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de apă în Moldova



• Noua Lege a Apelor în Republica Moldova a intrat în 
vigoare pe 26 octombrie 2013, fiind armonizată la 
Directiva Cadru a UE privind Apa nr. 2000/60/EC din 
23 octombrie 2000

• Organul competent de implementare a acestei legi 
este Ministerul Mediului al RM 

• Conform noii legi în ţară au fost identificate 39 de 
districte, bazine și subbazine hidrografice

• În februarie 2014 au fost create 2 Comitete ale 
Districtelor Hidrografice Nistru şi Prut

Managementul integrat al 
resurselor de apă





• Reabilitarea ecologică a rîului Cubolta (2009-2010), în 
cadrul acestui proiect a fost creat Consiliu de Bazin Cubolta 
şi implementate 12 proiecte mici în comunitaţile din bazin

• Reabilitarea ecologică a rîului Bîc (2012-prezent), în cadrul 
proiectului a fost creat Consiliul de Bazin Bîc, elaborat 
raportul pe starea ecologică a bazinului rîului, desfăşurate 
activităţi de monitoring biologic al rîului, activitităţi, 
informare şi conştientizare a populaţiei despre problemele 
de poluare a rîului

• Promovarea managementului integrat al resurselor de apă 
pe rîurile Larga, Tigheci și Ciuhur (afluenţii r. Prut), Ichel și 
Răut (afluenții fl. Nistru) 

Proiecte demonstrative pe managementul 
integrat al resurselor de apă



• Gunoiștile neautorizate amplasate pe malurile râului

• Ape reziduale deversate direct în râu de la stațiile de 
epurare nefuncţionale/parţial funcţionale, de la 
întreprinderile industriale, sectorul municipal prin 
sisteme de evacuare ale apelor pluvionivale

• Utilizarea substanţelor chimice în agricultura practicată 
în zona de protecţie a râului

• Spălatul ilegal al maşinilor pe malurile râului şi ale 
lacurilor/iazurilor

Sursele de poluare ale râului



Stația de pompare Strășeni



















• Pierderea stratului de sol fertil și spălarea acestuia 
în râu de pe terenuri agricole în urma aplicării 
practicilor agricole neprietenoase mediului

• Lipsa fâșiilor de protecție ale râului în mai multe 
localități din bazinul râului

• Eroziunea malurilor râului din cauza lipsei fâșiilor 
de protecție a malurilor

• Bararea cursului râurilor pentru captarea ilegală a 
apei duc la înnămolirea și înmlăștinirea mai multor 
porțiuni pe cursul râului

• Captarea izvoarelor în scopul aprovizionării 
populaţiei cu apă potabilă

Factorii de degradare ai râului















Adăpatul animalelor domestice din r. 
Bîc 



• Art. 11 lit. (d) a Legii Apelor nr. 272 din 23.12.2011 
stipulează că autoritățile administrației publice 
locale creează, în colaborare cu asociaţii obşteşti, 
comitete subbazinale ale rîurilor mici.

• În perioada anilor 2009 – 2016 au fost create mai 
multe comitete sub-bazinale în următoarele sub-
bazine hidrografice a râurilor: Cubolta (afluent a 
râului Răut), Cogîlnic (afluent a râului Răut), Răut, 
Bîc, Ichel, fiind parte a bazinului hidrografic a 
fluviului Nistru, Ciuhur, Larga, Tigheci, Camenca, 
fiind parte a bazinului hidrografic Dunărea-Prut și 
Marea Neagră. 

Comitete sub-bazinale



• Campanii de informare, cu formarea grupurilor de 
inițiativă, în subbazinul râulor Lăpușna și Nîrnova, 
ambele fiind parte a bazinului hidrografic Dunărea-
Prut și Marea Neagră, precum și în subbazinul 
Bălţata-Şerpeni, fiind parte a bazinului hidrografic 
Nistru.

• La momentul actual doar 6 comitete sub-bazinale 
funcționează:

• În districtul bazinului Nistru: râurile Bîc, Răut și Ichel

• În districtul bazinului Dunărea-Prut și Marea Neagră: 
râurile Larga, Tigheci și Ciuhur

Comitete sub-bazinale



Ședințele Comitetelor sub-bazinale



Şedinţa Comitetului sub-bazinal al 
râului Bîc 

or. Anenii Noi, mai 2015



Amenajarea izvoarelor în s. Temeleuţi, r. Călăraşi  

• Au fost amenajate 4 izvoare cu debitul acumulat de 28 t, şi 
conectate la r. Bîc

• A fost aprobată Decizia de conectare în fiecare an a câte 3 
izvoare la r. Bîc de raioanele Călăraşi şi Străşeni 



Amenajarea adăpătorului în 
s. Calfa, 

r. Anenii Noi
• Animalele domestice din localităţile situate în bazinul r. Bîc, din r. Anenii Noi, consumă apa poluată 

din r. Bîc (or. Anenii Noi, s. Botnăreştii Noi, s. Bulboaca, r. Roşcani, s. Calfa, s. Gura Bîcului, altele)
• Desfundarea izvorului a fost efectuată din sursele financiare ale omului de afaceri Eugen Melnic din s. 

Calfa



Monitoring biologic al rîurilor



Expediţii ecologice a tinerilor pe râuri



Caravana flash-mob-urilor 
“Iubeşte-ţi rîul!”



Festivalul Râurilor “Iubeşte-ţi rîul!”



Campania de salubrizare
“Iubeşte-ţi rîul!”



Campanii de plantare



Concursul Plantează-ți viitorul!



Organizarea raziilor pe rîul Bîc



Asociaţia Obştească “Centrul Naţional de Mediu”

Str. Alexandru Hîjdeu, 95A

Mun. Chişinău, Republica Moldova

Tel.: (+373 22) 106681

Fax: (+373 22) 106680 

E-mail: cnm@environment.md

www.environment.md

www.facebook.com / Centrul Naţional de Mediu
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Mulțumesc pentru 
atenție!


