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Cantitatea apei pe planetă este estimată la 1,338 mld km3, din care doar 2,57% este apă dulce. Însă, din apele dulci 

lichide doar 3% se estimează ca fiind prelevabile pentru consumul uman, cantitate foarte mică, ţinându-se cont de creşte-
rea continuă a consumului de apă în ultimele decenii. De exemplu, consumul global de apa s-a triplat din 1950 până în 
1990, iar în perioada a. 1990-1995 acesta a crescut de şase ori. Problemele ce vizează cantitatea şi calitatea apei sunt 
legate de distribuirea ei inegală pe glob, reducerea cantităţii de apă potabilă, poluarea în creştere cu substanţe organice, 
compuşi ai azotului, metale etc. Rezultatele scontate pot fi atinse doar prin responsabilizarea tuturor cetăţenilor Republicii 
Moldova. Acest studiu vine să argumenteze importanţa examinării calităţii apei, stabilirii unor cauze de poluare, să implice 
populaţia în activităţi de prevenire şi reducere a poluării. 
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ASPECTS OF THE ARGUMENTATION OF ACCOUNTABILITY FOR THE QUANTITY AND 
QUALITY OF WATER 
The quantity of water on the planet is estimated at 1,338 million km3 of which only 2,57% is freshwater. But from 

liquid freshwater, only 3% is expected to be taken for human consumption, which, in fact, is in growing. For example, 
global water consumption has tripled from 1950 to 1990 and in the period of 1990-1995 years it increased six times. 
Problems related to water quantity and quality are related to its uneven distribution around the globe, by reducing the 
amount of potable water, increasing pollution with organic substances, nitrogen compounds, heavy metals, etc. Water 
quality can be improved only by empowering all citizens in the Republic of Moldova, by motivating them to get involved 
in all activities to protect waters in the territory. This study comes to argue the importance of examining water quality, 
listing the causes of pollution, involvement in all activities to prevent and reduce pollution. 

Keywords: quantity and quality of water, protection, pollution, consumption, accountability. 
  
 
Introducere 
Spre deosebire de alte resurse naturale de pe Terra (cărbune, petrol, gaz natural), flora şi fauna, pe care 

omenirea le consumă reducând volumul lor, apa se menţine într-o cantitate relativ constantă, ceea ce este o 
realitate foarte importantă, ţinându-se cont de necesitatea ei vitală. Explicaţia menţinerii stabile a cantităţii de 
apă vine din faptul că celelalte resurse naturale, la utilizarea lor, se supun transformărilor chimice ireversibile, 
pe când apa, în temei, este un agent de însoţire fizică sau de recuperare vitală în diverse procese naturale. De 
exemplu, în cadrul fotosintezei, apa, legându-se cu dioxidul de carbon, formează oxigen şi hidraţi de carbon, 
care, la rândul lor, fiind consumaţi, se transformă în CO2 şi H2O. 

Problemele ce ţin de cantitatea şi calitatea apei sunt legate de distribuirea ei inegală pe glob, de reducerea 
cantităţii de apă potabilă, de poluarea în creştere etc. Cea mai mare sursă de apă dulce din lume, reprezentând 
mai mult de 97% din toate rezervele de ape dulci disponibile pe glob, sunt apele subterane, care în temei nu 
sunt accesibile. Potrivit recentului Raport al UNESCO, cca un miliard de oameni trăiesc în zone cu deficit de 
apă, numărul acestora fiind în creştere. Pentru a asigura condiţiile necesare de întreţinere stabilă a resurselor 
acvatice, se cere contribuţia nu doar a agenţiilor din domeniu, ci, mai ales, este necesară informarea perma-
nentă şi responsabilizarea fiecărui locuitor de pe glob.  

Apa pe Terra. Cantitatea apei pe planetă este estimată la 1,338 mld km3. Studiul periodic al procesului  
de formare şi al celui de consum al apei demonstrează că în hidrosferă 97,42% de apă este în formă lichidă, 
2,57% – în stare solidă şi circa 0,00001% – în stare gazoasă, variind şi ea de-a lungul erelor geologice, în 
dependenţă de temperatură. Din cantitatea totală de apă, 97,43% aparţin oceanelor, lacurilor sărate, mărilor 
interioare şi doar 2,57% este apă dulce, dintre care 30% sunt ape subterane, 50% – ape de suprafaţă staţio-
nare şi 20% – ape de suprafaţă curgătoare. Gheţarii şi calotele de gheaţă constituie 29.200 mii km3 (2,14% 
din hidrosferă). Însă, din apele dulci lichide doar 3% se estimează ca fiind prelevabile pentru consumul uman, 
cantitate foarte mică, ţinându-se cont de creşterea continuă a consumului de apă în ultimele decenii [13,14]. 
Râurile şi lacurile reprezintă sursele principale pentru apa folosită zilnic în activitatea umană [15]. 
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Consumul global de apă. Cu toate că volumul apei dulci accesibile pentru populaţie este redus, totuşi 
consumul global de apă s-a triplat din 1950 până în 1990, iar în perioada a. 1990-1995 acesta a crescut de 
şase ori. Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru acoperirea nevoilor directe ale populaţiei 
sunt necesare minimum 100 l de apa pe zi pentru fiecare locuitor. Apa este utilizată şi în activităţile industri-
ale, agricole. De exemplu, pentru producerea unei tone de hârtie sunt necesari 250.000 l, a unei tone de carne – 
10.000 l, a unei tone de zahar – 100.000 l de apa, pentru producerea unui litru de bere se pierd 30 l de apa. 
Apa este utilizată şi în agrozootehnie, pentru îngrijirea animalelor etc.[16]. 

Poluarea apei. În prezent, una dintre cele mai frecvente probleme legate de calitatea apei este poluarea cu 
azot şi fosfor, cauzată de utilizarea excesivă a îngrăşămintelor. Acestea, evident, afectează apele subterane şi 
duc la eutrofizarea apei dulci şi a ecosistemelor marine. La poluarea apei contribuie pesticidele, precum şi 
micropoluanţii, cum ar fi metalele grele, produsele farmaceutice şi nanomaterialele. Sursele de poluare cu 
compuşi ai azotului sunt digestiile animaliere, apele uzate neepurate, deşeurile menajere şi industriale depo-
zitate neadecvat şi îngrăşămintele cu azot utilizate în exces.  

Adunarea Generală a ONU a nominalizat anii 2005-2015 drept Deceniul Internaţional „Apa pentru 
viaţă” cu scopul de a spori nivelul cunoştinţelor, fapt ce necesită acţiuni reale:  

• optimizarea gradului de informare referitor la problemele apei pe Terra; 
• crearea condiţiilor pentru realizarea programelor şi proiectelor de protecţie a apelor; 
• asigurarea atingerii scopurilor stipulate la nivel naţional şi mondial. 
Calitatea apei utilizate în scop potabil este una dintre problemele prioritare ale omenirii ce necesită solu-

ţionare comună.  
Rezultate şi discuţii 
Consumul apei în Republica Moldova. Aprovizionarea cu apă a populaţiei Republicii Moldova este în 

mare parte din Nistru – 83,6%, Prut – 1,0%, ape subterane – 15,2%, din alte surse – 0,2% (Fig.1).  
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Fig.1. Sursele de aprovizionare cu apă a populaţiei Republicii Moldova. 

 
S-a constatat că asigurarea cu apă în republică (mii m3/an/locuitor) este de 2,8 ori mai mică în comparaţie 

cu gradul de aprovizionare în Uniunea Europeană, menţinându-se la acelaşi nivel ca în România (Fig.2) [11]. 
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Fig.2. Asigurarea cu apă în Republica Moldova, România şi în Uniunea Europeană, mii m3/an/locuitor. 
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Rezervele apelor de adâncime constituie în total 1100 mil. m3, iar cele aprobate ca apă bună pentru nece-
sităţi economice sunt de doar 255 mii m3/zi. Aproximativ 40% din populaţia rurală se alimentează cu apă din 
straturile subterane cu presiune hidrostatică (6 200 sonde) şi din primul strat freatic (cca 250 mii de fântâni şi 
izvoare). Din cantitatea totală de ape subterane de pe teritoriul republicii doar 50% pot fi utilizate în scopuri 
potabile fără tratare prealabilă. 

Calitatea apei. În Republica Moldova a intrat în vigoare Legea apelor [6], în care se stipulează că protecţia 
apelor are o importanţă decisivă pentru societate şi mediul înconjurător. În acest scop, se prevede: 

• interzicerea poluării (art. 34), controlul folosinţei (art.56) şi poluării apelor (art.57); 
• interzicerea substanţelor prioritar periculoase (art.35) ce nu pot fi deversate; 
• respectarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape (art.37); 
• respectarea cerinţelor de epurare şi reglementare a deversării apelor uzate (art.39-41).  
Un element structural în Lege, important pentru societate, este obţinerea, respectarea şi transparenţa 

informaţiei despre calitatea apelor de suprafaţă, a celor subterane şi a zonelor protejate. Legea apelor prevede 
informarea şi consultarea activă a societăţii civile, în urma căreia este aşteptată contribuţia tuturor subiecţilor 
(cetăţeni, agenţi economici etc.), în minimalizarea sau chiar stoparea poluării apelor/mediului. Sunt conside-
rate utile cercetările ştiinţifice în domeniul protecţiei apelor, rezultatele cărora ar constitui un suport valoros 
pentru lucrările de reabilitare a râurilor din republică, precum şi pentru identificarea zonelor vulnerabile la 
efectele schimbărilor climatice.  

Cercetări ştiinţifice. Deşi cantitatea de apă în Republica Moldova este relativ mare, consumul direct al 
apei în scopuri potabile şi industriale este redus din cauza nivelului înalt de poluare cu substanţe organice, 
compuşi ai azotului, metale grele etc. 

De la începuturi. Studiul apelor în Republica Moldova a început în anii ´70 ai sec. XX. Un luptător înflă-
cărat pentru protejarea apelor – bogăţia republicii, pentru dezvoltarea de tehnologii moderne de epurare a ape-
lor (naturale şi reziduale), pentru gestionarea corectă a deşeurilor a fost renumitul savant Valeriu Ropot, şef 
al Laboratorului de Chimie a Apei, vicedirector al Institutului Naţional de Ecologie. V.Ropot a organizat şi  
a participat la expediţii ştiinţifice pe fl. Nistru şi Dunăre, r. Prut şi alte râuri mici din Republica Moldova.  
A studiat calitatea apei multor izvoare şi fântâni. Una dintre sarcinile primordiale a fost evaluarea calităţii 
mineralelor naturale – luturile, utilizate pentru epurarea apelor reziduale din industria de prelucrare a vinului. 
A publicat cca 200 de lucrări în reviste ştiinţifice de prestigiu şi 20 brevete de autor privind metodele de ana-
liză şi tehnologiile de epurare şi potabilizare a apelor de suprafaţă şi subterane, de gestionare a deşeurilor. 

Valeriu Ropot s-a pronunţat împotriva construirii canalului Dunărea-Nisporeni (pentru care s-au cheltuit 
sume fabuloase), construcţie care s-a dovedit a fi cu efect negativ pentru ţară. El a fost înalt apreciat ca parte-
ner în proiecte internaţionale bilaterale datorită profesionalismului său, deschis şi activ, mereu un „pionier de 
noi idei şi argumente profunde”.  

Ulterior, în scopul asigurării protecţiei apelor subterane împotriva poluării, au fost realizate cercetări vizând 
calitatea apelor din republică, inclusiv în cadrul Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management 
ale calităţii apelor” (conducător, acad. Gh.Duca). 

Cercetările efectuate în perioada a. 2009-2012 denotă că afluenţii Răut, Ichel, Bâc şi Botna au impact 
asupra compoziţiei chimice şi a capacităţii de autopurificare a apelor nistrene. Acest impact se manifestă prin 
schimbarea compoziţiei ionice şi mărirea durităţii apelor nistrene, îmbogăţirea cu elemente biogene şi sub-
stanţe organice. Aceste ape conţin cantităţi apreciabile de substanţe reducătoare ce contribuie la formarea 
stării nefavorabile pentru hidrobionţi [1]. Particularităţile privind formarea compoziţiei chimice a apelor 
Nistrului de Mijloc în limitele Moldovei se manifestă printr-o descreştere moderată şi continuă a valorii medii 
multianuale a mineralizării – de la 389 ± 16,8 până la 347,3 ± 17,6 mg/dm3 pe cursul râului de la Naslavcea 
până la barajul Dubăsari [3]. Astfel, s-a constatat că apa râurilor mari în republică este de nivelul II de cali-
tate, iar în aval de deversările apelor reziduale orăşeneşti (or. Otaci, Soroca – fl. Nistru; or. Unghen – r. Prut) 
şi la confluenţa cu râurile mici poluate (Bâc, Răut etc.) este de calitatea clasei III. Apa din râurile mici este 
de clasa III–V de calitate [3,6,7]. Motivul poluării este numărul mic de staţii de epurare biologică a apelor 
reziduale şi eficienţa nesatisfăcătoare a epurării. De exemplu, în 2012 în total pe Republica Moldova au fost 
evacuate 122,25 mil. m3 de ape reziduale [8].  

Prin studiul calităţii apei din izvoarele şi cişmelele amplasate în 160 de localităţi din raioanele Rezina, 
Şoldăneşti, Teleneşti, Orhei, Călăraşi, Străşeni, Criuleni, Anenii Noi, Ialoveni, Căuşeni şi Ştefan Vodă (bazinul 
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hidrografic al fl. Nistru) se atestă un nivel înalt de poluare a apei cu nitraţi de la 4 până la 65% din izvoarele 
monitorizate pe raioane, conţinutul cărora depăşeşte de 1-5 ori concentraţia maximal admisibilă (CMA). 
Cota izvoarelor şi cişmelelor, apa cărora este poluată cu nitraţi, este cea mai mare în r-nul Anenii Noi (50%) 
şi cea mai mică în r-nul Cantemir (9%) [5,7,9,10], fiind creată baza de date a calităţii apei izvoarelor şi cişme-
lelor studiate din bazinul fl. Nistru [12]. 

Evaluând gamă largă de probleme legate de gestionarea apelor subterane, probleme care sunt caracteris-
tice pentru majoritatea ţărilor din Europa de Est, au fost identificate ameninţările care ar putea apărea în lipsa 
cooperării între ţări şi măsurile adecvate pentru a gestiona resursele de apă comune din regiune, folosind expe-
rienţa în vederea managementului integrat al acviferelor transfrontaliere (cercetare, monitorizare şi analiză a 
datelor), în special pentru apele subterane. Cunoştinţele şi experienţa ar fi utile factorilor de decizie pentru a 
sprijini procesele decizionale de mediu în zonele de frontieră privind managementul apelor subterane [2]. 

Concluzii 
Aspecte de responsabilizare. Rezultatele scontate pot fi atinse doar prin responsabilizarea tuturor cetăţe-

nilor Republicii Moldova. În ce măsură aceştia se implică în activităţile de protejare a apelor? Acest material 
a servit drept suport pentru prezentare în cadrul Seminarului Republican Ştiinţifico-Metodic al profesorilor 
de chimie din licee (cca 40 de instituţii). Prezenţii la seminar au concluzionat că este de datoria noastră, a 
fiecăruia, să ne gândim la protecţia mediului în care trăim, indiferent cine suntem – lingvişti, biologi, 
chimişti, geografi, economişti etc. Cadrele didactice urmează să stabilească sursele locale de poluare, să 
educe elevii şi să-i mobilizeze la activităţi de protejare a mediului din teritoriul în care se află. 

O altă problemă pentru Republica Moldova este rezerva scăzută de apă pe cap de locuitor. Se pătrunde 
oare fiecare cetăţean de necesitatea de a economisi apa, de a o consuma cu multă grijă? În ţările dezvoltate 
orice copil are în subconştient grija că trebuie să consume apa cu mare economie, nu de aceea că familia va 
achita scump, ci pentru că apa este o valoare inestimabilă şi nu trebuie să fie risipită.  

În prezent, problema alimentării populaţiei republicii cu apă şi sanitaţie a fost inclusă în Planul de acţiuni 
pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028). 
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