inhibînd în acelaşi timp şi
procesele de autoepurare. Metalele grele produc intoxicaţii grave ale organismului uman:
- intoxicaţia cu plumb duce la anemie, insomnie, iritabilitate, greaţă, gust metalic, dereglarea
funcţieiwsistemuluiwnervoswşiwlezeazăwencefalul;
- intoxicaţia cu mercur are ca manifestări dureri de cap, ameţeli, insomnie, oboseală, tulburări de
memorie;
- intoxicaţia cu cadmiu se manifestă prin afecţiuni ale rinichilor, ficatului, cordului, provoacă
aberaţiiwcromozomiale, care modifică ereditatea. Cadmiul posedă capacitate cancerigenă;
- intoxicaţia cu arseniu are ca efect asupra organismului cefalee, ameţeli, oboseală, dureri
abdominale, reacţii cutanate.
Detergenţii reprezintă unul dintre poluanţii de bază ai apelor din natură, unde produc spume
ce se acumulează la suprafaţa lor limitînd schimbul de gaze dintre apă şi atmosferă, contribuind
astfel la distrugerea bacteriilor aerobe cu rol în descompunerea deşeurilor organice, împiedică
autoepurarea apei.
Fenolul este pentru peşti un toxic nervos, el imprimă gust şi miros neplăcut cărnii de peşte.
Riscul de a face o boală a organelor digestive, în condiţiile alimentării cu apă de băut din
surse descentralizate, este de 50,7 ori mai mare, decît la populaţia care se alimentează din surse
centralizate de apă potabilă. Rezultatele obţinute denotă faptul, că apa potabilă din sursele
descentralizate, din care se alimentează majoritatea populaţiei din mediul rural, este un factor de risc
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major care compromite starea de sănătate a populaţiei, contribuind la dezvoltarea stărilor
prepatologice şi la apariţia maladiilor sistemului digestiv, în particular, a cariei şi fluorozei dentare,
anemiilor, nefro-şi urolitiazelor.
Nocivitatea apei se răsfrînge direct sau indirect asupra omului şi, de aceea, este necesar să se
cunoască mai bine aceste pericole, inclusiv efectele pe care le pot avea asupra omului chiar
cantităţile neînsemnate de substanţe chimice periculoase din sursele de apă.
Ţinînd seama de capacitatea ei de dizolvare, apa poate extrage şi reţine din sol, roci,
materiale de construcţie, alimente şi chiar din veselă şi ustensilele utilizate la pregătirea hranei,
diferite microelemente, cît şi un şir de metale: Cd, Co, Cu, Ni, Cr, Mn, etc., cu acţiune toxică, în
funcţie de calitatea ei de a fi dură sau moale. În acelaşi timp, factorul de duritate poate inhiba
dizolvarea microelementelor nocive, în timp ce acţiunea dăunătoare a apelor moi s-ar putea datora
raportului Mg/Ca sau uşurinţei de vehiculare, de transport al microelementelor toxice extrase din
sol, canalizării, etc.
Se ştie, că duritatea apei se datorează în cea mai mare parte prezenţei sărurilor de Ca și de
Mg, cît şi ionilor hidrogeno-carbonaţi neîntîlniţi în apele moi. Dacă apa este lipsită sau carenţată în
săruri de Ca si Mg, mortalitatea prin boli cardiovasculare este mult mai crescută. S-a stabilit astfel o
corelaţie inversă între duritatea apei şi mortalitatea cardiovasculară: cu cît duritatea apei potabile
este mai redusă, cu atît mai puternic omul este supus pericolului îmbolnăvirii.
Deci, putem spune, că în funcţie de spectrul conţinutului de săruri în apa utilizată de către
om un timp îndelungat, poate condiţiona unele stări premorbide a organismului și asociindu-se cu
particularităţile genetice şi biologice ale individului, contribuie la declanşarea patologiilor chimice
de natura hidrică.

Prelevarea probelor hidrochimice şi efectuarea analizelor de I zi
de către Grupul de expediţie
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3. ÎNDRUMĂRI METODICE
În scopul efectuării monitoringului calităţii apelor de suprafaţă sînt utilizate atît lucrările
metodice incluse în culegerea „Rucovodstvo po himicescomu analizu poverhnostnîh vod suşi”, red.
A.D.Semionova, GHIDROMETEOIZDAT LENINGRAD 1977, cît şi alte îndrumări metodice ce însoţesc
echipamentul specializat.
Determinarea temperaturii apei se efectuează la momentul prelevării probei cu echipamentul
special МС128-10М (МЕTTLER TOLEDO), şi se măsoară cu precizia pînă la 0,1 0С.
pH (reacţia activă a concentraţiei ionilor de hidrogen) se determină la momentul prelevării
probei cu echipament special de tipul wagtech şi în condiţii de laborator prin metoda
potenţiometrică, utilizînd aparatul ЭВ-74.
wwe
Determinarea conductivităţii apei se efectuează la momentul prelevării probei cu ajutorul
echipamentului special МС126-10М (МЕTTLER TOLEDO), în S/cm2.
Determinarea transparenţei se bazează pe citirea, prin stratul de apă din cilindrul Snelen, a textului
special fixat la 4 cm de el. Se măsoară în cm.
Determinarea coloraţiei se efectuează prin metoda comparării cu soluţia - etalon, în grade.
Mirosul se determină prin metoda organoleptică, în baluri.
WwSubstanţele în suspensie se separă prin filtrare sau centrifugare, iar rezidiul obţinut se usucă
pînă la o greutate constantă la temperatura de 105 0С, mg/l.
Determinarea oxigenului dizolvat se efectuează prin metoda iodometrică ce este bazată pe
evaluarea cantităţii de oxigen dizolvat în apa momentan prelevată (Metoda Vincler), în mgO2/l.
Determinarea CBO5 (consumului biochimic de oxigen la 5 zile) se efectuează prin metoda
iodometrică, bazată pe evaluarea cantităţii de oxigen dizolvat în apă după păstrarea probei, timp de
5 zile în incubator, unde se menţine o temperatură de 200 C, mgO2/l.
Determinarea CCOCr (consumului chimic de oxigen) este bazată pe aplicarea oxidării cu
К2Cr2O7 în mediu acid, în prezenţa catalizatorului Ag2SO4. Excesul de К2Cr2O7 adăugat în proba de
apă se titrează cu soluţia de sare de Mohr (sulfat dublu) de amoniu-fier (II), mgO2/l.
Metoda colorimetrică de determinare a ionilor de amoniu are la bază reacţia cu reactivul
Nessler, ce se tratează cu soluţie de sarea Seignette (tartrat de potasiu-sodiu). Intensitatea culorii
galbene este măsurată la spectrofotometrul cu lungimea de undă - 425 nm, mgN/l.
Metoda spectrofotometrică de determinare a nitriţilor se bazează pe reacţia dintre
sulfanilamida deazotată cu dehidroclorura N-(1-naftil) etilendiamină în rezultatul căreia se obţine
un compus de culoare roşie specifică, mgN/l.
Metoda de determinare a nitraţilor se bazează pe SM SR ISO 7890-3: 2006, şi anume pe
măsurarea spectrometrică a absorbţiei compusului galben format prin reacţia acidului sulfosalicilic
cu azotatul, urmată de tratarea cu soluţie alcalină, mgN/l.
Metoda de determinare a ortofosfaţilor se bazează pe reacţia lor cu molibdatul de amoniu, în
mediu acid cu formarea fosfomolibdatului de amoniu, care ulterior, sub acţiunea acidului ascorbic,
formează un complex de culoare albastră, cunoscut ca albastru de molibden, mg/l.
Metoda de determinare a fosforului total se bazează pe reacţia de oxido-reducere dintre
compuşii fosfoorganici şi persulfatul de amoniu, în mediu acid cu formarea fosfaţilor, ce ulterior
sînt determinaţi prin metoda ortofosfaţilor, mg/l.
Determinarea conţinutului de fier total se efectuează prin metoda SM SR ISO 6332 cu
ortofenantrolină şi se măsoară absorbţia complexului colorat în roşu-oranj la Spectrofotometru UVVIS Carry Varrian - lungimea de undă de 510 nm, mg/l.
Determinarea conţinutului de siliciu se bazează pe reacţia dintre acidul tartric şi molibdatul
de amoniu, ulterior se determină densitatea optică a soluţiei de culoare galbenă obţinută - la
Spectrofotometru UV-VIS Carry Varrian (lungimea de undă de 440 nm), mg/l.
Metoda de determinare a calciului este bazată pe reacţia ionilor de calciu cu Trilon B în
mediu alcalin, mg/l.
Metoda de determinare a magneziului este bazată pe metoda evaluării diferenţei dintre
duritatea totală şi conţinutul ionilor de calciu, în mg/l.
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Determinarea ionilor de clor este bazată pe metoda de titrare în scopul dozării ionilor de clor
cu soluţie de azotat de argint, în prezenţa cromatului de potasiu, mg/l.
Metoda de determinare a ionilor de sulfat se bazează pe măsurare spectrometrică a
intensităţii de turbiditate a probei de apă analizate în prezenţa sărurilor de bariu, mg/l.
Determinarea alcalinităţii, (mol/l) şi a ionilor HCO3- (mg/l) se efectuează prin titrarea probei
de apă, utilizînd echipamentul special БАТ –15, cu soluţie de acid clorhidric după punctele de viraj
- pH 4,5 şi 4,2. Punctele de viraj sunt determinate prin metoda potenţiometrică utilizînd
potenţiometrul ЭВ –74.
Determinarea sodiului şi potasiului se efectuează prin metoda fotometrică la fotometrul cu
flacără, utilizînd complexul de gaze: aer-propan-butan, mg/l.
Metoda de determinare a durităţii totale a apei se bazează pe titrarea probei de apă cu acid
etilendiaminotetraacetic (Trilon B) în mediu alcalin cu indicatorul cromogen negru, mg-ech.
Determinarea mineralizării (suma ionilor Cl -, SO42-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+) se
efectuează prin evaluarea sumei cationilor şi anionilor ce alcătuiesc baza minerală în proba de apă
analizată, mg/l.
Metoda de determinare a cuprului şi zincului se bazează pe măsurarea valorii de absorbţie
atomică a probei analizate în conformitate cu indicaţiile metodice expuse în SR ISO 8288, la
spectrometrul cu absorbţie atomică Solaar 969, utilizînd lampele catodice cu Cu şi Zn, mg/l.
Metoda de determinare a agenţilor de suprafaţă anioni-activi (detergenţi anioni-activi) se
efectuează conform standardului SR EN 903 şi se bazează pe acţiunea lor asupra albastrului de
metilen (MBAS) şi măsurarea ulterioară a valorii de absorbţie, ce se efectuează la spectrofotometrul
UV-VIS Carry Varrian - lungimea de undă 650 nm, mg/l.
Metoda de determinare a fenolilor volatili la distilare se bazează pe reacţia lor cu
amidopirina în mediu alcalin (pH 9,3). Măsurarea valorii de absorbţie se efectuează cu
Spectrofotometru UV-VIS Carry Varrian - lungimea de undă 460 nm, mg/l.
Metoda de determinare a produselor petroliere se bazează pe extragerea lor cu N-hexan sau
ciclohexan. După concentrare se analizează extractul la Spectrofotometrul UV-VIS Carry Varrian lungimea de undă 255 nm, mg/l.
Metoda de determinare a pesticidelor organoclorurate se efectuează conform ISO SM SR
EN-25667/2 «Методические указания по определению галогенорганических пестицидов и их
метаболитов в поверхностных водах», şi se bazează pe metoda lichid-lichid de extragere. După
concentrarea componentelor cu un grad de volatibilitate scăzută şi după toate treptele de purificare,
se aplică analiza prin cromatografia în fază gazoasă, utilizînd cromatograful НР 6890 - detectorul
cu captură de electroni, mkg/l.
IPA se apreciază după 7 clase. Calcularea valorii IPA se realizează după un număr fix de
parametri (6): azot de amoniu, azot de azotit, produse petroliere, fenoli, oxigen dizolvat şi consumul
biochimic de oxigen la 5 zile. IPA se calculează după formula:
Ci
IPA = ---------CMAi/6

unde:
Ci – concentraţia medie a parametrilor;
CMAi - concentraţia maximă admisibilă a parametrilor;
6 – numărul de parametri luaţi în calcul.
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4. EVALUAREA POLUĂRII CORPURILOR DE APĂ PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANUL 2012 ŞI TENDINŢA SCHIMBĂRII
CALITĂŢII APEI ÎN PERIOADA ANILOR 2008-2012.
4.1. Fluviul DUNĂREA
Fluviul Dunărea este unul din cele mai valoroase ecosisteme a cadrului natural european, ce
adună apele de pe un teritoriu enorm din Europa de Vest. Mai mult de 1/3 din suprafaţa bazinului
hidrografic şi aproape 1/2 din lungimea cursului navigabil se găseşte pe teritoriul României, iar de
la confluenţa cu r.Prut (circa 300 m) pînă la hotarul cu Ucraina – pe teritoriul Republicii Moldova.
Dunărea, după mărime, este al II-lea fluviu din Europa - după r. Volga, atît ca lungime
(2857 km), cît şi ca debit mediu (5600 – 6470 m3/sec), şi reprezintă o adevărată axă a Europei
Centrale pe care o leagă de Marea Neagră. Dunărea izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră din
Germania prin 2 izvoare (Berge şi Brigach) şi se varsă în Marea Neagră prin cele 3 braţe: Chilia,
Sulina şi Sf.Gheorghe. În drumul său tranzitează teritoriul a 10 ţări (Germania, Austria, Slovacia,
Ungaria, Croaţia, Iugoslavia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina) şi 4 capitale (Viena,
Bratislava, Budapesta şi Belgrad). Caracteristicile fluviului sunt mult influenţate de relieful
străbătut de reţeaua de rîuri şi de condiţiile climatice.

Fig.5. Bazinul hidrografic fl.Dunărea
În anul 2012 monitorizarea calităţii apei fluviului Dunărea pe teritoriul Republicii Moldova
s-a efectuat în localitatea Giurgiuleşti, unde au fost colectate probe conform Programului de
activitate. (Anexa 1).
Concentraţia medie de O2 dizolvat a constituit 9,69 mgO2/l. Concentraţia minimă cu valoarea
de 7,33 mgO2/l a fost înregistrată la data de 21.08.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a constituit – 2,02 mgO2/l, iar cea
maximă – 2,67 mgO2/l la data de 15.03.12.
Concentraţiile maxime, ce au depăşit valorile CMA, au fost înregistrate pentru nitriţi –
0,022 mgN/l (1,1 CMA), pentru compușii cuprului – 0,003 mg/l (3,0 CMA) la data de 16.02.12,
pentru produse petroliere – 0,25 mg/l (5,0 CMA) la data de 25.10.12 și pentru fier total - 0,20
mg/l (2,0 CMA), la data de 19.04.12 (fig.6).
În anul de referinţă n-au fost înregistrate depăşiri ale CMA pentru concentraţiile medii și
maxime ale ionilor de amoniu, nitrați, fenoli, detergenților anioni-activi și compușii zincului.
Pentru DDT, DDE, DDD, HCH-α, β, γ au fost înregistrate valori mai mici ca limita minimă
de detecţie a aparatajului.
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Fig.6. Variaţia concentraţiei produselor petroliere și a fierului total în fl.Dunărea, pe parcursul
a.2012
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au depistat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, în comparaţie cu anul 2011, calitatea apei
a înregistrat o înrăutățire ușoară, rămînînd în clasa a II-a de calitate – curată.
s.Giurgiuleşti,
în aval de punctul hidrometric

IPA

2011 0,78 (clasa II)
2012 0,88 (clasa II)

Pe parcursul ultimilor 5 ani, calitatea apei fl.Dunărea, în secţiunea de monitoring a DMCM s.Giurgiuleşti, se caracterizează, conform IPA, cu o tendinţă uşoară de creștere a nivelului de poluare
în ultimii doi ani (fig.7). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la
0,65 în anul 2010, până la 0,88 în anul 2012 încadrîndu-se în clasa de calitate II –
( curată).
Analiza datelor indică un nivel de poluare mai scăzut în anul 2010.
1
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Fig.7. Calitatea apei fl.Dunărea, secţiunea s.Giurgiuleşti,
în perioada a.2008-2012
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4.2. Rîul NISTRU
Rîul Nistru îşi i-a începutul în partea de nord a munţilor Carpaţi, din izvorul din nord –
vestul pantei muntelui Rozluci, din preajma satului Volcie şi se revarsă prin limanul Nistrului în
Mărea Neagră, la 35 km spre sud – vest de oraşul Odesa. Lungimea rîului este de 1362 km, iar
suprafaţa bazinului hidrografic este de 72100 km2. Cota de altitudine a izvorului constituie 870 m,
gura - 1,0 m, căderea totală a rîului alcătuieşte 759 m, media unghiului de înclinare a suprafeţei este
de 1,78 %, maxima - 39,0 % (la al 4-lea km de la izvor), minima – 0,1% la gura de vărsare.
Bazinul Nistrului este situat pe teritoriul a două ţări: Ucraina şi Moldova, avînd o formă
ovală alungită cu strangulaţie, la întrare pe teritoriul Republicii Moldova, pe care îl străbate pe o
lungime de 700 km, lăţimea medie fiind de 120 km.
Adîncimea pe grindurile de nisip este de 0,5-1,5 m, iar pe întinderile de apă între insule
-0-2,5 m, cea maximală ajungînd la 7,7 m. Viteza cursului rîului variază în limitele 0,3-0,7 m/sec.,
iar între insule pînă la 2,0-2,5 m/sec.
Albia rîului e deschisă, în unele locuri acoperită de arbori, iar malurile cursului inferior sunt
acoperite cu vegetaţie. Patul albiei, în mare parte e pietros - pietrişul şi prundişul nimerind în
r.Nistru din afluenţii Carpatici, iar mai la sud nisipo-mîlos, în locul de scurgere în liman este argilo nisipos cu un strat semnificativ de mîl. Malurile sunt abrupte, cu altitudinea de 3-6 m, argiloase şi
nisipoase cu plaje nisipoase şi de prundiş, acoperite cu iarbă, arbori şi arbuşti, în regiunea
predeltaică – fiind joase, line, acoperite cu rogoz, stuf şi pe alocuri cu arbuşti.
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Fig.8. Bazinul hidrografic al r. Nistru
Monitorizarea calităţii apei r.Nistru în anul 2012 pe teritoriul Republicii Moldova s-a
efectuat în 10 secţiuni: s. Naslavcea; or. Otaci; or. Soroca, în aval; s. Vasilcău; or. Dubăsari;
or. Vadul lui Vodă; mun. Bender; or. Cremenciug; s. Olăneşti; şi s. Palanca unde s-au colectat probe
conform Programului de activitate.
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Din motivul interdicţiei din partea administraţiei din mun.Tiraspol şi lipsei permisului de
trecere în partea stîngă a r.Nistru pe parcursul anului n-au fost prelevate probe în secţiunile:
mun.Bender - în aval, or.Camenca - în amonte şi mun.Tiraspol.
În anul 2012 valorile concentraţiilor medii oscilează în limitele pentru: nitriţi de la
0,01mgN/l (0,5 CMA) la 0,03 mgN/l (1,5 CMA); produse petroliere de la 0,04 mg/l (0,8 CMA) la
0,6 mg/l (1,2 CMA); fenoli de la 0,000 mg/l (0,0 CMA) la 0,002 mg/l (2,0 CMA); compușii zincului
de la 0,005 mg/l (0,5 CMA) la 0,013 mg/l (1,3 CMA); compușii cuprului la nivelul
0,003
mg/l (3,0 CMA).
Concentraţiile maxime, ce au depăşit CMA, s-au înregistrat la nivelul – 0,063 mgN/l
(3,1 CMA) pentru nitriţi (fig.9), 0,83 mgN/l (2,12 CMA) pentru ioni de amoniu în
or. Cremenciug, la data de 25.09.12
Concentraţiile medii cît şi cele maxime pentru nitraţi n-au depăşit CMA.

Lunile

Fig.9. Variaţia concentraţiei nitriţilor în r. Nistru, pe parcursul a. 2012
Valorile concentraţiilor medii pentru O2 dizolvat au oscilat în limitele 11,07 – 8,96 mgO2/l,
iar minima – 5,05 mgO2/l, s-a înregistrat în secţiunea s. Palanca, la data de 17.05.12.
Au fost înregistrate concentraţiile medii pentru CBO5 în limitele: 1,99 – 2,53 mgO2/l, iar
maxima – 5,56 mgO2/l, în secţiunea or. Cremenciug, la data de 18.04.12.
Pe parcursul anului concentraţiile medii pentru detergenţi anioni-activi, şi fier total cît şi
cele maxime pentru detergenţi anioni-activi n-au depăşit CMA. Concentraţiile maxime, ce au
depăşit CMA, s-au înregistrat la nivelul de 0,004 mg/l (4,0 CMA) pentru compuşii cuprului, în
secţiunea s.Olănești, la data de 22.11.12; 0,037 mg/l (3,7 CMA) pentru compuşii zincului, în
secţiunea s.Olănești, la data de 19.12.12; 0,11 mg/l (1,1 CMA) pentru fier total, în secţiunea
s.Olănești, la data de 24.10.12; pentru fenol – 0,006 mg/l (6,0 CMA), s. Palanca la data de 17.05.12;
şi pentru produse petroliere – 0,21mg/l (4,2 CMA) în or. Otaci, la data de 07.11.12.
Au fost înregistrate cantităţi restante de pesticide pentru DDT, DDE, DDD, HCH-α, β, γ mai
mici ca limita minimă de detecţie în mai multe secţiuni monitorizate.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au depistat.
Reieşind din valorile IPA, apa rîului în anul 2012 se încadrează în limita claselor de calitate
II (curată) - III (moderat poluată), iar comparativ cu anul precedent a rămas la același nivel în toate
secţiunile monitorizate cu excepția secțiunii din or. Vadul-lui-Vodă unde calitatea apei s-a
înbunătățit, trecînd din clasa a III-a (moderat poluată) în clasa a II-a de calitate (curată).
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IPA
s.Naslavcea

2011
0,89 (clasa II)

2012
0,97 clasa (II)

or.Otaci

1,03 (clasa III)

1,20 clasa (III)

or. Soroca,
în aval

1,02 (clasa III)

1,03 clasa (III)

s. Vasilcău
or. Dubăsari,
în aval de gura r.Răut

0,72clasa(II)
0,87 (clasa II)

0,81 clasa (II)

or. Vadul lui Vodă,

1,01 (clasa III)

0,95clasa (II)

mun. Bender,
în amonte

0,88 (clasa II)

0,84 clasa(II)

s. Olăneşti,
în secţiunea punctului hidrometric

1,10 (clasa III)

1,03 clasa (III)

s. Palanca,

1,31 (clasa III)

1,83 clasa (III)

or. Cremenciug

1,06 clasa (III)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r. Nistru, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare în creștere în ultimii 2 ani, îndeosebi cel mai ridicat nivel de poluare se atestă în
anul 2012 pentru unele secţiuni (s. Naslavcea, or. Otaci, or. Vadul lui Vodă, s. Palanca) (fig.10).
Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 0,55 (clasa de calitate II curată) secţiunea mun.Bender, în amonte, în anul 2010, pînă la 1,83 (clasa de calitate III – moderat
poluată) secţiunea s.Palanca, în anul 2012.
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Fig.10. Calitatea apei r.Nistru în perioada anilor 2008-2012
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4.3. Lacul de acumulare DUBĂSARI

mg/l

Lacul de acumulare Dubăsari este amplasat geografic pe cursul de
mijloc al r.Nistru, între localităţile Podoima şi Dubăsari şi este situat în valea
adîncă şi abruptă a r.Nistru şi se întinde pe o distanţă de 125 km, într-un
sector îngust şi asimetric al văii Nistrului. Malurile Nistrului au versanţi
înclinaţi cu terasele de o lăţime – 100 - 150 m. Lăţimea lacului este mică pe
toată lungimea, variind între 300 - 340 m în dreptul or.Rîbniţa şi 500 - 700 m,
pînă la 1 km pe sectorul inferior în regiunea s.Molovata.
Afluenţii de dreapta a Nistrului, pe sectorul lacului de acumulare
Dubăsari, sunt rîurile Rezina, Cuşnirca şi Ciornaia, iar cei de stînga –
Camenca, Rîbniţa, Beloci, Molochiş, Iagorlîc, Podoimiţa. Densitatea reţelei
hidrografice pe acest sector al bazinului Nistru este de 5 km pe o suprafaţă de
100 km2, adică de 5 ori mai mică decît pe întreg bazinul.
Relieful cuvetei este neted, sectorul inundat păstrînd terase cu
suprafaţa plană, adîncimea crescînd brusc în zona vechii albii minore a
Secţiunedecontrol
Nistrului. Fundul este acoperit în zona ţărmului cu sedimente cu grosimi
de cca 3 m, înlocuite spre partea centrală prin prundişuri şi nisipuri.
Fig. 11. Lacul de
În prezent lacul de acumulare este colmatat în proporţie de 40 %, acumulare Dubăsari
amplasat pe cursul de
astfel că, volumul iniţial al apei a scăzut pînă la 270 mil.m 3, faptul
mijloc a r. Nistru
antrenînd după sine modificări ale regimului hidric şi hidrobiologic.
Monitorizarea calităţii apei bazinului Dubăsari pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2012
s-a efectuat în 2 secţiuni, 1 secţiune - or. Rezina şi 1 secţiune - or.Dubăsari, unde s-au colectat probe
conform Programului de activitate.
Concentraţia medie de O2 dizolvat, s-a înregistrat în limitele 11,13 – 10,35 mgO2/l.
Concentraţiile medii pentru CBO5 în probele prelevate au variat: 1,95 - 2,13 mgO2/l, iar cea maximă
a constituit 2,98 mgO2/l în secţiunea or.Rezina, la data de 07.02.12.
Concentraţiile maxime ce au depăşit CMA au fost înregistrate pentru nitriţi – 0,03 mgN/l
(1,5 CMA), în secţiunea or.Rezina, la data de 07.06.12, pentru produse petroliere - 0,19 mg/l (3,8
CMA), în secţiunea or.Rezina, la data de 05.10.12 (fig.12), pentru fenoli - 0,003mg/l (3,0. CMA) în
secțiunea or. Rezina la data de 07.02.12.

Lunile

Fig.12. Variaţia concentraţiei produselor petroliere și nitriților în lacul de acumulare Dubăsari,
secţiunea or.Rezina, pe parcursul a.2012

20

Concentraţiile medii cît şi cele maxime pentru ioni de amoniu, detergenţi anioni-activi şi
nitraţi, n-au depăşit valorile CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au depistat.
Au fost înregistrate cantităţi restante de pesticide pentru DDT, DDE, DDD, HCH-α, β, γ mai
mici ca limita minimă de detecţie.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, calitatea apei nu a suferit modificări esențiale,
încadrîndu-se în clasa II de calitate (curată), în secțiunea or. Dubăsari, iar în secțiunea or. Rezina sa încadrat în clasa III de calitate (moderat poluată).
IPA 2011
or.Dubăsari

IPA 2012

0,69 (clasa II)

0,75 (clasa II)

or. Rezina

1,03 (clasa III)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei în lacul de acumulare Dubăsari, conform IPA, se
caracterizează cu un nivel de poluare ascendent pe parcursul ultimilor 3 ani (fig.13). Valoarea IPA
pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 0,43 (clasa de calitate II - curată)
secţiunea or.Rîbniţa, în anul 2008, pînă la 1,03 (clasa de calitate III – moderat poluată) secţiunea
or.Rezina în anul 2012.
Analiza datelor indică un nivel de poluare mai ridicat în secțiune or. Rezina în anul 2012 –
fapt ce s-a datorat în special debitului redus al apei, în urma manifestării secetei.
1,2
or.Rîbniţa
or.Dubăsari

1
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or. Rezina
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Fig.13. Calitatea apei lacului de acumulare Dubăsari în perioada anilor 2008-2012
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4.4. Rîul RĂUT
Rîul Răut îşi i-a începutul din confluenţa a două izvoare la 2 km spre est de s.Rediu – Mare,
r-nul Donduşeni, la altitudinea de 180 m şi se revarsă în rîul Nistru, la 342 km de la gură, în aval de
or. Dubăsari, la altitudinea de 12 m. Lungimea rîului este de 286 km.
Bazinul rîului ocupă cea mai mare parte a cîmpiei Moldovei de Nord, şi are forma pomului de
păr cu lungimea -190 km, lăţimea medie - 41 km şi lăţimea maximă – 65 km.
Reţeaua de rîuleţe are un caracter arboricol, densitatea medie fiind de 0,48 km/km2.
Cei mai mari afluenţi ai rîului sunt Copăceanca, Cubolta, Căinar, Camenca, Soloneţ,
Ciulucul Mic. În cursul inferior pe o lungime de 80 km, rîul primeşte numai două rîuleţe mai majore
- Cula şi Cogîlnic.
Albia este puţin şerpuitoare, în unele sectoare, în cursul de mijloc al rîului, albia se pierde în
lunca înmlăştinită, în unele locuri ea este barată, formîndu-se iazuri şi lacuri cu o lungime de 0,4 1 km, lăţimea de 70-150 m, adîncimea de 1,2-2 m, volumul lor fiind în limitele 4,5-18,1 mii m3, iar
capacitatea - 2,9 mii m3.
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Fig.14. Bazinul r. Răut reprezentat sub forma pomului de păr
Monitorizarea calităţii apei r.Răut pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în 5
secţiuni: mun.Bălţi, s.Ustia, în aval, or.Orhei și or. Florești unde se colectează probe conform
Programului de activitate al DMCM.
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Valorile concentraţiilor medii au variat în limitele de la 0,02 mgN/l (1,0 CMA ) la 0,123 mgN/l
(6,15 CMA) pentru nitriţi; de la 0,22 mg/l (0,6 CMA) la 1,36 mg/l (3,5 CMA) pentru ioni de amoniu; de
la 0,04 mg/l (0,8 CMA) la 0,28 mg/l (5,6 CMA) pentru produse petroliere.
Valorile maxime s-au situat la nivelul: 2,24 mgN/l (5,74 CMA) pentru ioni de amoniu în
secţiunea mun.Bălţi, în aval, la data de 24.01.12 (fig.15); 0,170 mgN/l (8,5 CMA) pentru nitriţi în
secţiunea or. Bălți, în aval, în data de 07.12.12; 0,59 mg/l (11,8 CMA) pentru produse petroliere, în
secţiunea mun.Bălţi, în aval, în data de 07.12.12; 0,12 mg/l (1,2 CMA) pentru detergenți anioniactivi, în secţiunea mun.Bălţi, în aval, în data de 24.01.12; pentru fier total - 0,31 mg/l (3,1 CMA)
în s.Ustia, în aval, în data de 02.10.12; 0,015 mg/l (15,0 CMA) pentru fenoli, în secţiunea s. Ustia
la data de 04.04.12; pentru compușii zincului - 0,073 mg/l (7,3 CMA) și pentru compușii cuprului –
0,012 mg/l (12,0 CMA), în secțiunea s. Ustia, la data de 07.02.12

Lunile

Fig.15. Variaţia concentraţiei ionilor de amoniu în r. Răut,
secţiunea mun.Bălţi, în aval, pe parcursul a.2012
Concentraţiile medii pentru O2 dizolvat s-au situat între 9,03 – 7,11 mgO2/l, iar cea mai
redusă valoare – 3,58 mgO2/l s-a înregistrat în secţiunea mun.Bălţi, în aval în data de 07.12.12.
Concentraţiile medii pentru CBO5 s-au înregistrat în limitele 3,49 – 6,65 mgO2/l, iar maxima
– 8,15 mgO2/l în secţiunea mun.Bălţi, în aval, în data de 08.11.12.
Concentraţiile medii pentru nitraţi şi detergenţi anioni-activi cît și cele maxime pentru
nitrați n-au depăşit valorile CMA.
Pe parcursul perioadei menţionate n-afost înregistrat nici un caz de PÎ sau PEÎ.
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Conform valorilor IPA calitatea apei rîului în anul 2012 s-a încadrat în limita claselor II
(curată) şi IV (degradată), cu o înbunătățire în secţiunile mun. Bălți, trecînd corespunzător din
clasa de calitate III (moderat poluată) în clasa de calitate II (curată) și respectiv din clasa de calitate
V (poluată) în clasa de calitate IV (degradată), iar în secțiunea s. Ustia s-a înrăutățit trecînd din
clasa de calitate III (moderat poluată) în clasa de calitate IV (degradată), iar în secțiunea or. Orhei a
rămas la același nivel - clasa III (moderat poluată).
mun. Bălti,
în amonte
în aval

IPA 2011
1,12 (clasa III)
4,01 (clasa V)

2012
0,98 (clasaII)
3,65 (clasaIV)

or. Orhei,
în amonte

1,12 (clasa III)

1,04 (clasaIII)

s.Ustia
în aval

1,16 (clasa III)

2,31 (clasaIV)

or. Florești

1,51 (clasaIII)

Pe parcursul ultimilor 5 ani, calitatea apei rîului Răut, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare fără devieri esențiale (fig.16). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a
variat în limitele de la 0,87 (clasa de calitate II - curată) secţiunea or.Orhei, în amonte, în anul
2010 pînă la 4,29 (clasa de calitate V – poluată) secţiunea mun.Bălţi, în aval, în anul 2008. Analiza
datelor indică un nivel de poluare deosebit de ridicat în secţiunea mun.Bălţi, în aval, în anii 2008 și
2011.
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Fig.16. Calitatea apei r.Răut în perioada anilor 2008-2012
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s.Ustia

4.5. Rîul CUBOLTA
Rîul Cubolta îşi ia începutul din ravena de lîngă satul Moşana, r-nul Donduşeni, la înălţimea
de 180 m faţă de nivelul mării şi se varsă în rîul Răut din partea malului stîng, la al 191 - lea
kilometrul de la gură, lîngă satul Putineşti, la înălţimea - 85 m faţă de nivelul mării. Lungimea
rîului e de 92 km, suprafaţa bazinului - 943 km2, căderea totală de altitudine - 95 m, înclinarea
medie este de 1 ‰, cea maximală - 4/5 ‰ de-a lungul primilor 2 km.
Lunca este slab meandrată preponderent neramificată, malurile sînt crescute cu stufăriş şi rogoz.
Lăţimea rîului este de 6-18 m, adîncimea - 0,4-1,3 m, viteza apei - 0,2-1,1 m/sec. Lîngă
s.Moara de Piatră se află un prag cu o lungime de 20 m. În aval de s.Maramonovca rîul curge printrun şir de iazuri, cu o lungime de 1 - 2,8 km; cea mai mare lăţime a barajelor este de 60-300 m,
adîncimea – 1,5 – 5,0 m, volumul total - 1125,9 mii de m3.
Patul albiei este plat, mîlos, pe alocuri pietros. Malurile sînt abrupte cu înălţimea de 0,5 pînă
la 4,5 m, acoperite cu iarbă, rareori cu arbori şi arbuşti.
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Drochia
Scala înălţimilor, m
sub 100 100-150

150-200 peste 200

Scara: 1:500000

Secţiune de control
Cubolta
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Fig.17. Bazinul hidrografic r. Cubolta de la izvor şi pînă la vărsare în r. Răut
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Monitorizarea calităţii apei r.Cubolta se realizează în secţiunea s.Mărăşeşti, în aval, unde se
colectează probe conform Programului de activitate al DMCM.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiţionat de specificul şi
caracterul solului, şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul, cantitatea redusă de
precipitaţii atmosferice pentru zona respectivă, precum şi debitul mic al rîului în perioada anului
comparativ cu media anuală.
Concentraţia medie a O2 dizolvat a constituit 10,38 mgO2/l, iar minima 7,98 mgO2/l, s-a
înregistrat în data de 05.04.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a constituit – 3,29 mgO2/l, iar cea
maximă – 5,89 mgO2/l în data de 04.10.12.
Valorile concentraţiilor medii s-au înregistrat pentru nitriți - 0,03 mgN/l (1,5 CMA), iar
concentraţiile maxime, ce au depăşit CMA, înregistrate pentru ioni de amoniu - 0,79 mgN/l (2,02
CMA), la data de 07.09.12; pentru nitriți - 0,07 mgN/l (3,5 CMA) (fig.18), la data de 09.08.12;
pentru produse petroliere - 0,06mg/l (1,2 CMA), la data de 05.07.12, fier total - 0,12 mg/l (1,2
CMA) la data de 04.10.12

Lunile

Fig.18. Variaţia concentraţiei nitriților în r.Cubolta, în perioada a .2012

Concentraţiile medii pentru ioni de amoniu, nitrați cît şi cele maxime nitraţi și detergenţi
anioni-activi n-au depăşit valorile CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au depistat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, calitatea apei a rămas la același nivel, încadrîndu-se
în clasa de calitate II (curată).
s.Mărăşeşti,
în aval

IPA 2011
0,88 (clasa II)
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IPA 2012
0,90 (clasa II)

0,90

2012

0,88

2011

0,67

2010

1,08

2009

0,93

2008

Fig.19. Caliatea apei r.Cubolta, secţiunea s.Mărăşeşti,
pe parcursul anilor 2008-2012
Pe parcursul ultimilor 5 ani, calitatea apei rîului Cubolta, în secţiunea s.Mărăşeşti, conform
IPA, se observă o tendinţă de înrăutățire a calităţii apei în perioada ultimilor 3 ani (fig.19).
Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 0,67 (clasa de
calitate II – curată) în anul 2010, pînă la 1,08 (clasa de calitate III – (moderat poluată) în anul 2009.

Spectrofotometru UV-VIS Carry Varrianpentru determinarea parametrilor hidrochimici
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4.6. Rîul ICHEL
Rîul Ichel îşi are începutul din izvoarele care se revarsă în vîlceaua la 2 km de la
s.Hîrceşti, r-nul Ungheni, la altitudinea de 230 m şi se varsă în r.Nistru, la 322 km de la gura
r.Nistru, la 1 km în aval de s.Coşerniţa, la înălţimea absolută de 7,0 m. Lungimea rîului Ichel
este de 101 km, suprafaţa bazinului de recepţie este de 814 km 2, căderea totală - 223 m,
înclinarea medie – 2,21 %, la primii 3 km înclinarea medie este de 17,2 %.
Albia rîului este slab meandrată, rîul este neramificat, între satele Bularda, Răciula şi la
1 km în aval de s.Paşcani – slab evidenţiată, iar în amonte de s.Bularda, pe o lungime de 6 km –
uneori seacă. Lăţimea rîului constituie 1-9 m, adîncimea este de 0,1–0,8 m, viteza de curgere 0,2 – 0,7 m/s.
Fundul este plat, mîlos, acoperit cu rogoz şi stuf, între satele Paşcani şi Goian, din pietriş şi
nisip. Malurile sunt abrupte, slab erodate.
Apa din acumulări este folosită pentru irigarea terenurilor, dezvoltarea pisciculturii şi pentru
necesităţile tehnice.
Hîrceşti

Răciula

Onesti

Zamciogi

Scala înălţimilor, m
sub 50

50-100

100-150

150-200 200-300

Pascani

300-400 peste 400

Cricova Goian

Scara: 1:500000

Cosernita

Secţiune de control
Vadul lui Vodă

Fig.20. Bazinul hidrografic al r. Ichel
Monitorizarea calităţii apei r.Ichel este efectuată în secţiunea în aval de s.Goian, unde au
fost colectate probe conform Programului de activitate.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiţionat de specificul şi
caracterul solului şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul, cantitatea redusă de
precipitaţii atmosferice pentru zona dată, respectiv şi de debitul mic al apei rîului în unele perioade
ale anului comparativ cu cel mediu anual.
Concentraţia medie a O2 dizolvat a constituit 4,13 mgO2/l, iar minima 1,46 mgO2/l, s-a
înregistrat în data de 02.10.12.
Concentraţia medie pentru consumul biochimic de oxigen (CBO 5) în probele prelevate a
constituit – 6,79 mgO2/l, iar cea maximă – 19,40 mgO2/l în data de 06.11.12.
Valorile concentraţiilor medii pentru ioni de amoniu a constituit 3,89 mgN/l (9,97 CMA),
pentru nitriţi - 0,19 mgN/l (9,5 CMA); pentru produse petroliere 0,11 mg/l (2,2 CMA).
Concentraţii maxime, ce au depăşit valorile CMA, au fost înregistrate pentru ioni de amoniu
– 6,60 mgN/l (16,92 CMA) la data de 07.02.12 (fig.21), pentru nitriţi – 0,71 mgN/l (35,7 CMA) la
data de 03.07.12, pentru detergenţi anioni-activi – 0,21 mg/l (2,1 CMA) - în data de 07.02.12 şi
pentru produse petroliere - 0,18 mg/l (3,6 CMA) – la data de 02.10.12.
Pe parcursul anului 2012 în r. Ichel s-a depistat 2 cazuri de PEÎ și 12 cazuri de PÎ.
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Tabelul 1
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă în r.Ichel în a.2012

4
07.02
02.05
05.06
03.07
07.08
05.09
02.10
05.12
06.11

s.Goian

în aval

5
6,60
5,36
6,29

6
16,9
13,7
16,1

3,96

10,15

4,29
4,79

11,0
12,3

mgO2/l

3

7

8

9

10
2,12

0,714
0,272
0,213

36,0
13,6
10,6

0,238

11,9

19,40

1,46
1,79

mgN/l

Ichel

2

O2
dizolvat

mgO2/l

1

CBO5

Nitriți
mg/l

Data

Depăşirea
CMA

Secţiunea

mgN/l

Rîul Punctul

Ioni de amoniu

Depăşirea
CMA

Parametrul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, 2012

Lunile

Fig.21. Variaţia concentraţiei ionilor de amoniu în r.Ichel,
secţiunea s.Goian, pe parcursul a.2012
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Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011 nivelul de poluare a apei a
suportat o înrăutățire esențială, trecînd din clasa a IV-a (degradată) în clasa a V-a de calitate
(poluată).

s.Goian,

IPA 2011

IPA 2012

în aval

2,39 (clasa IV)

4,34 (clasa V)

Calitatea apei rîului Ichel, în secţiunea s.Goian în aval, pe parcursul ultimilor 5 ani, se
caracterizează, conform IPA, cu un nivel de poluare cu devieri esenţiale (fig.22). Valoarea IPA pe
parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 2,39 (clasa de calitate IV – degradată) în
anul 2011, pînă la 4,34 (clasa de calitate V – poluată) în anul 2012. Analiza datelor indică un nivel
de poluare deosebit de ridicat în anii 2009 și 2012.
.
IPA r.Ichel
2012

4,34

2011

2,39
3,02

Anii

2010
2009

4,26

2008
0,00

2,94
1,00

2,00
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Indicele poluării apei (IPA)

wwwwwwwwFig.22. Calitatea apei r.Ichel, secţiunea s.Goian, în perioada
anilor 2008-2012

Secţiunea punctului de monitoring a r.Ichel
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4.7. Rîul BÎC
Drept izvor al rîului Bîc se consideră locul apariţiei albiei bine pronunţate, uscată în partea
de sud-vest a s.Temeleuţi, r-nul Călăraşi. Rîul Bîc se varsă în r.Nistru, la 225 km de la gura
acestuia, la 1 km sud-vest de s.Gura - Bîcului.
Lungimea rîului este de 155 km, suprafaţa bazinului hidrografic – 2040 km2. Altitudinea
izvorului – 181 m, gura – 6,0 m, căderea totală -175 m, înclinarea medie -1,13 ‰, valorile maxime
înregistrîndu-se la 6 km – 6,6 ‰.
Albia este neramificată, cu lăţimea 4,33 m, slab meandrată, iar pe sectorul dintre or.Străşeni
şi or.Vatra este foarte meandrată, în aval de s.Mereni – canalizată, pe alocuri puţin pronunţată şi se
pierde în lunca inundabilă, înmlaştinită. Lăţimea rîului este de 8 -12 m, iar adîncimea de 0,1- 0,2 m,
în unele grinduri ajungînd pînă la 0,8 -1,0 m, viteza cursului 0,1- 0,2 m/sec.
Malurile predominant sunt abrupte, cu înălţimea 0,2 - 2,5 m, iar de la confluienţa cu
r.Işnovăţ pînă la s.Bulboaca - înălţimea atinge 7 m.
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Fig.23. Bazinul r. Bîc de la izvor pînă la vărsarea în r. Nistru
Monitorizarea calităţii r.Bîc este efectuată în 5 secţiuni, inclusiv: 2 secţiuni în amonte şi aval
de mun.Chişinău, şi cîte 1 secțiune: or. Călărași, or. Strășeni, în aval și s. Gura Bîcului, unde au fost
colectate probe conform Programului de activitate.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiţionat de specificul şi
caracterul solului şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul.
Concentraţiile medii pentru oxigen dizolvat au variat în limitele 8,44 – 2,24 mgO2/l, minima
fiind de 0,49 mgO2/l în s.Gura Bîcului, în data de 17.05.12 (fig.24).
Investigaţiile efectuate denotă că pe parcursul anului insuficienţa de oxigen dizolvat a fost
înregistrată aproape în toate secţiunile monitorizate, atît în perioada de vară, cît şi de iarnă.
Au fost înregistrate depăşiri ale valorii CMA pentru consumul biochimic de oxigen (CBO5)
practic în toate probele prelevatecu excepția celor prelevate în secțiunea or. Călărași. Concentraţiile
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mgO2/l

medii s-au încadrat în limitele 2,59 – 18,69 mgO2/l, iar maxima – 58,10 mgO2/l, în or. Strășeni, în
data de 14.02.12.

Lunile

Fig.24. Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat în r.Bîc,
pe parcursul a.2012
Apa rîului este deosebit de poluată cu ioni de amoniu, nitriţi, detergenți anioni-activi, fier total,
compuşii cuprului, fenoli, produse petroliere, şi suportă insuficienţă de O2.
Concentraţiile medii au variat în limitele: ioni de amoniu de la 0,20 mgN/l (0,51 CMA) la
27,04 mgN/l (69,33 CMA); nitriţi de la 0,02 mgN/l (1,0 CMA) la 0,15 mgN/l (7,5 CMA); compuşii
cuprului 0,001 mg/l (1,0 CMA) - 0,0043 mg/l (4,3 CMA), iar cele maxime se situează pentru: nitriţi - 0,89
mgN/l (44,5 CMA), în data de 12.07.12, în secțiunea or. Strășeni, în aval; compuşii cuprului 0,047 mg/l
(47,0 CMA) secțiunea or. Călărași, la data de 12.04.12; ioni de amoniu – 44,60 mgN/l (114,35 CMA), în
data de 14.02.12, în secţiunea or. Strășeni, în aval.
Concentraţiile medii ale detergenţilor anioni-activi s-au încadrat în limitele 0,02 mg/l (0,2
CMA) – 0,56 mg/l (5,6 CMA), a produselor petroliere 0,06 mg/l (1,2 CMA) – 0,38 mg/l (7,6
CMA) şi a fenolilor 0,000 mg/l (0,0 CMA) - 0,006 mg/l (6,0 CMA) și a fierului total - 0,05mg/l
(0,5 CMA) – 0,23 mg/l (2,3 CMA). www
Concentraţia maximă a detergenţilor anioni-activi a fost înregistrată la nivelul 2,0 mg/l
(20,0 CMA) în data de 14.02.12 în secțiunea or. Strășeni, a fierului total 0,37 (3,7 CMA) în data de
24.10.12 în secțiunea s. Gura Bîcului, în aval, a produselor petroliere 1,26 mg/l (25,2 CMA), în
data de 24.10.12, a fenolilor 0,019 mg/l (19,0 CMA), în data de 22.08.12, în secţiunea s. Gura
Bîcului.
Probele analizate permit să constatăm că depăşiri ale CMA pentru produse petroliere au fost
înregistrate în circa 93% din probele prelevate, iar pentru CBO5, în circa 96%.
Pe parcursul anului 2012 în r. Bîc au fost depistate 58 cazuri de PÎ şi 18 cazuri PEÎ
(tab.2).
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Tabelul 2
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă în r.Bîc în a.2012
Parametrul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, 2012

în amonte

mun.
Chişinău

în aval
(or.
Sîngera)

Bîc

or.
Strășeni

s. Gura
Bîcului

în aval

4
10.05
14.06
12.07
14.08
13.09
11.10
13.11
10.01
14.02
13.03
12.04
10.05
14.06
12.07
14.08
13.09
11.10
13.11
12.12
14.02
13.03
10.05
13.06
12.07
12.12
17.02
16.03
18.04
17.05
22.06
25.07
22.08
25.09
24.10
22.11
19.12

5
5,94
8,25

6
15,2
21,2

5,28
8,66
5,78
4,79
23,9
27,2
19,8
22,3
27,2
31,4
15,7
21,5
29,7
25,6
23,1
15,7
44,6
4,95
6,93
24,8
24,8
6,19
24,8
24,8
16,5
32,2
35,64
25,6
29,7
23,1
31,4
24,8
28,9

13,5
22,2
14,82
12,3
61,3
69,7
50,76
57,2
69,7
80,5
40,2
55,1
76,1
65,64
59,2
40,2
114,4
12,7
17,8
63,6
63,6
15,9
63,6
63,6
42,3
82,6
91,4
65,6
76,15
59,2
80,5
63,6
74,1

7
0,383

8
19,1

9
19,5

O2
dizolvat
mgO2/l

CBO5
mgO2/l

3

Nitriți
Depăşirea
CMA

2

Ioni de amoniu
mg/l

1

Secţiunea Data

Depăşirea
CMA

Punctul

mgN/l

Rîul

12
1,46
1,79
2,44

2,28

16,2
22,5
25,9
16,2

0,298

0,892

14,9

24,4
58,1

0,81
0,81
0,81
1,63
2,77
2,12
2,93
1,46
1,46
1,79

25,9
19,4

1,30
0,98

16,5
17,7

1,79
0,49
1,63
2,93
0,81
1,14
1,46
2,93

44,6

37,3
21,0
30,9

În anul 2012, comparativ cu anul precedent, calitatea apei, reieşind din valorile IPA a
suportat modificări esențiale, variind în limitele claselor de calitate II (curată) în secţiunea
or. Călărași, pînă în clasa de calitate VII (extrem de poluată) în secțiunea în aval de
mun. Chișinău, or. Strășeni și s. Gura Bîcului.
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or. Călărași
mun.Chişinău,
în amonte
în aval
s.Calfa
or. Strășeni
s. Gura Bîcului

IPA 2011
0,83 (clasa II)

2012
0,76 (clasa II)

1,36 (clasa III)
15,58 (clasa VII)
17,20 (clasa VII)

4,64 (clasa V)
14,29 (clasa VII)
11,06 (clasa VII)
16,30 (clasa VII)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei rîului Bîc, conform IPA, se caracterizează cu
un grad de poluare foarte înalt (fig.25). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat
în limitele de la 0,76 (clasa de calitate III - moderat poluată) secţiunea or.Călărași, în anul
2012, pînă la 20,77 (clasa de calitate VII – extrem de poluată) secţiunea mun. Chişinău, în aval
(or. Sîngera), în anul 2010. Analiza datelor indică un nivel de poluare deosebit de ridicat pentru
secţiunile mun.Chişinău, în aval, s. Calfa şi s.Gura Bîcului, pe parcursul întregii perioade a
anului.
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Fig.25. Calitatea apei r.Bîc în perioada anilor 2008-2012

Prelevarea probelor hidrochimice
de către Grupul de expediţie
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s. Calfa

4.8. Lacul de acumulare GHIDIGHICI

mg/l

Lacul de acumulare Ghidighici e amplasat pe cursul regularizat al rîului Bîc, între or.Vatra şi
or. Străşeni. Barajul se află la 0,4 km spre Nord de or.Vatra şi la 73 km de la gura rîului Bîc.
wwwwSuprafaţa bazinului de recepţie pînă la profilul barajului constituie 878 km2, adîncimea
medie constituie 5 m, volumul apei atinge 40
mil.m3, iar lungimea şi lăţimea medie sunt
respectiv 8,5 km şi 0,940 km.
Lacul de acumulare este de tip albie cu o
regularizare multianuală a scurgerii şi a fost
construit în scopul utilizării pentru irigare,
piscicultură şi recreaţie. Sursa de alimentare a
lacului este scurgerea r. Bîc şi apele subterane.
Lacul este exploatat izolat. Proiectul lui a fost
elaborat de organizaţia “Moldgidrovodhoz” în
anul 1958 şi a fost umplut cu apă în 1962. În
prezent lacul de acumulare este foarte puternic
colmatat în partea superioară.
Monitorizarea calităţii apei lacului de
acumulare Ghidighici pe teritoriul Republicii
Moldova se efectuează în secţiunea – or.Vatra,
unde au fost colectate probe conform
Fig. 26. Lacul de acumulare Ghidighici,
Programului de activitate.
amplasat în cursul mijlociu a r. Bîc
Insuficienţă de oxigen dizolvat (O 2 în apa lacului de acumulare nu s-a înregistrat.
Concentraţia medie a constituit 10,32 mgO2/l, iar minima 4,72 mgO2/l, la data de 10.05.12.
Concentraţia medie pentru consumul biochimic de oxigen (CBO 5) pentru probele
prelevate a constituit – 2,95 mgO2/l, iar cea maximă – 5,57 mgO2/l, la data de 13.03.12.
Concentraţiile maxime au fost înregistrate pentru ioni de amoniu – 0,30 mgN/l (0,76 CMA),
la data de 13.03.12, pentru nitriți – 0,024 mgN/l (1,2 CMA), la data de 12.07.12 pentru compuşii
cuprului - 0,004 mg/l (4,0 CMA), la data de 14.02.12, pentru produse petroliere - 0,18 mg/l (3,6
CMA), la data de 11.10.12 (fig.27).

Lunile

Fig.27. Variaţia concentraţiei produselor petroliere în lacul de acumulare Ghidighici, secţiunea
or.Vatra, pe parcursul a.2012
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Concentraţiile medii pentru ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, detergenţi anioni-activi, fenoli cît
şi cele maxime pentru detergenţi anioni-activi, nitraţi şi fenoli n-au depăşit valorile CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au depistat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011, calitatea apei nu a suferit
schimbări esenţiale, rămînînd în clasa II de calitate (curată).
IPA 2011
or.Vatra,

2012

0,93 (clasa II)

0,86 (clasa II)

Pe parcursul ultimilor 5 ani, calitatea apei lacului de acumulare Ghidighici, în secţiunea
or.Vatra, se caracterizează, conform IPA, cu un nivel de poluare descendent (fig.28). Valoarea IPA
pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 0,73 (clasa de calitate II – curată) în anul
2010 pînă la 1,12 (clasa de calitate III – moderat poluată) în anul 2008.
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Fig.28. Calitatea apei lacului de acumulare Ghidighici, secţiunea or.Vatra
în perioada anilor 2008-2012
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4.9. Rîul BOTNA
Rîul Botna (în cursul superior al rîului Horodca), îşi ia începutul la 1,7 km la sud de
s.Cîrlani, la înălţimea absolută de 225 m şi se revarsă în r.Nistru, la 201 km de la gura acestuia, la
5 km mai sus de mun.Tiraspol, la înălţimea absolută de 5,0 m. Lungimea rîului – 152 km, suprafaţa
bazinului hidrografic – 1540 km2, căderea totală - 220 m, înclinarea medie – 1,45 %, cea mai mare
fiind de 8,2 ‰ la primii 9 km.
Lăţimea rîului 2-8 m, adîncimea 0,1-0,8 m, viteza cursului se schimbă de la <0,1 pînă la
0,5 m/sec. Fundul este plat, pe alocuri este mîlos cu nisip. Malurile pînă la s.Gangura au înălţimea
de 0,4-0,8 m, mai jos de sat fiind de 1 - 4 m, în deosebi abrupte şi foarte abrupte, fiind deschise
domoale, cu vegetaţie de pajişte de la or.Căuşeni pînă la s.Fîntîna-Maxului.
Pe perioada deschisă rîul înregistrează următoarele valori ale consumului apei: minima - 30 zile,
debitul mediu este de – 0,21 m3/sec, maxim – 0,85 m3/sec (1972), minima – zero (anul 1950-1954, 1993).
Apa, în mare măsură din acumulări, este utilizată pentru irigare, piscicultură, asigurare cu
apă tehnică şi industrială.
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Fig. 29. Bazinul r. Botna de la s. Cîrlani şi pînă la gura de vărsare
Monitorizarea calităţii apei r.Botna pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în 2 secţiuni –
în or.Căuşeni în amonte de oraş și s. Chițcani, unde au fost colectate probe conform Programului de
avtivitate.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiţionat de specificul şi
caracterul solului, şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul, cantitatea redusă de
precipitaţii atmosferice respectiv şi debitul mic în anii secetoşi.
Astfel, concentraţiile medii variază în limitele: nitriţi de la 0,06 mgN/l (3,0 CMA) pînă la
0,17 mgN/l (8,5 CMA), ioni de amoniu de la 0,30 mgN/l (0,76 CMA) pînă la 6,30 mgN/l
(16,15 CMA), pentru produse petroliere 0,32 mg/l (6,4 CMA).
Concentraţiile maxime, ce au depăşit valorile CMA, se situează: ioni de amoniu –
16,50 mgN/l (42,30 CMA), la data de 22.11.12; nitriţi - 0,64 mgN/l (32,0 CMA) la data de 22.08.12
în secțiunea s. Chițcani (fig.30), nitraţi 12,20 mgN/l (1,35 CMA), la data de 22.11.12 în secțiunea
or. Căușeni, în amonte şi produse petroliere - 0,83 mg/l (16,6 CMA), la data de 24.10.12, în
secţiunea s.Chițcani.
Conţinutul mediu a O2 dizolvat a variat în limitele 5,83 – 9,65 mgO2/l, iar minima de
0,32 mgO2/l s-a înregistrat în secţiunea s. Chițcani, la data de 22.11.12.
Concentraţia medie a constituit 5,53 – 13,96 mgO2/l, iar maxima – 67,40 mgO2/l în
secţiunea s. Chițcani la data de 22.11.12.
Concentraţia maximă pentru compuşii cuprului a fost înregistrată la nivelul 0,003 mg/l
(3,0 CMA) în secţiunea or. Căuşeni, în amonte și în secțiunea or. Chițcani, la data de 17.02.12;
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mgN/l

pentru fier total - 0,36 mg/l (3,6 CMA), la data de 18.04.12; pentru detergenți anioni-activi - 0,44
(44,0 CMA); pentru fenoli - 0,008 (8,0 CMA) la data de 24.10.12 în secţiunea or.Chițcani.

Lunile

Fig.30. Variaţia concentraţiei nitriților în r. Botna, or. Chițcani a. 2012
Concentraţiile medii pentru nitraţi n-au depăşit valorile CMA.
Pe parcursul anului 2012 s-au depistat 8 cazuri de poluare înaltă(P.Î) şi 2 cazuri de poluare
extrem de înaltă (PEÎ) (tab.3).
Tabelul 3
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă în r.Botna în a.2012

s.Chițcani

3

4
17.02
25.07
22.08
25.09
24.10
22.11
19.12

5
5,58
5,28

6
14,8
13,5

12,4
9,24
16,5

7
0,238

8
11,9

9

0,638

31,9

0,238

11,9

31,8
23,69
42,3

67,4

mgO2/l

mgO2/l

Botna

2

Depăşirea
CMA

1

mg/l

Depăşirea
CMA

Secţiunea Data

mgN/l

Rîul Punctul

Parametrul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, 2012
O2
Ioni de amoniu
Nitriți
CBO5
dizolvat

10

0,32

www În comparaţie cu anul 2011, reieşind din valorile IPA, calitatea apei în anul 2012 nu a suferit
schimbari esențiale, rămînînd în clasa a III-a de calitate (moderat poluată) în secţiunea or.Căuşeni,
iar în secţiunea s. Chițcani s-a încadrat în clasa de calitate a V-a (poluată).

or.Căuşeni,

IPA 2011
1,57i(clasaiIII) i

2012
1,37 (clasa III)

ww

s. Chițcani
7,67 (clasaVI)
bbbb
6,674
În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei rîului Botna, conform IPA, se caracterizează cu un
grad de poluare înalt, în special, în s. Chițcani (fig.31). Valoarea IPA pe parcursul perioadei
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menţionate a variat în limitele de la 1,37 (clasa de calitate III - moderat poluată) or.Căuşeni, în
amonte, în a.2012, pînă la 7,67 (clasa de calitate VI - foarte poluată) s. Chițcani, în a.2012. Analiza
datelor indică un nivel de poluare deosebit de ridicat pentru anii 2009 și 2012 – fapt ce s-a datorat în
special debitului redus al apei.
8,00

or.Căuşeni, în amonte

or.Căuşeni, în aval

7,67

s. Chițcani
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Fig.31. Calitatea apei r.Botna pe parcursul anilor 2008-2012

Secţiunea punctului de monitoring, în r. Botna
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4.10. Rîul PRUT
Prutul este rîu transfrontalier, ce îşi are începutul de pe versanţii muntelui Goverla, la 15 km
sud-vest de s.Vorhota, pe masivul Carpaţilor cu păduri Cernogorice (Ukraina). Rîul Prut este ultimul
afluent important de stînga al fl.Dunărea, vărsîndu-se la 174 km de la gura fluviului.
Lungimea rîului este de 967 km, suprafaţa bazinului acvatic este de 27540 km 2, căderea
totală a apei este de 1577 m, înclinarea medie – 1,63 % , amestecul mediu – 1,42 % .
Principalii afluenţi: din partea dreaptă – r.Liucica (lungimea 42 km), r.Pistînca (lungimea
57 km), r.Rîbniţa (lungimea 56 km), r.Ceremoş (lungimea 80 km), r.Derelui (lungimea 34 km),
rîuleţele: Başeu, Jijia; pe partea stîngă: pîrăiaşul Turca (lung. 41 km), r.Cerneava (lung. 63 km),
r.Beleluia (lung.30 km), rîuleţul Şoviţa (lung.39 km), r.Graniţa Veche (lung.33 km), r.Rînceag
(lung.42 km), r.Cerlena (lung. 36km), r.Vilia (lung.50 km), r.Lopatnic (lung. 57 km), r. Racoveţ
(lung.67 km), r.Ciuhur (lung. 90 km), r.Camenca (lung. 93 km), r.Gîrla Mare (lung.40 km), r.Delia
(lung. 30 km), r.Nîrnova (lung. 49 km), r.Gura-Lăpuşna (lung.70 km), r.Sărata (lung. 59 km),
r.Tigheci (lung. 43 km).
Bazinul hidrografic al Prutului are formă de seceră, se întinde de la nord-vest spre sud-est,
lungimea axei lui este egală cu 540 km, lăţimea medie – 51 km, în cursul inferior al rîului se
îngustează, spre gură, atingînd 2 km.
Conform particularităţilor fizico-geografice, bazinul rîului se împarte în trei sectoare:
superior (montan) – de la izvor pînă la or.Cernăuţi, mediu (deluros) – de la or.Cernăuţi pînă la gura
r.Jijia, inferior (de cîmpie deluroasă) – de la gura r.Jijia pînă la confluenţă cu fl. Dunărea. Sectorul
mediu şi cel inferior se află pe teritoriul Moldovei, iar sectorul superior este situat în limitele
Munţilor Carpaţi Ucraineni.
Albia rîului 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. Adîncimea este de 1-2 m, în porţiunile adînci ale albiei
dintre praguri - 4-6 m. Viteza curentului de apă - 0,4-2 m/s.
Rîul este utilizat pentru alimentarea cu apă potabilă a multor localităţi, aprovizionarea
întreprinderilor industriale comunale, pentru irigarea terenurilor, producerea energiei electrice,
pentru piscicultură şi navigaţie.
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Fig. 32. Bazinul rîului Prut
Monitorizarea calităţii apei r.Prut pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
8 secţiuni din localităţile s.Criva, s.Şirăuţi, s.Branişte, or. Ungheni, s.Valea Mare, or.Leova,
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or. Cahul şi s.Giurgiuleşti, unde au fost colectate probe conform Programului de activitate.
În anul 2012 apa rîului a suportat unele schimbări în comparaţie cu anul precedent, atît la
indicii organoleptici, cît şi la principalii indici hidrochimici.
Concentraţiile medii ale conţinutului de oxigen dizolvat (O2) s-au încadrat în limitele 8,94 –
10,61 mgO2/l, iar minima de 6,02 mgO2/l, în secţiunea s. or. Ungheni, în amonte la data de 11.10.12
În unele probe au fost înregistrate depăşiri ale valorii CMA pentru CBO5. Concentraţiile
medii s-au încadrat în limitele: 1,90 mgO2/l – 2,66 mgO2/l, iar maxima – 3,48 mgO2/l, secţiunea
or. Șirăuți (Lipcani), la data de 25.01.12 (fig.33).
Concentraţiile maxime ale ionilor de amoniu au constituit - 0,79 mgN/l (2,02 CMA), în
secţiunea s. Criva în amonte, la data de 08.02.12, ale nitriţilor - 0,04 mgN/l (2,0 CMA), în
secţiunea or.Leova, în amonte la data de 21.12.12; 0,30 mg/l (3,0 CMA) pentru fier total în
secţiunea or. Leova, în amonte, la data de 20.04.12.
Concentraţiile medii ale ionilor de amoniu, nitriţilor, nitraţilor cît şi maxime ale nitraţilor
n-au depăşit CMA.

Lunile

Fig.33. Variaţia concentraţiilor CBO5 în r.Prut, secţiunea
s. Șirăuți (Lipcani) în a.2012
Concentraţiile medii ale parametrilor specifici au variat în limitele de la 0,06 (1,2 CMA) mg/l
- 0,13 (2,6 CMA) mg/l pentru produse petroliere, iar cele maxime s-au situat la nivelul: 0,55 mg/l
(11,0 CMA) pentru produsele petroliere, în secţiunea s.Giurgiulești, la data de 21.08.12 şi în
secțiunea s. Șireuți, la data de 09.08.12; 0,003 mg/l (3,0 CMA) pentru fenoli, în secţiunea s. Braniște,
în amonte la data de 03.05.12.
Concentraţia maximă a compuşilor cuprului s-a înregistrat la nivelul 0,005 mg/l
(5,0 CMA) în secţiunea or.Ungheni, în aval, la data de 12.04.12 iar a compușilor zincului la nivelul
0,011 mg/l (1,1 CMA) în secțiunea s.Braniște, în amonte la data de 05.03.12.
Pentru pesticidele organoglorurate DDT, DDE, DDD, HCH-α, β, γ au fost înregistrate valori
mai mici decît limita minimă de detecţie practic în toate secţiunile monitorizate.
Pe parcursul perioadei menţionate nu s-au înregistrat cazuri de poluare înaltă sau
excepţională.
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Reieşind din valorile IPA, apa rîului în anul 2012 a rămas la acelaşi nivel,
caracterizîndu-se prin clasa de calitate II (curată) aproape în toate secţiunile monitorizate cu
excepția or. Leova. unde s-a înbunătățit, trecînd din clasa III (moderat poluată) în clasa II
(curată), iar în secțiunea s. Giurgiulești s-a majorat trecînd din clasa II (curată) în clasa III
(moderat poluată).
s. Criva
în amonte

IPA 2011
0,99(clasa II)

2012
1,00 (clasa II)

s. Şirăuţi,
în amonte

1,01(clasa III)

1,12 (clasa III)

0,75 (clasa II)

0,82 (clasa II)

0,68 (clasa II)

0,84 (clasa II)

0,89 (clasa II)

0,94 (clasa II)

1,06 (clasa III)

0,93 (clasa II)

în aval

0,89 (clasa II)

0,79 (clasaII)

s. Giurgiuleşti

0,83 (clasa II)

1,15 (clasa III)

s. Branişte,
în amonte
or. Ungheni,
în aval de pod
s.Valea Mare
în aval de gura r. Jijia
or.Leova,
în amonte
or. Cahul

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r.Prut, conform IPA, se caracterizează cu un nivel
de poluare cu devieri neesenţiale (fig.34). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat
în limitele de la 0,53 (clasa de calitate II - curată) secţiunea s.Branişte, anul 2008, pînă la
1,15 (clasa de calitate III- moderat poluată) secţiunea s.Giurgiulești, în anul 2012. Analiza datelor
indică un nivel de poluare mai ridicat pentru unele secţiuni în anul 2011 și 2012.
1,4
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Indicele Poluării Apei (IPA)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
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s.Şirăuţi

s.Branişte or.Ungheni s.Valea Mare or.Leova
secţiunile

or.Cahul s.Giurgiuleşti

Fig.34. Calitatea apei r.Prut în perioada anilor 2008-2012
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4.11. Lacul de acumulare COSTEŞTI - STÎNCA
În anul 1978 pe r.Prut a fost construit lacul de
acumulare Costeşti - Stînca, umplerea căruia s-a
efectuat din aprilie 1978 pînă în aprilie 1979. Barajul
lui se află la 576 km de la gura r.Prut. Lungimea
lacului este de 60-90 km, lăţimea medie – 1 km,
adîncimea medie – 12,5 m (lîngă baraj – 41,5 m),
volumul – 735 mln. m3-1,1 mlrd.m3, cu suprafaţa
acvatoriului de 5-9 mii ha, iar suprafaţa de captare a
apelor – 12000 km2. Influenţa lacului de acumulare
asupra regimului hidrologic al r. Prut se răspîndeşte
pînă la or.Lipcani. Asigură regularizarea sezonieră a
scurgerii r.Prut, în special în atenuarea undelor de
viitură, apele rîului fiind utilizate la producerea
energiei electrice, la irigarea terenurilor, industrie şi
piscicultură.
Monitorizarea calităţii apei lacului de acumulare
Costeşti pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează
în secţiunea or. Costeşti, unde au fost colectate probe
conform Programului de activitate.

Secţiune de control

Fig. 35. Lacul de acumulare

mgO/l

Costeşti - Stînca
Concentraţia medie pentru O2 dizolvat a constituit
9,86 mgO2/l. Insuficienţă de oxigen dizolvat (O2) nu s-a înregistrat, iar minima s-a situat la nivelul
de 8,30 mgO2/l la data de 09.08.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a constituit – 1,98 mgO2/l, iar cea
maximă – 2,83 mgO2/l, la data de 24.01.12 (fig.36).
Concentraţiile maxime au fost înregistrate pentru nitriţi la nivelul 0,02 mgN/l (1,0 CMA), în
50 % din probele analizate; pentru compuşii cuprului - 0,003 mg/l (3,0 CMA) în toate probele
analizate; pentru fenoli – 0,007 mg/l (7,0 CMA) la data de 04.10.12; pentru produse petroliere 0,21 mg/l (4,2 CMA) la data de 04.07.12.

Lunile

Fig.36. Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat(O2) și CBO5 în lacul de acumulare Costeşti,
secţiunea or.Costeşti, pe parcursul a.2012
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Concentraţiile medii şi cele maxime pentru ioni de amoniu, nitraţi, detergenţi anioni-activi,
fier total și compușii zincului n-au depăşit valorile CMA.
Pentru pesticidele organoclorurate DDT, DDE, DDD, HCH-α, β, γ au fost înregistrate valori
mai mici decît limita minimă de detecţie.
Pe parcursul anului 2012 nu s-a înregistrat nici un caz de PÎ.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011, calitatea apei nu a suferit
schimbari esențiale, menţinîndu-se în clasa a II-a de calitate (curată).

or.Costeşti

IPA

2011

2012

0,83 (clasa II)

0,95 (clasa II)

În perioada ultimilor 5 ani, conform IPA, observăm o tendința de înrăutățire a calităţii apei
lacului de acumulare Costeşti - Stînca (fig.37). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a
variat în limitele de la 0,65 (clasa de calitate II - curată) în anul 2009 şi 2010 pînă la 1,37 (clasa de
calitate III- moderat poluată), în anul 2008.
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Fig.37. Calitatea apei lacului de acumulare Costeşti, secţiunea or.Costeşti
în perioada anilor 2008-2012
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4.12. Rîul CIUHUR
Rîul Ciuhur îşi ia cursul la contopirea cîtorva izvoare nu prea mari, la al 3-lea km, spre nord
- vest de s.Ocniţa, r-nul Ocniţa şi se varsă în r.Prut, din partea malului stîng, la 558 km de gură,
lîngă or.Costeşti, r-nul Rîşcani, în lacul de acumulare Costeşti – Stînca.
Lungimea rîului – 90 km, suprafaţa bazinului de recepţie – 724 km2, căderea totală – 175 m,
înclinarea medie este de 19 ‰, gradul de sinuozitate – 1,38 ‰.
Afluenţii principali: de dreapta – Valea Tarului (cu lungimea de 11 km); de stînga – Valea
Şofrîncoasă (lungimea 15 km), rîuleţul Ciuhureţ (lungimea 15 km).
Albia rîului este slab meandrată, neramificată, la niveluri reduse ale debitului lîngă satele
Pociumbeni şi Horodişte, rîul dezgoleşte toltrele, are adîncimi de 0,2 – 0,4 m. Fundul este mîlos, în
cursul inferior – pietros, iar în aval de or.Cupcini, acoperit cu vegetaţie, malurile sunt argilo nisipoase şi argiloase, pe la praguri acoperit cu nisip sau piatră. Malurile, în mare parte, sunt foarte
abrupte, cu înălţimea de 0,7-2,7 m, în unele locuri trec în versanţi domoli.
Apa r.Ciuhur, preponderent, este utilizată pentru odihnă şi irigare.
Ocniţa

Ocniţa

Mihălăşeni

Bîrlădeni

Ruseni

Parcova
Cupcini

Chiurt

Pociumbăuţi
Horodişte

Văratic
Scala înălţimilor, m
sub100

100-150

150-200 peste 200

Costeşti
Scara: 1:500000

Secţiune de control

Fig.38. Bazinul r. Ciuhur de la izvor pînă la confluienţa cu lacul de acumulare Costeşti-Stînca
Monitorizarea calităţii apei r.Ciuhur pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
localitatea Horodişte, unde au fost colectate probe conform Programului de activitate.
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Conţinutul mediu a oxigenului dizolvat (O2) a constituit 10,66 mgO2/l, iar minima
6,02 mgO2/l, la data de 04.10.12(fig.39).
Concentraţia medie pentru consumul biochimic de oxigen (CBO5) a constituit 5,32 mgO2/l,
iar cea maximă 6,85 mgO2/l, la data de 04.10.12.
Valorile concentraţiilor medii au constituit: pentru nitriţi - 0,02 mgN/l (1,0 CMA); pentru
compuşii cuprului – 0,003 mg/l (3,0 CMA).

Lunile

Fig.39. Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat O2 în r.Ciuhur,
pe parcursul a.2012
Concentraţiile maxime ale ionilor de amoniu a atins nivelul 0,26 mgN/l (0,66 CMA); pentru
produse petroliere – 0,18 mg/l (3,6 CMA) la data de 04.07.12, nitriţilor – 0,03 mgN/l (1,5 CMA),
la data de 04.10.12, compușilor cuprului - 0,003mg/l (3,0 CMA), în toate probele analizate;
compușilor zincului - 0,018mg/l (1,8 CMA) la data 04.07.12; pentru fier total – 0,22 mg/l (2,2
CMA), la data de 04.10.12.
Pentru pesticidele organoclorurate DDT, DDE, DDD, HCH-α, β, γ au fost înregistrate valori
mai mici ca limita minimă de detecţie.
Concentraţiile medii pentru ioni de amoniu, nitraţi, detergenţi anioni-activi, cît şi cele
maxime pentru nitraţi, detergenţi anioni-activi n-au depăşit valorile CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011 calitatea apei nu s-a
schimbat rămînînd în clasa de calitate III (moderat poluată).
IPA 2011
s. Horodişte

2012

1,27 (clasa III)
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1,27(clasa III)
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Fig.40. Calitatea apei r.Ciuhur pe percursul anilor 2008-2012

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r.Ciuhur, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare fără devieri esențiale (fig.40). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate
a variat în limitele de la 0,93 (clasa de calitate II – curată), anul 2010, pînă la 1,65 (clasa de
calitate III- moderat poluată), în 2009.

Secţiunea punctului de monitoring, s.Horodişte
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4.13. Rîul

LĂPUŞNA

mg/l

Rîul îşi ia începutul în ravena la 2 km Nord-Vest
de s.Iurceni, r-nul Călăraşi şi se varsă în r.Prut la al 239
km de gură, în preajma satului Sărata Răzeşi, r-nul
Leova.
Lungimea rîului este de 70 km, cu unghiul mediu
de înclinare 2 %. Cel mai mare afluent este Lăpuşniţa cu
lungimea de 11 km.
Bazinul hidrografic este amplasat de la Sud spre
Nord între podişul Basarabiei şi stepa Bugeac. Înălţimea
medie a bazinului este de 160 m, suprafaţa – 483 km2,
unghiul mediu de înclinare - 112 %, lungimea – 59 km,
lăţimea – 8,2 km.
Albia rîului este neramificată, moderat miandrată
cu lăţimea 2-5 m. În perioada debitului redus – seacă.
Fundul din nisip şi argilă, malurile în prealabil – abrupte,
cu înălţimea ce variază între 0,11 – 1,0 m.
Apa rîului se utilizează în prealabil pentru irigare
şi pentru alte necesităţi ale populaţiei.
În anul 2011, calitatea apei r. Lăpuşna s-a
monitorizat în secţiunea s. Sărata Răzeşi unde au fost
colectate probe conform Programului de activitate
Conţinutul mediu anual a O2 dizolvat a constituit
6,27 mgO2/l, iar cel minim 5,05 mgO2/l, la data de
26.10.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele
prelevate a constituit – 3,91 mgO2/l, iar cea maximă –
Fig.41. Bazinul r. Lăpuşna
5,89 mgO2/l, la data de 15.02.12.
Depăşirea CMA pentru valorile concentraţiilor medii au constituit pentru: produse petroliere
- 0,20 mg/l (4,0 CMA); ioni de amoniu – 1,31 mgN/l (3,36 CMA).
Concentraţiile maxime, ce au depăşit CMA, au fost înregistrate pentru: ioni de amoniu - 3,30
mgN/l (8,46 CMA); pentru produse petroliere - 0,34 mg/l (6,8 CMA), la data de 27.07.12 (fig.42);
fier total - 0,20 mg/l (2,0 CMA) la data de 15.02.12; compușii cuprului - 0,004mg/l (4,0 CMA) la
data de 15.02.12; fenoli - 0,003 mg/l (3,0 CMA), la data de 27.07.12.

Lunile

Fig. 42. Variaţia concentraţiei produselor petroliere, în r.Lăpuşna,
secţiunea s.Sărata Răzeşi, pe parcursul a.2012
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Concentraţiile medii pentru, nitraţi, nitriți, detergenţi anioni-activi, cît şi cele maxime
pentru detergenţi anioni-activi, nitriți, nitraţi, n-au depăşit valorile CMA.
Pe parcursul perioadei menţionate n-a fost înregistrat nici un caz de PÎ.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, calitatea apei s-a înrăutățit nesemnificativ,
încadrîndu-se în clasa III-a de calitate (moderat poluată).
s.Sărata Răzeşi

IPA 2011
1,11 (clasa III)

2012
1,88 (clasa III)
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Fig. 43. Calitatea apei r.Lăpuşna, secţiunea s.Sărata Răzeşi,
în perioada anilor2008- 2012

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r.Lăpușna, conform IPA, se caracterizează cu
un nivel de poluare cu devieri esențiale (fig.43). Valoarea IPA pe parcursul perioadei
menţionate a variat în limitele de la 1,11 (clasa de calitate III – moderat poluată), anii 2010, și
2011, pînă la 2,27 (clasa de calitate IV- degradată), în 2008.

Analiza şi procesarea informaţiei privind gradul de poluare a
apelor de suprafaţă conform
49 indicilor hidrochimici.

4.14. Rîul

SĂRATA

Rîul Sărata îşi ia începutul din bieful inferior a iazului, situat la marginea de jos a s. Sărata –
Mereşeni, r-nul Hînceşti, se revarsă în r.Prut la 187 km de la gură, la 1,5 km nord-vest de
s.Nicolaevca, r-nul Leova din Republica Moldova.
Lungimea rîului - 59 km, aria de acumulare a apei - 706 km2, căderea totală - 107 m,
înclinarea medie 1,8 ‰, coeficientul de meandrare a rîului - 1,20.
Afluenţii principali: de dreapta - r.Orac (lungimea 22 km), de stînga - r.Sărăţica (lungimea 15 km).
Albia puţin meandrată predomină pînă la s.Filipeni cu lăţimea - 3-6 m, în aval 10-15 m,
maxima - 17 m (în aval de s.Filipeni). În perioada caldă, albia rîului pe alocuri seacă, între izvor şi
s.Caracui, este ondulată.
Fundul este neted, mîlos, uneori crescut cu rogoz şi stufăriş, lîngă s.Filipeni - nisipos.
Malurile în prealabil abrupte, cu înălţimea de 0,5-1,2 m, trecînd în terase din argilă nisipoasă, lîngă
s.Filipeni - nisipoase. Apa este utilizată pentru irigare, piscicultură, recreare.
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S e c ţiu n e d e c o n tro l

Fig.44. Bazinul de recepţie a r. Sărata
Monitorizarea calităţii apei r.Sărata s-a realizat în aval de s.Vîlcele, unde s-au colectat probe
conform Programului de activitate.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, ce este specific pentru
majoritatea obiectelor acvatice din sudul republicii condiţionat de specificul şi caracterul solului şi
rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul.
Conţinutul O2 dizolvat a constituit 9,77 mgO2/l, la data de 20.04.12.
Concentraţia maximă pentru CBO5 în probele prelevate a constituit – 6,20 mgO2/l, la data de
20.04.12.
50

mg/l

Concentraţiile maxime, ce au depăşit CMA, au fost înregistrate pentru: produse
petroliere - 0,07 mg/l (1,4 CMA) (fig.45), fier total - 0,120 mg/l (1,2 CMA) la data de 20.04.12.

Lunile

Fig 45. Variaţia concentraţiei produselor petroliere, și a fierului total în r. Sărata,
secţiunea s.Vîlcele, pe parcursul a.2012
Pe parcursul perioadei menţionate n-a fost înregistrat nici un caz de PÎ.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011 calitatea apei nu s-a
schimbat esențial rămînînd din clasa de calitate III (moderat poluată).
r. Sărata
IPA 2011
2012
s. Vîlcele
1,16 (clasaIII)
1,26 (clasa III)
În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r.Sărata, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare cu devieri neesenţiale (fig.46). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a
variat în limitele de la 1,04 (clasa de calitate II - curată) anul 2010, pînă la 1,29 (clasa de calitate III
- moderat poluată) în anul 2008. Analiza datelor indică un nivel de poluare mai ridicat în anii 2008,
2011 și 2012.
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Fig.46. Calitatea apei r. Sărata în perioada anilor 2008-2012

51

1,20

1,40

4.15. Sistemul de lacuri naturale

MANTA

mgO2/l

Complexul de lacuri Manta are o suprafaţă totală de circa
4180 ha şi este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, în
lunca Prutului Inferior, între localităţile Crihana Veche şi Colibaş,
la circa 5 km de oraşul Cahul, în raionul Cahul. Din punct de
vedere administrativ, complexul acvatic este amplasat pe teritoriile
a trei comune: Manta, cu suprafaţa de 2145 ha, Vadu-lui-Isac, cu
suprafaţa de 400 ha şi Crihana Veche cu suprafaţa de 1635 ha.
Suprafaţa luncilor de apă din componenţa complexului este
de circa 2400 ha iar adâncimile variază între 0,5 şi 2 m.
Din motivul că canalul de deversare a apei din sistemul de
lacuri Manta este deteriorat, adesea reducerea nivelului de apă în
lac este atît de pronunţată, încît 60-70 % din suprafaţa lui are o
adîncime medie de 30 cm.
Lacul îşi menţine nivelul în rezultatul drenării apelor de
adîncimewşiwprecipitaţiilor atmosferice.
În anul 2012 investigaţii pentru monitorizarea calităţii apei
Fig. 47. Schema amplasării
s-au efectuat în secţiunea s. Manta unde au fost colectate probe
sistemului
de lacuri naturale
conform Programului de activitate.
Manta
în
cursul
inferior al r. Prut
Conţinutul mediu al O2 dizolvat a constituit 10,34 mgO2/l,
iar cel minim - 5,70 mgO2/l, la data de 25.10.12(fig.48).
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a constituit – 3,30 mgO2/l, iar
cea maximă – 4,59 mgO2/l, la data de 19.04.12.
Valorile concentraţiilor medii constituie pentru produse petroliere - 0,12 mg/l (2,3 CMA).
Concentraţiile maxime care au depăşit CMA, au fost înregistrate pentru: ioni de
amoniu – 0,50 mgN/l (1,28 CMA) la 27.07.12; nitriți – 0,02 mgN/l (1,0 CMA) la data de
16.02.12; produse petroliere - 0,23 mg/l (4,6 CMA), la data de 25.10.12, fenoli - 0,004 mg/l
(4,0 CMA) la data de 27.07.12.
Concentraţiile maxime pentru nitraţi, compuşii zincului şi detergenţi anioni-activi n-au
depăşit valorile CMA.

Lunile

Fig. 48. Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat, în lac.Manta, pe parcursul a.2012
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Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011, calitatea apei a înregistrat
o înrăutățire ușoară, rămînînd însă în clasa a III-a de calitate (moderat poluată).
IPA 2011
1,30 (clasa III)

s. Manta

2012
1,71 (clasa III)
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Fig.49. Calitatea apei lac. Manta în perioada anilor 2008-2012
În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei l. Manta, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare cu o tendință de înrăutățire (fig.49). Valoarea IPA pe parcursul perioadei
menţionate a variat în limitele de la 1,00 (clasa de calitate II - curată) anul 2009, pînă la 1,71 (clasa
de calitate III - moderat poluată) în anul 2012. Analiza datelor indică un nivel de poluare în creștere
în ultimii 3 ani.

Secţiunea punctului de monitoring a lac.Manta
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4.16. Lacul BELEU

mgN/l

Lacul Beleu reprezintă principala componentă geografică
a rezervaţiei ştiinţifice "Prutul de Jos", amplasat între localităţile
Văleni şi Slobozia Mare, aflându-se la o distanţă de 30 km de
centrul raional - oraşul Cahul, avînd suprafaţa de 618 ha,
coordonatele geografice ale căruia sunt: 45°36'32"N şi
28°29'14"E.
Lacul Beleu face legătură cu râul Prut prin patru canale
care sunt spălate şi adîncite în mod natural de apele ce se
scurg din lacul Beleu cît şi de fluxurile inverse ale apelor
Dunării pe timp de inundaţii. Alimentarea cu apă a lacului se
face în două moduri: primăvara în perioada creşterii apelor şi vara
în perioada inundaţiilor produse de ploi. Nivelul râului Prut la
intrarea în lacul Beleu (în dreptul localităţii Văleni) a atins valoarea
maximă de 9,91 m la un debit de 1260 m3/s, în timp ce adâncimea
minimă a lacului Beleu este de circa 0,3 m la un debit al Prutului de
20 m3/s. Apele lacului Beleu, au un grad mediu de mineralizare.
Vegetaţia lacului Beleu este reprezentată de plante
acvatice şi de mal. Malul este ocupat de stuf (Phragmites
australis) şi papură (Typha angustifolia).
Fig. 50. Schema amplasării lacului Beleu
În anul 2012 investigaţii pentru monitorizarea
calităţii apei s-au efectuat în secţiunea s. Slobozia Mare.
Conţinutul mediu a O2 dizolvat a constituit 7,98 mgO2/l, iar cel minim - 6,19 mgO2/l, la data de
26.07.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a constituit – 3,15 mgO2/l, iar cea
maximă – 3,63 mgO2/l, la data de 16.02.12 și la data de 19.04.12.
Valorile concentraţiilor medii pentru nitriți - 0,03 mgN/l (1,44 CMA); pentru produse
petroliere - 0,11mg/l (2,2 CMA).
Depăşiri ale CMA pentru concentraţiile maxime au fost înregistrate pentru: ioni de amoniu0,83 mgN/l (2,12 CMA) (fig.51), la data de 26.07.12; nitriţi – 0,06 mgN/l (3,05 CMA) la data de
16.02.12; produse petroliere - 0,24 mg/l (4,8 CMA), la data de 25.10.12; fier total – 0,14 mg/l (1,4
CMA) data de 25.10.12.
Concentraţiile maxime pentru nitraţi, detergenţi anioni-activi, fier total, n-au depăşit valorile CMA.

Lunile

Fig. 51. Variaţia concentraţiei ionilor de amoniu în lac.Beleu, pe parcursul a.2012
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Cazuri de poluare înaltă şi/sau extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul precedent, calitatea apei s-a
înrăutățit, trecînd în clasa III-a de calitate (moderat poluată).
IPA 2011
2012
s. Slobozia Mare
1,00 (clasa II)
1,21 (clasa III)
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Fig.52. Calitatea apei lac. Beleu în perioada anilor 2008-2012
În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei l. Manta, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare cu o tendință de înrăutățire (fig.52). Valoarea IPA pe parcursul perioadei
menţionate a variat în limitele de la 0,78 (clasa de calitate II - curată) anul 2009, pînă la 1,23 (clasa
de calitate III - moderat poluată) în anul 2008. Analiza datelor indică un nivel de poluare în creștere
în ultimii 4 ani.

Secţiunea punctului de monitoring a lac.Beleu
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4.17. Lacul de acumulare COMRAT

mgN/l

Lacul de acumulare Comrat este amplasat în cursul superior
al r.Ialpug, în partea nordică a periferiei oraşului Comrat, la 4,6 km
în aval de calea ferată. Are suprafaţa de 170 ha, volumul apei de 4
mil. m3, adîncimea medie este de 2,3 m şi adîncimea maximă este
de 4,5 m. Lungimea lui este de 3,65 km, iar lăţimea medie – 0,48
km.
Bazinul este de tip – albie cu mod sezonier de regularizare
a scurgerii şi este exploatat în cascadă cu lacul Congaz. Lacul a
intrat în exploatare în 1957, fiind proiectat de biroul
“Moldselhozproiect” în anul 1954.
Ambele maluri a lacului sînt lipsite de fîşii împădurite de
protejare, fiind prezentă numai vegetaţia de stepă. Sectorul
superior al lacul este acoperit cu vegetaţie hidrofilă, iar nivelul de
colmatare a atins indici considerabili.
Monitorizarea calităţii apei lacului de acumulare Comrat pe
teritoriul Republicii Moldova se efectuează în secţiunea
mun.Comrat, unde se colectează probe conform Programului de
activitate.
Sec ţiune de contro l
Concentraţia medie pentru oxigen dizolvat (O2), a constituit
Fig.53. Lacul de acumulare
6,84 mgO2/l, iar minima 5,37 mgO2/l, la data de 18.04.12.
Comrat amplasat în cursul
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a
superior a r.Ialpug
constituit – 7,62 mgO2/l, iar cea maximă – 8,47 mgO2/l la data de
24.10.12
Depăşirea CMA pentru valoarea concentraţiei medii constituie pentru: fier total – 0,18 mg/l
(1,8 CMA); compuşii cuprului - 0,003 mg/l (3,0 CMA); produse petroliere – 0,14 mg/l (2,8 CMA).
Concentraţiile maxime ce au depăşit CMA înregistrîndu-se pentru: ioni de amoniu - 0,79 mgN/l
(2,02 CMA), la data de 17.02.12 (fig.54); produse petroliere – 0,24wmg/l (4,8 CMA), la data de
24.10.12, compuşii cuprului - 0,003 mg/l (3,0 CMA), fier total - 0,35 mg/l (3,5 CMA) la data de
24.10.12; compuşii zincului - 0,014 mg/l (1,4 CMA) la data de 17.02.12.
Apa rîului se caracterizează cu un nivel înalt de sulfaţi şi cloruri.

Lunile

Fig.54. Variaţia concentraţiei ionilor de amoniu în lacul de acumulare Comrat,
secţiunea mun.Comrat, pe parcursul a.2012
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Concentraţiile medii pentru ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, detergenţi anioni-activi, compuşii
zincului, cît şi cele maxime pentru nitriţi, nitraţi, detergenţi anioni-activi, n-au depăşit valorile
CMA.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiţionat de specificul
şi caracterul solului şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului de referinţă nu s-au
înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011 calitatea apei s-a
înbunătățit și se menține în clasa III de calitate (moderat poluată).
mun. Comrat

IPA 2011

în amonte

2012

1,70 (clasa III)

1,47 (clasa III)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei lacului de acumulare Comrat, conform IPA, se
caracterizează cu un nivel de poluare cu devieri neînsemnate (fig.55).
Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 1,07 (clasa de
calitate III – moderat poluată) în anul 2010, pînă la 1,70 (clasa de calitate III moderat poluată), în
anul 2011. Analiza datelor indică un nivel de poluare mai ridicat în anul 2011 care a fost un an cu
deficit de precipitații.
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Fig.55. Calitatea apei lacului de acumulare Comrat, secţiunea mun.Comrat în perioada
anilor 2008-2012
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4.18 rîul IALPUG
Rîul Ialpug își ia începutul la periferia de nord a s. Marienfeld și debușează în lacul
Ialpug lîngă or. Bolgrad, regiunea Odesa, Ucraina.
Lungimea rîului este de 114 km, suprafața bazinului de recepție- 3180 km2, căderea
rîului- 128 m, panta medie- 1,1 %, coeficientul de meandrare- 1,11.
Bazinul este situat în Depresiunea Ialpugului, fiind alungit de la nord spre sud, mai lat în
partea centrală. Lungimea cumpenei de apă este de 290 km, coeficientul de dezvoltare-1,45;
lungimea bazinului- 112 km, lățimea medie- 28 km, coeficientul de lățime-0,25.
Bazinul are un relief de cîmpie dezmembrată. Versanții de est ai vîlcelelor și ai ravenelor
sunt abrupți și foarte abrupți, puternic
dezmembrați, cei de vest- domoli sau
moderat abrupți.
Cumpenele de apă sunt realtiv
netede. Cotele absolute în amonte de
or. Comrat ating 220-300 m, în aval
scad treptat pînă la 120-150 m,
înălțimea medie a bazinului-130 m.
Bazinul este constituit din
calcare (care zac la adîncimi mari) și
roci
argilo-nisipoase.
Predomină
cernoziomurile tipice.
Valea este dreaptă, pînă la s.
Congaz în formă de V latin, cu
lățimea de 2,5-4,0 km, în rest-în
formă de ladă lată (5,0-7,0 km).
Versanții sunt concavi și convecși,
dezmembrați, puțin abrupți, cu
înălțimi de 80-100 m; versantul drept
pe sectorul s. Alexeevca- s. Chrilovca
atinge altitudini de 130-140 m, lîngă
s. Svetlîi-179 m, versantul stîng la
periferia de jos a s. Aluatu coboară
pînă la 34 m. Versanții sunt constituiți
din nisipuri argiloase și luturi.
Lunca este bilaterală, la 2,5 km
în aval de s. Ialpugeni, pe un sector de
2 km este întreruptă. Lățimea în
amonte de s. Bugeac este de 150-350
Fig.56. bazinul r. Ialpug pe
m, în aval 500-600 m, spre gura rîului
teritoriul Republicii Moldova
se lărgește pînă la 1200-1400 m.
Suprafața este netedă, deschisă,
uscată, cu foarte puține starițe, lîngă s. Chirilovca și vizavi de gura r. Salcia Mare este parțial
înmlăștinită, deseori arată.
Albia rîului în amonte de s. Chirsova este puțin șerpuitoare, cu lățimea de 2-8 m.
Lățimea medie a rîului este de 1,0-6,0 m, adîncimea-0,3-1,0 m, viteza cursului de apă-0,1-0,3
m/s . În aval de s. Chirsova, albia este canalizată, cu o lățime de 6-10 m, instabilă. Malurile sunt
abrupte, cu înălțimea de 0,5-1,6 m fiind constituite din nisipuri argiloase, mai rar din luturi.
Monitorizarea calităţii apei r. Ialpug în anul 2012 pe teritoriul Republicii Moldova s-a
efectuat în secţiunea s.Mirnoe, unde probele s-au colectat de 4 ori pe an (în lunile: februarie,
aprilie, iulie, octombrie) conform Programului de activitate.
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Concentraţia medie pentru oxigen dizolvat (O2) a constituit 7,57 mgO2/l, iar minima 5,54
mgO2/l, la data de 19.04.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a depăşit valoarea CMA şi a
constituit – 6,31 mgO2/l, iar cea maximă – 7,51 mgO2/l la data de 24.10.12.
Concentraţiile medii ce au depăşit valoarea CMA constituie pentru: nitriți - 0,029 mgN/l

mg/l

(1,45 CMA); produse petroliere – 0,13 mg/l (2,6 CMA); fier total – 0,13 mg/l (1,3 CMA).

Lunile
Fig.57. Variaţia concentrațiilor fierului total în r. Ialpug, s. Mirnoe
pe parcursul a.2012
Depăşirile CMA pentru concentraţiile maxime au înregistrat pentru: nitriți - 0,061 mgN/l;
(3,05 CMA); compuşii cuprului - 0,003 mg/l (3,0 CMA), la data de 16.02.12; fier total - 0,18 mg/l
(1,8 CMA) la data de 26.07.12 (fig. 57); produse petroliere – 0,28 mg/l (5,6 CMA), la data de
24.10.12; fenoli – 0,003 mg/l (3,0 CMA), la data de 16.02.12.
Concentraţiile medii pentru ioni de amoniu, nitraţi, detergenţi anioni-activi, compuşii
zincului cît şi cele maxime pentru nitraţi, detergenţi anioni-activi, compuşii zincului n-au depăşit
valoarea CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, calitatea apei în r. Ialpug s-a încadrat în clasa III de
calitate (moderat poluată).

IPA 2012
s. Mirnoe

1,71 (clasa III)
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4.19. Lacul de acumulare TARACLIA

Fig. 58.S eLacul
c ţiu ndee acumulare
d e c o n tro l
Taraclia amplasat în cursul
superior a r.Ialpug

mg/l

Lacul de acumulare Taraclia a fost construit pe
r.Ialpug în anul 1982. Are o suprafaţă de 1510 ha, un
volum de 62 mil. m3, adîncimea medie de 4,1 m şi este
utilizat în scopuri de recreație.
Monitorizarea calităţii apei lacului de acumulare
Taraclia pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
secţiunea or.Taraclia, unde probele se colectează conform
Programului de activitate pentru secţiunile cu categoria IV.
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de
mineralizare, sulfaţi şi cloruri, condiţionat de specificul şi
caracterul solului şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi
croieşte cursul.
Concentraţia medie pentru oxigen dizolvat (O2), a
constituit 7,90 mgO2/l, iar minima 5,37 mgO2/l, la data de
16.02.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele
prelevate a depăşit valoarea CMA şi a constituit – 7,75
mgO2/l, iar cea maximă – 8,63 mgO2/l la data de 24.10.12.
Concentraţiile medii ce au depăşit valoarea CMA
constituie pentru: produse petroliere – 0,09 mg/l (1,8
CMA); fier total – 0,14 mg/l (1,4 CMA).

Lunile

Fig.59. Variaţia concentrațiilor produselor petroliere în lacul de acumulare Taraclia,
pe parcursul a.2012
Depăşirile CMA pentru concentraţiile maxime au înregistrat pentru: ioni de amoniu - 0,59
mgN/l (1,51 CMA); compuşii cuprului - 0,005 mg/l (5,0 CMA), la data de 16.02.12, fier total 0,16 mg/l (1,6 CMA) la data de 19.04.12, produse petroliere – 0,14 mg/l (2,8 CMA), la data de
16.02.12 (fig.59).
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Concentraţiile medii pentru ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, detergenţi anioni-activi,
compuşii zincului, cît şi cele maxime pentru nitriţi, nitraţi, detergenţi anioni-activi, compuşii
zincului n-au depăşit valoarea CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului de referinţă nu s-au
înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011 calitatea apei a suferit
schimbări neesenţiale menţinîndu-se în clasa III de calitate (moderat poluată).
IPA 2011
or.Taraclia

2012

1,55 (clasa III)

1,30 (clasa III)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei lacului de acumulare Taraclia, conform IPA, nu a
înregistrat devieri majore, menținîndu-se în clasa de calitate III (moderat poluată) (fig.60). Valoarea
IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele de la 1,14 în anul 2010, pînă la 1,60 în
anul 2008.
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Fig.60. Calitatea apei lacului de acumulare Taraclia, secţiunea or.Taraclia
în perioada anilor 2008-2012, conform IPA
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4.20. Rîul CAHUL
Rîul Cahul descinde din confluiența a două pîraie la periferia de nord a s. Pelinei. Debușează
în lacul Cahul la periferia de sud a s. Etulia.
Lungimea rîului- 39 km, suprafața bazinului de
recepție – 605 km2; căderea - 62 m, panta medie- 1,6%,
coeficientul de șerpuire - 1,03.
Principalii afluienți ai rîului sunt: de stînga- vîlceaua
Găvănoasa (13 km lungime); de dreapta- rîu fără nume (22
km lungime). Bazinul este situat în mijlocul stepei
Bugeacului. Bazinul de recepție este asimetric, mai
dezvoltat în partea centrală și pe malul stîng, relativ îngust
(5 km) în cursul inferior, puțin alungit de la nord-vest spre
sud.
Lungimea cumpenei de apă- 130m, 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; adîncimea 2-3 m cu diguri de 1,0-1,5 m înălțime.
Lățimea rîului 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 mîl, în aval de s. Greceni - pe o lungime
S e c ţiu n e d e c o n tro l
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,
Fig.61. r. Cahul amplasat
constau din nisipuri argiloase, ușor se spală.
în extremitatea sudică a
În bazinul rîului există 2 lacuri de acumulare, cu o
ţării
suprafață totală a cărora este de 128 ha și volumul total de
3, 02 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 pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
secţiunea s.Etulia-Nouă, unde au fost colectate probe conform Programului de activitate.
Concentraţia medie pentru oxigen dizolvat (O2), a constituit 8,63 mgO2/l, iar minima - 5,70
mgO2/l, la data de 19.04.12.
Concentraţia medie pentru CBO5 în probele prelevate a depăşit valorile CMA şi a constituit –
3,66 mgO2/l, iar cea maximă – 5,42 mgO2/l, la data de 25.10.12.
Concentraţiile medii ce au depăşit valoarea CMA constituie pentru: ioni de amoniu 0,65 mgN/l (1,66 CMA); nitriți - 0,13 mg/l (6,5 CMA); produse petroliere – 0,14 mg/l (2,8 CMA).
Concentraţiile maxime au fost înregistrate pentru: ioni de amoniu – 1,45 mgN/l (3,71 CMA)
la data de 16.02.12; nitriți - 0,16 mg/l (8,0 CMA) (fig.62) la data de 19.04.12 şi produse petroliere
- 0,23 mg/l (4,2 CMA), la data de 19.04.12; compușii cuprului - 0,003 mg/l (3,0 CMA), la data de
16.02.12; fier total - 0,11 mg/l (1,1 CMA), la data de 25.10.12.
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Fig.62. Variaţia concentraţiei nitriților, în r. Cahul, secţiunea
s. Etulia Nouă, pe parcursul a.2012
Concentraţiile maxime pentru, nitraţi, detergenţi anioni-activi, compuşii zincului, n-au
depăşit valorile CMA.
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă pe parcursul anului 2012 nu s-au înregistrat.
Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, comparativ cu anul 2011 calitatea apei n-a suferit
schimbări menţinîndu-se în clasa III de calitate (moderat poluată).
IPA 2011
s. Etulia Nouă

2,30 (clasa III)

Secţiunea punctului de monitoring a r.Cahul
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2012
2,31 (clasa III)

4.21. Rîul COGÎLNIC
Rîul Cogîlnic este cel mai lung rîu din sudul ţării cu revărsarea în iazul Sasîc, îşi are
începutul la 3 km Nord de s.Ciuciuleni, r-nul Hînceşti, Republica Moldova, se varsă prin două braţe
(de dreapta cu mai multă apă) în lacul Sasîc, la 5 km sud – est de s.Tatarbunar, regiunea Odesa,
Ucraina.
Lungimea rîului este de 221 km, suprafaţa bazinului de recepţie este de 3910 km2, căderea
totală – 237 m, panta 1,1‰, coeficientul de sinuozitate al rîului – 1,43.
Principalii afluenţi: de stînga – r.Galbena (lungimea 25 km), r.Cosim (lungimea 34 km),
r. Schinoasa (lungimea 53 km), r.Ceaga (lungimea 116 km), r.Djalar (lungimea 26 km), r.Cilighider
(lungimea 60 km).
Albia rîului, mai jos de s.Bobeica are lăţimea de 8-15 m, adîncimea – 1-2 m, prăbuşită şi
deformată. Lăţimea apei curgătoare este de 1-3 m, adîncimea este de 0,1-0,3 m. Fundul este neted,
mîlos – nisipos. Malurile abrupte, sunt constituite din argilă şi nisipuri, în s.Ciuciuleni crescute cu
salcie. Acumulările de apă se folosesc pentru irigare şi recreaţie.
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Fig.63. Bazinul r. Cogîlnic pe teritoriul Republicii Moldova şi regiunii Odessa, Ucraina
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Monitorizarea calităţii r.Cogîlnic pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în secţiunile
or.Hînceşti şi în aval de or.Hînceşti, și în secțiunea or. Cimișlia unde au fost colectate probe
conform Programului de activitate.
Nivelul de poluare a apei rîului în anul 2012 a rămas înalt pentru ioni de amoniu şi nitriţi.
Astfel, concentraţiile medii ce au depăşit valoarea CMA s-au încadrat în limitele: ioni de
amoniu – 0,50 mgN/l (1,28 CMA) – 3,85 mgN/l (9,87 CMA); nitriţi - 0,03 mgN/l (1,5 CMA) – 0,23
mgN/l (11,5 CMA); produse petroliere - 0,05 mg/l (1,0 CMA) - 0,15 mg/l (3,0 CMA).
Depăşirile CMA pentru concentraţiile maxime s-au situat pentru: ioni de amoniu –
30,50 mgN/l (78,20 CMA), la data de 17.05.12, în secțiunea or. Cimișlia, în amonte (fig.64);
nitriţi - 0,23 mgN/l (11,5 CMA), la data de 20.01.12, în secțiunea or. Hîncești, în aval; fier total 0,28 mg/l (2,8 CMA), la data de 26.10.12, în secțiunea or. Hîncești, în amonte; produsele petroliere
– 0,21 mg/l (4,2 CMA), la data de 03.10.12 în secţiunea or.Cimișlia, în amonte.

Lunile

Fig.64. Variaţia concentraţiei ionilor de amoniu în r.Cogîlnic,
secţiunea or. Cimișlia în amonte, pe parcursul a.2012
Concentraţiile medii a O2 dizolvat au constituit 11,72 – 7,15 mgO2/l, iar minima –
2,44 mgO2/l, în secţiunea or.Hînceşti, în amonte, la data de 20.08.12.
S-au înregistrat depăşiri ale valorii CMA pentru consumul biochimic de oxigen (CBO5) în
52 % din toate probele prelevate pe parcursul anului. Concentraţia medie s-a situat în limitele 3,87 –
4,28 mgO2/l, iar cea maximă – 8,80 mgO2/l, în secţiunea or.Hînceşti, în aval, la data de 20.01.12.
Pe parcursul anului 2012 s-au înregistrat 4 cazuri de poluare înaltă (PÎ)
Tabelul 4
Cazuri de poluare înaltă şi extrem de înaltă în r.Cogîlnic în a. 2012

1

2
or.Hîncești

Cogîlnic
or. Cimișlia

3
în amonte

5

în aval

4
20.08
20.06
20.01

6

în amonte

17.05

30,5

7

0,230
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78,2

8

11,5

mgO2/l

Depăşirea
CMA

Data

mg/l

Secţiunea

Depăşirea
CMA

Punctul

mgN/l

Rîul

Parametrul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, 2012
Ioni de amoniu
Nitriți
O2 dizolvat

9
2,44
2,93

Reieşind din valorile IPA, în anul 2012, calitatea apei s-a înbunătățit în secţiunea
or. Hînceşti, în amonte, rămînînd în clasa III de calitate. În secţiunea or. Hînceşti, în aval,
calitatea apei s-a înrăutățit semnificativ trecînd din clasa a III-a (moderat poluată) în clasa a IV-a
de calitate (degradată).
or.Hînceşti,

IPA 2011
1,35 (clasa III)

2012
1,23 (clasa III)

în aval

1,99 (clasa III)

3,69 (clasa IV)

or. Cimișlia

3,48 (clasa IV)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r.Cogîlnic, conform IPA, se caracterizează cu o
tendinţă de îmbunătăţire uşoară în secţiunea or. Hînceşti, şi cu o creştere a nivelului de poluare în
anul 2010 în aval de oraş (fig.65). Valoarea IPA pe parcursul perioadei menţionate a variat în
limitele de la 1,12 (clasa de calitate III – moderat poluată), secţiunea or.Hînceşti, în anul 2010, pînă
la 4,52 (clasa de calitate V- poluată), secţiunea or.Hînceşti, în aval, în anul 2010. În rezultatul
analizelor de laborator efectuate, constatăm o poluare mai evidenţiată în secţiunea în aval de oraşul
Hîncești, pe întreaga perioadă de referinţă.
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Fig.65. Calitatea apei r.Cogîlnic în perioada anilor 2008-2012
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4.22. Rîul LUNGA
Rîul Lunga îşi ia începutul la 3,5 km nord - est de s.Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia din
Republica Moldova, se revarsă în r.Ialpug la 23 km de la gură, la 3 km sud - vest de or.Taraclia.
Lungimea rîului este de 78 km, suprafaţa bazinului
de recepţie - 1060 km2, căderea totală - 123 m, panta medie
- 1,6 ‰, coeficientul de sinuozitate - 1,26.
Ciucur-Minjir
Principalii afluenţi: de dreapta - un rîu fără nume cu
lungimea 11 km, r.Avdarma (lungimea 24 km), r.Lunguţa
(lungimea 58 km), r.Baurci (lungimea 15 km); de stînga r.Lunguţa (lungimea 12 km). Albia rîului este predominat
Cioc-Maidan
uscată, cu lăţimea de 5 -16 m, puţin şerpuită, neramificată,
pe sectorul de la izvor pînă la s.Chiriet - Lunga puţin
valorificată, în multe locuri este acoperită cu vegetaţie de
Başcalia
păşune.
Fundul este neted, mîlos, la gura r.Lunguţa este
nisipos. Malurile în mare măsură sunt abrupte, cu înălţimea
de 1,2 - 2 m, compuse din argilo - nisipuri.
Apele din acumulări sunt întrebuinţate pentru
Chiriet-Lunga
irigare, piscicultură, recreare.
Tomai
Monitorizarea calităţii apei r.Lunga se efectuează în 2
secţiuni: or.Ceadîr - Lunga, în amonte şi în secţiunea
punctului hidrometric unde au fost colectate probe conform
Gaidar
Programului de activitate.
Beşghioz
Apa rîului se caracterizează printr-un grad sporit de
mineralizare, condiţionat de specificul şi caracterul solului
şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul,
Ceadîr-Lunga
Chiriutnea
cantitatea redusă de precipitaţii atmosferice pentru zona
respectivă, precum şi debitul mic al rîului.
Concentraţiile medii de elemente biogene în acest
an, în comparaţie cu anul trecut, s-au redus în secţiunea
or. Ceadîr-Lunga, în amonte şi au crescut în
punctulwhidrometric,ror. Ceadîr-Lunga.
k
wwwrAstfel, concentraţiile medii ce au depăşit valorile CMA
TARACLIA
au oscilat în limitele: ioni de amoniu de la 0,65 (1,66 CMA)
Scala înălţimilor, m
mgN/l la 6,24 mgN/dmc(16,0 CMA); nitriţi de la 0,17 mgN/l
sub 50 50-100 100-150 150-200 peste-200
(8,5 CMA) la 0,89 mgN/l (44,5 CMA); nitraţi de la 25,71
mgN/l (2,85 CMA) la 31,67 mgN/l (3,51 CMA).
Scara: 1:500000
Depăşirile CMA pentru concentraţiile maxime
Fig.66. Bazinul r.Lunga
pînă
la confluenţa
Secţiune
de contro
l
s-au situat la nivelul: 21,50 mgN/dmc (55,12 CMA)
cu r.Ialpug
pentru ioni de amoniu la data de 26.07.12, în secţiunea
or. Ceadîr-Lunga, în aval; pentru nitriţi - 1,96 mgN/l (98,0 CMA) în secţiunea or.Ceadîr-Lunga,
în aval, la data de 18.01.12 (fig.67); nitraţi – 68,00 mgN/l (7,55 CMA), în secţiunea or.CeadîrLunga, în amonte, la data de 18.01.12.
Concentraţia medie pentru oxigenul dizolvat (O2) a fost înregistrată în limitele de 9,34 – 6,85
mgO2/dmc, iar minima de 3,26 mgO2/l, în or.Ceadîr-Lunga, în aval, la data de 16.05.12.
Concentraţiile medii a CBO5 au depăşit CMA şi s-au încadrat în limitele 4,84 – 5,40 mgO2/l, iar
maxima de 8,81 mgO2/dmc a fost înregistrată în secţiunea or. Ceadîr-Lunga, în aval, la data de
14.03.12.
Concentraţiile medii au oscilat în limitele: pentru produse petroliere de la 0,07 mgN/l (1,4
CMA) la 0,18 mgN/l (3,6 CMA), pentru detergenți anioni-activi de la 0,03 mg/l (0,30 CMA) la 0,42
mg/l (4,20 CMA).
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Fig.67. Variaţia concentraţiei nitriților în apa r.Lunga, în aval pe parcursul a. 2012
Depăşirile CMA pentru concentraţiile maxime s-au situat la nivelul: 0,26 mg/l
(22,4 CMA) pentru produse petroliere, în secţiunea or.Ceadîr-Lunga, în aval, la data de
19.04.12; pentru detergenţi anioni-activi – 0,90 mg/l (9,0 CMA), în secţiunea or.Ceadîr-Lunga,
aval, la data de 18.01.12, pentru fier total - 0,16 mg/l (1,6 CMA), în secţiunea or.Ceadîr-Lunga, în
aval, la data de 24.10.12, pentru compușii zincului - 0,005 mg/l (0,5 CMA), în secțiunea
or.Ceadîr-Lunga, în aval, la data de 16.02.12
În anul 2012 în secţiunile monitorizate au fost înregistrate 16 cazuri de PÎ (tab.5).
Tabelul 5
Cazuri de poluare înaltă (PÎ) în r.Lunga, a. 2012

Rîul

1

Punctul

2
or.Ceadîr-Lunga

Lunga

or.Ceadîr-Lunga

Secţiunea

3
în amonte

în aval

Data

4
16.05
18.01
16.02
14.03
19.04
16.05
21.06
26.07
21.08
26.09
24.10
21.11
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Ingredientul ce caracterizează PÎ,
anul 2012
Ioni de amoniu
Nitriți
mgN/l Depăşirea mgN/l Depăşirea
CMA
CMA
5
6
7
8
0,553
27,6
11,6
29,7
1,960
98,0
15,7
40,2
1,230
61,5
0,536
26,8
0,510
25,5
8,25
21,1
0,914
45,7
1,830
91,5
21,5
55,0
6,56
16,8
1,490
74,5
1,100
55,0
0,510
25,50
0,255
12,7

Reieşind din valorile IPA, în anul 2012 comparativ cu anul 2011, calitatea apei rîului în
secțiunea or. Ceadîr-Lunga în amonte s-a înbunătățit semnificativ, trecînd din clasa V-a de calitate
(poluată) în clasa a IV-a (degradată), iar în secţiunea punctului hidrometric s-a înrăutăţit
considerabil, trecînd din clasa a VI-a de calitate (foarte poluată) în clasa a VII-a de calitate
( extrem de poluată).
or.Ceadîr-Lunga,

IPA

2011

2012

în amonte

5,09 (clasa V)

2,54 (clasa IV)

în secţiunea punctului hidrometric

9,14 (clasa VI)

11,24 (clasa VII)

În perioada ultimilor 5 ani, calitatea apei r. Lunga, conform IPA, se caracterizează cu un
nivel de poluare ridicat cu devieri esenţiale: în secțiunea or. Ceadîr-Lunga, în amonte se observă o
tendință de ameliorare a calității apei pe cînd în punctul hidrometric, situat in aval de or, CeadirLunga se atestă o situație alarmantă cu o tendință evidentă de înrăutățire (fig.68). Valoarea IPA pe
parcursul anului 2012 a variat în limitele de la 2,54 (clasa de calitate IV – degradată), în secţiunea
or.Ceadîr-Lunga, în amonte, pînă la 11,24 (clasa de calitate VII - extrem de poluată), secţiunea
or. Ceadîr-Lunga, în secţiunea punctului hidrometric. Analiza datelor indică un nivel de poluare
extrem de ridicat pentru r.Lunga, situîndu-l printre primele cele mai poluate obiecte acvatice
monitorizate pe teritoriul republicii.
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Fig.68. Calitatea apei r.Lunga în perioada anilor 2008-2012
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5. Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova cu România şi Ucraina
Cooperarea transfrontalieră reprezintă unul din instrumentele polivalente importante care
presupune şi mobilizarea resurselor financiare în cadrul unor proiecte comune. Obiectivele pe termen
lung ale unor atare proiecte au ca finalitate: crearea mai multor avantaje bilaterale; îmbunătăţirea
infrastructurii fizice şi economice; dezvoltarea resurselor umane ale regiunii; adîncirea legăturilor
culturale şi educaţionale; pregătirea pentru aderarea la UE; protecţia mediului etc.
Imediat după proclamarea independenţei şi recunoaşterea de către comunitatea internaţională,
Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru stabilirea relaţiilor internaţionale, prin
aderarea la cele mai importante organisme şi organizaţii politice şi economice internaţionale,
precum şi prin semnarea acordurilor bilaterale cu diferite ţări. Fiind o ţară mică, cu resurse naturale
limitate Republica Moldova nu-şi poate dezvolta economia, decît integrându-se în structurile
economice europene şi mondiale. În acest sens, eforturile de integrare în comunitatea internaţională
au fost promovate atît la nivel central, cît şi la nivel regional prin intensificarea cooperării
comunităţilor regionale cu structurile similare din ţările vecine, România şi Ucraina.
.
În conformitate cu Regulamentul bilateral de colaborare semnat cu Administraţia Naţională
Apele Române, Direcţia Apelor Prut, Iaşi, România în anul 1992, se monitorizează în comun
calitatea apei r.Prut prin prelevarea de probe de apă în 7 puncte de-a lungul rîului şi se evaluează
rezultatele analizelor efectuate de părţi.
.
wwwÎn cadrul Convenţiei privind cooperarea şi protecţia durabilă a fl. Dunărea, se realizează
monitoringul în 6 secţiuni stabilite pe r. Prut (s.Şirăuţi, s.Costeşti, s.Branişte, s.Valea Mare,
or.Leova, s.Giurgiuleşti) ale Reţelei Transnaţionale de Monitoring (TNMN) după 52 indicatori
hidrochimici de calitate, precum şi monitoringul aluviunilor acvatice în punctele TNMN după 21
indicatori de calitate. Datele privind calitatea apei sînt transmise o dată în an Comisiei
Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), care este împuternicită de editarea
anuarului privind calitatea apelor bazinului fluviului Dunărea.
.
. wÎn punctele de monitoring (r. Prut, secţiunile: Ungheni, Valea Mare şi Giurgiuleşti) prelevarea
probelor în comun cu experţii din România şi schimbul de date se efectuează lunar, iar în punctele:
Şirăuţi (Lipcani), Costeşti, Leova şi Cahul prelevarea şi schimbul de date se efectuează trimestrial.
Evaluarea rezultatelor analizelor probelor colectate în comun cu colegii din România ne
denotă o deviere neînsemnată a valorilor concentraţiilor parametrilor monitorizaţi, ceea ce încă o
dată ne confirmă că DMCM dispune de un personal care este capabil să efectueze analize la cele
mai înalte standarde de calitate (fig. 69).
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Fig 69. Caracteristica comparativă a concentraţiilor medii anuale ale clorurilor, Consumului
Chimic de Oxigen (CCOCr), ionilor de amoniu şi sulfaților în probele
colectate în comun cu experţii din România, a. 2012.
În ultimii ani, poziţia Ucrainei faţă de cooperarea transfrontalieră, a devenit pozitivă, ca
urmare atît a abordării mai pragmatice a problematicii care, pe fond, o avantajează datorită
colaborării cu zone de graniţă mai dezvoltate economic ale partenerilor, cît si urmăririi obiectivului
politic de a se afirma ca ţară cu vocaţie europeană, ce realizează zona tampon faţă de sistemul euroasiatic al Federaţiei Ruse.
Astfel, la 23 octombrie, anul 1994, la Chişinău a fost semnat între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Ucrainei Acordul cu privire la utilizarea şi ocrotirea apelor transfrontaliere.
Conform acestui acord, în comun cu experţii din Ucraina pînă în anul 2008 doar se făcea schimbul
de date privitor la calitatea apei r. Nistru, dar începînd cu anul 2009 se prelevează probe şi se
efectuează schimbul de date trimestrial în punctele : r. Prut (secţiunea s. Criva) şi r. Nistru
(secţiunile: or. Otaci şi s. Palanca).
După cum putem vedea în figura de mai jos, rezultatele obţinute de către experţii Republicii
Moldova denotă o deviere neînsemnată a valorilor concentraţiilor parametrilor monitorizaţi, cu
excepția unor secțiuni unde diferă faţă de cele ale experţilor ucraineni. Pentru inlaturarea acestor
devieri, CMCAS va acorda mai multa atentie în organizarea diferitor seminare, traininguri cu
participarea experţilor din ambele părţi pentru determinarea cauzelor devierii rezultatelor şi
înlăturării lor (fig.70).

71

Fig.70. Caracteristica comparativă a concentraţiilor medii anuale ale oxigenului dizolvat,
Consumului Biochimic de Oxigen timp de 5 zile (CBO5), ionilor de amoniu, sulfaților, nitraților
și fosfaților în probele colectate în comun cu experţii din Ucraina, în a.2012

Colectarea și analizarea probelor de apă în comun cu experții internaționali
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6. TOTALIZARE
În anul 2012, comparativ cu anul 2011, calitatea apelor de suprafaţă, conform valorilor IPA
în jumătate din secțiunile monitorizate, unde se efectuează observaţii multianuale se evidențiază o
tendință de înrăutățire, iar în celelalte secțiuni s-a înregistrat o ameliorare a calității apei.
Calitatea apei rîurilor mari Nistru, Prut şi fl.Dunărea nu au suferit schimbări esenţiale şi se
caracterizează cu o poluare moderată care se datoreşte, în special, elementelor biogene, compuşilor
cuprului, fenolilor, produselor petroliere.
Concentraţiile maxime au fost înregistrate pentru:
- ionii de amoniu la nivelul 2,12 CMA, în r.Nistru, secţiunea or. Cremenciuc; 2,02 CMA, în
r. Prut, secțiunea s.Criva, în amonte;
- nitriţi - 3,15 CMA în r. Nistru, secţiunea or. Cremenciuc; 2,0 CMA în r. Prut, secţiunea
or. Leova; 1,1 CMA în fl.Dunărea;
- compuşii cuprului –5,0 CMA în r. Prut, secțiunea or. Ungheni; 4,0 CMA în r. Nistru ,
secțiunea s. Olănești; 3,0 CMA în fl.Dunărea;
- produse petroliere – 11,0 CMA în r.Prut, secţiunea s. Giurgiulești; 5,0 CMA în fl.Dunărea; şi
4,2 CMA în r. Nistru, secțiunea or. Otaci;
- fenoli – 6,0 CMA în r.Nistru, secţiunea s. Palanca şi 3,0 CMA în r. Prut, s. Braniște;
- fier total – 3,0 CMA în r. Prut, secțiunea or. Leova; 2,0 CMA în fl. Dunărea; 1,1 CMA în
r.Nistru, s. Olănești.
-compușii zincului – 3,7 CMA, în r. Nistru, secțiunea s. Olănești
Calitatea apei rîurilor mici şi în acest an se caracterizează printr-un grad înalt de poluare
cu ioni de amoniu, nitriţi, compuşii cuprului, cu un nivel înalt al consumului biochimic de
oxigen (CBO5) şi un nivel scăzut al conţinutului de oxigen dizolvat în apă.
Au fost înregistrate maximele concentraţiilor pentru:
- ionii de amoniu – 114,35 CMA în r. Bîc, or. Strășeni, în aval și 91,28 CMA r. Bîc, s. Gura
Bîcului.
- nitriţi – 98,0 CMA în r.Lunga, or. Ceadîr-Lunga, în aval;
- oxigen dizolvat- 0,32 mgO2/l în r. Botna, or. Chițcani;
- CBO5 – 67,4 mgO2/dmc în r.Botna, or. Chițcani.
În anul 2012 au fost înregistrate 22 cazuri de PEÎ dintre care: 20 cazuri cu reducerea
conţinutului de oxigen dizolvat, 1 caz cu ioni de amoniu și 1 caz cu CBO5, 98 cazuri de PÎ dintre
care: 51 cazuri cu ioni de amoniu, 22 cazuri cu nitriţi, 15 cazuri cu CBO5, 10 cazuri de reducere a
conţinutului de oxigen dizolvat. (fig.71).
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Fig.71. Variaţia cazurilor de PÎ şi PEÎ pe parcursul anului 2012
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11

12

Cazuri de PÎ şi PEÎ în apa rîurilor transfrontaliere Nistru, Prut şi Dunărea nu s-au înregistrat.
În rîurile mici s-au depistat următoarele cazuri de PEÎ şi PÎ în:
- r.Bîc PEÎ (18 cazuri) inclusiv 17 cazuri pentru oxigenul dizolvat, 1 caz cu ioni de amoniu şi PÎ (58
cazuri) inclusiv, 34 cazuri cu ioni de amoniu, 14 cazuri cu CBO5, 3 cazuri cu nitriți, 7 cazuri cu oxigenul
dizolvat.
- r.Lunga 16 cazuri de PÎ, inclusiv 11 cazuri cu nitriţi şi 5 cazuri cu ioni de amoniu.
-r.Cogîlnic 4 cazuri de PÎ, inclusiv: 1 caz cu ioni de amoniu, 1 caz cu nitriți și 2 cazuri cu
oxigen dizolvat ( tab.4.)
- r. Botna PEÎ (2 cazuri), inclusiv: 1 caz cu oxigen dizolvat și 1 caz cu CBO5 și PÎ (8 cazuri) iclusiv: 5
cazuri cu ioni de amoniu și 3 cazuri cu nitriți.
- r. Ichel PEÎ 2 cazuri cu oxigen dizolvat și 12 cazuri PÎ (inclusiv): 6 cazuri cu ioni de amoniu, 1 caz cu
oxigen dizolvat, 4 cazuri cu nitriți și 1 caz cu CBO5.
În perioada de referinţă grupul de expediţie a DMCM din lipsa de acces în partea stîngă a
r.Nistru n-a prelevat probe în secţiunile r.Nistru (or.Camenca, în amonte, mun.Bender, în aval,
Tiraspol, în aval), r.Molochiş, r.Camenca, braţul Turunciuc şi limanul Cuciurgan.
În rezultatul monitoringului efectuat pe parcursul ultimilor 5 ani constatăm că cele mai
multe cazuri de PÎ și PEÎ au fost înregistrate în anul 2012 și anume au fost depistate 98 de cazuri de
PÎ și 22 cazuri de PEÎ (fig.72).
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2012

Cazuri de PÎ şi PEÎ înregistrate în 2012 pe rîurile republicii monitorizate în cadrul DMCM
Tabelul 6
Indredientul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, a. 2012

mun.Chişinău

1. Bîc

or. Strășeni

s. Gura
Bîcului

2. Cogîlnic

or. Hînceşti

or. Cimișlia

4

5

75

8

9

10

0,383

19,1

mg/l

7

mgN/l

6

10.05 5,94 15,2
14.06 8,25 21,2
12.07
14.08 5,28 13,5
8,66 22,2
în amonte 13.09
11.10 5,78 14,8
13.11 4,79 12,3
în aval
10.01 23,9
61,3
(or.
14.02 27,2
69,7
Sîngera) 13.03 19,8 50,8
12.04 22,3 57,2
10.05 27,2 69,7
14.06 31,4 80,5
12.07 15,7 40,2
14.08 21,5 55,1
13.09 29,7 76,1
11.10 25,6 65,6
13.11 23,1 59,2
12.12 15,7 40,2
14.02 44,6 114,4
13.03 4,95 12,7
în aval
10.05 6,93 17,8
13.06 24,8 63,6
12.07 24,8 63,6
12.12 6,19 15,9
17.02 24,8 63,6
16.03 24,8 63,6
18.04 16,5 42,3
17.05 32,2 82,6
22.06 35,64 91,4
25.07 25,6 65,6
22.08 29,7 76,2
25.09 23,1 59,2
24.10 31,4 80,5
22.11 24,8 63,6
19.12 28,9 74,1
20.08
în amonte
20.06
în aval
20.01
în amonte 17.05 30,5
78,2

CBO5 O2 dizolvat

mgO2/l

3

Secțiunea Data

Nitriţi

Depăşirea
CMA

2

Punctul

Depăşirea
CMA

1

Ioni de amoniu

mgN/l

Nr.
d/o Rîul

11

1,46
19,5

1,79
2,44

2,28

16,2
22,5
25,9
16,2

0,298

0,892

14,9

24,4
58,1

0,81
0,81
0,81
1,63
2,77
2,12
2,93
1,46
1,46
1,79

25,9
19,4

1,30
0,98

16,5
17,7

1,79
0,49
1,63
2,93
0,81
1,14
1.46
2,93

44,6

37,3
21,0
30,9

2,44
2,93
0,230

11,5

1

3.

4

5

2

Lunga

Botna

Ichel

3

or. CeadîrLunga

4

5

în amonte

16.05
18.01
16.02
14.03
19.04
16.05
21.06
26.07
21.08
26.09
24.10
21.11
17.02
25.07
22.08
25.09
24.10
22.11
19.12
07.02
02.05
05.06
03.07
07.08
05.09
02.10
05.12
06.11

în aval

s. Chițcani

s. Goian

în aval

6

7

11,6
15,7

29,7
40,2

8,25

21,1

21,5
6,56

55,0
16,8

5,58
5,28

14,8
13,5

12,4
9,24
16,5

31,8
23,7
42,3

6,60
5,36
6,29

8

9

0,553
1,960
1,230
0,536
0,510
0,914
1,830

27,6
98,0
61,5
26,8
25,5
45,7
91,5

1,490
1,100
0,510
0,255
0,238

74,5
55,0
25,5
12,7
11,9

0,638

31,9

0,238

11,9

0,714
0,272
0,213

36,0
13,6
10,6

10

11

10,6
67,4

0,32

19,4

1,46

16,9
13,7
16,1

3,96

10,15

4,29
4,79

11,0
12,3

0,238

11,9
1,79
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Tendinţa schimbării calităţii apelor de suprafaţă pe parcursul ultimilor 5 ani, ce s-a
evaluat conform valorilor IPA obţinute în rezultatul observaţiilor efectuate în secţiunile
monitorizate în cadrul DMCM, denotă o înrăutățire a calităţii apei la general.
Pe parcursul anilor 2008 – 2012 s-a constatat, că calitatea apei r.Nistru şi r.Prut, a variat
în limitele clasei II de calitate (curată) şi clasei III de calitate (moderat poluată).
Calitatea apei fl.Dunărea pe parcursul ultimilor 5 ani s-a încadrat în clasa a II de calitate
(curată).
Pe parcursul acestei perioade, dintre rîurile mici cele mai poluate sunt: r.Lunga, calitatea
apei se încadrează în clasa de calitate IV (degradată) în secţiunea or.Ceadîr-Lunga, în amonte
și clasa de calitate VII (extrem de poluată), în or. Ceadîr-Lunga în aval; în r.Bîc calitatea apei
pe parcursul perioadei menţionate a variat în limitele: clasa II (curată) în s. Călărași, clasa V
(poluată) în mun.Chişinău, în amonte pînă la clasa VII (extrem de poluată), secţiunea
or.Strășeni, şi s. Gura Bîcului.
Apa rîului Răut în perioadă de referinţă se încadrează în limitele: clasa de caliate II
(curată) în secțiunea or. Bălți, în amonte, pînă la clasa IV (degradată), secţiunea mun.Bălţi, în
aval și s. Ustia; în r.Botna calitatea apei se încadrează în clasa III (moderat poluată) şi clasa VI
(foarte poluată), în s. Chițcani; în r.Cogîlnic - se încadrează în clasa - III (moderat poluată) în
secțiunea or. Hîncești, în amonte și clasa IV (degradată) în secțiunile or. Hîncești, în aval și or.
Cimișlia.
Calitatea apei r. Ichel se încadrează în clasa V (poluată); lac de acum. Dubăsari (or.
Dubăsari), lac de acum. Ghidighici, r. Cubolta, lac de acum. Costeşti se încadrează în clasa II
(curată); lacul de acumulare Dubăsari (or. Rezina), r. Sărata, r. Lăpușna, r. Ialpug, lac de acum.
Taraclia, lac de acum. Comrat, lacul natural Manta, lacul natural Beleu se încadrează în clasa III
(moderat poluată), iar r. Cahul se încadrează în clasa IV (degradată).
Referitor la cazurile de poluare înaltă şi extrem de înaltă a apelor de suprafaţă pe
parcursul anilor 2008-2012, se înregistrează o creştere a cazurilor în anul 2012 faţă de anul
2011.
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Tabelul 7
CAZURILE DE POLUARE ÎNALTĂ ŞI EXTREM DE ÎNALTĂ A APELOR
DE SUPRAFAŢĂ ÎN PERIOADA ANILOR 2008-2012
Denumirea
poluantului

Ioni de
amoniu
Nitriţi

Oxigen
dizolvat (O2)

Anii

Valori şi cazuri
2008

2009

2010

2011

2012

q

82,6

**101.5

88,7

105,89

114,4

n

24

22

21

29

52

q

46,3

46,6

145,0

81,0

98,0

n

17

12

13

21

22

Q

0,35

0,38

0,14

0,19

0,32

n

9

9

13

12

29

48,5

55,1

58,2

89,0

67,4

Consumul
biochimic de
oxigen la 5 zile
(CBO5)

BQ
n

15

9

12

4

17

Produse
petroliere

q

-

-

138,2

-

-

n

-

-

2

-

-

q

-

36,0

11,0

-

-

n

-

3

2

-

-

q

54,0

40,0

80,0

-

-

n

13

1

1

-

-

q

-

-

38,0

-

-

n

-

-

1

-

-

56

65

-

-

Detergenţi
anioni - activi

Compuşii
cuprului

Fenoli

Numărul total de cazuri
înregistrate anual
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q – valoarea maximă anuală exprimată în CMA
Q – valoarea minimă anuală, mgO2/dmc
BQ - concentraţia maximă anuală, mgO2/dmc
n - numărul total de cazuri cu PÎ şi/sau PEÎ înregistrate
**101,5 – poluare extrem de înaltă (excepţională)
*68,5 – poluare înaltă
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CONCLUZII
Apele de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din resursele acvatice ale
ţării. Rîurile transfrontiere Nistru, Prut şi fl.Dunărea sunt principalele resurse de apă, astfel încît
în mare măsură starea sănătăţii populaţiei depinde de calitatea lor.
1. Conform investigaţiilor efectuate asupra calităţii apelor de suprafaţă din reţeaua de
monitorizare de pe teritoriul Republicii Moldova se observă o tendinţă spre o înrăutățire
nesemnificativă a calităţii apei în r.Nistru, r.Prut, iar fl.Dunărea fără schimbări esențiale.
2. Calitatea apei rîurilor mici şi în acest an se caracterizează printr-un grad înalt de
poluare cu ioni de amoniu, azotiţi, compuşii cuprului, consumul biochimic de oxigen (CBO 5) şi
un nivel scăzut al conţinutului de oxigen dizolvat în apă.
3. În conformitate cu “Convenţia de cooperare pentru protejarea şi utilizarea durabilă a
fluviului Dunărea”, se realizează monitoringul integrat asupra calităţii apei r.Prut şi schimbul de
informaţie în 7 puncte stabilite – Şirăuţi, Costeşti, Branişte, Ungheni, Valea Mare, Leova şi
Giurgiuleşti incluse în reţeaua de monitoring transnaţional.
4. Au fost continuate investigaţiile şi schimbul de informaţie referitoare la poluarea
rîului Prut - secţiunile s.Şirăuţi, or. Costești, or.Ungheni, s.Valea Mare, or.Leova, or.Cahul şi
s.Giurgiuleşti în conformitate cu Regulamentul bilateral de cooperare dintre Administraţia
Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Prut, Iaşi, România. O asemenea activitate a fost
iniţiată în anul 2010 şi cu Direcţia de Bazin Nistru-Prut din or. Cernăuţi și a Comitetului de Stat
pentru Gospodărirea apelor din Ucraina – pe r.Nistru în secţiunile Otaci şi Palanca, iar pentru
r.Prut în secţiunea Criva.
5. În cadrul Contractului bilateral dintre Moldova şi Ucraina, trimestrial, s-a efectuat
analiza de laborator şi schimbul de informaţie referitoare la starea hidrobiologică şi
hidrochimică în r. Prut - 1 secţiune s.Criva (Moldova); pe r.Nistru - 2 secţiuni: or.Otaci
(Moldova)și s. Palanca (Moldova). În corespundere cu „Acordul Bilateral dintre Guvernul
Republicii Moldova şi al Ucrainei, (Direcţia Regională Odesa), referitor la utilizarea şi protecţia
în comun a apelor transfrontiere”, se efectuează schimbul de informaţie referitor la calitatea
apei rîurilor: Nistru – secţiunile or.Otaci și s. Palanca și r. Prut – s. Criva, de pe teritoriul
Republicii Moldova.
6. Pe parcursul anului 2012 s-a participat la controlul extern internaţional de laborator
(Qualco Danube), care permite ridicarea nivelului de veridicitate a analizelor efectuate şi
gradului de competitivitate a colaboratorilor CMCAS, precum şi transmise la Institulul Apelor
din Vituki, Ungaria.
7. Colaboratorii CMCAS au participat pe parcursul anului de referinţă în calitate de
experţi în grupul de lucru Monitoring şi Evaluare (MAEG) al Comisiei Internaţionale a Dunării
(ICPDR).
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Anexa 1
REŢEAUA DE OBSERVAŢII ASUPRA
CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Nr.
Nr. Punctul
d/o ui pe
hartă
1

Denumirea obiectului acvatic, punctului şi
secţiunii monitorizate

2

3

Tipul
de monitoring
în raliere cu
cerinţele DCA şi
Acordurile
Internaţionale
4

Nr.
de probe
prelevate în
a. 2012
5

RÎURI

1.

50.

r.Prut – s.Criva, în amonte

2.

1.

r.Prut – s.Şirăuţi (Lipcani), 0,2 km în amonte

3.
4.

3.
4.

r.Prut – s.Branişte, 0,2 km în amonte
r.Prut – or.Ungheni, 1,2 km în aval de pod

5.

5.

r.Prut – s.Valea Mare, în aval de gura r.Jijia

6.

6.

r.Prut – or.Leova, 0,2 km în amonte

7.

7.

r.Prut – or.Cahul, 3,5 km în aval

8.

8.

r.Prut - s.Giurgiuleşti

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

45.
10.
11.
12.
13.
54.
48.
47.
15.
53.
18.
44
20.
52.

r.Ciuhur – s.Horodişte
r.Lunga – or.Ceadîr-Lunga, în amonte
r.Lunga – or.Ceadîr-Lunga, în aval
r.Cogîlnic – or.Hînceşti, în amonte
r.Cogîlnic – or.Hînceşti, 0,5 km în aval

23.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

49.
27.
28.
55.
29.
31.
34.
57.
32.
33.
58.
35.

r.Cogîlnic – or.Cimişlia, am.

r.Nistru – s.Naslavcea, în amonte
r.Nistru – or.Otaci
r.Nistru – or.Soroca, 6,5 km în aval
r.Nistru – s. Vasilcău

r.Nistru – or.Dubăsari, 2,7 km în aval de gura r.Răut
r. Nistru – or.Vadul lui Vodă
r.Nistru – mun.Bender, 12,0 km în amonte
r.Nistru – s.Cremenciug

r.Nistru – s.Olăneşti, în secţiunea punctului
hidrometric
r.Nistru – s.Palanca, în aval
r.Răut – mun.Bălţi, în amonte
r.Răut – mun.Bălţi, în aval
r.Răut – or. Floreşti în am.

r.Răut – or.Orhei, 1,0 km în amonte
r.Răut – s.Ustia, 0,2 km în aval
r.Bîc – or. Călăraşi în amonte
r.Bîc –or. Strășeni, în aval

r.Bîc – mun.Chişinău, 0,3 km în amonte
r.Bîc – mun.Chişinău, 4,0 km în aval (or.Sîngera)
r.Bîc –s. Gura Bîcului

r.Botna – or.Căuşeni, în amonte
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S, AB UA,MT
O, CI, TNMN,
AB RO
O, TNMN,CI
O,AB RO, MT
O,AB RO,
TNMN, CI, MT
O, AB RO, CI,
TNMN, MT
O, AB RO, MT
O, AB
RO,TNMN,
CI, MT
S
O
O
O
*
O
*
O, AB UA
*
O, AB UA
*
O
O
O

4
12
12
12
12
12
8
12
4
6
12
12
1
10
2
11
1
11
1
11
4
11

O

12

S, AB UA
O
*
O
O
O
O
O
O
O
O
O

4
12
3
11
11
12
3
7
12
12
11
11

1
36.
37.

2
62.
37.

38.

39.

39.
40.
41.
42.
43.

41.
46.
43.
61.
60.

3
r.Botna – s. Chiţcani, în aval

r.Ichel – s.Goian, 0,2 km în aval
r.Dunărea – s.Giurgiuleşti, în aval de punctul
hidrometric
r.Cubolta – s.Mărăşeşti, în aval
r.Lăpuşna – s.Sărata Răzeşi
r.Sărata – s.Vîlcele, în aval
r.Cahul, s.Etulia – Nouă, în aval
r.Ialpug, s.Mirnoe, la pod

4
O
O

5
9
11

O

12

O
S
S
S
S, MT

11
4
1
4
4

12

Lacuri de acumulare
1.

101

Lac de acumulare Costeşti - pe r.Prut, or.Costeşti

O, AB, CI,
TNMN, MT

2.

102

La de acumulare Dubăsari – pe r.Nistru, or.Rezina

O

3.

103

Lac de acumulare Dubăsari – pe r.Nistru,
or.Dubăsari

O

4.

104

La de acumulare Ghidighici – pe r.Bîc, or.Vatra

O

5.

106

6.

107

7.
8.

Lac de acumulare Comrat – pe r.Ialpug,
mun.Comrat, în amonte
Lac de acumulare Taraclia – pe r.Ialpug,
or.Taraclia, 2,0 km de la oraş

S
S

11
12
12
4
4

109

Lac natural Beleu – pe r.Prut, s.Slobozia Mare

S

4

110

Lac natural Manta – pe r.Prut, s.Manta

S

4

Explicaţii la abrevieri:
S – Monitoringul de supraveghere;
O – Monitoringul operaţional;
AB – Monitoringul în baza Acordului Bilateral;
CI – Monitoringul în baza Convenţiei Internaţionale (“ Convenţia de cooperare pentru protecţia şi
utilizarea durabilă a fluviului Dunărea”);
TNMN – Monitoringul în secţiunile reţelei de Monitoring Transnaţional;
MT-Monitoringul Transfrontalier
DCA-Directiva Cadru a apelor 60/2000
*nu au fost prevăzute în Programul de Activitate

EXPLICAŢII LA ANEXA 1

Pentru subsistemul rîuri au fost stabilite următoarele tipuri de programe de
monitoring:
- Programul de monitoring de supraveghere (S): acest program constituind baza evaluării stării
globale a apelor. Sunt monitorizate 9 secţiuni, având frecvenţa de 4 / an pentru indicatorii fizico chimici;
- Programul de monitoring operaţional (O): Sunt monitorizate 29 de secţiuni, având frecvenţa de
12 ori/ an pentru indicatorii fizico – chimici;
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- Programul în cadrul Convenţiilor Internaţionale (CI) şi Programul în cadrul Acordurilor
Bilaterale (AB):
- Colaborare bilaterală cu România în 7 secţiuni de monitoring : s. Şireuţi, or.Costeşti
(baz.Costeti-Stînca), or.Ungheni, s.Valea Mare, or.Leova, or.Cahul, s.Giurgiuleşti, după 26
indicatorii fizico - chimici;
- Colaborare bilaterală cu Ucraina în 3 secţiuni de monitoring: pe r.Prut- s.Criva,pe r.Nistru –
or.Otaci, s. Palanca, după 22 indicatorii fizico – chimici;
- Programul în cadrul reţelei transnaţionale( TNMN) (Transnational Monitoring Network):sunt
monitorizate 6 secţiuni pe r. Prut: s. Şireuţi, or.Costeşti (baz.Costeti-Stînca), s.Branişte, s.Valea
Mare, or.Leova, s.Giurgiuleşti pentru 56 indicatorii fizico – chimici inclusiv şi substanţelor
prioritare.

Pentru subsistemul lacuri şi acumulările de apă au fost stabilite următoarele
tipuri de programe de monitoring:
a) programul de monitoring de supraveghere (S): acest program constituind baza evaluării stării
globale a apelor. Sunt monitorizate 4 secţiuni, având frecvenţa de 4 / an pentru indicatorii fizico chimici (4 acumulări de apă).
b) programul de monitoring operaţional (O): Sunt monitorizate 4 secţiuni în 3 acumulări de apă,
având frecvenţa de 12 / an pentru indicatorii fizico - chimici.
La punctele de observaţii conform unui program operaţional (O), monitoringul se
desfăşoară lunar pentru condiţiile generale, care include următorii 17 indicatori: debitul apei,
temperatura, pH, conţinutul oxigenului dizolvat, saturaţia, CBO5, suspenzii totale, ionii de
amoniu, nitriţi, nitraţi, fosfaţi şi fosfor total, azotul mineral, conductivitatea, Cl; SO-4,
Transparenţa şi trimestrial substanţele fizico-chimice suplimentare.
Programul de supraveghere (S) în fazele generale ale regimului hidrologic observaţiile se
desfăsoară dupa condiţiile generale (17 indicatorii), şi substanţele fizico-chimice suplimentare.
În cadrul reţelei transnaţionale( TNMN) (Transnational Monitoring Network) lunar se fac
investigaţii asupra conţinutului a cantitaţii restante de pesticide organoclorurate (POC-α-, β- , γHCH, DDT, DDD, DDE, Aldrin Dieldrin, Endosulfan,Alachlor), HPA (Hidrocarburi
poliaromatice-8) şi conţinutului de BPC (bifenili policloruraţi -7) - substanţele prioritare conform
DCA).
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Anexa 2

CRITERIILE DE APRECIERE A POLUĂRII
APELOR DE SUPRAFAŢĂ
Ingredientul
1

Unitate de Criteriul limitat al poluării
măsură

2

3

CMA

4

5

Indicatorii regimului de oxigen şi altor gaze
1. Oxigen dizolvat

mgO2/l

2. Saturaţia de
oxigen

%

cerinţe generale

în ultima perioadă a iernii nu mai puţin de 4.0; în cea
de vară (deschisă) nu mai
puţin de 6.0 mgO2/l

3,0

3. CBO5

mgO2/l

cerinţe generale

4. CCOCr,

mgO2/l

Nu se ia în consideraţie la 15,0
determinarea categoriei apei

5. CO2

mg/l

6. CO3--

mg/l
Indicatorii fizici

7. Temperatura

0

8. Transparenţa

cm

C

9. pH (reacţia
activă a
concentraţiei
ionilor de
hidrogen)
10.

Suspensii totale

mg/l

11. Conductibilitatea

µS/cm

12.

Coloraţia

grade

13.

Culoarea

Nu se ia în consideraţie la
determinarea categoriei apei
«-»
«-»

6,5 – 9,5

Cerinţe generale

Nu mai mult de 0,75 mg/l
faţă de conţinutul de fon

14. Mirosul
15. Debitul apei

m3/sec.
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1

2

3

4

5

Elemente biogene
16. Ioni de amoniu
(NH4+)

mgN/l

Toxicologic

0,5; 0,39 mg/l N- (NH4 +)

17. Ioni nitraţi
(NO3-)

mgN/l

sanitaro-toxicologic

40,0; 9,0 mg/l N-(NO3-)

18. Ioni nitriţi
(NO2-)

mgN/l

Toxicologic

0,08; 0,02 mg/l N- (NO2-)

19. Azot mineral

mgN/l

Nu se ia în consideraţie la
determinarea categoriei apei

20. Fosfor mineral

mg/l

«-»

21. Fosfor total

mg/l

«-»

22. Siliciu (Si )

mg/l

«-»

0,2

Metale
23. Fier total (Fe)

mg/l

Organoleptic

0,1

24. Cupru (Cu)

mg/l

Toxicologic

0,001

25. Zinc (Zn)

mg/l

«-»

0,01

26. Nichel (Ni)

mg/l

«-»

0,01

27. Plumb (Pb)

mg/l

«-»

0,03

28. Cadmiu (Cd)

mg/l

«-»

0,01

29. Crom (Cr)

mg/l

«-»

Cr+6 – 0,02, Cr+3 – 0,005

Poluanţi organici
23. Produse
petroliere
24.

Fenoli

25. Detergenţi
anioni activi
26.

mg/l

Bifenili
policloruraţi
(BPC)

mg/l

gospodăria piscicolă

0,05

«-»

0,001

Toxicologic

0,1

mg/l

Pesticide organoclorurate
HCH izomeri:
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Absenţă totală

1

2

3

4

27. Alfa

µg/l

Toxicologic

28. Beta

µg/l

«-»

29. Gama

µg/l

«-»

30. DDT

µg/l

«-»

31. DDD

µg/l

«-»

32. DDE

µg/l

«-»

5

Ioni principali
33. Calciu (Ca)

mg/l

sanitaro-toxicologic

180,0

34. Magneziu (Mg)

mg/l

«-»

40,0

35. Natriu (Na)

mg/l

«-»

120,0

36. Sulfaţi

mg/l

«-»

100,0

36. Cloruri

mg/l

«-»

300,0

37. Mineralizarea

mg/l

cerinte generale

1000,0

38. HCO3
(alcalinitatea)

mg/l

«-»

39. Kaliu (K

mg/l

«-»

40. Na +K

mg/l

41. Duritatea,

mg-ecv/l « - »

42. Reziduu fix

mg/l

50,0
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Anexa 3
CRITERIILE DE APRECIERE A CALITĂŢII
APELOR DE SUPRAFAŢĂ CONFORM IPA

Clasa calităţii apei

IPA

Schimbările IPA pentru
determinareartendinţei
calităţii apei, %

I – foarte curată

0.2

100

II – curată

0.2 – 1

50

III – moderat poluată

1–2

30

IV – degradată

2–4

25

V – poluată

4–6

20

VI – foarte poluată

6 – 10

15

VII – extrem de poluată

10>
Anexa 4

LIMITELE DE DETECŢIE A PESTICIDELOR ŞI METALELOR GRELE
ÎN APELE DE SUPRAFAŢĂ

Nr/d.o

Ingredientul

Limita de detecţie
(µg/l)

1.

Alfa-HCH

0,002

2.

Beta-HCH

0,01

3.

Gama-HCH

0,002

4.

DDT

0,02

5.

DDE

0,005

6.

DDD

0,01

7.

Plumb

3,0

8.

Nichel

3,0

9.

Cupru

3,0

10.

Zinc

3,0

11.

Cadmiu

0,5
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