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Poluarea excesivă a mediului înconjurător a bazinului acvatic este o problemă ecologică prioritară pentru or. 

Tighina. Toate componentele mediului sunt poluate, ceea ce contribuie la contaminarea produselor agricole. Poluarea 

bazinului acvatic are o acţiune considerabilă asupra sănătăţii populaţiei, iar cea mai sensibilă grupă de vârstă la 

poluare fiind copiii şi bătrânii. 

 

Excessive pollution of the environment of the basin aquatic is an ecological problem or priority for Tughina town. 

All environmental components are polluted environment which contributes to the contamination of agricultural 

products. Basin Water pollution has a significant action on health and age group most sensitive to pollution are 

children and the elderly. 

 

Despre calităţile miraculoase ale apei ştiau încă strămoşii noştri cei mai îndepărtaţi. Nu în zadar, în 

multe legende şi mituri populare, se spune că apa este izvorul vieţii. Într-adevăr, starea sănătăţii populaţiei şi 

nivelul sanitaro-epidemiologic al localităţilor depind, în mare măsură, de cantitatea şi calitatea resurselor 

acvatice disponibile, protecţia şi conservarea lor devenind un obiectiv major al multor state din lume. Pentru 

Republica Moldova, considerată drept ţară cu deficit de ape dulci, aceasta a ajuns un imperativ al zilei. 

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, starea ecologică a râurilor [6] şi, în special, a 

râuleţelor din republică este alarmantă. 

Conţinutul ridicat de nitraţi, nitriţi, cloriţi, fluoruri, metale grele şi alte substanţe nocive depistate în râurile 

mici şi, implicit, în fântâni şi izvoare influenţează negativ starea sănătăţii populaţiei, mai ales a celei din zona 

rurală. Numeroasele maladii precum dizenteria, salmoneloza, bolile diareice acute, hepatita virală, holera, 

tuberculoza sunt cauzate de calitatea proastă a apei potabile. În afară de faptul că repercusiunile acestor boli pot 

deveni cronice, pentru tratarea lor se sustrag mijloace financiare adăugătoare din bugetele familiilor.  

În apa poluată nu există condiţii pentru menţinerea şi dezvoltarea biodiversităţii, dispar majoritatea 

organismelor acvatice, în special macronevertebratele, rămânând să supravieţuiască doar speciile tolerante la 

poluare, inclusiv bacteriile patogene, periculoase pentru organismul uman. Odată încălcat, echilibrul ecologic 

al ecosistemelor acvatice [3] se restabileşte foarte greu. Din aceste considerente, este important să 

conştientizăm că asigurarea protecţiei şi conservării durabile a apelor mici şi a diversităţii lor biologice este 

imposibilă, dacă nu schimbăm atitudinea şi comportamentul față de ceea ce ne-a oferit natura. 

Fluviul Nistru – principala arteră acvatică a Republicii Moldova, joacă un rol vital în aprovizionarea 

populaţiei cu apă potabilă, în asigurarea necesităţilor agriculturii, industriei şi, în general, în dezvoltarea 

durabilă a ţării. Concomitent, fluviul Nistru reprezintă sursa principală de aprovizionare cu apă potabilă a 

unor localităţi ale Ucrainei, inclusiv a regiunii Odesa, sursa ce determină existenţa unor zone umede de 

importanţă internaţională, precum şi starea ecosistemului Mării Negre. 

Schimbările nefaste ale regimului ecosistemelor acvatice, de rând cu alţi factori ecologici globali, 

regionali şi locali, pun în pericol dezvoltarea durabilă a umanităţii. Astfel, ţările riverane bazinului fl. Nistru 

sunt impuse să întreprindă un şir de acţiuni, cercetări ştiinţifice orientate atât spre minimizarea acestor 

schimbări, a poluării bazinului acvatic, cât şi a consecinţelor posibile asupra sănătăţii populaţiei.  

Actualmente, în Republica Moldova principalele surse de apă potabilă sunt: fluviile Nistru (56%) şi Prut 

(16%), 120-130 mii de fântâni, dintre care 68.579 sunt folosite ca surse descentralizate de apă potabilă, 6.600 

– fântâni arteziene, 600 de izvoare, peste 3.000 de lacuri şi iazuri.  

Circa 1,5 mil. de locuitori se alimentează cu apă din peste 132.000 de fântâni şi izvoare săpate şi 

amenajate manual sau mecanic. Totodată, în mediul rural, numai 17% din populaţie se alimentează cu apă 

potabilă prin sisteme centralizate. Această situaţie se va păstra, din păcate, şi pe viitor, deoarece Republica 

Moldova nu dispune de sisteme centralizate de alimentare a populaţiei cu apă potabilă, aşa cum se face în 

ţările avansate din Europa – Germania, Olanda, Anglia, Norvegia, Elveţia, unde toată populaţia este asigurată 

cu apă potabilă prin sisteme centralizate. 
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Necesitatea elaborării unei concepţii ştiinţifice practic argumentată în legătură cu lipsa unei viziuni clare 

asupra activităţii de protecţie a mediului la etapa actuală de tranziţie a Republicii Moldova, şi datele 

contradictorii privind gravitatea stării mediului şi cele ce caracterizează sănătatea şi longevitatea populaţiei, fac 

necesar să se studieze problemele ecologice şi urbanistice ale oraşelor situate în bazinul Nistrului Inferior.  

În urma cercetărilor efectuate împreună cu specialiştii de la Ministerul Mediului, a fost evidenţiat şi 

evaluat cantitativ şi calitativ biotopul bazinului fluviului Nistru, au fost specificate procesele şi condiţiile de 

dezvoltare a biocenozei, produsele rezultate din aceste procese, condiţiile de infiltrare, absorbţie, oxido-

reducere, hidratarea acestor substanţe, fiind determinat şi aportul lor la determinarea apei.  

În scopul argumentării ipotezei privind combaterea sau neutralizarea fenomenului de poluare, sunt 

necesare cercetări ştiinţifice de laborator şi pe teren, care nu pot fi efectuate fără suport financiar şi material. 

Scopul lucrării: elaborarea strategiei protecţiei mediului la etapa actuală în localităţile din regiunea 

Nistrului Inferior şi elucidarea problemelor şi activităţilor prioritare, regenerarea şi protecţia mediului şi 

propunerea soluţiilor pentru ameliorarea situaţiei ecotoxicologice a bazinului fl. Nistru. 

Cercetările au fost începute în anul 2012, materialele şi informaţiile folosite în lucrare cuprind perioada 

anilor 2012-2013. Ca bază materială şi tehnică au servit laboratoarele şi aparatajul serviciului „Hidrometeo”, 

Ministerului Mediului, Institutului Naţional de Ecologie şi Geografie, Laboratorul Igiena Copilului şi 

Adolescentului, de asemenea, laboratoarele Agenţiei Ecologice [10]. 

Resursele acvatice constituie o proprietate naţională, de aceea protecţia şi utilizarea raţională a lor 

rămâne a fi o problemă la nivel atât naţional, cât şi local. Direcţiile principale rămân a fi: aproximarea 

legislaţiei naţionale la Directivele UE, stabilirea managementului integrat al apelor pe principiul bazinul, 

atragerea investiţiilor în sectorul respectiv [9].  

Starea componentelor de mediu influenţează direct calitatea vieţii şi sănătăţii populaţiei. Impactul 

activităţilor antropice asupra ecosistemelor naturale provoacă dezechilibrul acestora și poate conduce la 

schimbări ireversibile.  

Principalele surse de alimentare cu apă a Republicii Moldova sunt fl. Nistru, care acoperă cca 54% din 

cantitatea totală de apă, fl. Prut – 16%, alte surse de apă de suprafaţă – 7% şi surse de apă subterană – 23%. 

Aprovizionarea cu apă mai are loc şi din cca 5000 de sonde de foraj şi din 132 mii de fântâni cu alimentare 

din pânza freatică [2].  

Stocul mediu multianual al râurilor ţării este estimat la 13,2 mld. m
3
, cu o distribuţie neuniformă în timp 

şi spaţiu. Nistrul acoperă 77-80% din aceste resurse. Rezerva de ape subterane este estimată la cca 2,8 mld. 

m
3
, deci teoretic potenţialul de apă este de cca 16 mld. m

3
, ceea ce înseamnă 3.700 m

3
/locuitor pe an. Însă 

potenţialul disponibil este de aproximativ 1.100 m
3
/locuitor pe an, ceea ce situează Republica Moldova 

printre ţările cu resurse de apă relativ sărace. 

Republica Moldova dispune de o mare varietate de ape minerale şi de masă care sunt extrase şi folosite 

ca produs alimentar şi în scopuri curative, precum şi pentru export. 

Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă este efectuată în 52 de puncte de control, amplasate pe 17 

râuri şi 9 bazine acvatice şi limanul Cuciurgan, conform celor 49 de indicatori hidrochimici şi 5 grupe de 

elemente hidrobiologice [2].  

Conform investigaţiilor, calitatea apelor fluviului Dunărea şi Nistrului, şi Prutului pe parcursul ultimilor 

ani n-a suferit schimbări esenţiale şi se încadrează între clasele II şi IV de calitate. Regimul de oxigen a fost 

în general satisfăcător, cu excepţia unor cazuri de insuficienţă a oxigenului dizolvat în lunile de vară [8]. 

Pe parcursul perioadei menţionate, s-a observat o tendinţă de îmbunătăţire nesemnificată a calităţii 

apelor de suprafaţă. 

Cât priveşte râurile mici, apa din ele continuă să rămână intens poluată (clasele III-IV după indicii hidro-

logici), cu evidenţierea unei tendinţe alarmante de înrăutăţire a calităţii şi cu toate pericolele ce rezultă pentru 

sănătatea populaţiei. În unele cazuri, apa acestor râuri depăşeşte concentraţia maximal admisibilă (CMA) de 

zeci de ori, fapt cauzat, în mare măsură, de creşterea volumului deversărilor de ape reziduale neepurate. 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat monitorizează şi componenţa chimică a depunerilor atmosferice. 

Reţeaua naţională de observaţii asupra precipitaţiilor atmosferice a fost creată în baza a 8 staţii meteorologice 

amplasate în localităţile: Chişinău, Tiraspol, Cahul, Râbniţa, Leova, Dubăsari, Camenca şi Corneşti. În pro-

bele de precipitaţii au fost analizaţi 6 ioni principali: SO4
2-

, Cl
-
, HCO

3
-, Ca

2+
, Mg

2+
, NH4

+
, precum şi pH [4]. 
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Analiza variaţiei concentraţiilor ionilor în precipitaţiile atmosferice, determinate în perioada a. 2006, 

demonstrează că valorile maxime ale acestora s-au înregistrat la staţiile: Râbniţa, Leova, Corneşti în lunile de 

primăvară şi la staţiile Camenca, Cahul şi Chişinău în lunile de toamnă, iar la staţia din or. Tiraspol 

concentraţii sporite s-au atestat atât în lunile de primăvară, cât şi de toamnă. 

Pe parcursul anului 2013, valorile medii lunare ale pH-ului, în probele colectate, n-au variat esenţial şi 

demonstrează prezenţa precipitaţiilor acide pe teritoriul ţării. Staţiile la care precipitaţiile acide (pH<5,6) au fost 

înregistrate cel mai des sunt Leova şi Dubăsari, ambele situate în zone supuse influenţei fluxurilor 

transfrontaliere de poluanţi [2]. 

Monitorizarea apelor subterane a fost efectuată pe tot teritoriul republicii la 160-180 sonde de observaţie. Au 

fost întocmite hărţi despre starea reală şi nivelul apelor subterane în condiţii naturale. 

Analiza calităţii apelor subterane denotă că apa multor sonde arteziene conţine ioni de amoniu, nitraţi, nitriţi 

în cantităţi considerabile, uneori depăşind valorile CMA. În unele raioane din sudul ţării, conţinutul înalt de 

compuşi ai azotului, în apele subterane, poate fi cauzat şi de factori naturali. Potrivit situaţiei la 01.01.2012, 

rezervele exploatate de ape subterane constituiau în ansamblu pe republică 3.468 mii m
3
/24 h [3]. 

Pe teritoriul ţării există cca 7 mii sonde exploatabile în diferite orizonturi acvifere. Multe dintre ele sunt în 

stare deplorabilă şi trebuie conservate, întrucât reprezintă surse potenţiale de poluare a acestor orizonturi. În 

prezent se efectuează inventarierea sondelor de exploatare. 

Starea apelor din fântâni pe întreg teritoriul ţării, conform rezultatelor Centrului Naţional Știinţifico-

Practic de Medicină Preventivă, nu corespunde standardului „Apă potabilă”, în medie 87% din probele de 

apă din stratul freatic conţin nitrați ce depăşesc de la câteva până la zeci de ori CMA [8]. 

Una din sursele importante de poluare o constituie depozitarea deşeurilor în apropierea surselor de 

apă, infiltrările de la gunoişti, staţionarea instalaţiilor de epurare a apelor reziduale, gropile improvizate de 

deşeuri menajere, latrinele, şanţurile arterelor stradale. 

Autorităţile publice centrale şi locale concomitent cu realizarea măsurilor prevăzute în „Programul de 

alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015”, contribuie la 

lichidarea surselor de poluare a apelor subterane prin realizarea unor măsuri concrete, cum ar fi: 

 Inventarierea sondelor arteziene şi conservarea sau lichidarea celor abandonate, deoarece unele dintre ele 

prezintă pericol de poluare a subteranului. 

 Modernizarea şi extinderea reţelei de monitoring a apelor subterane. 

 Evaluarea calităţii apelor subterane. 

 Extinderea reţelei şi capacităţii analitice a laboratoarelor în context cu cerinţele standardelor europene 

privind apa potabilă, utilizarea metodelor expres de analiză în condiţii de câmp [7]. 

În conformitate cu prevederile Decretului Preşedintelui privind desfăşurarea Săptămânii apei curate sub 

genericul „Apa – izvorul vieţii”, au fost elaborate planuri de acţiuni naţionale şi locale, conform cărora în 

2013 au fost curăţate 14.012 fântâni şi 678 de izvoare. 

De asemenea, în toate raioanele republicii a fost desfăşurat concursul „Cea mai amenajată sursă de apă 

potabilă din localitate”, în urma căruia au fost selectate pentru Concursul republican 73 de localităţi cu 42 

de fântâni şi 31 de izvoare. Pentru amenajarea şi salubrizarea fântânilor şi izvoarelor de pe teritoriul republicii, 

Ministerul în 2012 a alocat din mijloacele Fondului Ecologic Naţional suma de cca 3,3 mil. lei [8]. 

Ca izvoare de alimentaţie cu apă a nodului industrial Tighina servesc apele subterane din straturile cu 

alternare şi apele fluviului Nistru. Anume acestea sunt intensiv supuse influenţei antropice, ceea ce, în fine, 

se răsfrânge asupra calităţii lor. Calitatea apei scade din an în an, căci apa fluviului Nistru primeşte apele 

reziduale după purificare adăugându-le la cele primite în cursul său superior. Problema ocrotirii apelor în 

regiunea oraşului Tighina a devenit acută, cu toate că are o situaţie geografică mai favorabilă, în comparaţie 

cu alte localităţi [1]. 

Principalii poluanţi ai resurselor acvatice, atât de suprafaţă, cât şi a apelor freatice şi subterane 

(interstatale), sunt întreprinderile industriale ale oraşului. Procesul de impurificare a resurselor de apă are loc 

direct, prin folosirea ei în tehnologia de producţie, la răcirea agregatelor, diluarea soluţiilor chimice înainte 

de vărsarea lor în sistemul de canalizare. 

O altă cale de poluare este calea aerului. Emanând o cantitate imensă de substanţe poluante în atmosferă, 

o parte din ele se sedimentează în regiunile învecinate pe suprafaţa solului. În urma ploilor şi scurgerii de 
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suprafaţă, ele sunt parţial infiltrate în sol, ajungând în apele freatice, iar altă cantitate de pe suprafeţele 

asfaltate, acoperişuri, fiind spălate şi transportate în apele flufiului Nistru [2]. 
Este stabilit faptul că o influenţă evidentă asupra calităţii bazinelor acvatice o are scurgerea de suprafaţă 

de pe teritoriul întreprinderilor industriale ce, de regulă, nu sunt supuse procesului de purificare. Cercetările 
efectuate în raionul industrial al oraşului Tihgina au dat posibilitate de a urmări procesul formării scurgerii 
de suprafaţă în timpul ploilor, având la bază rezultatele scurgerii proceselor de sedimentare a degajărilor 
industriale în atmosferă, acumularea substanţelor poluante (praf, fenol) pe teritoriul uzinei de producere a 
materialelor izolate, conţinutul de fenol în adunările de pe suprafaţă în diferite locuri ale teritoriului uzinei. 
La aprecierea procesului de acumulare a produselor poluante pe teritoriul întreprinderii şi spălării lui cu 
scurgerea de suprafaţă, a fost folosită o metodă specială, ce a permis să fie incluşi parametrii focarelor de 
poluare, procesul de difuzie a substanţelor în atmosferă, acumularea şi transportarea substanţelor poluante de 
stratul de scurgere [9]. 

Rezultatele obţinute în cercetările dinamismului acumulării fenolului în sedimente au evidenţiat faptul 
că concentraţia fenolului, cantitatea prafului şi a altor substanţe sporeşte în legătură cu durata perioadei fără 
precipitaţii. La fel e stabilit faptul că odată cu apa este spălat din cantitatea sedimentată până la 40% de fenol, 
în primele cinci minute până la 17%. Odată cu scăderea degajărilor fenolului în atmosferă de la 5,45 până la 
0,29 g/sec, acumularea lui pe suprafaţă şi transportarea în bazinele acvatice se micşorează mai mult de 5 ori. 
S-a ajuns la concluzia că scăderea influenţei negative a scurgerii de suprafaţă de pe teritoriile întreprinderilor 
industriale asupra bazinelor de apă se poate înfăptui prin limitarea sau lichidarea deplină a degajărilor nocive 
în atmosferă, aplicarea culturii sanitare şi tehnologice la întreprinderile industriale. Procesul de poluare a 
rezervelor acvatice este înfăptuit şi de activitatea vitală şi comunală a populaţiei. 

Toate întreprinderile orașului Tighina evacuează substanţe poluante ca urmare a activităţii de producere 
spre staţia de purificare a oraşului, capacitatea căreia alcătuieşte 135 mii m

3
/zi.  

Acestea fiind clasificate în dependenţă de cantitatea şi specificul substanţelor poluante evacuate în 
bazinele de suprafaţă (prin spălarea de suprafaţă) şi spre staţia de purificare. Întreprinderile, la fel, pot fi 
divizionate după ingredienţi, adică fiecare întreprindere utilizează în procesul de producere un anumit tip de 
materie primă şi substanţe, care ca rezultat, evacuează substanţe poluante specifice numai ramurii date. La 
acest compartiment, se a face încercarea de a subdiviziona întreprinderile oraşului după aportul de degajări în 
mediul înconjurător a substanţelor poluante prin reţeaua de canalizare a apelor reziduale.  

Analizând procesul de evacuare a apelor, constatăm că epurarea apelor reziduale are loc conform datelor 
proiectate, însă se poate observa, că un şir de întreprinderi industriale evacuează apele folosite în procesul de 
producere cu unii indici depăşiţi ai limitei stabilite în sistemul de canalizare al oraşului, ce automat duce la 
supraîncărcarea staţiei. Dacă s-ar analiza orice ingredient de la o întreprindere oarecare, se observă că 
permanent, pe tot parcursul anului, sunt depăşiţi indicii stabiliţi [1]. 

Concluzii 
Investigaţiile ecologice şi ecotoxicologice complexe au remarcat că în condiţiile unei activităţi umane 

avansate cu un impact antropic considerabil asupra factorilor de mediu, indicii sănătăţii populaţiei sunt în 
permanentă diminuare. Ţara noastră a fost şi rămâne să fie ţară unde această tendinţă s-a manifestat vădit pe 
parcursul ultimilor 10-15 ani. Din cauza valorificării maxime a teritoriului republicii, poluării majore a 
resurselor acvatice, a solului, a bazinului aerian, florei şi faunei este pusă în primejdie sănătatea populaţiei. 

Studiul efectuat în 2012-2013 demonstrează că apele subterane şi de suprafaţă fac parte din categoria 
apelor saprobiologice cu un conţinut chimic biologic şi microbiologic nestabil. Asupra conţinutului lor au 
influenţat activităţile agricole cu tehnologii avansate, în special utilizarea iraţională a pesticidelor, 
îngrăşămintelor minerale, irigaţia şi funcţionarea complexului zootehnic.  

Cercetările efectuate pe parcursul anilor 2012-2013, cu un caracter ecologic bazat pe metode actuale şi 
datele statistice obiective ne permit să tragem următoarele concluzii: 

1. Poluarea excesivă a mediului înconjurător a bazinului acvatic este o problemă ecologică prioritară 

pentru or. Tighina. Materialele de care dispunem ne permit să afirmăm că practic toate componentele 

mediului sunt poluate într-o măsură considerabilă, ceea ce contribuie la contaminarea produselor agricole şi 

se răsfrânge asupra sănătăţii omului. 

2. Starea critică a situaţiei ecologice în or. Dubăsari şi or. Tighina este condiţionată, într-o măsură 

considerabilă, de modificarea complexelor naturale, de activitatea antropogenă excesivă. 
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3. Amplasarea nechibzuită a unităţilor de producţie cu un înalt grad de poluare agravează considerabil 

situaţia ecologică. 

4. Calitatea apelor de suprafaţă, precum şi a celor subterane depinde nemijlocit de situaţia ecologică a 

raioanelor învecinate şi este legată de cantitatea de substanţe minerale şi organice, pesticide folosite în 

agricultură, de cantitatea substanţelor gazoase şi lichide degajate şi evacuate în hidrosferă. 

5. S-a stabilit că poluarea bazinului acvatic are o acţiune considerabilă asupra sănătăţii populaţiei. 

6. Acţiunea nocivă a substanţelor toxice se manifestă nu spontan, ci peste un anumit timp, şi că cea mai 

sensibilă grupă de vârstă la poluare sunt copiii şi bătrânii.  
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