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INTRODUCERE 

 Întrucât în prezent politica naţională este orientată spre dezvoltarea durabilă a ţării, lucru 

posibil de realizat numai pe calea progresului calitativ a relaţiilor economice, sociale şi 

interacţiunii armonioase a acestora cu factorii de mediu, implementarea unor instrumente şi 

mecanisme noi este absolut necesară, unul dintre care este evaluarea strategică de mediu (ESM). 

ESM, în primul rând, este un instrument care contribuie la diminuarea consecinţei negative asupra 

mediului ca urmare a acţiunilor strategice propuse, eficientizează luarea deciziilor şi îmbunătăţeşte 

calitatea structurii administrării, fiind considerată un mecanism obligatoriu care contribuie la 

dezvoltarea durabilă şi la asigurarea securităţii ecologice. 

Studiul de impact asupra mediului a proiectului preconizat pentru implementare 

„Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare " este 

elaborată la comanda Inițiatorului activității planificate, primăria orașului Cimișlia, în scopul 

argumentării amplasării pe terenul propus, stabilirii și evaluării eventualului impact asupra 

mediului cu respectarea exigențelor legilor și actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii 

Moldova, altor acte, tratate și convenții internaționale, la care Republica Moldova este parte. 

Conform cadrului actual reglementat al Republicii Moldova, proiectele publice și private 

sau unele genuri de activitate planificate, care vor fi implementate și pot avea un impact 

semnificativ asupra mediul din Republica Moldova sau alte state, urmează să fie supuse în mod 

obligatoriu evaluării impacturilor asupra mediului. Procesul de evaluare a impactului asupra 

mediului (EIM) este prevăzut în „Legea privind evaluarea impactului asupra mediului  nr.86 din 

29.05.2014" și în anexele la lege nr.l...nr.7.  În cadrul Anexei nr.2 Lista activităţilor planificate 

pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului  la legea 

nr.86, pct. 10 lit. g) Baraje şi alte instalaţii destinate să reţină apa sau să o depoziteze pe termen 

lung (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate de la 1 milion la 10 milioane de metri cubi),  

întrunesc cerințele pentru proiectele, care necesită elaborarea documentației privind "Evaluarea 

impactului asupra mediului". 

Obiectivul activitații planificate se conține în Strategia locală de dezvoltare socio-

economică integrată a oraşului Cimișlia 2015-2020, în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 

(PAED) al orașului Cimișlia pentru perioada de pînă la anul 2020, în Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al raionului Cimișlia pentru perioada de pînă la anul 2030, în 

Strategia de Dezvoltare Regională în Regiunea de Dezvoltare Sud 2016 –2020. 

Necesitatea promovării acestui proiect rezultă din Strategia Națională de Mediu pentru anii 

2014 – 2023, aprobată prin Anexa nr. 1 la la Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014, ce 

prevede măsuri de protecție și conservare a biodiversității, valorificarea ecosistemelor, reducerea 

emisiilor gazelor cu efect de seră, din Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă, 

aprobată prin HG RM nr. 325 din 18.07.2003, este în corespundere cu mai multe angajamente 

internaționale, asumate de Republica Moldova, precum: 

- Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională în special ca habitat al 

păsărilor acvatice (Ramsar, 2 februarie 1971). 

- Convenția cadru a ONU cu privire la schimbarea climei (New-York, 9 mai 1992). 

- Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU. Obiectivele 1,2, 6 13,15. Obiectivul 15 

prevede expres „Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 
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terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate” 

Gestionarea necorespunzătoare a resurselor de apă de suprafață și subterane în bazinul 

rîului Cogâlnic afectează comunitățile locale, amenință mediul, și contribuie la schimbările 

climatice. Și invers schimbările climatice influențează grav precipitațiile atmosferice, cantitatea și 

calitatea apelor de suprafață și apelor subterane, determină umiditatea tot mai scăzută a aerului, 

respectiv influențează condițiile pentru dezvoltarea producției agricole și calitatea vieții 

cetățenilor. 

Orașul Cimișlia este semnatar al Convenției Primarilor, lansată în anul 2008 de către 

Comisia Europeană, asumîndu-și angajamentul să micțoreze emisiile de carbon pînă în anul 2020 

cu 20% și pînă în anul 2030 cu 30%. În prezent Convenția Primarilor și-a mai asumat un 

angajament de a întreprinde măsuri pentru fortificarea rezistenței mediului la schimbările 

climatice. Reconstrucția ecologică a rîului Cogâlnic, ce va începe cu Restabilirea zonei umede 

„Iazul lui Iepure” în lunca rîului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare pe rîul Cogâlnic 

se încadrează perfect în conceptul de fortificare a rezistenței mediului la schimbările climatice. 

 Evaluarea impactului asupra mediului este un proces conform cu legislația națională de 

mediu și prevede ca activitățile cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător să fie supuse 

unui proces de evaluare a tuturor efectelor majore asupra echilibrului ecologic. 

 Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe poate fi definită ca un proces oficial, 

sistematic şi cuprinzător de evaluare a efectelor unei strategii, ale unui plan sau program şi/sau ale 

alternativelor acestora, incluzând raportul scris privind rezultatele acestei evaluări şi utilizarea 

acestor rezultate în luarea deciziilor. 

Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului şi altor factori interesaţi 

oportunitatea de a participa şi de a fi informaţi cu privire la deciziile care pot avea un impact asupra 

mediului şi a modului în care au fost luate. 

Pentru evidenţierea zonelor critice din punct de vedere al protecţiei mediului şi transpunerea în 

termeni concreţi ai disfuncţionalităţilor rurale şi vulnerabilităţii elementelor de risc din 

amplasamentul analizat s-au utilizat, în principal: 

- metode descriptive cu scopul de a sintetiza seriile de date în indicatori şi indici statistici; 

- metode calitative pentru evidenţierea unor parametri calitativi ai mediului, dar şi a 

percepţiei populaţiei faţă de diferite aspecte care caracterizează habitatul; 

- mijloace şi tehnici de analiză a datelor care au oferit posibilitatea clasificării datelor şi 

interpretării rezultatelor obţinute în urma prelucrării. 

Studiul s-a bazat pe inventarierea şi analiza valorilor distribuţiei în spaţiu a indicilor de 

presiune umană, urmărind, pe de o parte, evidenţierea factorilor de stres în funcţie de mărimea, 

importanţa şi dimensiunea impactului asupra componentelor naturale ale ecosistemului, iar pe de 

altă parte, percepţia comunităţii locale asupra principalelor categorii de disfuncţionalităţi ale 

mediului care induc o stare de disconfort în rândurile acesteia. 
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I. INFORMAȚII GENERALE  

 

 Teritoriul de studiu este situate în sudul Republicii Moldova. Din punct de vedere 

administrativ, zona de cercetare se găseşte pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul 

Cimişlia, la 0,8 km de oraşul Cimişlia şi 2,3 km de satul Ecaterinovca, între 460 32I 28,9II latitudine 

N, 280 45I 27,5II longitudine E, 460 34I 03,5II latitudine N şi 280 47I 09,3II longitudine E, la 250-

280 m de drumul naţional M3 Chişinău – Cimişlia. Din punct de vedere orfografic, teritoriul studiat 

prezintă o cîmpie deluroasă, situat pe malul drept al rîului Cogâlnic şi reprezintă în sine, practic 

un teren drept, uşor în scădere de la cota absolută în direcţia nord vest spre sud est. Diferenţa de 

altitudine constitue 1-2 m. 

 

1.1 Date istorice 

Analiza materialelor arhivate a Institutului de geologie şi Seismologie a AŞM, adatelor 

cartografice, a mărturiilor populaţiei locale permite următoarele constatări, în lunca rîului 

Cogâlnic, între localităţile Cimişlia şi Ecaterinovca au existat cîteva lacuri şi cel mai mare (după 

volumul de apă) cu denumirea Lacul (iazul) lui Iepure (LE). Acest lac, foarte bogat în vegetaţie şi 

faună, a avut un rol decisiv în biosfera şi starea ecologică a rîului Cogâlnic. Lacul avea rolul de 

regulator hidrologic a apei rîului în decursul anului. Primăvara din lacul Sasîc (Ukraina) pe rîu se 

ridicau spre izvoare o varietate de peşti rari. În dfecursul lunilor de vară apa lacului se folosea 

pentru irigarea terenurilor agricole locale. De asemenea lacul menţinea condiţii speciale a climei 

locale şi servea drept loc de odihnă pentru populaţie. În present lipsesc date precise referitoare la 

istoria zonei umede, dar este evident faptul că în segmental Cimişlia – Ecaterinovca au existat tot 

timpul condiţii favorabile pentru acumularea apei rîului Cogâlnic în lunca şi valea rîului, în 

depresiuni ale reliefului, lagune şi meandre mici.  

 Documentarea datelor cartografice (o hartă militară rusească) atestă faptul că, pe aciastă 

locație la începutul secolul nouăsprezece  au existat 2 lacuri mici care, comunicau cu rîul Cogâlnic. 

Șesul din preajma lacurilor era înmlăștinit pe o suprafață de peste 200,0 ha și prezenta prin sine o 

zonă umedă cu flora și faună specifică. Lacurile și zona umedă au fost disecate în întregime în anii 

1967-1968 în complex cu lucrările de îndreptare a cursului răîului Cogâlnic și adîncirea albiei lui, 

terenul s-a nivelat și temporar pentru cîţiva ani a fost inclus în circuitul agricol şi exclus mai tîrziu 

din cauza fertilităţii scăzute a solului. În present locația planificată este teren agricol din rezerva 

primăriei și este folosit în calitate de pășune. Pe suprafaţa terenului se observă multiple pete 

salinizate şi alcalizate, prezentate prin sol alluvial de luncă. Vegetaţia luncii de obicei este scundă 

şi degradată, predomină plante hidrofile şi mezofite.  

 Din anul 1985 au fost inițiate discuții cu AŞM și demersuri către guvernul RM privind 

posibilitatea reabilitării zonei umede și reamenajării unui lac de acumulare a apei în lunca râului 

Cogâlnic pentru reconstrucția ecosistemei rîului cu scopul restabilirii regimului hidrologic a 

bazinului rîului și a funcțiilor de rezervuar natural, loc de popas pentru păsările migratoare, calități 

pierdute odată cu adîncirea și îndreptarea cursului.  

În anul 2014, de către Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a RM, a fost 

efectuat un studiu de fezabiltate „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului de acumulare pe rîul 
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Cogâlnic (or. Cimişlia)”, incepute lucrări de proiectare a lacului, studiile demonstrând că 

reconstituirea acestuia este posibilă și fezabilă. 

 
Figura1.1 Amplasarea geografică a teritoriului de studiu (scara 1: 50 000) 
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Figura1.2 Imagine satelitară a teritoriului de studiu, distanţa de scanare: 3,5 km 
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Figura 1.3 Harta geomorfologică a teritoriul de studiu (scara 1: 200 000) 
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Alunecările de teren mai vechi de tip frontal sunt răspîndite pe malul drept al râului Cogâlnic, unde 

şi este situat teritoriul de cercetare. Astfel, din fig. 1.3. se observă că teritoriul de studiu este situat 

într-o zonă cu mai multe tipuri de depuneri. Printre acestea se evidenţiază: depunerile eluviale, 

coluviale, aluvionale, eluvionalaluviale. De asemenea se numără şi depunerile aluviale ale 

teraselor râului Cogâlnic (terasele I-X). 

 
Figură 1.4 Harta topografică a teritoriului de studiu (scara 1: 10 000) 

Prin proiectul studiat s-a urmărit ca construirea acestui lac să respecte principiile dezvoltării 

durabile, în sensul conservării şi protejării patrimoniului natural şi cultural, dar şi al reducerii 

presiunii antropice asupra mediului, inerentă în condiţiile practicării agroturismului și agriculturii. 
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Se poate afirma că zona, în care va fi amenajat lacul de acumulare, face parte dintr-o reţea turistică 

cu potenţial de dezvoltare; prioritară. Este dorinţa locuitorilor şi administraţiei publice locale de a 

aduce lacul de acumulare la standardul de nivel naţional. 

 

1.2 Scopul și importanța obiectivului de investiții 

Proiectul ce urmează a fi implementat constă în construcția unui lac de acumulare a apelor 

terestre de suprafață în lunca rîului Cogâlnic, între localitățile Cimișlia și Ecaterinovca. 

Problema restabilirii funcției zonei umede în lunca rîului Cogâlnic, numită în popor „Iazul 

lui Iepure”, prin reconstituirea lacului de acumulare a apei pe rîul Cogâlnic este de importanţă 

majoră pentru localitățile din raioanele Cimișlia și Basarabiasca. În prezent în regiune se observă 

un proces de deșertizare, cauzat în mare măsură de modificările antropice a regimului hidrologic 

al bazinului rîului Cogâlnic. Teritoriul de studiu cuprinde un sector al bazinului rîului Cogâlnic ce 

se află în stepa Bugeacului, situat la mijlocul spațiului dintre rîurile Nistru și Prut și care 

influențează simțitor regimul climateric din regiune. Din pricina îndreptării și adîncirii albiei rîului 

Cogâlnic, transformării lui într-un canal, disecării zonei umede, a degradării sistemelor de 

acumulare și păstrare a apei din rîu pentru irigație, diminuării cantităţii de apă folosită în 

agricultură în scopuri de irigaţie, mai puțină apă pătrunde în sol și mai puțină apă se evaporă în 

atmosferă. În bazinul rîului cad tot mai puține precipitații atmosferice, în iazurile din jurul orașului 

Cimișlia, a scăzut nivelul apei, ori au secat. Dișertizarea regiunii, în condițiile agriculturii și așa 

cu grad sporit de risc, anomaliile meteo, sunt factori care au descurajat fermierii și au amplificat 

procesul de depopulare a localităților din zonă.   

Realizarea activității planificate ar fi un început de reconstrucție ecologică a rîului 

Cogâlnic, de reabilitare a regimului hidrologic, ecologic și climateric (ridicarea umidității aerului 

în periadele de secetă) a bazinului rîului Cogâlnic, ar permite o folosire complexă a resurselor 

acvatice (piscicultura, irigarea terenurilor agricole, agrement, turism, sport...) a zonei respective 

cu implicarea a noi brațe de muncă, restabilirea climatului favorabil agriculturii și altor activități 

în zonă.  

Investigațiile geologice confirmă precum că pe acest teren ar fi existat un lac natural din 

cele mai vechi timpuri (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 Harta repartizării adîncimiii stratului imperiabil sub acviferul freatic (pe hartă izoliniile şi culorile respective în m, scara 

1: 10 000) 
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În procesul studiului au fost forate mecanic 9 sonde și manual 4. La adîncimea de 5-8 m 

există un ecran impermiabil de argilă albastră (uneori cu intercalaţii gri – verzui) cu grosimea 

deschisă în foraje pînă la cîţiva metri, în formă de pîlnie cu adîncimea maximală în mijlocul 

terenului (pagina 47 din Raport „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului de acumulare pe rîul 

Cogâlnic (or. Cimişlia) ” efectuat de către Institutul de gGeologie și Seismologie al Academiei de 

Științe a RM). Volumul lacului urmează să fie de 3-10 mln m3. Lacul se preconizează a fi construit 

prin excavație cu adîncimea de 5-7 m, la care se află ecranul de lut impermeabil, pe o suprafață de 

150,0 ha, (oglinda de aproximativ 135,0 ha) fără izolarea laterală și este rezonabil să fie construit 

în 2 reprize pentru a studia comportamentul taluzului.  

Apa acumulată din rîul Cogâlnic în lac va comunica cu apele de suprafață, nivelul cărora 

este de  aproximativ 1-2 metri de la suprafața solului.  

 Apele subterane din lunca r. Cogâlnic mai sus de s. Ecaterinovca şi mai jos de or. Cimişlia 

conţin o mineralizare de 1-5 g/l, pe sectorul de studiu însă s-a creat o zonă  cu o mineralizare mai 

mare (2 ÷ 9 g/l), care, iar restabilirea zonei umede, va permite îmbunătăţirea situaţiei. Pentru 

micşorarea mineralizaţiei apelor freatice, ele vor fi diluate cu apa din rîu în timpul debitului mare. 

Pe parcursul unui an de zile poate fi acumulat tot volumul preconizat de apă, iar pe parcursul a 3-

4 ani de diluare, apa din lac ar avea mineralizarea sub nivelul de 1,0 g/l. O parte de apă din iaz va 

fi vărsată permanent înnapoi în rîul Cogâlnic pentru a asigura legătura și funcția lacului de 

rezervuar ecologic, privind flora și fauna specifică, de regulator al regimului hidrologic al rîului. 

  Realizarea proiectului este unica perspectivă posibilă de a asigura necesitățile agriculturii 

din regiune cu apă bună și eftină pentru irigație.  

Obiectivul principal ale construcției lacului antropic din lunca râului Cogâlnic este 

restabilirea unui spațiu funcţional, propus în conformitate cu tendinţele de dezvoltare economică 

a orașului Cimișlia, a localităților rurale din regiune. În Planulul Urbanistic al orașului Cimișlia 

este prevăzută construcția lacului și ca măsură de  prevenire a inundării teritoriului orașului.  

Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare, va 

cuprinde următoarele 3 zone funcţionale: 

zona spațiului de agrement; 

- zona amenajării sportive pentru pescuit; 

- zona pentru irigare.  

Investiţia propusă constituie o necesitate şi, în acelaşi timp, o oportunitate din mai multe 

motive şi anume: 

- valorificarea potenţialului turistic reprezintă una dintre alternativele restructurării 

economice zonale, aptă să genereze activităţi economice rentabile, care să contribuie la 

ridicarea nivelului de trai al populaţiei locale şi implicit la dezvoltarea raională; 

- diversificarea ofertei de agrement, pescuit sportiv şi sporirea atractivităţii zonei va 

determina creşterea numărului de vizitatori sosiţi în zonă, a veniturilor încasate şi inclusiv 

creşterea încasărilor la bugetul local din taxe şi impozite, care pot fi dirijate spre alte 

necesităţi, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii şi a utilităţilor publice locale; 

- necesitatea creării de noi locuri de muncă pentru populaţia activă neangajată, în scopul 

reducerii şomajului, dar şi pentru a stopa migrarea din zonă a tinerilor în străinătate sau 

spre centrele urbane; 
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- necesitatea stimulării dezvoltării micii industrii locale, o industrie ecologică, nepoluantă, 

care poate valorifica abundenţa de resurse locale relativ ieftine; produse agro-alimentare 

(lapte, brânză, carne, fructe, lână, piei de animale), fructe de pădure, produse artizanale 

traditionale, lemnul şi alte materiale de construcţie, produse care pot fi destinate în cea mai 

mare parte oaspeților; 

- necesitatea instituirii unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în 

conformitate cu normele şi principiile europene ale dezvoltării durabile; 

- procesul de irigație va contribui la sporirea recoltelor agricole din zonă, care este afectată 

de obicei de secetă și căldură excesivă; 

- pe plan cultural proiectul va contribui la punerea în valoare a obiceiurilor şi tradiţiilor 

populare; 

- dezvoltarea unei forme de agrement și turism sportiv pentru care există cerere pe plan 

național, recunoscut ca „turism verde” întrucât spatiul este amplasat într-o zonă care 

dispune de un potenţial natural deosebit, nepoluat şi nealterat, totodată teritoriul de studio 

se bucură de un flux constant de oameni care circulă în proximitatea acestuia; 

- dezvoltarea altor forme de turism: pescuit, vânătoare, drumeţii, etnofolcloric, climateric şi 

peisagist; 

- asigurarea condițiilor pentru popasul păsărilor migratoare; 

- asigurarea raportului real calitate-preţ în vederea asigurării competitivităţii. 
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1.3 Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile 

condiţiile climatice 

 Clima din regiune, precum şi în întreaga ţără, este temperat-continentală de tranziţie. Iernile 

sunt scurte şi relativ blînde, iar verile – lungi, calde și preponderant secetoase. Datele referitoare 

la caracteristicile climatice ale zonei au fost preluate de la Hidrometeo de Stat din Chişinău în anul 

2017. 

Tabel 1.1 Balansul de apă a lacului 
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Temperatura medie anuală este pozitivă şi după datele observărilor pe termen lung 

constituie 9.20°C. Temperatura medie lunară pozitivă se menţine timp de nouă luni. Temperatura 

medie a aerului ale lunii celei mai calde - iulie atinge 26.0°C şi ale lunii celei mai reci – ianuarie 

este -11.0°C.  

Teritoriul Republicii Moldova, în special partea sudică aparține zonei 

cu umiditate insuficientă. Cantitatea de precipitații scade de la nord-vest spre sud-est, de la 620 

până la 490 mm pe parcursul anului. Precipitații cad în fond în perioada caldă a anului sub formă 

de averse de ploaie și doar circă 10% din cantitatea lor anuală se prezintă sub formă de zăpadă. 

Cea mai mare umiditate relativă  a aerului se observă în  perioada  toamnă-iarnă (noiembrie - 

februarie) - 84%, iar cea mai mică revine perioadei anotimpurilor primăvară şi vară 62%. 

Umiditatea relativă este de 70-75%. Variaţia anuală a umidităţii absolute coincide, în general, cu 

variaţia temperaturii aerului. Valorile sale medii anuale variază de la nord la sud, 88 - 10 mbar. 

  

 
 

Figura 1.6 Temperatura medie lunară a aerului pe teritoriul Republicii Moldova 

Radiația solară, dinamica maselor de aer și relieful formează o climă cu ierni relativ blânde 

și cu puțină zăpadă, cu veri lungi, călduroase și cu umiditate redusă. Sunt aproximativ 2060-2360 

de ore cu soare pe an, temperatura pozitivă se înregistrează în 165-200 de zile pe an, precipitațiile 

variază între 370-560 mm pe an și aproape 10% din ele cad sub formă de zăpadă, care se topește 

de câteva ori pe iarnă. 

Temperatura aerului are o influență considerabilă asupra regimului hidrologic al râurilor și 

bazinelor acvatice, asupra caracterului topirii zăpezii și de îngheț al solului, condițiilor de creștere 

al vegetației și de formare a secetei.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Umiditate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie


16 
 
 

DOCUMENTAȚIA (STUDIU) DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI PENTRU REABILITAREA FUNCȚIILOR ZONEI UMEDE ÎN 
LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN CONSTRUCȚIA LACULUI DE ACUMULARE 

Regimul termic de iarnă este caracterizat ca foarte instabil cu temperaturi medii în ianuarie 

de -5°C...-3°C, în unele zile temperatura poate să coboare la -15°C...-20°C, iar în cazul pătrunderii 

maselor de aer arctic, chiar până la -30 °C. Viteza maselor de aer arctic din direcția nord și nord-

est este de 4-5 m/s. Iarna zile geroase pot fi și pe timp de acalmie. Frigul poate să treacă în dezgheț 

de la aerul cald, provinit din Atlantic, marea Mediterană, marea Neagră, ori de la circulația 

cicloanelor din sud și sud-vest. Luna februarie este mai caldă cu temperatură medie de -2,2°C. Cea 

mai joasă temperatură a aerului cu valoare de -32°C a fost înregistrată în luna februarie 1937, iar 

cea mai ridicată temperatură a fost înregistrată în lunile iulie-august a anului 1922 și atingea 

valoarea de +39°C. 

Primăvara este un anotimp instabil când se mărește numărul zilelor cu soare și temperatura 

medie a aerului este în creștere. 

Primăvara vine de obicei la începutul lui martie, când temperatura zilnică a aerului este de obicei 

pozitivă, iar valori negative se menționează doar în unele zile. Din aprilie se observă creșteri 

intensive ale temperaturii. în mai temperatura medie se stabilește în jurul gradației 15,9°C și scade 

pericolul înghețurilor târzii. Sfârșitul perioadei de primăvară este considerată perioada constantă a 

temperaturii în jurul valorii de +15°C. 

La mijlocul lunii mai se stabilește vara. Vara este călduroasă și de lungă durată, cu perioade 

mari lipsite de precipitații. Temperatura medie a celei mai călduroase luni iulie constituie +21,4°C. 

Temperatura de +25°C și mai mare se menține 15-22 zile, iar de +30°C și mai mare 4-7 zile. în 

total în perioada caldă se observă 87 de zile cu temperatura de +25°C. Vremea toridă (mai mult de 

+30°C) se datorează pătrunderii de aer uscat periferic al anticiclonului din Asia Mijlocie ori Africa 

de Nord. Vara ploile de cele mai dese ori sunt scurte și abundente, provocând uneori inundații 

locale. Moldova este frecvent afectată de fenomenul de secetă și suferă din cauza resurselor 

limitate de apă. Sfârșitul verii se începe de obicei în a doua decada a lunii septembrie. 

Toamna este și ea caldă și lungă. Trecerea temperaturii medii lunare a aerului mai jos de +15°C se 

consideră începutul toamnei. Toamna vine de obicei la începutul zilelor de 20 ale lunii septembrie. 

Toamna temperatura de tranziție de la +10°C la +5°C este de aproximativ 29 zile. 

în noiembrie temperatura medie coboară la +3°C...+5 °C și pot începe primele ninsori și înghețuri. 

Sfârșitul perioadei de toamnă este considerată perioada constantă a temperaturii în jurul valorii de 

0°C. 

Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în zona amplasării terenului lacului 

preconizat temperatura medie maximală a celei mai calde luni constituie +27,9°C, iar temperatura 

medie a celei mai reci luni constituie -2,5°C. 

 În concluzie, majoritatea tipurilor geografice de mase de aer ajung pe teritoriul republicii 

în bună parte uscate. Aceasta explică frecvența timpului secetos practic în toate anotimpurile. De 

aici rezultă și rolul deosebit pe care îl are circulația generală a atmosferei pentru definirea 

trăsăturilor majore ale climei republicii. 

Zona sudică este dominată de vânturi din direcţia nord şi nord-vest. Vînturile predominante sunt 

cele de nord-vest. După forţă şi viteză, vânturile sunt atribuite la cele moderat - slabe. Viteza medie 

a vântului constituie 3,90 m/s. Cea mai mare viteză a vântului este observată în timpul iernii. Viteza 

vîntului cu intensitatea mai mare de 10m/sec (3,0%) se înregistrează relativ rar.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anotimp
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Date privind umiditatea aerului atmosferic, conform rezultatelor observațiilor multianuale 

ale stației meteorologice Chișinău a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sunt prezentate în 

Tabelul nr. 1.2., sunt prezentate trei tipuri de parametri caracteristici: 

Nume Lunile anului Anuală 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Umiditatea 

relativă, % 82 81 74 61 61 64 62 62 66 73 82 84 71 

Umiditatea 

absolută, mbar 4,4 4,6 5,4 7,2 10,8 14,6 15,7 15,0 11,8 8,8 7,2 5,6 9,3 

Deficit de 

umiditate, mbar 1,0 1,1 2,2 5,2 8,4 10,0 11,7 11,5 7,4 3,8 1,6 1,0 5,4 

   Tabelul nr. 1.2. Date privind umiditatea aerului atmosferic                                            

 

Conform datelor prezentate umiditatea absolută și deficitul de umiditate sunt sincronizate, 

iar umiditatea relativă, față de primele două este asincronică. 

Mersul umidității absolute și a deficitului de umiditate se corelează cu mersul anual al 

temperaturii anuale. Valorile maximale sunt înregistrate în decursul verii, iar valorile minimale - 

în decursul iernii. Umiditatea relativă minimală de 61% se atestă în aprilie-mai și nu coincide cu 

temperatura maximală a aerului. Umiditatea relativă are un mers anual pronunțat. Valoarea ei cea 

mai mare se observă în perioada de iarnă (82-84%). în perioada caldă a anului (aprilie-septembrie) 

este de 61-66%. Din perioada observațiilor de vară, iunie are cea mai mare umiditate a aerului -

64%, și este provocată de căderi mai dese de precipitații. 

Pe teritoriul investigat precipitațiile se formează din cauza formațiunilor barometrice de 

origine Atlantică și frontale, provenite din marea Mediterană ori marea Neagră. Precipitațiile medii 

anuale variază de la 617 mm in Nord (Briceni) și sub 500 mm in sud-est. 

Date privind cantitățile de precipitații, conform rezultatelor pentru toată perioada de observații ale 

stației meteorologice Chișinău a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sunt prezentate în tabel 2. 

Cantitatea medie lunară minimală a precipitațiilor revine lunii aprilie - 31 mm, cantitatea 

maximală - lunilor iunie și iulie - 72 mm și 64 mm corespunzător. 

Precipitațiile medii anuale variază între 617 mm în Nord și 521 mm în Sud. în ultimele decenii se 

înregistrează o majorare a frecvenței fenomenelor climatice de risc. 

Cantitatea predominantă a precipitațiilor cade în perioada caldă a anului din aprilie până în 

octombrie. Suma precipitațiilor pentru această perioadă constituie 309 mm ori 59,1%. Partea 

rămasă de precipitații de 214 mm ori 40,9% revine perioadei reci a anului (noiembrie-martie). în 

perioada caldă precipitațiile cad sub formă de ploi. 

Stratul de zăpadă este subțire și instabil datorită dezghețurilor frecvente. în iernile cu strat 

stabil de zăpadă durata lui nu depășește 2 luni. Grosimea medie a stratului de zăpadă nu depășește 

15 cm. Frecvent se atestă lipsa zăpezii pe tot parcursul iernii. 
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Tablelul nr. 1.3. Date privind cantitățile de precipitații                                                     

Nume Lunile anului Anuale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Media lunară. 

mm 
33 33 31 39 52 72 64 49 38 34 42 36 523 

Valoare 

maximă., mm 
154 82.7 88 118.6 143.4 220.6 307.1 102.3 155 115.9 124.3 86 307.1 

Valoare 

minimă, mm 3 3 3.2 1.1 2.5 5.9 10.3 3.6 1.6 0.9 2 2.3 0.9 

 

Condițiile climaterice descrise mai sus sunt medii, reflectînd situația de pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. În zona bazinului rîului Cogâlnic temperatura medie a aerului este mai 

ridicată cu 10-15%, iar valorile precipitațiilor atmosferice și a umidității relative a aerului, sunt cu 

muilt mai mici. Multe culturi agricole, mai demonstrativă este producerea tomatelor, déjà nu mai 

pot fi practicate în sol deschis, fără protejare de razele solare directe. În perioada caldă a anului 

aici se formează un coridor de aer fierbinte care se întinde de la satul Gura Galbenei pănă la lacul 

Sasîc (Ukraina). Acest coridor este mai secetos și aici se petrec mai multe fenomene climaterice 

anomalice, nedorite. Între localitățile Bozieni din raionul Hîncești și Gura Galbenei din raionul 

Cimișlia, în bazinului rîului Cogâlnic se atestă un hotar climacteric, care corespunde cu hotarul de 

Nord al stepei Bugeacului și de unde se începe o zonă pronunțat aridă. Acest hotar este sesizat și 

cunoscut de toți locuitorii regiunii de Sud care îl intersectează. 

Râurile. Rețeaua hidrografică. Teritoriul Republicii Moldova este traversat de peste 3200 

râuri, râulețe și pâraie permanente, 90% din care au o lungime mai mica de 10 km și numai 9 de 

peste 100 km. Cele mai mari râuri și principalele surse de apă - Nistru și Prutul, care pentru 

Moldova sunt râuri de frontieră, în granițele sale actuale, Republica Moldova are 569 m din malul 

stâng al Dunării la confluența sa cu Prutul. Cel mai important parametru ce caracterizează resursele 

de apă din râuri îl constituie sumarul apelor de suprafață acumulate, care are un volum de circa 

1,32 miliarde m3/an. Rețeaua hidrografică a Republici Moldova este formată din 4 bazine de 

scurgere: râul Nistru care constituie 67% de suprafață; râul Prut care constituie circa 24% din 

suprafață, celelalte două bazine hidrografice care constituie 9% - afluenții Dunării care se revarsă 

direct în Marea Neagră. 

Rețeaua hidrografică cu bazinele râurilor Republicii Moldova (fig. 4.3.3.1) este prezentată 

de circa 3621 cursuri de apă cu o lungime totală de circa 16000 km și o densitate medie de 0,48 

km/km2 în nordul țării, până la 0,12 km/km2 în partea stângă a Nistrului. Pe lângă cele menționate, 

rețeaua hidrografică mai include 3500 lacuri naturale. Apele curgătoare în teritoriul republicii sunt 

predominant de tranzit. Frontierele de stat între Ucraina, România și Republica Moldova le 

marchează principalele artere - râurile bogate în apă Nistru și Prut. 

Principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Moldovei sunt sursele de ape subterane, din care 

se alimentează 100% din populația rurală și 30% din cea urbană sau 65% din toată populația țării. 

Cel mai mare râu, care traversează hotarul de vest al raionului Leova pe teritoriu Republicii 

Moldova este Râul Prut. 

Prutul este un râu lung de 953 km, ce izvorăște din Carpații Păduroși din Ucraina, de unde 
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curge spre est, mare parte din curs fiind apoi pe direcția sud-est. Se varsă în Dunăre, la est de orașul 

Galați (România), lângă satul Giurgiulești (Republica Moldova). Suprafața totală a bazinului 

râului Prut este de 27500 km2, debit mediu multianual de 110 m3/s, debit maximal înregistrat 

aproximativ 2400 m3/s, situându-se între bazinele mijlocii care depășesc granițele, din Europa. 

Odată cu creșterea nivelului apelor Dunării, Prutul își încetează scurgerea, se revarsă, inundând 

suprafața vastă a luncii sale. Lunca râului este parțial mlaștină. Acest sector al luncii Prutului 

reprezenta un minunat și miraculos paradis al naturii. 

în prezent calitatea apei Prutului este poluată de diferite substanțe chimice și organice. însă după 

epurare apa Prutului se folosește ca apă potabilă în localitățile riverane. Prutul este navigabil numai 

în cursul său inferior. 

 

 
Figura 1.7 Rețeaua hidrografică cu bazinele râurilor Republicii Moldova 

 

Apa râurilor mici este foarte poluată din cauza evacuării în ele a apelor reziduale, deșeurile 

de la diferite întreprinderi industriale și a apelor murdare din canalizațiile localităților urbane și 

rurale. Unele dintre aceste râuri sau transformat în simple canale de scurgere. 
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Teritoriile raioanelor Cimișlia și Basarabeasca sunt traversate pe toată lungimea de la nord spre 

sud de râul Cogâlnic: 

Râul Cogâlnic, întâlnit și sub formele Kogîlnic și Cunduc este un râu care străbate sudul 

Republicii Moldova și sud-vestul Regiunii Odessa din Ucraina. El izvorăște din Codrii Basarabiei, 

de lângă Mănăstirea Hâncu din raionul Nisporeni (Republica Moldova), curge pe direcția sud-est, 

trece apoi pe teritoriul Regiunii Odessa (Ucraina) și se varsă în limanul Sasîc din Bugeac, în 

apropierea orașului Tatarbunar. 

Principalii afluenți sunt pe partea stângă și anume: Schinoasa (cu vărsarea în apropiere de 

satul Leipțig), Ceaga (cu vărsarea în dreptul orașului Arţiz), Gealar (cu vărsarea în apropiere de 

satul Gnadental) și Cilighider (cu vărsarea în apropiere de satul Satu-Nou). 

Râul Cogâlnic are o lungime de 243 km (dintre care 125 km pe teritoriul Republicii 

Moldova și 118 km pe teritoriul Ucrainei) și o suprafață a bazinului de 3.910 km², dintre care 

1.030 km² pe teritoriul Republicii Moldova. Lunca rîului în teritoriul studiat are o lăţime de la 1,5 

pînă la 2,0 km. Albia rîului este adîncită şi îndiguită. Dar pe alocuri sunt întîlnite rupturile 

digulurilor, prin care în timpul ploilor ambundente, apa se revarsă şi inundează lunca. 

După materialele proiectului “Măsurile contra proceselor de eroziune în valea rîului 

Cogâlnic de la or. Hînceşti pînă la or. Cimişlia”, elaborate de IPS “Ucriujghiprovodhoz”, cota 

nivelului de ape revărsate cu probabilitatea de asigurare 1% a r. Cogâlnic constituie 81,5 m. 

Albia rîului este adîncită şi îndiguită. Dar pe alocuri sunt întîlnite rupturile digulurilor, prin care 

în timpul ploilor ambundente, apa se revarsă şi inundează lunca. 

În limitele tzeritorioului descries, apele freatice sunt întîlnite în majoritatea parte a a 

sondelor. Terenurile luncii inundabile se caracterizează prin aşezarea apropiată de suprafaţa solului 

a apelor freatice (0,5-2,0 m). Ropcile acvifere sunt reprezentate de argile nisipăoase şi nisipuri cu 

pietriş de provenienţă aluvială. 

 Debitul mediu al râului este de 0,30 m3/s, fiind înregistrat un maxim absolut de 6,47 m3/s 

(1962) și un minim absolut de 0.0006 m3/s (1964). Jumătatea superioară a bazinului său hidrografic 

se află pe teritoriul Republicii Moldova, iar jumătatea mijlocie și cea inferioară pe teritoriul 

Ucrainei. Cogâlnicul izvorăște din pădurea Codru din raionul Nisporeni, curge prin Câmpia Mării 

Negre și se varsă în Limanul Sasîc de pe malul Mării Negre.  

Activitatea umană determină modificări esențiale ale parametrilor chimici ai resurselor de apă 

naturale. Monitoring-ul sistematic asupra stării chimice și ecologice a apelor de suprafață in 

Republica Moldova este efectuat de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) și include 49 

secțiuni de control pe 16 râuri, 5 bazine de acumulare, 3 lacuri naturale și un liman.  

Rețeaua hidrografică și cursurile de apă ale Republicii Moldova vezi Figura 1.8. 

Poluarea chimică:  

Calitatea apei râurilor mici, in anii de referință, s-a caracterizat printr-un grad nalt de 

poluare cu ioni de amoniu, nitriți, compuși ai cuprului, produse petroliere, fenol, substanțe 

tensioactive, substanțe ce degradează biochimic (CBO5), precum și prin nivelul redus al 

conținutului de oxigen dizolvat in apă. Astfel, in apa in apa r. Cogâlnic (aval de or. Hâncești) 

concentrația nitriților a atins valoarea de 145 CMA. 

Cele mai poluate râuri mici care necesită măsuri urgente de ameliorare sunt r. Bac in aval 

de mun. Chișinău (s. Calfa), r. Răut in aval de mun. Bălți, r. Cogâlnic in aval de or. Hâncești, r. 
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Lunga in amonte și in aval de or. Ceadâr-Lunga. Conținutul nitriților (compușii de azot şi fosfor) 

in apele lacurilor naturale a scăzut semnificativ (de la 3 la 10 ori), comparativ cu anii 80-90 ai 

secolului trecut și variază in limitele: 0-10,3 mg/dm3 ; 0-1,48 mg/dm3 NO3 și 0,38-4,2 mg/dm3 

NOI. 

Poluarea biologică și bacteriologică. Analizele bacterioplanctonului și perifitonului au 

inregistrat valori ce indică o poluare a rîului Cogâlnic corespunzătoare clasei intermediară de 

calitate III—IV  „moderat poluatâ-degradatâ".  

Poluarea apelor de suprafață este cauzată, in cele mai multe cazuri, de sectorul gospodăriei - 

comunale (stații de epurare, ape uzate, deversări ale apelor neepurate din sistemul comunal, 

managementul neadecvat al deșeurilor menajere solide), sectorul agrar (dejecții animaliere 

acumulate, depozite de pesticide etc.) și sectorul energetic, cum ar fi depozitele de produse 

petroliere, stațiile de alimentare cu petrol, alte surse de poluare continuă. 

Apele meteorice, rezultate in urma precipitațiilor, vin in contact cu terenul și in procesul 

scurgerii antrenează atât ape uzate de diferite tipuri, cat și deșeuri, îngrășăminte chimice, pesticide 

și in momentul deversării in receptor conțin un număr mare de poluanți. 

Dintre sursele de poluare a resurselor de apă in republică sunt monitorizate doar cele 

provenite din evacuările rezultate din activitățile utilizatorilor primari de apă, care influențează 

negativ apele de suprafață din cauza purificării insuficiente a apelor uzate și, deseori, a evacuării 

apelor uzate fără purificare in majoritatea localităților republicii, cum ar fi în cazul nostru orașul 

Hîncești, satele Bozieni, Gura Galbenei, Valea Pergei, Gradiște. Concentrația poluanților in apele 

de suprafață variază in funcție de anotimp. Astfel, in perioada de toamnă-iarnă, consumul chimic 

de oxigen decromat (CCO-C/j in apa râurilor mici a variat in limitele 16-48 mg/m3 O2. 

Concentrațiile azotului și fosforului organic au fost mai înalte decât cele ale azotului și fosforului 

mineral. 

Toate râurile Republicii Moldova aparţin bazinului Mării Negre. Predomină râurile mici. 

Dintre cele mai mari sunt fluviulul Nistru, râurile Prut, Răut, Bâc, Botna, Ialpug, printre care și 

râul Cogâlnic care străbate sudul Republicii Moldova și sud-vestul Regiunii Odesa din Ucraina. 

El izvorăște din Codrii Basarabiei, de lângă Mănăstirea Hâncu din raionul Nisporeni (Republica 

Moldova), curge pe direcția sud-est, trece apoi pe teritoriul Regiunii Odesa (Ucraina) și se varsă 

în limanul Sasic din Bugeac, în apropierea orașului Tatarbunar.  

 Mineralizarea apei râului Cogâlnic, în perioada nivelului minim al apei constituie 2.0-3.0 

g/l, iar uneori poate atinge şi valori de 10.0 g/l, în perioada nivelului mediu al apei este de pînă la 

1,0 g/l. Tipul apei este sulfat-carbonatică, carbonato-sulfatică, sulfato-bicarbonatică. Printre anioni 

domină cei de calciu şi magneziu. Aproximativ aceeaşi compoziţie chimică a apei o au şi 

majoritatea lacurilor şi iazurilor din zonă. 

 După specificul său râurile pot fi grupate astfel: râurile bazinului Nistru, râurile bazinului 

Dunărea şi râurile sudice mici ce se varsă în limanele Mării Negre. Sursele principale de alimentare 

ale râurilor sunt zăpezile şi ploile, rolul apelor freatice fiind cu mult mai redus. Acest mod de 

alimentare cauzează nivelul maxim al râurilor primăvara. Şi în anotimpul de vară, cu căderea 

ploilor torenţiale, nivelurile râurilor, înclusiv ale celor mici, se pot ridica considerabil, provocând 

uneori inundaţii catastrofale. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunii_Odesa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_H%C3%A2ncu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Nisporeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunii_Odesa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limanul_Sasic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bugeac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tatarbunar
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 Dmitrie Cantemir în lucrarea sa  ”Descrierea Moldovei” afirma, citez: “…Cogâlnic se 

poate spune că nu-are de loc izvoare, ci numai se umple în urma ploilor de toamnă şi doar atunci 

se poate numi rîuleţ, toată vara stă secat….”. Admitem că descrierea rîului nu este întocmai 

precisă, dar atestează faptul că în fiecare vară rîul avea perioade cînd cursul lui se întrerupea din 

cauza secetei, dar rămîneau zonele umede, lacuri mici, meandre şi aşa numitele bulboane cu apă, 

care aveau rolul de rezervuare biosferice în bazinul rîului. 

Pînă în anul 1967 albia rîului Cogâlnic șerpuia, formînd diferite meandre, pe tot șesul, avînd un 

curs lent, iar vara avea perioade cînd din cauza secetei curgerea apei se întrerupea. În anul 1967 

rîul a  fost transformat într-un canal, albia adîncită şi îndreptată. Pînă atunci din oglinda rîului se 

evapora o cantitate de apă incomparabil mai mare decît după anul 1967, la fel o cantitate mare de 

apă din rîu alimenta apele de suprafață. Respectiv umiditatea aerului era mai mare și temperaturile 

mai joase decît în present. În perioada 1967-1995 gospodăriile agricole din preajma rîului pompau 

apa din rîu în iazuri în care o acumula pentru folosrea în scopuri de irigație. Pe malurile rîului au 

fost construite un lanț de iazuril, situate de asupra solului, se conta pe presupunerea că solul se va 

colmata și fundul iazului va devein impermeabil, fapt ce nu s-a adeverit. În rezultat, cantități mari 

de apă, acumulată din rîu în aceste iazuri, se evapora și pătrundea în sol, regimul hidrologic al 

rîului rămănînd aproape neschimbat. 

În rezultatul reformării economiei naționale, dispariției gospodăriilor mari collective, 

sinecostului înalt al apei pompate din rîu, marea majoritate a iazurilor de pe malurile rîului 

Cogâlnic nu se mai folosesc conform destinației, sunt fără apă și respectiv a dispărut și efectul 

evaporării apei și pătrunderii ei în sol.  De fapt sarcina principală a proiectului este de a spori 

(restabili) umiditatea aerului în perioadele secetoase și de a completa rezervele de apă de suprafață. 

Pentru efectuarea lucrărilor propuse în bazinul rîului Cogâlnic, Primăria a primit acordările şi 

susţinerea Academiei de Științe a Republicii Moldova, a Ministerului Mediului, Ministerul 

Agriculturii şi a altor instituții relevante. La comanda primăriei Institutul de Geologie și 

Seismologie al AȘM a elaborat în anul 2014 un studiu de fezabilitate cu argumentările științifice 

respective, ce dovedesc posibilitatea şi oportunitatea restabilirii funcției zonei umede în lunca 

rîului Cogâlnic prin amenajarea lacului de acumulare a 3-10 milioane metri cubi de apă. Conform 

studiului, rîul transportă anual peste 20,0 mln metri cubi de apă prin teritoriul studiat. 

 Apa se va acumula în lac din apele freatice şi din rîul Cogâlnic prin scurgere liberă în timpul 

ploilor ambundente și a topirii zăpezii, respectiv apa va fi adunată şi păstrată pe parcursul anului. 

Apa din lac va avea tendința spre desalinizare, conţinutul de săruri minerale va scădea, astfel există 

perspectiva de a fi folosită la irigare în perioadele secetoase şi ca sursă de apă potabilă în caz de 

necesitate. În lac s-ar putea acumula și păstra și apă din Prut, dacă proiectul se va extinde și se va 

rezolvă problema transportării apei din rîul Prut în timpul debitului mare cu cheltueli rezonabile. 

 Orașul Cimișlia a alocat pentru restabilirea zonei umede în lunca rîului Cogâlnic, un teren 

cu suprafața de 150 ha, avînd în zona respectivă o rezervă de teren public de peste 500 ha 

proprietate a orașului, care are o bonitate scăzută, din cauza secetei și salinizării solului, este folosit 

doar cîteva luni pe an pentru păşunatul ovinelor. Aceste suprafețe ar putea fi folosite pentru 

dezvoltarea de mai departe a zonei umede. Realizarea proiectului va avea un cost financiar mare, 

se contează atît pe sursele financiare din ţară, dar mai mult de peste hotare. 
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Prin elaborarea studiului de fezabilitate s-a efectuat un lucru mare, fiind atraşi un grup de 

specialişti cu renume din Republica Moldova. Ideia de proiect a fost verificată și acceptată ca fiind 

oportună, fezabilă de experți din țară în hidrologie şi în alte domenii ce ţin de protecţia mediului 

şi de edificarea construcţiilor, dar și de un expert în hidrologie, invitat din Germania, care au 

prezentat observații și soluții, au susținut că problema abordată are o importanţă majoră pentru 

regiunea în cauză. Acest proiect va avea impact regional. Experții consideră că realizarea 

proiectului nu va avea efecte negative, lacul o să înbunătățească situația hidrologică a bazinului 

rîului și ar fi potrivită denumirea proiectului „Restabilirea zonei umede în lunca rîului Cogâlnic, 

numită în popor „Iazul lui Iepure”, cu reconstituirea lacului de acumulare a apei din rîul Cogâlnic. 

Lacurile. Pe teritoriul ţării se găsesc puţine lacuri naturale. Dintre acestea majoritatea lor 

sunt lacuri din luncile râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Foltane) şi Nistru (Nistrul Vechi), denumite 

lacuri de luncă şi lacuri-limane fluviale, cum sunt lacurile Săla, Cahul, Cuciurgan. Dintre lacurile 

naturale mai pot fi menţionate şi lacurile de baraj natural care se formează datorită alunecărilor de 

teren. Deşi în majoritatea sa aşa lacuri sunt mici, în unele cazuri suprafaţa acestora poate atinge 

câteva hectare. Aşa sunt lacurile din regiunea “Suta de Movile”. 

Este mare însă numărul de lacuri antropice (peste 3000), construite pentru alimentarea cu 

apă a hidrocentralelor, pentru irigaţii, pescuit, nevoile de apă ale industriei şi ale aşezărilor 

omeneşt, dar și pentru reținerea solului erodat. Lacuri de acumulare mari şi centrale hidroelectrice 

au fost amenajate pe râul Prut în colaborare cu România (Costeşti-Stânca) şi pe r. Nistru 

(Dubăsari).  

Toate lacurile de origine antropică au fost construite prin diguirea cursului de apă a 

pîrăurilor şi rîurilor mici, au condus la dereglarea regimurilor hidrologice a rîurilor în care ajungea 

apa pînă la diguire. Majoritatea lacurilor din Republica Moldova sunt înnămolite, au pierdut 

capacitatea de păstrare a volumului de apă proiectat și necesită cheltueli mari pentru curățirea lor 

de nămol. Astfel de lacuri, ca regulă influențează negativ regimul hidrologic al rîurilor. Ultimele 

studii efectuate în Republica Moldova au demonstrat că volumul apelor de suprafață colectate a 

scăzut cu 50%. 

Lacul de acumulare a apei pe rîul Cogâlnic va fi primul lac excavat şi nu va avea aceste 

neajunsuri. Construcția unui lac artificial (antropic) amenajat în lunca râului Cogâlnic poate genera 

doar efecte pozitive asupra mediului înconjurător prin crearea unui ecosistem acvatic armonios.  

Apele subterane. Parametrii fizico-chimici ai apelor subterane de adâncime sunt 

monitorizați de către întreprinderea de Stat „Expediția Hidrogeologică din Moldova" (I.S. 

„EHGeoM"). Caracteristica chimică a apelor se evaluează in urma observațiilor sistemice asupra 

regimului lor, lucrărilor de explorare a zăcămintelor și forajului de noi sonde. Monitorizarea 

parametrilor de regim se realizează prin intermediul rețelei de stat de sonde de observații - 180 la 

număr, amplasate pe întreg teritoriul republicii și care cuprind toate acviferele care se exploatează. 

Din cele cca. 15 orizonturi și complexe acvifere răspândite pe teritoriul republicii cel mai 

intensiv sunt exploatate orizontul Sarmațianului mediu (Bessarabianului), complexul Badenian-

Sarmațianul inferior, complexul Cretacicului superior-Silurian, și mai puțin apele cantonate in 

rocile de vârsta ponțiană. 

Calitatea apelor interstratuale este influențată, in mare parte, de factorii naturali, cum ar fi 

compoziția chimică și mineralogică a rocilor, vârsta și condițiile de formare a straturilor acvifere, 
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adâncimea lor, etc. In funcție de factorii geologici se observă, spre exemplu, o sporire a gradului 

de mineralizare și a concentrației de hidrogen sulfurat (H2S) de la nord, nord-est spre sud, sud-

vestul republicii, in direcția creșterii adâncimii straturilor acvifere și ca urmare a reducerii 

capacității de alimentare (infiltrație) a acestora. 

 

In funcție de condițiile geologice este și conținutul ridicat de fluor din acviferul Badenian- 

Sarmațianul inferior, din sectorul de mijloc al văii r. Prut (raioanele Râșcani, Glodeni, Fălești), din 

Dunărea 
Figura 1.8.  Rețeaua hidrografică și cursurile de apă 
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sudul republicii precum și din UTAG. 

In baza observațiilor de regim din ultimii ani, acviferele exploatate, in ansamblu, nu au 

suferit modificări esențiale privind parametrii de calitate, astfel: 

• Acviferul Ponțian din care se alimentează raioanele de sud (Cahul, Vulcănești) practic 

întrunește cerințele de apă potabilă cu mici depășiri ale CMA la conținutul de Fe, pană la 3 

mg/dm3; 

• Acviferul Sarmațianului mediu se exploatează in sudul republicii, aproximativ de la 

latitudinea or. Hâncești pană la latitudinea or. Cahul. Pe anumite sectoare calitatea apei nu 

corespunde cerințelor sanitaro-igienice in vigoare după culoare (pană la 70°), gradul de 

mineralizare (pană la 5,7 g/dm3) și conținutul de Fe (pană la 3 mg/dm3). In toate probele este 

prezent amoniacul, pe alocuri pană la 9,8 mg/dm3. 

• Complexul acvifer Badenian-Sarmațian este practic răspândit pe întreg teritoriul republicii 

și prezintă principala sursă de apă utilizată pentru aprovizionare centralizată. Caracteristica 

hidrochimică spațială este foarte neomogenă și in multe cazuri se atestă depășiri ale concentrațiilor 

admisibile menționate in HG nr. 934 din 15.08.2007. Probele cercetate in ultimii ani indică asupra 

unui grad înalt de mineralizare in unele zone - pană la 50 g/dm3, asupra conținutului ridicat de 

fluor - peste 10 mg/dm3 in valea Prutului și parțial in centrul (r-nul Călărași) și sud-estul republicii 

(r-nul Ștefan Vodă). In unii ani, s-a constatat o creștere a câmpurilor acvifere cu depășiri ale CMA 

la conținutul compușilor de azot, spre exemplu a nitriților, pană la 7,4 mg/m3 in prizele din or. 

Orhei, a amoniacului, pană la 2,8 mg/dm3 in prizele din or. Chișinău și cu mult peste această 

valoare in cele din r-nul Călărași. 

• Complexul acvifer Cretacic-Silurian se exploatează preponderent in raioanele de nord. La 

aceste latitudini apa întrunește practic cerințele normative de apă potabilă, însă spre sud se 

înregistrează o creștere a gradului de mineralizare și a concentrațiilor de fluor și amoniac. 

Indicii de calitate a apelor din izvoare și cișmele se încadrează in parametrii favorabili 

utilizării pentru alimentarea cu apă (potabilă și sanitar acceptabilă) doar in 15-77 la sută din probe 

(media 54%). Cele mai multe izvoare și cișmele, apa cărora corespunde acestor parametri, sunt 

localizate in raioanele Șoldănești (76%), Glodeni (72%) și Orhei (70%), iar cele mai puține in 

raionul Leova (15%). Calitatea apei in celelalte izvoare și cișmele nu corespunde cerințelor 

normative, înregistrându-se depășiri ale CMA după indicatorii chimici: duritatea, mineralizarea, 

conținutul de nitrați etc. 

Conform cercetărilor IEG privind calitatea apei izvoarelor și cișmelelor din 18 raioane ale 

republicii efectuate in cadrul Programului de Stat „Cercetări științifice și de management ale 

calității „ apelor", se atestă un nivel înalt de poluare a apei cu nitrați (de la 4 pană la 65% din 

izvoarele monitorizate, conținutul cărora depășește de 1-5 ori CMA. 

Cota izvoarelor și cișmelelor apa cărora este poluată cu nitrați este cea mai mare in r-nul Briceni 

(bazinul r. Prut - 65%), Anenii Noi (bazinul fl. Nistru - 50%) și cea mai mică - in r-nul Râșcani 

(4%) și Nisporeni (9%). 

Un rol important, revine apelor freatice, protejate, care servesc în aprovizionarea cu apă 

potabilă a majorităţii populaţiei rurale. Apele subterane de profunzime, cu un regim mai constant, 

în raport cu cele freatice, uneori sunt mineralizate, având calităţi curative (Cahul, Camenca, 
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Varniţa ş.a.). Rezervele de ape freatice sunt limitate și ultimii ani se atestă scăderea nivelului lor 

în straturile acvifere, una din cause fiind folosirea lor în scopuri agricole.  

 Ca şi apele de suprafaţă cele subterane au o importanţă majoră în activitatea omului, dar 

rezervele lor de sunt reduse și este indicată promovarea unei politici naționale orientată spre 

acumularea, păstrarea și utilizarea mai rațională, mai pe larg a apelor de suprafață. 

 Solurile. Republica Moldova dispune de bogate resurse de sol care, in mare măsură, 

asigură activitatea economică. Circa 3/4 din suprafață ocupă cernoziomurile, considerate cele mai 

productive soluri. însă, in condițiile relațiilor funciare actuale, potențialul productiv al solurilor nu 

este utilizat adecvat, pe fondul arabil continuă și se accelerează procesele de degradare. 80 la sută 

din suprafața fondului agricol sunt amplasate pe pante, ceea ce favorizează eroziunea solului 

provocată de ploile torențiale in condițiile predominării in structura culturilor a celor prășitoare și 

lipsa măsurilor antierozionale. 

Calitatea solurilor fondului agricol este diferită. Fiind apreciați convențional prin notele de 

bonitate (etalon - cernoziomul tipic moderat humifer apreciat cu 100 de puncte) indicii medii 

calitativi ai solurilor zonelor pedologico-geografice constituie 59-69, iar ale raioanelor 

pedologico- geografice variază intre 50 și 75 puncte. Nota medie de bonitare pe țară constituie 63 

puncte și se reduce anual in funcție de activizarea proceselor de degradare. Astfel, eroziunea slabă 

reduce potențialul productiv cu 20%, medie cu 40%, puternică cu 60-80%. 

Relieful accidentat, ploile torențiale, cota mică de terenuri împădurite condiționează accelerarea 

eroziunii solurilor pe pante, intensificarea alunecărilor de teren. Degradarea resurselor funciare 

este cauzată și de alunecările de teren. O influență negativă asupra calității solurilor este 

condiționată de procesele de dehumificare. Pășunatul excesiv este un fenomen specific pentru țară 

cu impact negativ asupra mediului. 

Controlul efectuat de către agențiile și inspecțiile ecologice constată că solurile fertile, 

bogăția principală a republicii, sunt supuse permanent unei degradări intensive, cauzată de factori 

naturali și antropogeni. 

Pe lângă procesele de degradare fizică și deșertificare, in Republica Moldova există 

problema poluării solurilor. In ultimele decenii poluarea de fond a solurilor a devenit mai puțin 

actuală datorită reducerii considerabile a principalelor surse de poluare difuză. S-au redus 

semnificativ cantitățile de fertilizanți și pesticide aplicate in agricultură, nu mai este actuală 

problema poluării cu nitrați și metalele grele (zinc, nichel și plumb mobil). Comparativ cu anii 

precedenți, in 2010 — conținutul ZDDT s-a redus semnificativ, conținutul ZHCH și ZBPC a rămas 

la același nivel. Se mai produce la nivel local poluarea solurilor terenurilor agricole cu cupru mobil, 

rezultat al utilizării nereglementate a zamei bordoleze și altor preparate ce conțin cupru. S-a redus 

conținutul de plumb in combustibilul utilizat de transport, astfel a diminuat problema poluării 

solurilor cu acest metal de- a lungul drumurilor. însă există și devine tot mai acută problema 

poluării locale a solurilor cu diferite deșeuri și substanțe nocive. 

Rămâne in continuare actuală poluarea locală a solurilor cu DDT, DDE, HCH și alți poluanți 

organici persistenți (POPs) in jurul fostelor și actualelor depozite de chimicale agricole 

(îngrășăminte minerale, pesticide etc.) și a stațiunilor de pregătire a soluțiilor de protecție a 

plantelor. 

Fiind răspândiți cu scurgerile de suprafață, acești poluanți se acumulează in sol și aluviunile 
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obiectelor acvatice. De asemenea, materialele de construcție, parvenite din demolarea depozitelor 

vechi, sunt factori importanți de poluare a solurilor in locurile de folosire a lor. 

In probele de sol prelevate din locațiile investigate au fost depistați cinci compuși POPs - 

DDT, HCH, clordan, heptaclor și toxafen, in concentrații depășind nivelul maximal admisibil de 

0,1 mg/kg. Poluarea cu DDT și, in măsură mai mică, cu HCH poate fi caracterizată ca fiind 

generală. Cota locațiilor contaminate cu clordan (31%) și heptaclor (22%) este și ea semnificativă. 

Frecvența poluării cu toxafen este mai mică (circa 10%), dar deseori se întâlnește un nivel sever 

de poluare. Aldrina, dieldrina, endrina, hexaclorbenzenul și mirexul nu au fost detectați. In multe 

cazuri s-a constatat un nivel sever de contaminare a solului cu pesticide POPs, de ordinul a sute și 

chiar mii de mg/kg. Concentrațiile celor cinci pesticide POPs, menționate mai sus, variază in 

intervalul intre limita de detectare și 616 mg/kg pentru clordan, 4838 mg/kg pentru toxafen, 505 

mg/kg pentru heptaclor, 3148 mg/kg pentru suma metaboliților DDT și 4216 mg/kg pentru suma 

izomerilor HCH. Distribuția celor cinci compuși pe clase de concentrații, presupunând o distribuție 

statistică lognormală, dă o imagine clară a nivelului general de contaminare cu POPs a zonelor 

investigate. Majoritatea probelor de sol arată un nivel moderat de poluare: cel mai mare număr de 

locații se încadrează in intervalele de concentrații 0,1-1,0 și 1,0-10,0 mg/kg. Zonele puternic 

contaminate (concentrații >50,0 mg/kg) sunt distribuite intre cele cinci pesticide POPs, după cum 

urmează: DDT - 121 probe (8,6% din numărul total de probe care depășesc 0,1 mg/kg); toxafen - 

73 probe (49,3%); HCH - 73 probe (6,1%); clordan - 19 probe (4,0%); heptaclor - 7 probe (2,1%). 

In 18 unități administrative (Basarabeasca, Briceni, Căușeni, Dondușeni, Drochia, Edineți, 

Florești, Ocnița, Orhei, Rezina, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești, 

UTA Găgăuzia și mun. Chișinău) procentul obiectelor cu concentrația sumară a POPs in probele 

de sol compuse e peste media națională de 16%. In majoritatea cazurilor amestecul de poluanți 

depistați include metaboliți DDT, izomeri HCH și toxafen. Coeficienții de încărcare cu POPs, care 

indică nivelul cumulat de poluare a solului cu pesticide POPs la nivel raional a înregistrat valori 

maxime, semnalând cel mai înalt nivel de poluare, in raioanele Dondușeni, Florești, Ocnița și 

Șoldănești. In imediata apropiere de acestea se situează raioanele Briceni, Căușeni, Rezina, Ștefan 

Vodă și UTAG. In general, s-a constatat că in raioanele din nordul, nord-estul și sud-estul țării se 

atestă un nivel mai înalt de poluare cu POPs. 

Poluarea solurilor cu produsele petroliere rămâne actuală și se înregistrează pe întreg 

teritoriul țării, sursele principale fiind depozitele și stațiile de alimentare cu carburanți, spălătoriile 

și stațiile de deservire, poluări de accident. 

Solul în valea rîului Cogâlnic este mai puțin poluat, acest fenomen iarăși se datorează în 

mare măsură secetei și iazuri construite pe toți afluenții rîului pentru a stopa eroziunea solului și 

acumula apa de ploi. Poluanții chimici (pesticide, fertilizanți) în principal s-au acumulat în nămolul 

acestor iazuri. Solul în zona ocupată de viitorul lac are bonitatea scăzută, sub 50 grad/haș dar este 

cu mineralizarea ridicată. Acest sol va fi decopertat și depozitat în afara șesului rîului Cogâlnic, 

unul din scopusi fiind împiedicarea pătrunderii mineralelor spălate de precipitațiile atmosferice în 

viitorul lac.  

Solul nu va fi o sursă de poluare a apei din lacul de acumulare. 

 Calitatea aerului atmosferic. In Republica Moldova monitorizarea calității aerului 

atmosferic este asigurată prin serviciile specializate in cadrul Serviciului Hidrometeorologic de 
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Stat (SHS) și ale Inspectoratului Ecologic de Stat (IES). Rețeaua de supraveghere a SHS include 

19 posturi staționare, amplasate in 7 centre „ industrializate: Chișinău, Bălți, Tiraspol, Râbnița, 

Bender, Mateuți și Leova, fiind analizați poluanții de bază (suspensii solide, dioxid de sulf, 

monoxid de carbon, dioxid de azot) și cei specifici (fenol, aldehidă formică, sulfați solubili). 

Gradul de poluare a aerului se apreciază după valoarea concentrațiilor medii față de concentrația 

maxim admisibilă (CMA), iar calitatea aerului se estimează prin indicele complex al poluării 

atmosferei (IPA). 

Conform rapoartelor statistice (2005-2010), depășiri ale concentrațiilor medii anuale s-au 

înregistrat pentru suspensii solide - 1,5 CMA (mun. Bălți), dioxid de azot - 2,3 CMA (mun. 

Chișinău), aldehida formică - 2,3 CMA (mun. Bălți și Bender) și fenol - 1,3 CMA (mun. Tiraspol). 

Determinările efectuate constată că indicii lunari ai poluării atmosferei constituiți din suspensii 

solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, fenol și aldehidă formică au variat de la 

1,65 - or. Râbnița, la 9,70 - mun. Bălți. Menționăm că nivelul de poluare a aerului atmosferic este 

constant, în general a rămas la același nivel pe parcursul a două decenii 

Calitatea aerului atmosferic in Republica Moldova este influențată de emisiile provenite 

din trei tipuri de surse de poluare: surse staționare, care includ întreprinderile industriale, CET-

urile și cazangeriile; surse mobile, care includ transportul auto, feroviar, aerian, tehnica agricolă, 

și surse de poluare transfrontalieră. 

In prezent in Republica Moldova își desfășoară activitatea economică 5748 întreprinderi 

cu impact negativ asupra mediului, inclusiv 1764 întreprinderi industriale și de construcții, 95 

întreprinderi de transport auto, trei centrale termoelectrice, 2777 cazangerii, 681 stații de 

alimentare cu produse petroliere și gaze, 24 baze pentru depozitarea și păstrarea produselor 

petroliere și peste 470 mii unități de transport auto. 

Surse staționare de poluare a aerului atmosferic: In perioada 1990-2010 volumul emisiilor 

de poluanți in atmosferă de la sursele staționare de poluare a fost in descreștere, micșorându-se de 

la 50 kt (1990) la 24,158 kt (2010), cu o fluctuație de 2-5 kt in ultimii 10 ani. Majoritatea 

întreprinderilor desfășoară activități generatoare de emisii de substanțe poluante, care sunt 

evacuate in atmosferă, cum ar fi: dioxid de sulf și de azot, oxid de carbon, substanțe solide, precum 

și unele noxe specifice. 

Dinamica evoluției cantitative a emisiilor de dioxid de sulf și de azot, de oxid de carbon și 

substanțe solide in perioada de raportare, arată că municipiul Chișinău are cel mai mare impact 

asupra poluării aerului atmosferic, cu peste 50% din poluarea totală. 

Surse mobile de poluare: Principala sursă de poluare a aerului atmosferic este transportul 

auto, cota căruia constituie cca. 88% din emisiile totale de la sursele de poluare (fixe și mobile) 

ale bazinului aerian. Din aceste surse provin emisii in cantități mari de hidrocarburi, oxizi de 

carbon, oxizi de azot și de sulf, etc., care sunt in funcție de diferiți factori: calitatea combustibilului 

utilizat, starea tehnică a vehiculelor, numărul unităților de transport exploatat. Cele mai poluate 

localități de transportul auto sunt considerate: mun. Chișinău - 73,358 kt/an și Bălți - 7,748 kt/an; 

raioanele Sângerei - 10,9812 t/an, Cahul - 8,392 t/an, Hâncești - 5,01 t/an, Briceni - 4,254 t/an, 

laloveni - 4,124 t/an, Ungheni - 4,19 t/an, Florești - 4,087 t/an, Anenii Noi - 4,053 t/an, UTA 

Găgăuzia - 5,702 t/an. 

Surse de poluare transfrontalieră: Conform datelor Programului European de Monitoring 
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și Evaluare (EMEP), noxele din precipitațiile anuale provin preponderent din surse de poluare 

transfrontalieră. Spre exemplu, din 34,1 kt N (1992) cca. 80% revin aportului transfrontalier. In 

perioada 2005-2006 concentrațiile noxelor in precipitații au scăzut de cca. 10 ori față de 1992. 

Poluarea transfrontalieră a aerului atmosferic in Europa, precum și in Republica Moldova se 

datorează in special acidifierii și eutrofizării ecosistemelor ca urmare a emisiilor de dioxid de sulf 

(SO2) și dioxid de azot (NO2). Ținând cont de expunerea Republicii Moldova poluării 

transfrontaliere permanente a aerului și pornind de la necesitatea cooperării regionale și 

internaționale sub aspect transfrontalier, in 1987 s-a organizat in localitatea Leova prima stație de 

monitoring al gradului de poluare transfrontalieră a aerului, integrată in rețeaua EMEP, însă 

activitatea propriu-zisă această stație și-a început-o in 2004, monitorizând continuu compoziția 

chimică a precipitațiilor atmosferice, inclusiv metalele grele (MG) și poluanții organici persistenți 

(POPs). Informația obținută este raportată Secretariatului Convenției EMEP. 

Poluarea aerului atmosferic cu metale grele: Emisiile locale de la întreprinderile de 

producere a energiei electrice și termice, de la mijloacele de transport, întreprinderile industriale, 

comunale, agricultură cat și impactul transfrontalier au condus la poluarea componentelor de 

mediu cu unele metale grele (MG). Conținutul MG (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni) in probele anuale de 

precipitații atmosferice sunt colectate la Stația transfrontalieră Leova și Staționarul ecologic 

Hâncești, și determinate prin metoda spectrală de absorbție și roentgen -fluorimetrică. 

Analiza datelor obținute in anii de referință denotă o fluctuație a concentrațiilor MG, iar conținutul 

acestora pentru Pb și Cu crește in dinamică, pentru Cd, Zn, Ni și Cr descrește. Astfel, concentrația 

maximă pentru Pb in precipitațiile atmosferice, înregistrată in 2009 la stația Leova (28,85 pg/l), 

poate fi atribuită atât poluării transfrontaliere a atmosferei, cat și poluării locale. 

Poluarea cu substanțe organice persistente: Cele mai înalte concentrații de substanțe 

organice persistente (POPs) in probele de apă din precipitațiile atmosferice (Stația transfrontalieră 

Leova) se atestă pentru Hexaclorciclohexan (HCH), Diclordifeniltricloretan (DDT) și Bifenili 

Policlorurați (BPC) și constituie respectiv 0,0097; 0,0293 și 0,0053 pg/dm3. Se constată că 

ponderea sumară revine compușilor din clasa DDT, iar prezența lor in apele din precipitații nu este 

intr-o strictă dependență de anotimpul anului. Datele privind variația concentrațiilor medii anuale 

a POPs la această stație in 2006-2009 denotă că ZHCH și ZDDT rămân la un nivel destul de ridicat, 

iar ZBPC se reduce semnificativ. 

Poluarea cu particule PMi0. Pulberile in suspensie reprezintă un amestec complex de 

particule foarte mici și picături de lichid, iar sursele lor antropice sunt activitatea industrială, 

sistemul de încălzire, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie, de asemenea, la poluarea 

cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora, cat și din cauza arderii incomplete. 

Conținutul PMi0 in suspensie înregistrat la stația Leova in 2010 este in descreștere, pană la 15 

pg/m3, iar la stația Mateuți in această perioadă este in creștere, atingând valori peste 30 pg/m3. In 

2009 conținutul substanțelor anorganice in aerosolii aerului atmosferic la stația Leova 

înregistrează o majorare pentru ionii: NO3_, CI', Ca2+, Mg2+ și o reducere pentru K+, Na+, SO4
2" 

comparativ cu 2008. Concentrația medie anuală de dioxid de sulf (SO2) la stația Leova (2009) a 

înregistrat nivelul de 1,55 pg/m3, iar cea de NO3- - 1,14 pg/m3. 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) reprezintă un pericol major pentru atmosferă. 

Datele statistice prezentate in Raportul Național de Inventariere al GES din RM denotă că emisiile 
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totale de GES cu efect direct, exprimat in echivalentul CO2, s-au diminuat in 2005 cu cca. 68% 

față de 1990. Astfel, din totalul emisiilor GES, 65% provin din sectorul energetic, urmat de 

agricultură cu 17,9%, deșeuri cu 11,8%, procese industriale cu 4,9% și utilizarea solvenților cu 

0,4%. Ponderea principalelor trei gaze cu efect direct (CO2, CH4 și NO2) in emisiile totale 

exprimate in echivalentul CO2 se caracterizează printr-o tendință de diminuare a bioxidului de 

carbon (63,8%) și de majorare a emisiilor de metan (24,5%) și oxid de azot (11,8%). In perioada 

1990-2005, emisiile totale de GES s-au redus cu circa 72,3%: de la 42886,0 mii tone CO2 

echivalent in 1990 la 11883,5 mii tone CO2 echivalent in 2005. Dioxidul de carbon contribuie cel 

mai mult la emisiile totale de gaze cu efect de seră direct. 

Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă a emisiilor de gaze cu efect de seră 

direct, ponderea acestuia variind in perioada 1990-2005 intre 80,5% și 65,0%. Alte surse relevante 

de GES sunt reprezentate de sectorul agricol (cu o pondere de 12,4% in 1990 și 17,9% in 2005), 

sectorul deșeuri (3,8% in 1990 și 11,8% in 2005) și procesele industriale (3,1% in 1990 și 4,9% in 

2005). 

Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat zona amplasării terenului 

întreprinderii preconizate pentru construcție este caracterizată de următoarele concentrații de fond 

ale poluanților atmosferici: dioxid de azot - 0,008 mg/m3; oxid de carbon - 0,4 mg/m3; dioxid de 

sulf - 0,02 mg/m3; suspensii solide - 0,2 mg/m3.  

Aerul nu se va polua în zona lacului de acumulare și nu va influența negativ poluarea apei 

din lacul de acumulare. Din contra lacul va spori umiditatea aerului atmosferic, va atrage mai multe 

precipitații în formă de ploi și respectiv va spori și vegetația din regiune care, va absorbi dioxidul 

de carbon și produce oxigen. Din aceste considerente proiectul se încadrează perfect în programele 

Convenției Primarilor și anume în sporirea rezistenței mediului la schimbările climatice. 

 Resurse vegetale. Republica Moldova acoperă o zonă de 33483,4 km2 și conține peisaje 

de pădure, stepă și pădure/stepă. Deși partea nordică este deluroasă, cele mai înalte culmi nu 

depășesc 430 m (cel mai înalt punct fiind Dealul Bălănești). Partea centrală și nordică a țării se 

află pe Podișul Codru, iar cea sudică - pe Câmpia Bugeacului. 

Suprafața totală a fondului funciar al Republicii Moldova la 01.01.2010 conform 

Cadastrului funciar al Republicii Moldova constituia 3384,6 mii ha, inclusiv 2501,14 mii ha 

(73,9%) terenuri agricole, dintre care 1816,78 mii ha (72,6%) terenuri arabile, 300,99 mii ha 

(12,0%) plantații multianuale, 354,29 mii ha (14,2%) fânețe și pășuni, 29,08 mii ha (1,2%) 

pârloage. 

Pădurile constituie o sursă a celor mai diverse produse și servicii și reprezintă un factor de 

importanță majoră in menținerea echilibrului ecologic, protecția resurselor funciare, de apă, 

ameliorarea peisajului natural și microclimatului ecosistemelor naturale și antropogene. Terenurile 

fondului silvic in 2010 au constituit circa 3% din fondul funciar, iar împreună cu cele destinate 

protecției mediului, circa 13,3% din suprafața țării, valoare apropiată de cea care asigură 

menținerea echilibrului ecologic - 15%. Gradul de împădurire variază în diferite zone: la Nord - 

7,2%, Centru -13,5% și zona de Sud - 6,7%. 

Resursele forestiere ale Republicii Moldova sunt constituite din resursele fondului forestier 

și ale vegetației forestiere de pe terenurile din afara acestuia. Conform prevederilor Cadastrului 

funciar (2010), suprafața fondului forestier constituie 418,9 mii ha. Suprafața terenurilor acoperite 
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cu păduri constituie 374,5 mii ha sau 11,4% din suprafața terestră a țării. Pădurile seculare ocupă 

o suprafață de cca. 6000 ha, ce constituie 1,6 % din fondul forestier. 

Compoziția pădurilor Moldovei este reprezentată predominant de specii de foioase 

(97,8%), inclusiv cvercinee - 39,6%, salcamete - 36,1%, frăsinet - 4,6%, cărpinet - 2,6%, plopișuri 

- 1,6% etc., rășinoasele fiind prezentate doar in proporție de 2,1% 

Extinderea sectorului agricol și a altor planuri anterioare de dezvoltare economică a 

compromis puternic habitatele naturale din zonele de pădure, stepă și acvatice. 

Republica Moldova joacă un rol important în menținerea biodiversității regionale. Aceasta 

se află la intersecția a trei zone bio - geografice: 

1) Central Europeană, reprezentată de Vârfurile Moldovei centrale (54% din teritoriul 

țării); 

2) Euro - Asiatică, reprezentată de stepe de pădure și de stepe (30% din teritoriul țării); 

3) Mediteraneană, Marea Neagră, reprezentată de stepele de pădure xerofile din Sudul 

Moldovei (16%). 

Diversitatea speciilor și a grupurilor ecologice este determinată de variabilitatea biotonului, 

care furnizează o varietate de condiții ecologice datorită combinațiilor diferite de temperatură, 

umiditate și reacție a solului cu alți factori de mediu și datorită faptului că teritoriul Republicii 

Moldova se situează la interferența celor trei zone bio - geografice menționate. Suprapunerea 

acestor zone dă naștere unui nivel înalt de diversitate genetică a plantelor și a animalelor. 

Tendința generală a ultimelor decenii constă în retragerea treptată a populațiilor de plante 

specifice pentru ecosistemele naturale, împreună cu extinderea accelerată a speciilor adventive și 

ruderale în toate ecosistemele. în prezent, nu mai există ecosisteme în Republica Moldova care să 

își fi păstrat starea naturală. Extinderea terenului arabil a cauzat retragerea a numeroase specii în 

zonele protejate (păduri, pajiști, perdele de protecție). 

Micșorarea habitatelor este cauzată de asemenea de alți factori: tăierea pădurilor, poluarea râurilor, 

dezvoltarea rețelelor de așezări și drumuri, distrugerea siturilor de reproducere, braconajul etc. 

Factorul antropic este de departe cauza principală de dispariție. 

Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare, 

va contribui la sporirea umidității aerului, la majorarea cantității de precipitații atmosferice în 

formă de ploi, la menținerea nivelului apelor de suprafață, astfel va crea condiții mai favorabile 

pentru vegetația forestieră, de stepă și agricolă     

 Flora. Resursele biologice ale Republicii Moldova sunt constituite dintr-o varietate 

specifică de plante, animale, ciuperci și microorganisme, valoarea cărora este indiscutabilă pentru 

orice ecosistem terestru, acvatic sau aerian. Diversitatea speciilor este determinată in primul rând 

de poziția geografică a țării, condițiile climatice, condițiile paleogeografice, schimbul de biotă cu 

regiunile vecine și, nu in ultimul rând, de impactul antropic. 

Republica Moldova este situată in zona de silvostepă (circa 60% din teritoriul țării - Nordul 

și parțial Centrul) și zona de stepă (Sudul și sud-estul țării). De aici rezultă că una din resursele 

naturale de valoare este biota. Spre regret, suprafețele acoperite de vegetație spontană sunt foarte 

reduse, constituind numai aproximativ 15%, iar terenurile cu utilizare agricolă, circa 73,8%. 

Ciupercile (Fungi) sunt reprezentate pe teritoriul Republicii Moldova prin cca 1200 specii, 

dintre care 400 specii sunt reprezentate de macromicete (363 specii de basidiomicete și 52 specii 
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de ascomicete). Majoritatea speciilor de ciuperci habitează in ecosistemele forestiere. Din numărul 

total de specii de ciuperci, doar 70 specii sunt comestibile. 

Flora actuală (Plantae) a Republicii Moldova numără 5568 specii de plante, dintre care 

plante superioare - 2044 specii și plante inferioare - 3524 specii. In ecosistemele naturale și 

antropice, diversitatea plantelor superioare este dominată de magnoliofite - 1860 specii, urmate de 

briofite - 158 pecii, pteridofite - 17 specii, ecvisetofite - 8 specii și gimnosperme - 1 specie. După 

forma vitală, 129 specii sunt plante arborescente, dintre care 3 specii de liane, 81 specii de arbuști 

și 45 specii de arbori. Plantele inferioare sunt reprezentate de cca. 3400 specii de alge. 

In funcție de bogăția floristică, ecosistemele formează următorul șir: forestiere (cca. 850 _ 

specii), de luncă (cca. 650 specii), de stepă (cca. 600 specii), petrofite (cca. 250 specii), acvatice 

și palustre (cca. 160 specii). Circa 30 specii de plante lemnoase din pădurile republicii reprezintă 

importante surse de lemn și de fructe, cca. 200 specii sunt plante medicinale, iar majoritatea 

speciilor ierboase silvice servesc drept hrană pentru animalele sălbatice erbivore. 

Reprezentanții acestor grupe constituie principalele tipuri de păduri (de stejar cu fag, de 

gorun, de stejar pufos, de salcâm și zăvoaie), de stepe, de pajiști inundate, de pajiști halofite și de 

vegetație petrofită. Flora spontană a țării constituie peste 160 de specii de plante medicinale. 

Resursele de plante ierboase (stepe, lunci, stâncării etc.) sunt foarte puține și s-au păstrat numai 

sub formă de pâlcuri. 

In flora spontană a Republicii Moldova se întâlnesc 163 specii de plante ce conțin ulei 

volatil sporit, fiind grupate in următoarele categorii: 68 specii au răspândire pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; in ariile pădurilor se întâlnesc 23 specii; in stepe - 33 specii; in lunci - 13 

specii; pe  terenuri stâncoase și calcaroase - 6 specii, pe solurile cu un nivel sporit de salinizare - 

5 specii. Plantele aromatice din flora spontană a Republicii Moldova nu pot servi ca bază de 

colectare a materiei vegetale deoarece lipsesc masive compacte. Ele sunt folosite ca sursă de 

colectare a materialului de înmulțire și creștere in unități specializate. 

Circa 700 de specii de plante din flora spontană a Republicii Moldova sunt plante cu valori 

- furajere. Din acestea, 70 de specii din fam. Poaceae, care asigură animalele erbivore cu celuloză 

și substanțe minerale, și 71 specii din fam. Fabaceae, care asigură animalele cu proteină furajeră, 

posedă proprietăți furajere sporite și pot fi utilizate in producerea furajelor. In Republica Moldova 

pajiștile ocupă o suprafață de 382 mii ha, dar productivitatea lor este scăzută (3 chintale/ha unități 

furajere). 

Dintre resursele de plante medicinale, pădurea reprezintă furnizorul principal de floare de 

tei, soc, salcâm, iar sectoarele mai însorite (liziere, poiene, sectoare stepizate) sunt habitate de 

resurse de pelin, vetrice, coada-șoarecelui ș.a.  

Suprafața ocupată de UAT or. Cimișlia – 14612,97 ha; Suprafața terenurilor folosite în 

scopuri agricole – 8849,978; Suprafața terenurilor care se află în sălbătăcie – 2170 ha; păduri, fășii 

forestiere -  2209 ha; păduri au fost plantate în ultimii 10 ani – 230 ha. Suprafața Intravilanului - 

2209 ha, inclusiv ocupată de spații verzi. 

Orașul Cimișlia este consecvenți în problema conservării biodiversității și sporirii 

rezistenței mediului la schimbările climatice. Ultimii 10 ani au fost  plantate 360 ha păduri, a fost  

elaborat amenajamentul  silvic și format serviciul silvic.  

Spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, folosite de populație pentru recreare constituie 
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21553,56 ha, inclusiv: de folosință generală - 6790,56 ha, cu acces limitat - 3166,29 ha, cu profil 

specializat - 106,17 ha, cu funcții utilitare - 9805,7 ha, zonă turistică - 36,43 ha.  

Orașul Cimișlia este dotat insuficient cu spații verzi 

Genofondul de plante. Grădina Botanică a AȘM deține un genofond de plante de cca. 11 mii 

specii și taxoni, dintre care: plante tropicale și subtropicale - 2517 specii și taxoni, plante floricole 

- _ 1150, plante medicinale - 300, plante aromatice - 350 specii, plante furajere netradiționale 350 

specii, plante lemnoase - 2000 specii. In ultimii ani genofondul de plante al Grădinii Botanice 

(Institut) a AȘM a fost completat cu 1456 specii și taxoni, inclusiv: plante lemnoase - 170, plante 

floricole - 601, plante tropicale și subtropicale - 439, plante medicinale și aromatice - 148, plante 

furajere netradiționale-98.  

În anul 2016 orașul Cimișlia, în colaborare cu Grădina Botanică a AȘM, a inițiat procesul de creare 

a unei  grădini botanice,  cu scopul  conservării biodiversității florei regionale specifice regiunii  

de Nord a stepei Bugeac. Este elaborată documentația tehnică de proiect, pentru amplasarea grădini 

botanice a fost atribuit un teren cu suprafața de 12 ha. 

 Fauna. Din punct de vedere faunistic, teritoriul Republicii Moldova se mărginește cu 

regiunea balcanică și formează zona de tranziție dintre elementele faunei stepei asiatice 

continentale și a silvostepei europene. Fauna Republicii Moldova constituie cca. 14800 specii de 

animale (461 specii de vertebrate și 14339 specii de nevertebrate). Fauna vertebratelor include: 70 

specii de mamifere, 281 specii de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni și 82 specii 

de pești. 

Procesul de degradare a ecosistemelor naturale și antropice are o influență semnificativă și 

asupra bogăției lumii animale. Concomitent cu reducerea suprafețelor ecosistemelor de stepă și 

luncă și cu intensificarea pășunatului pe acestea, unele specii de mamifere rozătoare, ca sicista de 

stepă (Scista subtilus) au dispărut, iar popândăul european (Spermophylus cittelus), popândăul cu 

pete (Spermophylussuslicus), harciogul (Cricetus cricetus) și șoarecele pitic (Mycromys minutus) 

au devenit specii vulnerabile și rare. Declinul rozătoarelor, verigă însemnată a lanțului trofic, a 

cauzat, la rândul său, reducerea și chiar dispariția unor specii de mamifere carnivore (dihorul de 

stepă, Mustela eversmanni; nurca europeană, Mustela lutreola) și păsări răpitoare (acvila de câmp, 

Aquila heliaca; acvila țipătoare mare, Aquila danga; acvila mică, Hieraaetus pennatus; eretele 

alb, Circus macrourus; eretele sur, Circus pygargus; eretele vânăt, Circus cyaneus; șoimul 

dunărean, Falco cherrug). 

Dintre cele 8 specii de mamifere insectivore, o specie de chițcani (Crocidura leucodon) 

este inclusă in Cartea Roșie a Republici Moldova (ed. 2), iar alte 2 (Neomys fodiens, Neomys 

anomalus) necesită de a fi incluse in noua ediție a Cărții Roșii. 

In urma cercetărilor zoologilor din ultimii ani privind cele 18 specii de lilieci (Chiroptera) s-au 

mai adăugat 3 noi specii pentru Republica Moldova: Pipistrellus kuhli, Pipistrellus pygmaeus, 

Plecotus austriacus. Datorită unor ecosisteme silvice de luncă (Bălțile Talmaziene) a fost posibilă 

existența unei comunități din 14 specii de chiroptere pe teritoriul republicii. Toate speciile de lilieci 

menționate sunt incluse in convențiile internaționale de la Berna, 1979 și CITES (1973). 

Ordinul mamiferelor carnivore, compus din 14 specii (in ultimii ani a apărut șacalul, Caniș 

aureus, care își lărgește arealul), are un număr relativ mare de specii (6) incluse in Cartea Roșie a 

Republicii Moldova. In prezent se observă o ameliorare a stării vidrei (Lutra lutra) și pisicii 
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sălbatice (Felis silvestris), însă braconajul rămâne pericolul principal. Intr-o stare dificilă se află 

nurca europeană (Mustela lutreola) și dihorul de stepă (Mustela eversmanni). In ultimul timp, 

pentru fauna autohtonă se atestă o mărire a efectivelor de șacali și vulpi. Speciile de animale de 

vânătoare sunt intr-un declin cauzat de braconajul excesiv, numărul mare de răpitori și lipsa unei 

gestionări efective a gospodăriei cinegetice. Timp de peste un deceniu efectivele de căprior, mistreț 

nu cresc iar al cerbului nobil, chiar s-a redus cu mult. Teritoriul republicii este o parte componentă 

a căii de migrație est-europene a păsărilor. In perioadele pasajului de primăvară și toamnă apar 

zeci și sute de mii de păsări acvatice (lebede, gâște, rațe) semiacvatice (stârci, berze, limicole), 

terestre și arboricole. Pentru protecția lor, conform Directivei Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 

1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, este necesar de creat arii protejate in locurile de 

concentrare a lor in bazinele fl. Nistru și r. Prut. 

In perioada de vânătoare a păsărilor acvatice (rațe, gâște) nu se efectuează un control 

riguros și o evidență strictă a vânatului recoltat. Analizând starea ecologică a celor 14 specii de 

amfibieni constatăm, că in urma poluării lacurilor de reproducere a amfibienilor, lucrărilor de 

drenare și desecare a habitatelor acvatice, fragmentării și/sau distrugerii parțial sau total a 

habitatelor terestre, așa specii ca Pelobates fuscus, Triturus cristatus, Bombina bombina, Bombina 

variegata, Hyla arborea și-au redus efectivul populațional de 2,5-3 ori in ultimii ani. Această 

situație se atestă, in special, in zona orașelor mari și a agrocenozelor din centrul și nordul republicii. 

Deaceea dintre speciile enumerate, Triturus cristatus, Bombina variegata, Rana dalmatina, Rana 

temporaria sunt specii care necesită a fi incluse in noua ediție a Cărții Roșii a Republicii Moldova. 

De menționat, de asemenea, că inundațiile recente din bazinul r. Prut au avut un impact dezastruos 

_ asupra populațiilor unor așa specii ca Rana ridibunda, Triturus cristatus, Triturus vulgaris și 

Bombina bombina, care au dus la strămutarea totală sau parțială a acestor populații din habitatul 

lor natural. 

In prezent 10 specii de reptile și 9 de amfibieni sunt incluse in Anexa II a Convenției de la 

Berna (1979) ca specii protejate in Europa. Dintre acestea, 6 specii de șerpi sunt incluse in Cartea 

Roșie a Republicii Moldova, 4 specii - in Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea 

— Naturii (UICN), iar o specie - vipera de fâneață (Vipera ursini Bonaparte, 1835) - in Anexa I a 

Convenției CITES (Washington, 1973). Populațiile locale ale multor specii se găsesc la periferia 

arealului. Prezintă interes descoperirea unei populații de șarpe cu patru dungi (Elaphe 

quatuorlineata, Lacepe 1789), care a supraviețuit in rezervația științifică „Pădurea Domnească" și 

Rezervația Peisageră „Suta de Movile", și care este, probabil, o relictă al faunei reptilelor din stepa 

Bălților. Ea este izolată de alte populații ale acestei specii din sudul Moldovei și, probabil, 

reprezintă extremitatea de nord a arealului. De asemenea, prezintă interes populațiile de Vipera 

berus, care se _ deosebesc prin unele trăsături la nivel morfologic și genetic, descrise, ca subspecia 

V. berus nikolski (Zinenco, Țurcan, 2010). O altă problemă care prezintă interes este distribuția și 

fenetica speciilor Natrix natrix, N. tessellata, Lacerta agilis. Ținând cont de importanța științifică 

și, totodată, de vulnerabilitatea acestor specii, este evidentă necesitatea conservării lor. 

In ansamblu numărul de comunități herpetofaunistice actuale din spațiul Nistru-Prut au o tendință 

de reducere precum și o fragmentare a ariilor de răspândire, de formare și izolare a 

micropopulațiilor, de creștere a numărului speciilor periclitate. 

De aceea, pentru păstrarea speciilor rare, o mare importanță o are conservarea și protecția 
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(pe cat e posibil) habitatelor naturale, chiar și a celor de dimensiuni mici, dar importante pentru 

menținerea diversității reptilelor, amfibienilor și altor specii de animale. O atenție deosebită 

necesită studierea stării actuale a speciilor pe cale de dispariție - vipera de stepă (Vipera ursini), 

șarpele cu patru dungi (Elaphe quatuorlineata), șoparla multicoloră (Eremias arguta) etc. Au fost 

descrise și aprobate de centrele abilitate internaționale, ca noi pentru știință, 3 specii de colembole: 

Lathriopyga nistru (Bușmachiu,Deharveng, Weiner, 2010); Neanura moldavica (Bușmachiu, 

Deharveng, 2008); Xenylla andrzjei (Bușmachiu, Weiner, 2008) și 2 specii de pteromalide: 

Artemisus nucharis, Spathopus moldavicus (Manie Gh., 2010). Holotipurile acestor specii noi au 

fost incluse in colecțiile științifice internaționale ale Muzeului Național de Științe Naturale din 

Paris (Franța), in colecția Institutului de Sistematică și Evoluție a Animalelor al Academiei de 

Științe a Poloniei din Cracovia, in colecția Institutului Zoologic al Academiei Federației Ruse (or. 

Sankt Petersburg) și in muzeul entomologie al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a 

Moldovei. In premieră pentru fauna Republicii Moldova in ultimii 4 ani au fost semnalate 175 

specii de insecte din 7 ordine sistematice - Collembola (41 specii), Odonata (1), Orthoptera (37), 

Hemiptera (4), Coleoptera (70), Lepidoptera (1), Hymenoptera (21) și 32 specii de căpușe din 

ordinul Acarina. 

Valorificarea și exploatarea intensă a ecosistemelor insulare de stepă și de luncă au pus in 

primejdie diversitatea lumii animale prin deteriorarea lanțului trofic dintre pradă și prădător atât 

din ecosistemele respective, cat și din cele silvice, acvatice și stâncării. Ecosistemele forestiere 

oferă animalelor condiții de viața mai variate, insa fragmentarea esențiala a pădurilor reduce 

posibilitatea de cuibărire a speciilor respective. 

Fauna din pădurile Republicii Moldova include 172 specii de vertebrate terestre. O diversitate 

specifica mai bogată a ornitofaunei și teriofaunei revine ecosistemelor forestiere din Codri. 

Efectivul unor specii de reptile și amfibieni ai ecosistemelor silvice precum șopârla verde, șarpele 

de casa, șopârla apodă, șarpele de alun, broasca râioasă brună, broasca roșie de pădure, brotăcelul, 

tritonul comun, tritonul crestat se află in declin continuu. 

Diversitatea vertebratelor terestre in pădurile de luncă constituie 153 specii, iar a ecosistemelor de 

stepă - 109 specii. Un element faunistic recent semnalat in ecosistemele stepice este calul de stepă 

(Saga pedo). Dintre alte specii caracteristice, dar cu un efectiv foarte redus, menționăm: călugărița 

(Mantis religiosa), bondarul paradox (Bombus paradoxus) și bondarul de stepă (Bombus 

fragrands), incluse in Cartea Roșie a Republicii Moldova. 

In Republica Moldova, cu o climă relativ blândă, soluri bogate și vegetație diversificată, există 

condiții favorabile pentru dezvoltarea lumii animale, in special a faunei cinegetice. 

Vanatul paricopitatelor este reprezentat de cerbul nobil (Cervus elaphus), cerbul cu pete (Cervus 

nippon), cerbul-lopătar (Cervus dama), căprior (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa) și elan 

(Alces alces). In prezent efectivul acestor specii de mamifere se află in declin față de cel optimal. 

Cerbul nobil populează in Rezervația științifică „Plaiul Fagului" in număr de cca. 70-80 indivizi 

și in Gospodăria silvică Tighina (Bălțile Talmaziene, Cioburciu de Munte, Copanca-Leuntea) - 

cca. 50 animale. Cerbul cu pete, cu un efectiv de cca. 80-100 indivizi, populează Gospodăria 

Silvică Strășeni și Rezervația silvică „Codrii". In rezervație se mai întâlnesc cca. 20-30 exemplare 

de formă hibridă numit maralul de Escania. Cerbul cu-pete intr-un număr redus populează 

Rezervația științifică „Plaiul Fagului", Gospodăria silvică Hâncești. 
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Cerbul lopătar este in pericol de dispariție din Gospodăria silvică Strășeni și Rezervația științifică 

„Plaiul Fagului". Elanul este o specie sporadică care apare din Ucraina. 

Prin anii 80 ai sec. XX in pădurile din nordul republicii se formează o populație de cca. 50 de 

animale. Efectivul căpriorului, in pofida faptului că vânatul acestuia a fost sistat de mai mult de 

10 ani, atinge cca. 2500-3000 indivizi față de cel potențial - 20 de mii de animale. Mistrețul, specie 

prolifică, cu un potențial de reproducere înalt, poate să-și mențină efectivul optimal in natură, dacă 

este asigurat cu hrană complementară in perioada rece a anului. 

Dintre mamiferele de vânătoare cu blană, iepurele de câmp (Lepus europaeus) este specia cea mai 

preferată de vânători. Efectivul lui variază de la an la an intre 80 și 110 mii de indivizi. In zonele 

de Sud și de Nord densitatea iepurelui este ceva mai mare in comparație cu zona de Centru. Vulpea 

(Vulpes vulpes) in ultimii ani a atins cota maximală, cu un efectiv de 25-30 de mii de indivizi, 

populând nu numai pădurile, dar și localitățile rurale, cauzând daune mari lumii animale și omului. 

Speciile de vânat cu pene sunt reprezentate prin: fazan (Phasianus colchicus), potârniche (Perdix 

perdix), prepeliță (Coturnix coturnix), diferite specii de gâște, rațe, limicole, porumbei etc. 

In ultimii ani se lărgește aria de colonizare cu fazan. Anual Societatea Vânătorilor și Pescarilor 

pune in libertate 8-10 mii de fazani de la fazanariul de la Talmaza. Densitatea potârnichii se 

menține la un nivel scăzut de cca. 8 indivizi la 1000 ha. Efectivul speciilor de rațe care cuibăresc 

in republică este relativ mic, estimând câteva mii de păsări. La pasajul de toamnă al păsărilor 

acvatice sosesc in zonele de nord zeci de mii de rațe, gâște și limicole. 

 

Referitor la amplasamentul Proiectului, zonele naturale protejate din apropiere, 

sunt: 

1) Rezervația naturală „Lebăda albă"- amplasată la nord-est de orașul Leova: 

La nord-vest de orașul Leova, în lunca cursului inferior al râului Prut, în apropierea 

nemijlocită a râului se află rezervația naturală "Lebăda Albă" - un ecosistem acvatic care ocupă o 

suprafață de 30 ha. Componentele principale ale rezervației sânt lacul cu baltă și teritoriile zonei 

de protecție din apropierea nemijlocită. Aici timp îndelungat cuibăresc câteva perechi de lebede 

albe. 

Rezervația naturală "Lebăda Albă" a fost creată în anul 1998 cu scopul asigurării condițiilor 

optime de conservare și reabilitare a speciilor de animale și plante acvatice și de luncă, a 

comunităților semnificative ale lor, plasată în categoria lll-a de arii naturale protejate de stat din 

cadrul Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii. în rezervație există 111 specii de plante 

vasculare ierboase și numai 4 specii de arbori caracteristici pentru luncile umede din vecinătatea 

albiei râului Prut. 

Această rezervație precum și terenurile aferente au o importanță deosebită, fiind amplasată în calea 

de migrare a păsărilor din Europa. Lacul, care reprezintă această rezervație creează condiții 

favorabile pentru reproducerea diferitor specii de păsări de baltă, în perioada de pasaj servește ca 

loc de hrană și odihnă pentru rațe, stârci, găinușe de baltă, pescăruși, chirighițe... 

Rezervația Naturala "Lebăda Alba" este printre putinele zone umede naturale ramase pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Caracteristica zonelor umede din cursul inferior al r. Prut: Complexul acvatic si palustru 

al Prutului de Jos este format din trei tipuri de biotopuri: fluvial, lacustru si arboricol. 
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Primul tip de biotop prezintă însuși râul cu un curs relativ rapid al apei cu maluri domoale sau 

puțin abrupte, șerpuind destul de pronunțat. Biotopurile lacuștri sunt prezentați printr-un număr 

redus de lacuri si bălti, in comparație cu ceea ce a fost pana la desecarea baliilor, care se 

alimentează prin gârle cu apele r. Prut si a izvoarelor. Biotopurile arboricoli sunt formați din 

sălcișuri. 

Vegetația lacurilor si bălților o constituie cea acvatica si palustra. Malurile sunt ocupate de 

stuf si papura, iar cea mai mare suprafața a acvatorii - de specii submerse. Diversitatea floristica a 

ecosistemelor acvatice si terestre, cat si prezenta diverșilor biotopuri determina originalitatea si 

diversitatea faunistica a acestui sector la un nivel înalt. 

Cursul inferior al r. Prut oferă condiții favorabile multor grupe taxonomice de animale vertebrate 

si nevertebrate, in special pentru ornitofauna ca loc de hrana, cuibărit si popas. Ca traseu pentru 

speciile migratoare acest sector are o însemnătate internaționala prin prezenta speciilor periclitate, 

vulnerabile si rare din Europa. 

2) Aria Naturală Protejată de Stat "OSTIANOVA": 

Aria Naturală Protejată de Stat „OSTIANOVA" este amplasată în raionul Leova, ocolul 

silvic Hârtop, Ostianova, parcelele 27-30. Gospodăria Silvică de Stat largara și ocupă o suprafață 

de 211,2 ha. 

Aria Naturală "OSTIANOVA", este încadrată în etajul de silvostepă cu un singur tip de 

stațiune: Silvostepă deluroasă de cvercete cu stejar de versanți inferiori, funduri de văi și rar 

versanți mijlocii. Este identificat un singur tip de pădure: Stejăret de silvostepă de productivitate 

mijlocie. Solurile identificate sunt: cernoziom tipic, cernoziom vertic, cernoziom cambie. 

3) Rezervația peisagistică „Râpele de la Cimișlia": 

Rezervația peisagistică "Râpele de la Cimișlia" este amplasată în raionul Cimișlia, la sud orașul 

Cimișlia, pe drumul spre orașul Basarabeasca, ocolul silvic Ciucur - Mingir, Oziornoe, parcela 3, 

subparcele 11, 13,15; Recea, parcela 7, subparcelele 1, 4, 5,10; Bacanciu, parcela 5, subparcelele 

5, 9, 11, 13-15, 17-19, 22, 23, 25, 27, 29, Gospodăria Silvică de Stat Cimișlia și ocupă o suprafață 

de 256 ha. 

Descrierea stațiunii și a vegetației forestiere Aria Naturală Protejată de Stat "Râpele de la 

Cimișlia", este încadrată în descrierea stațiunii și a vegetației forestiere Aria Naturală Protejată de 

Stat "Râpele de la Cimișlia", este încadrată in etajul de silvostepă (Ss): cu tipul de stațiune: 

• Silvostepă deluroasă de cvercete cu plantații - culturi de amenajare, pe versanți cu expuneri 

diferite, ravene, soluri diverse, desfundate, erodisoluri, provenite din cernoziomuri, productivitate 

inferioară, în trupul de pădure; 

• Stejăret de silvostepă de productivitate inferioară cu tipul de sol "Erodisol tipic". Arborii 

din cadrul Ariei Naturale Protejate de Stat amplasate în Ocolul Silvic Mihailovca reprezintă culturi 

de ameliorare a terenurilor degradate formate de specii de salcâm, pin negru, prun, nuc comun, 

paltin de câmp, sălcioară, ulm de câmp, arțar tătăresc, etajul de silvostepă (Ss): cu tipul de stațiune 

• Silvostepă deluroasă de cvercete cu plantații - culturi de amenajare, pe versanți cu expuneri 

diferite, ravene, soluri diverse, desfundate, erodisoluri, provenite din cernoziomuri, productivitate 

inferioară, în trupul de pădure 

• Stejăret de silvostepă de productivitate inferioară cu tipul de sol "Erodisol tipic". Arborii 

din cadrul cadrul Ariei Naturale Protejate de Stat amplasate în Ocolul Silvic Mihailovca reprezintă 
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culturi de ameliorare a terenurilor degradate formate de specii de salcâm, pin negru, prun, nuc 

comun, paltin de câmp, sălcioară, ulm de câmp, arțar tătăresc. 

4) Rezervația naturală silvică „Hârtopul Moisei": 

Rezervația naturală silvică „Hârtopul Moisei" este amplasată în Raionul Cimișlia, ocolul silvic 

Mihailovca, Hârtopul Moisei, parcela 15, Gospodăria Silvică de Stat Cimișlia și ocupă o suprafață 

de 101 ha. 

Aria Naturală de Stat "Hârtopul Moisei" a fost încadrată în etajul de silvostepă cu două tipuri de 

stațiune: 

• Silvostepă deluroasă de cvercete cu stejar, de versanți inferiori, funduri de văi și rar versanți 

mijlocii, cernoziom cambiu, tipic, argilo eluvial, productivitate mijlocie; 

• Silvostepă deluroasă de cvercete cu plantații - culturi de ameliorare pe versanți cu expuneri 

diferite, ravene, soluri diverse, desfundate, erodate, provenite din cernoziomuri, productivitate 

inferioară. 

Au fost identificate două tipuri de pădure: 

• Stejăret de silvostepă de productivitate mijlocie; 

• Stejăret de silvostepă de productivitate inferioară. 

Solurile identificate sunt: cernoziom tipic, cernoziom cambiu, erodisol tipic. 

Patrimoniul socio-cultural 

Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, care poate fi cu succes 

valorificat in turism. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt identificate peste 15000 monumente de 

istorie și cultură, din diverse epoci istorice, o jumătate din ele fiind reprezentate de monumente de 

arheologie. Dintre acestea doar 5309 monumente sunt incluse in Registrul monumentelor ocrotite 

de stat și beneficiază oficial de statut de monument protejat, 4239 sunt de importanță națională și 

1070 - de importanță locală. Din categoria monumentelor mai relevante fac parte 89 edificii 

ecleziastice, 2 cetăți medievale (Tighina, Soroca), 17 conace cu parc, circa 700 monumente de 

arhitectură urbană și populară, 2543 monumente arheologice, 1284 monumente comemorative. 

In ultimii ani au fost identificate peste 400 monumente ale patrimoniului cultural care pot fi incluse 

in circuitul turistic, însă multe dintre ele necesită renovare și restaurare. 

Patrimoniul muzeal din Republica Moldova este o valoroasă componentă a patrimoniului cultural 

național și însumează peste 700 mii de piese, multe din care au o valoare materială, științifică și 

artistică; printre acestea se numără Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeul Național de 

Istorie a Moldovei, Muzeul de Arheologie și Etnografie, Muzeul Meșteșugurilor Populare din 

Ivancea etc. Nu pot fi trecute cu vederea nici casele de tip muzeu. La Ocnița putem vedea conacul 

lui Constantin Stamati, in raionul Orhei - conacul celebrului fabulist Alexandru Donici, la Zaim - 

casa poetului-preot Alexei Mateevici, la Cernoleuca - casa pictorului Igor Vieru, la Hâncești - 

castelul de vânătoare al lui Manuc Bei. 

Un exemplu reprezintă Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, istoria căruia 

începe in 1889, când Zemstva Basarabiei a organizat Expoziția Agricolă și Industrială, care a și 

stat la baza fondării instituției muzeale. Este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova (1889). 

In prezent deține un patrimoniu de circa 135 mii de piese. Pe teritoriul muzeului la 18 mai 2008, 

de Ziua Internațională a Muzeelor, s-a redeschis Grădina Botanică și Vivariul cu expoziții 

permanente de specii autohtone, exotice și decorative de floră și faună. In cadrul 
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Patrimoniul vitivinicol. Vinotecile, centrele expoziționale, sălile de degustare cu o arhitectură 

Excepțională și un colorit național, orașele subterane (Mileștii Mici, Cricova ș.a.), diversitatea 

producției (vinuri, coniacuri ș.a.), magazinele specializate reprezintă un potențial considerabil 

pentru promovarea turismului vitivinicol in Republica Moldova. 

Patrimoniul balneoclimateric. Izvoarele cu ape minerale curative constituie o sursă 

importantă pentru tratamentul balnear. Stațiunile balneoclimaterice au o importanță majoră pentru 

restabilirea și menținerea sănătății populației. Ele ar putea deveni un substanțial produs turistic 

balneoclimateric de nivel internațional cu condiția creării unei infrastructuri adecvate. In 

Republica Moldova funcționează 9 stațiuni balneoclimaterice și 139 case de odihnă, care oferă 

prestări in cadrul turismului de sănătate și frumusețe. 

 Zgomot și vibrații, câmp electromagnetic, emisii radioactive 

Din punct de vedere geografic, terenul destinat construirii proiectului preconizat pentru 

implementare "Depozitul regional de deșeuri solide din or. Cimișlia" se află în partea centrală de 

sud a Republicii Moldova și anume pe Câmpia colinara a Moldovei de Sud, în bazinul hidrografic 

a râului Cogâlnic. Din punct de vedere geomorfologic este atribuita primei terase de stînga a râului 

Cogâlnic. Terenul selectat se află în partea de Nord a orașului Cimișlia, la o distanța de minim 

0,800 km fata de zona rezidențiala a or. Cimișlia și de 2,3 km fata de zona locativa a s. 

Ecaterinovca. 

Râul Cogâlnic este la est de terenul lacului de acumulare, preconizat pentru construcție, la 

distanța de aproximativ 0,05 km. 

Chiar dacă nu există măsurători directe ale zgomotului care să fie disponibile, se poate presupune 

că nivelurile de zgomot ambiental sunt foarte scăzute cu excepția zonei din apropierea drumurilor. 

Zona amplasării proiectului preconizat pentru implementare nu este expusă la câmpuri magnetice 

sau electrice, la emisii radioactive. 

Raionul Cimișlia. Prezentare generală: Raionul Cimișlia este un raion din Republica 

Moldova. Reședința sa este orașul omonim, Cimișlia. Raionul Cimișlia este amplasat geografic în 

regiunea de sud a Republicii Moldova și are ca vecini raioanele: Leova, Basarabeasca, Hâncești, 

laloveni, Căinări și UTA Găgăuzia. în partea de centru-sud se mărginește cu regiunea Odessa a 

Ucrainei (Figura 4.5.1.1). 

Raionul Cimișlia are în total 39 localități, inclusiv orașul Cimișlia și 38 sate. în structura teritorial-

administrativă sânt 23 primării. 

Suprafața raionului Cimișlia este de 923 km2, numărul populației este de 60600 locuitori (conform 

recensământului din 2014), inclusiv: 

 

Tabelul 1.4. Numărul mediu al populației pentru 2014, mii locuitori. 

Nume Total populație inclusiv: Numărul mediu anual al 

populației pentru 2014, urbană rurală 
Raionul Cimișlia 60,4 14,4 46,0 60,6 

or. Cimișlia 16,3 14,4 1,9 16,3 

sate (comune) 44,1 - 44,1 44,3 

 

Economie: în raion sunt înregistrați în total 10856 agenți economici. Ponderea terenurilor 

agricole constituie 55000 ha din suprafața totală de teren. Pământ arabil ocupă 45575 ha din 
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suprafața totală a terenurilor agricole, plantațiile de livezi - 2298 ha, viile ocupă 6436 ha, pășunile 

- 11897 ha, altele - 10762 ha. 

Sănătate: în raionul Cimișlia funcționează: 1 spital cu fondul general de 200 paturi; 1 centru 

al medicilor de familie, în componența căruia sunt 14 oficii ale medicilor de familie, 6 centre de 

sănătate, 16 puncte medicale, în domeniul ocrotirii sănătății populației din raionul Cimișlia își 

desfășoară activitatea 65 medici, 217 personal mediu asistenței medicale, 115 personal sanitar și 

auxiliar. 

Educație: în raionul Cimișlia activează 34 instituții de învățământ. Numărul total de elevi, 

inclusiv: în instituțiile școlare - 9079 copii,în școala profesional polivalentă -300 elevi. 

Actualmente în instituțiile de învățământ din raion își desfășoară activitatea 740 pedagogi. 

Cultură: în raionul Cimișlia funcționează: 1 muzeu, activează 15 colective artistice,14 formații, 

care dețin titlul de formație-model, biblioteci publice - 39. 

Orașul Cimișlia este un oraș din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Cimișlia. 

Suprafața urbană a orașului este de 208,4 ha, suprafața administrativă totală ridicându-se la 

14.612 ha, din care 8.413 ha de teren având destinație agricolă (livezi, vii, pământ arabil). 

în subordinea administrativă a orașului se  află satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și 

Dimitrovca. Amplasat pe malurile râului Cogâlnic, orașul Cimișlia este situat la o distanță de 68 

km de Chișinău (Figura 4.5.1.1). 

Economia locală: Economia orașului Cimișlia este reprezentată prin întreprinderile de 

prelucrare a produselor agricole. întreprinderile industriale Agrofirma "Cimișlia" S.A. (capacitatea 

de prelucrare a strugurilor - 50 mii tone pe sezon; fabrica de bere, în oraș sunt peste 1.000 de agenți 

economici dintre care 512 gospodării țărănești. în oraș sânt înregistrate 320 de întreprinderi 

individuale, 24 de societăți pe acțiuni, 107 societăți cu răspundere limitată, 2 întreprinderi de stat, 

etc. 

Repere istorice. Prima atestare documentară a localității Cimișlia datează din 4 iulie 1620. 

Se presupune că datorită conlocuirii cu tătarii ciumecili, denumirea localității a luat forma 

"Cimișlia". Cuvântul tătăresc "cimișia", potrivit unei legende, înseamnă "bogăție, bogat". în anul 

1809 la Cimișlia a fost ridicată o biserică din lemn. Recensământul din anul 1817 fixa la Cimișlia 

165 de gospodării. Localitatea crește și peste zece ani aici trăiesc 187 de familii. în anul 1840 

Cimișlia capătă statut de târg. în 1923 în Cimișlia erau 1100 de case cu o populație de 4922 de 

oameni. în anul 1927 începe electrificarea Cimișliei. După cel de-al doilea război mondial se 

dezvoltă potențialul economic al orașului în baza înființării industriei de prelucrare a produselor 

agricole. Combinatul de producție "Cimișlia", doua întreprinderi de construcție-montaj și de 

reparații. 

Sfera socială: Sistemul educațional al orașului cuprinde 7 instituții preșcolare, o școală 

primara, 2 gimnazii, 4 licee, o școală polivalentă profesională. Sistemul de ocrotire a sănătății 

include de un centru al medicilor de familie, un spital, o stație de salvare, 6 farmacii, 2 farmacii 

veterinare. Instituțiile de cultură din oraș sânt reprezentate de cele 3 biblioteci publice și casa de 

cultură din oraș. Manifestările culturale din oraș, printre Festivalul regional „Făt Frumos și Ileana 

Cosânzeana", Festivalul Fanfarelor adună un mare număr de localnici și oaspeți ai orașului. 

Resurse naturale: Fondul funciar al orașului Cimișlia este 11.920 ha datorită faptului că 

în componența orașului intră câteva sate. Din acest motiv prevalează terenurile cu destinație 
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agricolă, care constituie 62,4%. Fondul acvatic al orașului este format din suprafața râului 

Cogâlnic, care intersectează orașul, și iazurile cu o suprafață totală de 134,4 ha. 

 

 

 

II. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL ALE 

CONSTRUCȚIEI UNUI ECOSISTEM ACVATIC ARTIFICIAL 

 

2.1 Factorii contribuabili la impactul asupra mediului înconjurător 

În acest capitol se descriu impacturile, care pot fi așteptate în urma implementării 

proiectului „Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de 

acumulare " și se oferă indicații privind acțiunile de reducere a efectelor negative, care pot fi luate 

în considerare. Pentru a identifica potențialele impacturi asupra mediului, activitățile se aplică la 

mediul existent. 

 Pentru a cerceta impactul potențial, trebuie luați în considerare impactul asupra populației, 

sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului 

cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, 

patrimoniului istoric și cultural si asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 

(adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent și 

temporar, pozitiv si negativ); 

 

2.2 Forme ale naturii impactului în urma implementării proiectului 

Relaţia dintre societatea umană şi mediul înconjurător este o reflecţie a gradului de eficienţă 

cu care societatea extrage şi foloseşte resursele naturale, construieşte habitatul uman şi elimină 

resturile şi deşeurile rezultate din aceste procese. 

Amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător este un barometru al durabilităţii 

dezvoltării economice şi sociale. Conservarea mediului natural este astfel un dublu deziderat: ea 

reprezintă atât o reflecţie a dezvoltării economice durabile, cât şi un indice al unui nivel superior 

de civilizaţie, care îşi planifică evoluţia pe termen lung cu scopul de a îmbogăţi viaţa fiecărui 

membru al comunităţii, acum şi pentru generaţiile care urmează. 

Factorul uman 

- Perioada de execuție: Impact pozitiv: crearea de locuri de muncă; 

- Perioada de exploatare: impactul va fi pozitiv, ca urmare a dezvoltării locale și 

regionale, îmbunătățirii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației din zonele 

învecinate, petrecerea timpului de calitate, economiei de carburanți în scopul procurării produsului 

peşte proaspăt, care va rezulta după punerea în funcţiune a investiţiei. 

Impactul asupra solului, florei și faunei 

- Perioada de execuție: solul și vegetația pot fi afectate ca urmare a operațiilor de 

amenajare a iazului, depunerilor de substanțe poluante pe sol și pe plante. 

- Perioada de exploatare: impact nesemnificativ. 

Impactul asupra folosinţelor 
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Impactul asupra folosinţei terenurilor adiacente lacului pe perioada execuţiei construcţiei 

şi expluatării lacului au un impact nesemnificativ. 

Impactul asupra bunurilor materiale 

Bunurile materiale nu vor fi afectate. 

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei 

 Diferențele temperaturii aerului din zona de studiu sunt strâns legate de termica suprafeței 

acvatice care va exista, ale cărei variații oglindesc particularitățile schimbului caloric dintre apă și 

atmosferă.  

Lucrările proiectate nu prezintă surse de poluanți pentru apele de suprafață, gradul de 

poluare al acestora fiind mai redus prin amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor. Apele de 

suprafață (din precipitații) vor fi receptate și conduse către emisar prin intermediul scurgerilor care 

nu vor genera modificări esențiale. 

Impactul asupra calităţii aerului. Sursele de poluanți pentru aer sunt substanțele poluante 

ce însoțesc emisiile generate de funcţionare a motoarelor care acţionează utilajele grele folosite la 

amplasarea dotărilor (căsuţe din lemn, foişor de observaţie, magazie, punte de traversare, grup 

sanitar), cele evacuate prin circuitul de eșapament, constând din gaze de ardere și din aditivi ai 

carburanților și lubrifianților (care conțin metale grele cum sunt plumbul și cadmiul). 

Impact negativ asupra calității aerului atmosferic în timpul activităților de gestionare și 

întreținere a lacului nu va fi. 

 Impact asupra calității aerului atmosferic pe teritoriul studiat va avea loc doar în timpul 

construirii; 

Activitățile de construcții, care generează poluanți pot fi împărțite în general în următoarele 

două faze în funcție de generarea temporară a  poluanților: 

1) Pregătirea amplasamentului și executarea căilor de acces: Aceasta constă în 

îndepărtarea  oricăror obstrucții generate de om sau naturale de pe terenul destinat construirii 

lacului. 

Pregătirea amplasamentului mai include activități de terasament (săpare, excavare, 

nivelare); de construire a căilor de acces și circulație pe terenul de construcție. în mod tipic, aceste 

tehnici vor include tăierea, umplerea și efectuarea anumitor drumuri de acces; 

2) Construirea generală: Aceasta este faza finală și, în general, cea mai lungă a 

activităților de construcție. Această fază include lucrări de excavare a cavității lacului, deplasare 

și încărcarea solului mineral, Spre deosebire de faza de pregătire a amplasamentului, emisiile de 

poluanți din timpul construirii generale sunt relative sporadice. 

Poluanții, activitățile și procesele tehnologice din timpul construirii lacului, care generează 

temporar poluanți în aerul atmosferic, sunt prezentate mai jos, și anume: 

- Cu praf (suspensii solide), care se formează în timpul lucrărilor de decopertare și 

deplasare a straturilor de sol cu buldozerul, și încărcare cu excavatorul în autobasculante pentru 

transferare; 

- Cu oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi motorină, funingine, 

aldehidă acetică și benzipiren datorită utilizării agregatelor (buldozerul și excavatorul) pe baza 

combustibilului diesel în timpul lucrărilor de decopertare, deplasare a straturilor de sol cu 

buldozerul și încărcare cu excavatorul în autobasculante, pentru activități de terasament și pentru 
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realizarea fundațiilor instalațiilor, pentru alte activități. Contribuțiile totale ale emisiilor 

vehiculelor sunt minore și temporare; 

- Cu oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi motorină, funingine, 

aldehidă acetică și benzipiren datorită utilizării automobilelor pe baza combustibilului diesel: 

pentru transportul solului mineral și materialelor de construcție (pietriș, metal, beton). 

- Indicii cantitativi ai emisiilor de poluanți în aerul atmosferic de la sursele de poluare din 

timpul activității de construire lacului, sunt determinați prin metode de calcul, în conformitate cu 

Legislația Ecologică a Republicii Moldova, prezentate în lista de referințe. De asemenea, în 

conformitate cu soluțiile tehnologice: de decopertare, deplasare, încărcare și transferare a 

straturilor de sol, construire a drumului și platformelor de acces. 

Impactul asupra climei. Va fi doar pozitiv. Odată cu sporirea umidității aerului 

atmosferic, va scădea intensitatea razelor solare, radiația care ajunge la sol, vor fi mai puține 

condiții favorabile formării curenților ascendenți de aer fierbinte în bazinul rîului Cogâlnic, 

respectiv vom avea mai puține condiții pentru deșertizare și secetă, iar consecințele vor fi mai 

blînde. 

Impactul asupra zgomotului şi vibraţiilor. Impact nesemnificativ (utilaje silenţioase în 

limitele reglementărilor pentru a asigura procesul de irigare, agrement sportiv și pescuit sportiv). 

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual 

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual este pozitiv, lucrarea îmbunătăţind din punct 

de vedere peisagistic arealul care se realizează. 

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi interacţiunea dintre aceste 

elemente 

Nu sunt cunoscute în zonă piese de patrimoniu istoric sau cultural care pot fi afectate de 

lucrarea iniţiată. 

Natura impactului : 

- direct 

- indirect 

- secundar 

- cumulativ 

Termen:  

- scurt 

- mediu 

- lung 

- permanent 

- temporar 

Calitatea:  

- pozitiv 

- negativ 

➢ Extinderea impactului (zona geografică, numarul populației/habitatelor/speciilor afectate); 

Nu este cazul, deoarece impactul temporar este local şi nesemnificativ. 

➢ Magnitudinea și complexitatea impactului; 

Nesemnificativ; pozitiv. 
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➢ Probabilitatea impactului; 

Minoră. 

➢ Durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 

Durată temporară pentru organizarea de şantier (maxim 6 luni), termen lung pentru folosinţă, 

frecvenţă redusă, ireversibilă. 

➢ Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

Nu este cazul. 

➢ Natura transfrontalieră a impactului. 

Nu este cazul. 

 

III. SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA CADRULUI NATURAL 

3.1. Informații generale privind protecția mediului natural 

De cele mai multe ori, vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător, se 

fac referiri la poluare. În realitate agresiunea omului depășește mult sfera poluării și de aceea este 

mai corect să vorbim de căi diferite de deteriorare a mediului. Poluarea este una din ele. La aceasta 

trebuie adăugate o serie de alte căi de deteriorare, ca: extragerea din ecosisteme a unor componenți 

abiotici sau biologici, introducerea de elemente biologice - floristice sau faunistice care duc la 

schimbarea echilibrelor ecologice, a structurii trofice, a productivității biologice; modificări ale 

unor întregi biomi prin mari construcții sau lucrări hidrotehnice sau hidroameliorative; 

desfășurarea unor activități generale ale omului afectând în diferite moduri cele mai variate 

ecosisteme. 

Vulnerabilitățile la care ar putea fi supus lacul de acumulare de pe râul Cogâlnic sunt 

următoarele:  

- managementul forestier general,  

- creşterea animalelor; 

- pescuit profesionist (industrial) ; 

- pescuit sportiv; 

- vânătoare; 

- extragere de nisip şi pietriş; 

- drumuri auto; 

- linii electrice; 

- diguri, îndiguiri, plaje artificiale;  

- fabrici;  

- depozitarea deşeurilor industriale;  

- depozitarea deşeurilor menajere;  

- stocuri de materiale;  

- cultivare; 

- păşunatul, vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci;  

- vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate;  

- împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.);  

- industrializarea şi dezvoltarea zonelor urbane;  

- lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere. 
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Protecţia cadrului natural urmăreşte:  

-  păstrarea aspectului natural al peisajelor inclusiv al celor unice;  

-  menţinerea fondului genetic în limitele capacităţilor biologice a unor populații de plante și 

animale; 

-  protecția celor mai reprezentative specii de plante și animale; 

-  managementul adecvat al deșeurilor. 

Pe teritoriul amplasării lacului artificial nu sunt arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi 

nici situri de importanţă comunitară (SCI). 

 

3.2. Protecţia calităţii apelor  

 Impacturi eventuale asupra apei de suprafață și a resurselor subterane de apă. 

 Construirea, întreținerea și operarea proiectului nu va avea nici un impact negativ pe termen 

lung asupra apei de suprafață sau a resurselor subterane de apă. Activitățile principale ale 

proiectului care au cel mai mare impact sunt lucrările de decopertare a solului fertil, de escavare a 

solului mineral, de transpotare a solului la distanța de 2 km, de construire a căilor de acces, de 

excavare și tăiere a stratului surplus de sol mineral, de sistematizarea pe verticală, de defrișarea și 

desțelenirea vegetației existente pe terenul alocat construcției, de edificarea construcțiilor 

hidrotehnice pentru preluarea apei din rîu și vărsarea unei cantități de apă reglate ori de urgență 

înnapoi în rîu. În perspectivă, cînd va scădea nivelul de mineralizare a apei în lac va fi construită 

și o stație de pompare a apei cu conducte pentru conexiunea cu sisteme de irigare. 

• Există riscul seismicității sporite (7-8 grade): Acest risc include probabilitatea distrugerii 

construcțiilor, în cazul acesta este posibil impactul negativ asupra funcționării elementelor 

hidrotehnice; 

• Impacturile asupra calității apei: Din factorii sus-menționați, impactul direct asupra calității 

resurselor acvatice în zona amplasării lacului poate avea: calitatea solului (mineralizarea lui și 

spălarea sărurilor minerale în apa lacului), probabilitatea înnămolirii cauzate de debite mari în 

timpul ploilor torențiale; Solul fertil decopertat, care are cea mai înaltă mineralizare va fi depozitat 

în aşa locuri şi mod care vor preveni spălarea sărurilor minerale în apa lacului. 

•  Lacul va fi amplasat la distanța de cel puțin 0,05 km sud-est de la râul Cogâlnic. Deci, sunt 

excluse posibile poluări ale apei din rîu pe durata activităților de construire; 

• Impacturile asupra calității apei de suprafață și a apei subterane care rezultă din construirea 

sau operarea proiectului vor fi minimalizate prin utilizarea celor mai bune practici de gestionare 

pentru a proteja apele de sedimentarea cauzată de scurgerea apei pluviale, a materialelor excavate, 

de activitățile de desecare. Lucrările de excavare nu vor afecta impermeabilitatea ecranului de lut 

de la fundul lacului; Devierea debitului şi alimentarea lacului cu apă. Lacul de acumulare a apei  

se amplasează la distanța de 50 m de la albia rîului Cogâlnic, cu latura lungă paralel cu malul 

rîului, care are forma unui dig ridicat de a supra solului la înălțimea de 3-5 m. Digul va fi restabilit 

pe tot parcursul rîului pînă la hotarul cu satul Ecaterinovca. Nivelul apei în lacului de acumulare 

va fi aproximativ acelaș cu nivelul apei din rîu.  Lacul va fi alimentat cu apă din pînza freatică şi 

din rîu. Va avea  2 conexiuni cu rîul Cogâlnic: 

 Pentru acumularea apei în lac este prevăzută construcţie de alimentare cu apă, care prezintă 
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un canal de aducţiune de beton,  prin care apa din rîu  va fi deviată parțial și va alimenta lacul, în 

perioadele cînd debitului rîului va fi mai mare de debitul mediu anual (topirea zăpezii, ploi 

ambundente), în timpul debitului mai mic aciastă conexiune nu va funcționa. Conform studiului 

de fezabilitate, efectuat de către Institutul de Geologie și Seismologie al ASM în anul 2014, rîul 

Cogâlnic transportează anual prin proximitatea viitorului lac de acumulare a apei  aproximativ 

20,0 mln m3 de apă și respectiv lacul va putea prelua din rîu anual 3,0-5,0 mln. m3 de apă pentru 

păstrare. 

 Pentru evacuarea apei din lac pînă la este prevăyut evacuatorul de apă, care preyintă o 

conduct de ţevi din polietilenă cu diametrul 0,8-1,0 m cu cap în amonte şi î naval. A doua 

conexiune va fi mai jos pe cursul rîului,  prin care o cantitate regulată de apă din lac va fi vărsată 

în rîu, cînd rîul va avea un debit mic pentru asigurarea biodiversității florei și faumei rîului.  

• Impacturile lacului de acumulare, referitoare la activitățile de operare și întreținere, vor fi 

doar pozitive. 

• Pentru a face aprecieri preliminare a impactelor eventuale a lacului de acumulare asupra 

mediului acvatic, au fost folosite ipoteze simplificate bazate pe experiența și opinia experţilor, cu 

folosirea următorilor indici: 

• Parametrii calității mediului (starea ecologică și starea chimică existentă a surselor naturale 

de apă de suprafață și subterane); 

• Natura, cantitatea și calitatea poluanților care pot penetra în mediu ambiant ca rezultat al 

evacuării apelor reziduale sau în urma deversărilor accidentale; 

• Au fost luate în considerație mărimi ale concentrațiilor limitat admisibile ale poluanților în 

cauza permise pentru evacuările în bazine naturale de apă în Republica Moldova, precum și 

nivelurile critice de poluare ale bazinelor de apă naturale; 

• Au fost apreciate gradul și timpul impactului eventual asupra mediului acvatic natural al 

luncii râului Cogâlnic și apelor subterane din zona construcției lacului pe baza debitului apelor și 

a conținutului poluanților; 

Sursele de poluanți pentru apa din lac sunt reprezentate de produsele petroliere ca sursă de 

energie pe timpul organizării de şantier a utilajelor grele, care sunt bine gestionate astfel încât să 

nu producă poluări accidentale. 

Nu există canalizări publice sau alte canalizări în care să se deverseze poluanţii. În zonă nu 

sunt necesare staţii şi instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, se vor folosi temporar în 

perioada lucrărilor de construcție toalete ecologice pe amplasament. 

 Este cunoscut faptul că apariția lacurilor artificiale duce la modificarea echilibrului creat 

în regimul apelor subterane. În cazul lacului de acumulare de pe râul Cogâlnic, apele subterane 

din zona limitrofă sunt de mică importanță. Sunt cantonate în cea mai mare parte în depozitele 

deluviale ale versanților văii cu care vine în contact lacul și se caracterizează prin pânze discontinui 

de ape locale, alimentate în cea mai parte a anului din ploi și zăpezi, care în perioada caldă își 

micșorează considerabil debitul, pentru ca în timpul secetelor aportul lor să fie nul. De cele mai 

multe ori apar sub forma unor mici izvoare sau zone mlăștinoase. 

Protecţia aerului. 

➢ Sursele de poluanți pentru aer; Sursele de poluanți pentru aer sunt substanțele poluante ce 

însoțesc emisiile generate de funcţionare a motoarelor care acţionează utilajele grele folosite la 
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amplasarea construcţiilor, cele evacuate prin circuitul de eşapament, constând din gaze de ardere 

şi din aditivi ai carburanților și lubrifianților (care conțin metale grele, cum sunt plumbul și 

cadmiul). 

➢ Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă. 

Având în vedere calitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu 

instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă care se încadrează în directivele 

Uniunii Europene (acestea necesită să fie de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea 

acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate 

afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament, care se vor forma dispersat pe suprafaţa de peste 

150 ha, asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în 

vigoare - nesemnificativ. 

 Parametrii și caracteristica surselor de poluare pentru perioada activităților de construire a 

întreprinderii proiectate sunt prezentate în tabelele ce urmează. 

Din sursele șantierului de construire a lacului de acumulare a apei pe râul Cogâlnic, în aerul 

atmosferic se elimină 12 varietăți de substanțe nocive, lista lor, gradul de pericol și concentrațiile 

maximal admisibile sunt prezentate în tabelul 3.1. şi tabelul 3.2. 

Dintre acești poluanți cu evidența concentrațiilor de fond, posedă efect de sumare: dioxidul de azot 

și dioxidul de sulf. 

 

Tabel 3.1. Valorile maximale și totale a emisiilor de poluanți în perioada activităților de construire a lacului.  

Nr. crt. Nume poluanți CMA, mg/m3 Emisie maximală, g/s Emisie totală, t/an 

1. Poluanți solizi: 

1.1. Funingine 0,15 0,01196 0,28441 

1.2. Benzipiren 0,000001 7,1E-O7 1,1E-O5 

1.3. Suspensii solide (praf) 0,5 0,02888 0,12682 

1.4. Oxid de fer 0,04 0,00104 0,00779 

1.5. Dioxid de mangan 0,01 0,00012 0,00090 
 

în total poluanți solizi: 
 

0,04200 0,41993 

II. Poluanți gazoși și lichizi: 

2.1. Dioxid de azot 0,085 0,08943 0,43454 

2.2. Dioxid de sulf 0,5 0,03650 0,62592 

2.3. Oxid de carbon 5,0 0,09581 0,57300 

2.4. Aldehidă acetică 0,01 2,7E-05 0,00021 

2.5. White-spirit 1,0 0,01735 0,38965 

2.6. Hidrocarburi motorină 1,2 0,06921 0,43816 

2.7. Xilen 0,2 0,02068 0,46470 
 

în total poluanți gazoși și lichizi: 0,32901 2,92618 

III. Total pentru etapa de construire a 

întreprinderii: 
0,37101 3,34611 

 

CMA de poluanți sunt admise conform „Listei noxelor, care poluează aerul atmosferic", Sankt 

Petersburg, 1995. 
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Tabel 3.2. Lista poluanților emiși în aerul atmosferic de la sursele de poluare ale lacului proiectat, clasamentul lor de 

pericol și concentrația maximal-admisibilă (CMA).  

 

Cod poluanți Nume poluanți 
Clasament de 

pericol 

Concentrația maximal-admisibilă, mg/mJ 

pentru aerul atmosferic 

în zona de lucru 

în zona de reședință 

maximal- 

ordinară 
media diurnă 

0123 Oxid de fier 3 
 

0,04 
 

0143 Mangan dioxid 2 0,2 0,01 0,001 

0301 Dioxid de azot 3 5,0 0,085 0,04 

0303 Amoniac 4 
 

0,2 0,04 

0328 Funingine 3 4,0 0,15 0,05 

0330 Dioxid de sulf 3 10,0 0,5 0,05 

0333 Hidrogen sulfurat 2 
   

0337 Oxid de carbon 4 20,0 5,0 3,0 

0410 Metan - 300,0 50,0 NAIA 
 

0616 Xilen 3 50,0 0,2 0,2 

0621 Toluen 3 
 

0,6 0,6 

0627 Etilbenzen 3 
 

0,02 0,02 

0703 Benzipiren 1 0,00015 
 

0,000001 

1317 Aldehidă acetică 3 5,0 0,01 0,01 

1325 Formaldehidă 2 
 

0,035 0,003 

2732 Hidrocarburi motorină 4 300,0 1,2 NAIA 
 

2902 Suspensii solide (Praf) 3 4,0 0,5 0,15 

NAIA - Nivelul aproximativ inofensiv de acțiune 
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Tabel. 3.4 Concentrațiile maximale calculate a dispersiei poluanților în aerul atmosferic din perioada 

activităților de construire a lacului 

 

Oxid de fer                                                     -  0,0004 mg/m3 ori 0,01 CMA; 

Dioxid de mangan                                         -  0,00001 mg/m3 ori 0,001 CMA; 

Dioxid de azot                                                -  0,021 mg/m3 ori 0,25 CMA; 

Funingine                                                       -  0,002 mg/m3 ori 0,01 CMA; 

Dioxid de sulf                                                 -  0,025 mg/m3 ori 0,05 CMA; 

Oxid de carbon                                               -  0,40 mg/m3 ori 0,08 CMA; 

White-spirit                                                    -  0,01 mg/m3 ori 0,01 CMA; 

Xilen                                                                -  0,01 mg/m3 ori 0,05 CMA; 

Benzipiren                                                       -  0,10E-06 mg/m3 ori 0,10 CMA; 

Aldehidă acetică                                              -  0,60E-04 mg/m3 ori 0,006 CMA;         

Hidrocarburi motorină                                     -  0,012 mg/m3 ori 0,01 CMA; 

Substanțe solide (praf)                                    -  0,205 mg/m3 ori 0,41 CMA; 

Bioxid de azot + bioxid de sulf                       -  0,17 CMA 
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 Propuneri pentru stabilirea emisiilor limitat-admisibile (ELA) 

Sursele de poluare, parametrii și caracteristica lor sunt prezentate în tabele 3.1.- 3.5. în baza 

rezultatelor calculelor dispersiei poluanților în aerul atmosferic, sunt alcătuite listele poluanților, 

emisia cărora se propune în calitate de normativ ELA pentru surse. 

Valorile propuse pentru emisiile limitat-admisibile ale poluanților din perioada de 

construire a întreprinderii proiectate sunt prezentate în tabelul 2.6. 

 

Tabel nr. 3.6. Valorile propuse pentru emisia limitat-admisibilă a poluanților din perioada 

de construire a întreprinderii 

 

Nr.

o 
Nume poluanți Nr. sursei 

Emisie limitat-admisibilă 

(ELA) 

CMA, 

mg/m3 g/s t/an 

II. Perioada de construire a întreprinderii: 

1 Dioxid de azot 

Tot terit.   0,00466 0,04661 

0,085 

   

2 Funingine Tot terit. 0,00678 0,11101 0,15 

   

   

 

Nr.

o 

Nume poluanți 
Nr. sursei 

Emisie limitat-admisibilă 

(ELA) 

CMA, 

mg/m3 g/s t/an 

   

   

3 Dioxid de sulf    0,5 

Tot terit.   0,01633 0,33869 

   

   

   

4 Oxid de carbon    5,0 

Tot terit.   0,03800 0,28346 

   

   

   

5 Hidrocarburi 

motorină 

   1,2 

Tot terit.   0,03056 0,24178 

   

   

   

6 Aldehidă acetică    0,01 

Tot terit.   l,20E-05 0,00011 
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7 Benzipiren    1E-06 

   

Tot terit.   l,20E-07 l,30E-06 

   

   

8 Suspensii solide 

(Praf) 

   0,5 

Tot terit.   0,00980 0,05200 

   

   

   

9 Oxid de fer I etapă 0,00104 0,00779 0,04 

   

10 
Bioxid de mangan I etapă 0,00012 0,00090 

0,01 
   

11 White-spirit I etapă 0,00446 0,10010 1,0 

   

   

12 Xilen I etapă 0,01034 0,23235 0,6 

 

Cantitatea totală a poluanților emiși de sursele de poluare în perioada activităților de construire a 

lacului, constituie: 16,427 t/an, inclusiv: poluanți solizi – 1,919 t/an; poluanți lichizi și gazoși – 

14,508 t/an. Lucrările pentru ambele etape vor dura 5 ani. 

 

3.4. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 

➢ Sursele de zgomot si de vibrații; 

Surse de zgomot şi de vibraţii sunt motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt folosite 

pe durata construcţiei lacului şi care se încadrează în reglementările actuale ale directivelor 

europene. 

➢ Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor. 

Nivelul de zgomot produs de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport va trebui şi este posibil 

să se încadreze în limita admisibilă de 60 dB pe perioada existenţei organizării execuţiei. 

 

3.5. Protecţia împotriva radiaţiilor 

➢ Sursele de radiații; 

 Nu este cazul 

➢ Amenajările și dotările pentru protectia împotriva radiațiilor. 

Nu este cazul 

 

3.6. Protecţia solului şi subsolului 

➢ Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice; Sursele de poluanți pentru sol, subsol 

pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili şi lubrifianţi) în timpul 
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executării lucrărilor. Pentru aceasta se va întocmi Planul de apărare împotriva poluărilor 

accidentale. 

➢ Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului. 

Gestionarea utilajelor care participă la executarea lucrărilor astfel încât să nu genereze scăpări de 

carburanţi şi lubrifianţi pe sol. Se va amenaja în afara incintei parcarea auto în scopul prevenirii 

scăpărilor accidentale de carburanţi. 

Din punct de vedere geologic, zona studiată este o zonă cu terenuri în formare, în cea mai mare 

parte nisipoase cu prezența solurilor luto-nisipoase sau cu praf argilos cenușiu - negricios doar în 

imediata vecinătate a brațelor râului Cogâlnic. Parțial în depresiunile incintei unde după inundații 

temporare de primavară are loc o evaporare excesivă în perioadele cu temperaturi ridicate de vară, 

fiind antrenate mineralele la suprafață și având loc o creștere a salinizării solului. În depresiunile 

incintei umiditatea solului este în corelație cu fluctuațiile nivelurilor râului Cogâlnic. 

 Conform figurilor 3.1. și 3.2., partea superioară a ZA (zonei de aerare) este cea mai 

salinizată cu valorile mineralizării între 0.07 – 3.0 g/l. Aceste valori sunt preponderent şi 

aproximativ caracteristice pentru intervalul de adâncime până la 0.3 – 0.5 m. Mai jos (sau mai 

adânc) ZA conţine săruri în cantităţi mai mici. Teritorial, valoarea mineralizării descreşte 

neuniform de la Nord spre Sud. 

În linii generale, valoarea mineralizării a ZA este indicatorul proceselor paleogeografice a 

dezvoltării teritoriului. Comparaţia calitativă a distribuţiei valorii mineralizării rocilor ZA (fig. 3.1. 

și 3.2.) şi a hărţilor geografice (vezi cap.I) demonstrează vădit, că cea mai mică valoare a 

mineralizării este carateristică locului unde a existat lacul lui Iepure şi a meandrelor r. Cogâlnic. 

Acest fenomen, a apărut datorită acţiunii apei de suprafaţă ca agent de desalinizare în decursul 

infiltrării prin zona de aerare. Odată cu realizarea proiectului mineralizaţia rocilor, inclusiv a 

stratului fertil din preajma lacului, va descrește dătorită dizolvării mineralelor cu apele pluviale în 

timpul debitului mare și trecerii viiturilor. 

 Potrivit prospecțiunilor geologice efectuate, pe terenul de construcție este un strat de sol 

vegetal cu grosime de 0,2-1,0 m, care va fi utilizat pentru lucrări de amenajare a teritoriului și a 

suprafeței recuperate a lacului. Fertilitatea acestor soluri este foarte variată și în funcție de 

subtanțele nutritive, de textură, de rezerva de humus și profunzimea solurilor, de nivelul freatic, 

sunt în general soluri fertile și oferă posibilități maxime de mecanizare. Potențialul fertilizant al 

nămolului este ridicat, dar trebuie considerată posibilitatea salinizării secundare a terenului pe care 

este administrat. Dozele de administrare trebuie controlate. 

 Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat: 

- în timpul lucrărilor de amenajare a obiectivului, excavării; 

- prin emisiile de praf și gaze de eșapament; 

- prin depozitarea temporară a agregatelor minerale; 

- prin deversarea accidentală a produselor petroliere și uleiurilor de motor de la mijloacele 

de transport. 

În faza de execuție a lucrărilor, un impact semnificativ se produce asupra structurii solului. 

Este posibilă afectarea solului și din punct de vedere calitativ, impurificarea accidentală cu produse 

petroliere și uleiuri minerale de la mijloacele de transport și utilaje folosite . 

Lucrările de nivelare și excavație presupun deranjarea orizonturilor de sol acționându-se în mod 
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direct asupra structurii, texturii, porozității și a altor caracteristici naturale ale acestuia. 

Consecințele constau în modificarea proprietăților naturale ale solurilor și perturbarea activității 

microbiologice care are o acțiune generală pozitivă. 

Privitor la posibilitatea de poluare a solului în timpul amenajării piscicole, se menționează 

că se pot produce efecte limitate ca intensitate, fără urmări grave asupra activității proprii sau 

asupra altor obiective din zonă. 

În acest context se pot atesta două tipuri de impurificare a solului: 

• impurificarea solului la fundul lacului; 

impurificarea produsă pe solurile din vecinătatea lacului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Mineralizarea rocilor zonei de aerare la adancimea 0.0 - 1.5 m (în mg/l) 
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Figură 3.2 Mineralizarea rocilor zonei de aerare la adîncimea 1.5 – 2.5 m (în mg/l) 
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Principala sursă de impurificare a solului de la fundul lacului în timpul expluatării lui o 

constituie un eventual exces de furaje, dejecția peștilor, retsuri menajere aruncate întâmplător. Aici 

este vorba de subtanțe organice cu un grad ridicat de biodegradabilitate și de produși de 

mineralizare aerobă și anaerobă din care se menționează săruri de amoniu, azotați, sulfați.  

 Gradul de mineralizare poate fi stabilit prin determinarea încărcării organice CBO5 a 

nămolului. Nefiind vorba de substanțe toxice, viața peștilor nu este afectată direct de aceste 

impurificări, existând totuși un dezavantaj care poate apărea în timp, și anume, nămolul, prin 

conținutul lui în substanțe organice, este un consumator de oxigen dizolvat, fiind capabil de 

alterare a echilibrului de oxigen în apă, necesar pentru viața peștilor. Adîncimea lacului de 7-9 m, 

împiedică pătrunderea razelor solare la așa adîncime și încălzirea nămolului de pe fundul lacului, 

astfel diminuînd degradarea substanțelor organice în perioadele cu temperaturi ridicate și respectiv 

nu se va influența simțitor concentrația oxigenului dizolvat în apă. 

Igienizarea completă a iazurilor se execută în medie o data la 5 ani. 

Zona proiectului nu este înregistrată ca fiind contaminată cu substanțe chimice sau cu deșeuri 

periculoase. 

Lucrările de decopertare a straturilor de sol vegetal și de excavare a solului mineral din 

albia lacului de acumulare, sistematizare pe verticală și amenajarea teritoriului se efectuează de 

către organizația, care efectuează lucrările de construcție. 

Lucrările de amenajare a teritoriului se efectuează la finisarea lucrărilor de construcție. 

Activitățile de amenajare se efectuează în anotimpuri cu temperaturi favorabile acestor activități. 

Excavarea platformei lacului, sistematizarea pe verticală și amenajarea teritoriului întreprinderii 

se efectuează în modul următor: 

• Decopertarea straturilor de sol vegetal în cantitate de 800000,0 m3  și deplasarea lui în 

locurile de păstrare; 

• Excavarea solului mineral din albia lacului de acumulare în cantitate de 8000000,0 m3 și 

deplasarea lui în locurile de păstrare, ori în locurile unde este necesară umplerea golurilor și 

construirea digurilor; 

 Similar impacturilor asupra geologiei, impacturile principale asupra solului pot lua naștere 

în timpul diverselor activități de pregătire și de construire a lacului. Totuși, în timpul fazelor de 

operare și de întreținere, solurile vor fi mai puțin vulnerabile.  

 Impactul principal asupra solurilor în timpul construcției va consta în creșterea posibilității 

de contaminare a solului. Traficul vehiculelor și a altor echipamente de construcții de-a lungul 

drumurilor de acces și a drumurilor de trecere în timpul construcției poate cauza compactarea 

solului, întărirea solului și generarea prafului. în plus, solul poate fi purtat în afara amplasamentului 

pe roțile vehiculelor și poate da naștere sedimentării în zonele din afara amplasamentului. Acesta 

ar fi un impact pe termen scurt care are posibilitatea de a deveni un impact pe termen lung în lipsa 

aplicării măsurilor de reducere a efectelor negative. 

Măsuri de diminuare a impactului: 

✓ Defecțiunile tehnice ale utilajelor, care pot duce la pierderi de carburanți, vor fi observate 

și remediate rapid pentru a nu reprezenta surse de poluare a solului și subsolului. Lucrările de 
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întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special 

amenajate în acest sens, în afara zonei de construcție; 

✓ Se vor folosi materiale și utilaje care au agrement tehnic de specialitate. 

Pentru organizarea activităților de șantier se vor realiza următoarele acțiuni: 

• Amenajarea căilor de acces; 

• Excavarea canalelor temporare de desecare pentru reducerea nivelului apelor freatice şi 

simplificarea efectuării lucrărilor de excavăre pînă la ecranul impermeabil al lacului; 

• Executarea de lucrări de excavare, pentru aducerea suprafețelor la cotele stabilite; 

• Amenajarea accesului utilajelor de construcție și mașinilor de transportare a muncitorilor; 

• Amenajarea de platforme pentru organizarea spațiilor specifice lucrărilor de șantier, 

amplasarea de vagoane pentru personal și pentru depozitarea materialelor; 

• Amenajarea platformelor pentru parcarea utilajelor de construcție (buldozer, excavator și 

autobasculante), care vor fi folosite pe șantier; 

• Amenajare grupului sanitar ecologic pentru muncitori; 

• Amenajarea utilităților pentru organizarea de șantierul respectiv alimentarea cu apă 

potabilă, altele; 

• Aprovizionarea cu materiale și unelte a instalațiilor se va efectua în mod eșalonat în funcție 

de faza de executare a lucrărilor; 

• Betonul se va prelua de la stațiile de preparare a betonului; 

• Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de materiale; 

• Toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de 

zgomot; 

• Depozitarea materialelor de construcție și a solului mineral decopertat se va face în zone 

special amenajate; 

• Deșeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcții-montaj se vor colecta de către 

executantul lucrărilor, selectiv pe categorii și se vor valorifica prin firme autorizate în colectarea 

și valorificarea acestora; 

• Deșeurile menajere se vor colecta separat și se vor transporta la o rampă de deșeuri 

autorizată; 

• Pe toată perioada lucrărilor de construcţie se va asigura paza șantierului de către 

contractorul lucrărilor. 

 Impacturile potențiale referitoare la funcționarea și întreținerea lacului ar consta în 

creșterea vulnerabilității de contaminare a solului şi apei din lac. Contaminarea solului poate 

apărea ca urmare a utilizării, operării necorespunzătoare și a poluărilor accidentale cu materiale 

care pot fi utilizate în timpul operării și întreținerii lacului. Acesta ar fi un impact pe termen scurt 

care are potențialul de a deveni un impact pe termen lung în lipsa măsurilor de reducere a efectelor 

negative. Gravitatea impactului asupra solului şi apei din timpul operării și al întreținerii este 

substanțial mai mic decât în timpul construcției și poate fi considerat un efect advers neglijabil la 

nivel general. 

Sistemul constructiv propus trebuie să ia în calcul eliminarea riscurilor de producere a poluării 

solurilor, astfel: 

• Se prevăd căi de acces pentru automobile, în perspectivă, amenajate cu pavaj dur și o 
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parcare betonată pe malul lacului cu afectarea minimă a vegetaţiei naturale; 

• Reparaţia rupturilor în digul de protecţie al rîului Cogâlnic; 

• Va fi stabilită zona de protecţie acvatică a lacului, cu plantarea făşiiei forestiere pentru 

protejarea de eroziune şi reţinerea nămolului. Pentru zona de protecţie va fi elaborat un proiect. 

Consiliul orăşenesc Cimişlia va aproba regimul zonei de protecţie;  

• Se prevăd rigole și cămine de colectare a apelor pluviale în jurul lacului cu devierea lor în 

rîul Cogâlnic; 

• Se prevăde întărirea bermei taluzului lacului pe tot perimetrul cu plăci prefabricate din 

beton armat; 

 În scopul protecției ecologice și prevenirii poluării solului se prevăd următoarele acțiuni de 

prevenire, lichidare și minimalizare a impactului asupra solului: 

• De organizat salubrizarea regulată a teritoriului; 

• Efectuarea lucrărilor de nivelare a teritoriului după finalizarea construcției pentru lichidarea 

denivelărilor create artificial în timpul construcției; 

• Consolidarea pantelor și teritoriului prin sădirea pomilor, tufarilor și semănatul ierbii; 

• Păstrarea regimului de păşune a trenurilor adiacente lacului. Pentru terenurile agricole  din 

lunca rîului Cogâlnic, transmise în arendă de cătrte consiliul orăşenesc, de stabilit un regim de 

restricţii privind folosirea fertilizanţilor şi pesticidelor şi de promovat asolamentul de protejare a 

solului prin rotaţia culturilor ierboase şi grăunţoase, cu semănatul culturilor în termeni timpurii; 

• Amenajarea teritoriului și umplerea cu sol fertil în locurile de înverzire. 

• Organizarea locurilor special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor solide 

menajere. 

Impacturile eventuale asupra geologiei, a peisajului și geopericolele 

Proiectul lacului de acumulare pe rîul Cogâlnic nu va avea impacte directe sau indirecte 

negative referitoare la trăsăturile geologice și la peisajul zonei. Nu există riscuri potențiale de 

declanșare a unor geopericole noi sau de amplificare a celor existente, întreaga zonă a lacului 

proiectat nu este afectată de pericolul rezultat de la cutremure, nu este afectată de pericolul 

alunecărilor de teren și ere o sensibilitate mecă la inundații de-a lungul văii râului Cogâlnic. 

Deoarece la construcţia lacului nu va fi afectat ecranul impermeabil de la fundul lacului este 

exclusă poluarea, prejudicierea calităţii apei din straturile acvifere situate inferior, nici calitatea 

apelor freatice de suprafaţă nu va suferi pe orizontală.  

Impacturi asupra acestei componente de mediu nu vor aparea nici pe parcursul activități de 

pregătire și de construire a proiectului propus. 

 

3.7. Protecţia biodiversității  

Impacturi eventuale asupra florei. 

• În urma implementării proiectului lacului de acumulare este puțin probabil șă aibă 

loc impacturi directe asupra speciilor florale.  

• Pe teritoriile adiacente nu vor fi schimbări ale peisajului. 

• Conform studiului de bază pe teritoriile adiacente nu există zone împădurite care 

pot fi afectate. Astfel, impacturile asupra florei este exclusă. 

• Amenajarea spațiilor verzi pe teritoriul adiacent se va efectua după finisarea 
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lucrărilor de construcție. 

• Exploatarea lacului de acumulare proiectat nu va avea impact negativ asupra 

vegetației, perturbării dezvoltării vegetației, tăierii masive de păduri sau tufari, înrăutățirii 

regimului hidrologic al surselor acvatice, reliefului și parametrilor debitului superficial. 

• Măsurile, prevăzute pentru protecția solului, apelor subterane și de suprafață, de asemenea 

permit prevenirea influenței negative a obiectului proiectat asupra regnului vegetal. Respectând 

măsurilor tehnologice prevăzute de proiect, impactul construirii lacului de acumulare proiectat 

asupra vegetației va fi în limitele acceptate. 

 Impacturi eventuale asupra faunei. Activitățile de construcție, care implică defrișarea 

vegetației, excavarea solurilor, mișcarea vehiculelor sau a echipamentelor pe soluri, pe terenuri, 

încărcarea materialelor și alte activități pot da naștere vătămării sau mortalității plantelor și a 

animalelor. Strivirea, sufocarea, îndepărtarea din habitatul natural, distrugerea plantelor care fac 

semințe, distrugerea cuiburilor și a ouălor și alte condiții dau naștere în general decesului imediat 

sau ulterior al organismelor afectate. 

 Aceste impacturi pot fi semnificative dacă implică numere mari de organisme, care apar în 

mod regulat sau care afectează populațiile de plante sau de animale care sunt deosebit de sensibile, 

care nu pot compensa în mod corespunzător pierderile sau care sunt deja în număr scăzut. în timpul 

sezonului de împerechere pentru păsările răpitoare, cocori și alte păsări de interes de dimensiuni 

mari, se va urmări evitarea desfășurării lucrărilor în acele zone până în momentul în care păsările 

tinere și-au luat zborul și au părăsit cuibul. 

Regnul animal al zonei construirii lacului de acumulare este sărac din cauza activității de 

gospodărire intensă a omului. Date privind animale, incluse în Cartea Roșie, de asemenea date 

privind locuri populate de păsări și animale rare pe terenul de construcție lipsesc. 

 Măsurile, prevăzute pentru protecția solului, apelor subterane și de suprafață, de asemenea 

permit prevenirea influenței negative a obiectului proiectat asupra regnului vegetal și animal. 

Respectând măsurilor tehnologice prevăzute de proiect, impactul construirii și exploatării lacului 

proiectat asupra florei și faunei va fi în limitele acceptate. 

Respectarea măsurilor enumerate permit excluderea impactului negativ asupra apelor subterane, 

de suprafață, solului și regnului animal din zonă. 

 În privința elementelor de mediu estimate a fi afectate, se anticipează perturbarea minoră a 

faunei, florei și habitatelor prezente pe amplasament, deoarece inițierea lucrărilor de construcții în 

zonă presupune și activități de distrugere a faunei locale.  

Conservarea sau menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale, în cadrul domeniului de 

stabilitate al unui sistem ecologic natural sau seminatural, implică în aceeaşi măsură, menţinerea 

cursului natural al dinamicii compartimentelor unităţii hidrogeomorfologice şi a dinamicii 

asociaţiilor de specii de plante şi animale care populează aceste compartimente, precum şi 

dinamica interacţiunilor dintre ele. 

 Principalele tipuri de habitate din raionul Cimișlia sunt caracteristice regiunii biogeografice 

stepice și sunt reprezentate prin habitate acvatice și terestre – păduri și pajiști. 

➢ Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 
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Urmare instalării în acest bazin hidrografic a unor condiții favorabile cuibăritului și hranei multor 

specii de păsări de apă de la an la an va genera o creștere semnificativă de păsări atât ca diversitate 

cât și ca număr de indivizi în perioada de vară și de iarnă. 

Zona este importantă în perioada de migrație pentru speciile: botaurus stellaris (buhai de 

baltă), circus cyaneus (erete vânăt), ixobrychus minutus (stârc pitic), burhinus oedicnemus 

(pasărea ogorului), mergus albellus (ferestraș mic), phalacrocorax pygmeus (cormoranul mic). 

Zona urmează a fi importantă pentru iernat următoarelor specii: Anser albifrons (gârlița mare) și 

alte păsări de baltă. Construcția lacului va conduce la restabilire căilor de migrație și a locurilor de 

popas a speciilor călătoare, afectate în urma lichidării zonei umede „Iazul lui Iepure” 

În afara păsărilor migratoare, locația propusă și zonele învecinate pot să includă habitate adecvate 

pentru câteva specii de păsări cuibăritoare de interes conservativ, incluzând ciocârlia de Baragan 

(Melanocorypha calandra), dumbrăveanca (Coracias garrulus), sfrânciocul mic (Lanius minor), 

sfrânciocul roșietic (Lanius colurio) etc. 

Lista tipurilor de habitate de interes comunitar: 

-  Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice; 

-  Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 

-  Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus; 

- Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris); 

-  Pajiști panonice și vest-pontice pe nisipuri; 

-  Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase; 

-  Dune fixate cu vegetație herbacee perena (dune gri); 

-  Stepe ponto-sarmatice; 

-  Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae). 

 

Lista speciilor de floră de interes comunitar: 

- Marsilea quadrifolia (Trifoiaș de baltă) 

- Aldrovanda vesiculosa (Otrățel) 

- Centaurea jankae (Vinetele, Dioc, Zglavoc) 

- Centaurea pontica (Vinetele, Dioc, Zglavoc) 

- Cladonia penicorniformă 

- Xantoparmelia vagabond 

- Endopireniu hepatic 

- Echium russicum (Capul șarpelui). 
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Figura 3.3 Marsilea quadrifolia; Centaurea jankae; Echium russicum 

• Speciile de lilieci: Activitatea nu va avea impact asupra acestora deoarece se va desfăşura 

ziua, iar liliecii sunt specii nocturne, şi în zonă nu există habitat de pădure, preferat în general de 

lilieci pentru hrănire şi reproducere. 

• Speciile de peşti: Deoarece activităţile desfăşurate pe amplasament în perioadele de 

construcţie şi funcţionare a amenajării piscicole nu afectează mediul lotic al râului Cogâlnic, 

implementarea proiectului nu va avea impact asupra speciilor de peşti care constituie obiective de 

conservare. 

• Speciile de amfibieni şi reptile: Efectivele acestora ar putea creşte după finalizarea formării 

iazului datorită creerii unui luciu de apă nou, potenţial habitat nou pentru aceste specii. 

• Specii de insecte: Importanță comunitară o deține bondarul de argilă, croitorul cenușiu, 

carabanul, calul de stepă, călugărița, ramalina de frasin, fluturele mahaon, viespea gigant, albina 

megahila.  

• Specii de păsări: Vulturul pescar, dropia, Saga pedo, Cerambyx cerdo, Morimus funereus, 

Parnassius Mnemosyne, Helix promatia, caprimulgul, silvia de zăvoi, sticletele, vrabia de câmp, 

șorecarul comun, ghionoaia cenușie, uliul păsărar, Corvus cornix (cioara griva), mierla prezintă 

interes comunitar în cadrul zonei de studiu. 

Vulnerabilitate. 

Activităţile care pot avea impact asupra florei și faunei pe raza raionului Cimișlia ar putea 

fi: tratarea culturilor agricole cu diferite substanțe fitosanitare de pe terenurile agricole învecinate 

sitului și în interiorul acestuia, ar putea afecta populațiile de păsări ; zone care au un impact negativ 

asupra mediului datorită impurificării cu poluanți a apei, solului și pânzei freatice. 

➢ Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și 

ariilor protejate. 

Nu există surse posibile de afectare majoră a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor 

naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale. 

Conectivitatea dintre diferitele tipuri de ecosisteme naturale şi seminaturale, asigurată prin 

coridoare naturale sau obţinută prin lucrări de „reconstrucţie ecologică” este o condiţie 

fundamentală pentru realizarea obiectivelor privind conservarea diversităţii habitatelor şi a 

sistemelor biologice. 

Diversitatea elementelor faunistice este strâns corelată cu particularităţile floristice şi 

asociaţiile fitocenologice (particularităţi de habitat), cu elementele de relief şi caracteristicile 

geologice precum şi microclimatul arealului. 
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Combinaţia şi interacţiunea tuturor acestor factori determinanţi stabileşte distribuţia 

elementelor faunistice, precum şi, delimitarea graniţelor populaţiilor locale, contribuind astfel la 

modul de răspândire a speciilor, variind de la o răspândire uniformă, la una de tip insular, în funcţie 

şi de adaptabilitatea fiecărei specii. De asemenea, disponibilităţile locurilor de hrănire şi de cuibărit 

sunt strâns legate de rezultatul combinaţiilor acestor factori. 

Speciile de pești care vor putea fi găsiți în lacul de acumulare sunt zglavocul (Cottus gobio), 

păstrăvul (Salmo trutta lacustris), plătică (Abramis brama), babușca (Rutilus rutilus) care 

reprezintă pești dulcicoli de iaz pe larg răspândiți în apele stătătoare ale Republicii Moldova. 

Nu trebuie neglijat rolul fitoplanctonului în ecosistemul lacului de acumulare artificial 

creat prin excavare care să rețină apa, care este definit prin următoarele funcții: 

-  producerea în cursul fotosintezei și eliberarea în mediu a unor mari cantități de oxigen; 

-  consumul oxigenului solvit în apă prin respirație, proces care se face simțit în special noaptea și 

în condiții de “înflorire” a apei; 

-  consumul unor substanțe nutritive și a unor microelemente din mediul acvatic, acumularea de 

substanțe și concentrarea lor în celulă; 

- transformarea substanțelor din materie anorganică în materie organică prin procesul de 

fotosinteză și reținerea în ecosistem (ca energie chimică) a unei părți din energia solară incidentă 

la suprafața lacului; 

-  eliberarea în mediu a unor compuși organici rezultați din metabolismul celular; 

-  multe alge planctonice reprezintă resurse trofice pentru diferiți consumatori; 

-  prin depunerea pe fundul bazinului, algele planconice determină sustragerea temporară a unor 

nutrienți din masa apei, precum și accelerarea procesului de colmatare (umplerea sau înălțarea a 

fundului unui lac, prin depunerea materialului transportat de apele curgătoare, cum ar fi 

sedimente, aluviuni). 

Un fenomen biologic deosebit de pregnant, cu influențe multiple asupra calității apei și 

asupra sistemului ecologic în ansamblul său este “înflorirea apei”. Aceasta reprezintă, pe de o 

parte, rezultatul eutrofizării bazinului, iar pe de altă parte, creșterea temporară (adesea de mari 

proporții) a rolului algelor planconice în întregul ecosistem. 

Studiul zooplanctonului ca verigă trofică esențială constituie una dintre preocupările cu 

pondere însemnată în cadrul limnologiei lacului de acumulare artificial.  

Se va urmări sensul în care evoluează dezvoltarea de ansamblu a zooplanctonului din lac, 

variațiile sale cantitative și calitative pe verticală și pe orizontală în raport cu succesiunea zonală 

și unii factori fizici și hidrochimici. 

3.8. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

➢ Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezările umane, respectiv față 

de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 

restricție, zone de interes tradițional etc. 

În activitatea prestată în cadrul acestei investiţii nu există emisii de poluanţi care să pună în pericol 

calitatea habitatului uman. 

Locuinţele din orașul Cimișlia se află la 0,8 km și din  satul Ecaterinovca la 2,3 km faţă de 

perimetrul lacului. 

lacului şi nu vor fi influenţate de activitatea desfăşurată în zona lacului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_curg%C4%83toare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aluviune
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➢ Lucrările, dotările și masurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 

și/sau de interes public. 

Măsurile ce se impun, sunt cele existente, intervenţia investiţiei fiind favorabilă habitatului 

uman. 

Nu există riscuri de afectare a sănătății vizitatorilor și a populației de deservire. 

 Impacturi eventuale asupra oamenilor. 

Impacturile eventuale asupra comunităților locale vor fi pozitive (din punctul de vedere al 

oportunităților de diminuare a secetei, de posibilități de recreație, sport, pescuit, îdeosebi 

oportunitatea de a folosi apa acumulată și păstrată pentru irigare) și negative (din punctul de vedere 

al reducerii supafeţei  terenurilor de pășune).  Dar conform normativelor orașul rămîne asigurat 

cantitativ suficient cu pășuni și după construcția lacului de acumulare. 

Construirea și întreținerea lacului de acumulare va necesita angajări suplimentare de muncitori. 

Va fi încurajată recrutarea lucrătorilor din oraş.  

Pentru perioada construirii lacului de acumulare va fi necesar de un număr de 40-50 angajați pe 

un termen de  5 ani, iar pentru perioada de operare, funcționare și întreținere a lacului un număr 

de până la 3 angajați. Deci, angajările noi ar reprezenta un efect benefic mediu pentru comunitate. 

 Impacturile eventuale asupra infrastructurilor 

Drumuri: (drumurile locale, autostrăzi, căi feroviare, aeroporturi, căile navigabile). Pentru 

proiectul lacului de acumulare proiectat sunt folosite drumurile existente. Impactul urmează a fi 

considerat nul. Construcția lacului de acumulare nu va avea un impact negativ asupra structurii 

funcționale a zonei amplasamentului, din motivul ca nu există previziuni pentru construcția unor 

drumuri noi sau locuințe prin zona respectivă, nu există altă infrastructură de utilităţi publice. 

Spitale: Nu există spitale în zona amplasamentului depozitului. Toate infrastructurile de sănătate 

se află în intravilanul orașului. Impactul corespunzător de asemenea se poate considera a fi nul. 

Școli: în timpul studiului nu s-a identificat nici-o școală în zona amplasamentului 

depozitului. Impactul lacului de acumulare poate fi considerat a fi nul. 

Dezvoltarea infrastructurii asociate se presupune pentru perspectivă (irigaţie, recreaţie, 

sport, turism) şi va fi realizată în conformitate cu cerinţele de mediu. 

Impact negativ asupra valorilor estetice a teritoriului lipsește. 

Impactul negativ asupra calității de peisaje de agrement lipsește. 

 Impacturile eventuale asupra comunităților 

Lacul de acumulare este amplasat în extravilanul orașului Cimișlia în așa mod, încât evită 

zonele cu construcții, în special intravilanul localităților sunt minimizate impacturile asupra 

așezărilor umane și efortul de investiții. Efectele negative vor fi temporare şi minore (trafic mărit 

și zgomot generat de activități de construcție în extravilan și prezența temporară a persoanelor 

străine în comunitate). 

Beneficiarul va încerca să minimizeze efectele negative prin notificarea conducătorilor 

comunităților vecine în avans despre activitățile din apropierea comunității. Notificarea scrisă va 

include informații referitoare la activitățile care vor fi efectuate, datele aproximative și orice 

pericole sau aspecte problematice speciale. Nici-o lucrare nu va începe înainte de orele 7°° și nici-

o lucrare nu se va realiza după orele 21°°. Toate lucrările realizate în apropierea oricăror comunități 

trebuie să minimizeze efectele negative asupra oamenilor, a animalelor domestice și a 
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infrastructurii comunității. În general, impacturile trebuie să fie minore până la moderat adverse 

în timpul construcției și trebuie să fie foarte scurte. Impacturile din timpul operării și al întreținerii 

vor fi neglijabile. Impacturile vor fi cauzate de zgomotul, praful generate de echipamente și de 

mutarea echipamentelor în timpul construcţiei. Orașul Cimișlia și satul Ecaterinovca din 

apropierea lacului de acumulare se află la o distanță considerabilă, ce nu va conduce la tulburări, 

în afară de traficul de vehicule pe drumul de acces spre localitate pe durata zilei. 

 Impacturile eventuale asupra mediului cultural, arheologic și istoric 

Nu există locuri culturale sau arheologice cunoscute în zona amplasamentului lacului de 

acumulare proiectat. Totuși, excavarea și alte activități de construcții pot conduce la descoperirea 

unor locuri noi cu valori arheologice (preistorice), paleontologice, istorice, religioase, sacre și 

naturale unice, cimitire izolate și locuri de înmormântare. Astfel, este necesară o procedură pentru 

a preveni deteriorarea obiectelor și locurilor descoperite accidental și pentru a permite luarea 

măsurilor corespunzătoare de către beneficiarul proiectului. În timp ce probabilitatea de a întâlni 

locuri nedescoperite și rămășițe umane în această zonă a proiectului este scăzută, scopul planului 

constă în asistarea în cazul în care se întâlnesc depozite sau rămășițe neașteptate, muncitorii var fi 

informați în mod corespunzător, pentru a fi vigilenți în detectarea, raportarea și prevenirea 

tulburării sau deteriorării obiectelor și locurilor de resurse culturale fizice. 

în mod specific, orice persoană care identifică un posibil astfel de loc va informa beneficiarul care, 

la rândul său, va contacta departamentul corespunzător pentru evaluarea potențialei descoperiri 

pentru a determina importanța acesteia. 

În cazul în care descoperirea este semnificativă din punct de vedere arheologic și cultural, 

se vor lua următoarele măsuri: 

a) În momentul identificării rămășițelor arheologice sau cultural suspectate, locația nu trebuie 

afectată. Astfel, operațiile vor înceta imediat în zona respectivă și se vor minimiza activitățile care 

creează afectarea solului în și în apropierea zonei respective; 

b) Descoperirile vor fi raportare beneficiarului, care va contacta oficialii corespunzători a 

statului; 

c) Nu se va relua nici-o lucrare pe o rază de 30 de m de la locul descoperirii până la primirea 

unei directive corespunzătoare din partea autorităților corespunzătoare ale statului; 

d) Măsurile de reducere a efectelor negative vor fi implicate pentru protejarea descoperirilor 

și pentru marcarea granițelor zonei; 

e) Accesul neautorizat în zonă va fi interzis. 

Toate fosilele, monedele, articolele valoroase sau antice și structurile și alte rămășițe sau articole 

de interes geologic și arheologic descoperite în timpul activităților proiectului vor fi plasate sub 

îngrijirea și autoritatea beneficiarul, care va lua măsurile de precauție corespunzătoare pentru a 

preveni îndepărtarea sau deteriorarea de personal sau de alte persoane a oricăreia dintre aceste 

descoperiri și va notifica descoperirile cât mai repede posibil autorităților corespunzătoare ale 

statului. 

 Impacturile eventuale asupra siguranței, sănătății publice și ocupaționale. 

Construirea și operarea acestui proiect nu sunt anticipate a avea nici-un impact negativ 

asupra rezidenților din apropiere sau asupra mediului ocupațional din zonă 

Membrii comunității din apropiere, în cazul cînd se vor afla în imediata apopiere de șantier, pot fi 
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afectați de emisii de poluanți atmosferici, zgomot, praf, accidente și de alte tulburări, în timpul 

construcției. 

Construcția lacului de acumulare nu va duce la un risc crescut de îmbolnăvire a populației 

situate în apropiere.  

Zgomotul va fi generat de vehicule și de echipamentul de tonaj mare și nu trebuie să fie 

excesiv. Totuși, datorită faptului că acesta poate deranja trecătorii prin apropiere și alte persoane, 

tulburările generate de zgomotul din timpul construcției și gestionării depozitului, va fi gestionat 

prin controlarea orelor de lucru: de la 07°° până la 21°°. 

Se vor lua măsuri pentru a minimaliza zgomotul. în timpul gestionării, zgomot nu se va 

auzi de loc. În general, impactul potențial asupra siguranței publice va fi neglijabil în mod normal. 

Beneficiarul va dezvolta și va implementa un program de securitate a muncii care respectă normele 

internaționale și se va asigura că fiecare manager și lucrător beneficiază de instruire înainte de a 

realiza orice lucrare asupra proiectului, iar aceștia vor primi o instruire de recapitulare la finalul 

fiecărui an. 

Această prevedere se aplică și în cazul lucrătorilor temporari. Instruirile de securitate a 

muncii vor trebui sa fie continue și procesul de instruire să fie realizat de companii pentru 

muncitori, în fiecare zi, fiecare echipă va participa la o ședință scurtă de securitate a muncii. în 

cadrul acestei ședințe, echipei i se vor comunica activitățile zilei curente, pericolele cu care se pot 

confrunta, acțiunile pe care trebuie să le realizeze sau pe care trebuie să le evite pentru a minimiza 

riscul și modalitatea în care trebuie să răspundă în cazul unei vătămări sau a unei îmbolnăviri. 

Dirigintele de șantier și cel puțin o altă persoană din fiecare echipă vor fi instruiți să ofere primul 

ajutor, iar fiecare echipă va avea o trusă de prim ajutor asupra sa în permanență. Diriginții de 

șantier vor fi informați în permanență despre amplasamentul celor mai apropiate facilități medicale 

și vor avea numărul de telefon al acestora la îndemână în orice moment. 

 Impacturile eventuale de zgomot asupra mediului 

 Impacturile eventuale de zgomot directe și indirecte asupra mediului și comunităților, 

generat de activitățile de construcție, a lacului de acumulare proiectat vor fi minore şi temporare. 

Pe durata activităților de gestionare și de întreținere efecte negative, provocate de zgomot nu vor 

fi. Nici-o lucrare nu va începe înainte de orele 7°° și nici-o lucrare nu se va realiza după orele 21°°.  

 Nivelele de presiune sonoră admisibile(dB), care sunt parametrii normativi ai zgomotului, 

și nivelele sonore echivalente și maximale admisibile la locurile de muncă ori pe terenurile de 

construcție, în încăperile clădirilor publice și pe teritoriile populate sunt admise conform 

normativului în construcții NCM E.04.02-2006 (MSN 2.04-03-2005): Protecția contra zgomotului, 

și sunt prezentate în tabel 3.7. 

Destinația terenului sau 

încăperilor 

Nivelul de presiune sonoră, L, dB, în benzile de frecvență 

de octavă cu media geometrică a frecvențelor Hz 
Nivel sonor, dB 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Echiv. Max. 
1) Locuri permanente de lucru în încăperi de producere, pe teritorii ori pe șantierul de construcție: 

 95 87 82 78 75 73 71 69 80  

2) Teritorii adiacente caselor de locuit (teritorii populate): 

De la 7°°până la 23°° 70* 61* 54* 49* 45* 42* 40* 39* 50* 65* 

De la 23°°până la 7°° 62* 52* 44* 39* 35* 32* 30* 28* 40* 55* 

Tabel nr. 3.7. Nivelele de presiune sonoră admisibile 
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• Valorile nivelelor admisibile de expunere la zgomot sunt corectate cu minus 5 dB față de cele 

indicate în tabelul 1 al normativului. 

 

Lacul de acumulare nu se regăsește în normativul în construcții SN 245-71 „Normativ 

sanitar privind proiectarea întreprinderilor industriale". 

 Calculele privind aprecierea nivelului impactului sunt efectuate conform exigențelor 

normativului în construcții NCM E.04.02-2006: Protecția contra zgomotului, altor reguli și 

normative sanitare, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, și anume: 

• NCM E.04.02-2006 (MSN 2.04-03-2005): Protecția contra zgomotului; 

• SN2.2.4/2.1.8.62-46. Normativ sanitar: Nivelele admisibile de zgomot la locurile de 

muncă, în încăperile clădirilor de trai și publice, și pe teritoriile populate; 

Sursele de zgomot, pentru perioada de construire a lacului de acumuilare, sunt-. 

• Utilajul și agregatele de excavare, și nivelare a terasamentului; 

• Autocamioane, care transportă solul mineral pe șantierul de construcție. 

Surse de zgomot pe durata activității de gestionare și întreținere a lacului de acumuilare nu sunt. 

Caracteristica surselor de zgomot vezi tabel nr. 3.8. 

 

Tabel nr. 3.8. Caracteristica surselor de zgomot în timpul construcţiei. 

Sursa de zgomot 
Nivelul de presiune sonoră în benzile de frecvență de octavă cu 

media geometrică a frecvențelor, Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Șantierul de construcție al depozitului: 

S.Z.l: Transportul auto - - - - 65 dB - - - 

S.Z.3: Excavator, Buldozer - - - - 77 dB - - - 

 

Proiectul prevede următoarele măsuri de protecție contra zgomotului: 

• Folosirea utilajului cu grad diminuat de zgomot; 

• Program de activitate al depozitului: 7°°- 21°° . 

Calculul acustic de determinare al nivelului presiunii acustice la distanţa de 500,0 m de la hotarul 

șantierului de construire a lacului este vprezentat în tabel nr. 3.9. 

 

Etape de calcul 
Nivelul de presiune sonoră în benzile de frecvență de octavă cu media 

geometrică a frecvențelor, Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Nivel de zgomot, L: - - - - 65 dB - - - 

15 Ig r =15 lg500 - - - - -40,5 - - - 

10 Ig 0» - - - - 0 - - - 

(/?fl Xr)/1000 - - - - 0 - - - 

10 lgQ=10 Ig 6,28 - - - - -8 - - - 

ALC, fâșii forestiere - - - - -10 - - - 

Lpc(hotarZPS) - - - - 6,5 - - - 

NLA 62 52 44 39 35 32 30 28 

Tabel 3.9. Calculul acustic al nivelului presiunii acustice la distanța de  -500 m 
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Etape de calcul 
Nivelul de presiune sonoră în benzile de frecvență de octavă cu media 

geometrică a frecvențelor. Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Nivel de zgomot, £: - - - - 77 dB - - - 

15 Ig r =15 lg500 - - - - -40,5 - - - 

10 Ig 0 - - - - 0 - - - 

{fia xr)/1000 - - - - 0 - - - 

10 Ig Q =10 Ig 6,28 - - - - -8 - - - 

ALC, fâșii forestiere - - - - -10 - - - 

l-PC(hotar ZPS) - - - - 18,5 - - - 

NLA 62 52 44 39 35 32 30 28 

Tabel  nr. 3.10.  Calculul acustic al nivelului presiunii acustice la 500 m de la excavator sau buldozer. 

 

Nivelului sumar al presiunii sonore la 500 m de la  șantierului de construire a lacului de acumuilare: 

LAsum = (l 8,5 + 7,5 + 6,5) = 18,5 + 0,4 + 0,4 = 1VȘdBAfNPA = 50dBA). 

Potrivit calculelor acustice efectuate, nivelul prognozat de zgomot la distanța de - 500 m, pentru 

perioada de construcție a lacului, constituie - 19,3dB (NPA=50dB). 
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3.9. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament 

➢ Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate; 

Deşeurile rezultate din procesul tehnologic de amenajare a lacului vor fi evacuate prin procedurile 

obişnuite, la platforma special amenajată (deşeuri menajere). 

➢ Modul de gospodărire a deșeurilor. 

Deşeurile menajere provenite de la personalul angajat vor fi colectate şi depozitate pe termen scurt 

în pubele şi evacuate la depozitul de deşeuri menajere şi stradale cel mai apropiat. 

 

3.10. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

➢ Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

Nu se folosesc şi nu se utilizează substanţe și preparate chimice periculoase în arealul amenajării. 

➢ Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

În timpul executării lucrărilor de excavații și realizare a bazinului se impune exploatarea 

acumulărilor agregate în conformitate strictă cu metodele avizate de organele de resort și se vor 

evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natură și proveniență. 

➢ Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 

Nu este cazul. 

3.11. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu în timpul organizării de șantier 

Singurele surse de poluanţi care pot afecta mediul în timpul organizării de şantier sunt 

utilajele şi mijloacele de transport echipate cu motoare diesel de ultimă generaţie, care nu vor 

produce un impact major şi de lungă durată asupra mediului înconjurător din zonă pe perioada 

executării lucrărilor. 

➢ Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 

Datorită impactului nesemnificativ poluant pentru apă, aer şi sol sunt recomandate doar câteva 

dotări pentru controlul emisiilor, conform celor menționate în tabelele de mai jos. 

Din punct de vedere a impactului asupra aerului atmosferic singurele activități care pot constitui 

surse de poluare a aerului sânt cele din lucrările de construcții – cu specificația că zona studiată  

este străbătută și de drumuri naționale. Emisiile de poluanți – CO, NOx, COV, SO2 implicit praful 

rezultat din activitățile utilajelor tehnice - sânt intermitente și au loc doar în zona prestabilită, 

respectiv în perimetrul lacului de acumulare – amplasat în extravilanul localității. 

Emisiile nocive pentru calitatea atmosferei vor fi generate de către utilajele ce vor fi utilizate pe 

teritoriul lacului proiectat (tractor, excavatoare, autobasculante etc). 
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Tabelul 3.12. Măsuri de diminuare a impactului 

Impact Măsuri de prevenire/ micșorare impact 

Contaminare cu produse petroliere 

sau ulei 

-Stocarea și evacuarea deșeurilor în mod adecvat; 

-Întreținerea utilajelor se va face în locuri special 

amenajate; 

-Monitorizarea echipamentelor și utilajelor; 

-Instruirea corespunzătoare a muncitorilor. 

Praf și pulberi provenite din 

manevrarea solului 

Limitarea activității în perioadele cu vânt puternic; 

Umectarea suprafețelor pe care se execută lucrările de 

excavare și a drumurilor pe care circulă unitățile de 

transport. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, se poate aprecia că există o poluare cu pulbere în suspensie, 

însă această poluare nu va crea discomfort comunității de oameni, deoarece emisiile în astfel de 

activități sunt specifice și caracterizate de următoarele: 

-  particulele minerale nu sunt agresive din punct de vedere chimic, pot totuși afecta persoanele 

angajate prin apariția unui sindrom de iritare a căilor respiratorii superioare; 

-  au o stabilitate mică în timp și în aerul atmosferic datorită greutății specifice mari a particulelor; 

-  sedimentează repede chiar și într-o atmosferă puternic stabilă; 

- nu produc fenomene de poluare asupra terenului pe care se depun, având o compoziție 

asemănătoare sau identică cu acesta; 

-  duc la o vizibilitate scăzută. 

 Modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările de execuție a construcțiilor 

utilizat și recomandat în țările dezvoltate (Agenția Europeană de Mediu - EEA, Agenția de 

Protecție a Mediului a SUA - US - EPA), se bazează pe luarea în considerație a lucrărilor care se 

execută pe întreaga arie implicată sau, dupa caz, pe porțiuni ale acestei arii, fără urmărirea în 

detaliu a planului de lucrări sau a proiectelor individuale. Cantitățile de substanțe poluante 

eliberate în atmosferă de către autovehicule și echipamente depind de tehnologia de fabricație a 

motorului, puterea, consumul de combustibil pe unitatea de putere, capacitatea motorului, dotarea 

cu dispozitive de reducere a poluării și de vârsta motorului/echipamentului. 

 Este evident faptul că emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai 

avansate, tendința în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de 

putere și cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. De altfel, aceste două elemente sunt reflectate 

de dinamica atât a legislației UE, cât și a legislației SUA în domeniu. Tehnologiile folosite pentru 

realizarea obiectivului implică utilaje de montaj performante, cu emisii de poluanți scăzute. 

Evaluarea emisiilor de substanțe poluante s-a făcut după metoda Corinair, metodologia simplă. 

Emisiile de poluanți, implicit praful rezultat din activitățile utilajelor agricole sunt intermitente și 

au loc doar pe traseele prestabilite, respectiv pe terenul în care va fi construit lacul de acumulare 

– amplasat în extravilanul localității. Numărul mediu de mașini/echipamente utilizate a fost în 

număr de 6. 

 Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază dupa consumul de carburanți 

(substanțe poluante - NOx, CO, VOC, particule materiale din arderea carburanților etc.) și 
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distanțele parcurse (substanțe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafața 

drumurilor). Utilajele vor activa doar perioade scurte de timp și în anumite intervaluri de timp în 

funcție de tipul lucrării necesare la acel moment. 

 

În condiții normale de funcționare, toate emisiile de noxe se vor încadra sub limitele maxime 

prevăzute de Ordinul 592/2002 și STAS 12574/87. 

 

Tabel 3.13. Concentrații medii admisibile pentru principalii poluanți 

Poluant Concentrația maximă 

 C (max) Prag alertă Valoare limită 

NOx 100 - 100 

NM-VOC 102 - 100 

CH4 200mg/mc - 150 

CO 600 - 200 

NH3 300 - 100 

NO2 100 400 50 

PM 500 - 150 

 

Poluarea atmosferei va putea fi determinată în principal de manevrarea și transportul utilajelor. 

Emisiile de praf variază în mod substanțial de la o zi la alta în funcție de operațiile specifice, de 

condițiile meteorologice dominante. De asemenea, se recomandă controlul stării tehnice al 

utilajelor folosite, alimentarea cu carburanți cu un conținut redus de sulf. 

 

 Proiectul propriu – zis prin implementarea sa nu va constitui o sursă de poluare semnificativă. 

 

3.12. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 

și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile 

 

Obiectivul preconizat pentru construcția lacului de acumulare este amplasat în extravilanul 

orașului Cimișlia, pe un teren proprietate publică a orașului Cimișlia, intr-o zona adiacenta, a cârei 

suprafața delimitată este de 150,0 ha. (Figura 3.4.). 
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Acest teren este atribuit pentru folosire permanentă la construcția obiectivului proiectat. 

în perioada provizorie de construcție nu vor fi ocupate terenuri suplimentare celor 150,0 ha ha, 

Figura 3.4 Schema amplasării sectorului 
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destinate construirii lacului. Tot acest teren urmează a fi folosit pentru depozitarea materialelor de 

construcție, tehnică, utilaje, șantier, construcții temporare, etc. 

Posibile schimbări de utilizare ale terenurilor din zonele adiacente pentru construirea 

obiectivului proiectat nu se prevăd. Terenurile din zona proiectului sunt pășuni și sunt atribuite 

pentru construcția lacului de acumulare. 

Solurile de pe aceste terenuri nu prezintă interes pentru agricultură sau infrastructura 

locativă din cauza situării în afara zonei locative și a bonității scăzute, salinității. 

Terenul nu este poluat.  

Pe teritoriile adiacente nu vor fi schimbări ale peisajului. 

➢ Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 

accidente și/sau la încetarea activității; 

La încetarea lucrărilor de construire amenajare a lacului de acumulare nu este nevoie să se 

ecologizeze zona, această operațiune realizându-se o dată cu terminarea lucrărilor de construire. 

➢ Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

În caz de poluări accidentale se va interveni cu personalul propriu sau se va apela la firmele din 

vecinătate sau la firme specializate pentru astfel de intervenţii. 

➢ Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; 

După terminarea lucrarilor de amenajare se va proceda la evacuarea utilajelor într-o altă locaţie şi 

ecologizarea zonei. 

➢ Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

După construirea lacului de acumulare nu va fi nevoie de refacerea stării iniţiale a terenului, acesta 

având ca utilizare ulterioară– teren sub apă. 

Organizarea zonei de protecţie trebuie să fie precedată de elaborarea proiectului, care 

include: determinarea hotarului zonei şi componenta perimetrelor; planul de acţiuni pentru 

îmbunătăţirea stării sanitare a teritoriului zonei de protecţie şi prevenirea poluării sursei; regulile 

şi modul de utilizare economică a teritoriilor acestor zone. Limitele zonei de protecţie vor fi 

marcate cu ajutorul unor semne speciale. Înainte de aprobarea proiectelor, dimensiunea minimă a 

zonelor de protecţie şi limitele trebuie introduse în planul general de construcţie urbană şi alte 

tipuri de aşezări, în planuri de utilizare a terenurilor, precum şi pe alte materiale cartografice. 

Populaţia trebuie sa fie informată cu privire la hotarele stabilite pentru zonele de protecţie şi 

limetele acestora. De asemenea, locuitorilor li se aduce la cunoştinţă că aceste zone au un regim 

special de protecţie. În apropierea zonelor de protecţie este interzis: - Aplicarea pesticidelor şi/sau 

erbicidelor; - Utilizarea gunoiului de grajd în calitate de îngrăşămînt; - Interzicerea amplasării 

depozitelor de combustibil şi lubrifianţi, produse chimice şi îngrăşăminte agricole, depozitarea de 

deşeuri industriale, nămol şi alte obiecte, provocând pericol de contaminare chimică a apelor 

subterane; - amplasarea cimitirelor, cimitirelor de animale, cîmpurilor de asenizare, cîmpuri de 

filtrare, acumulări de băligar, tranşee de siloz, întreprinderi zootehnice pentru animale şi păsări şi 

alte obiecte, ce pot provoca pericol de contaminare microbiană a apelor subterane; - Depozitarea 

gunoiului de grajd; - Alimentarea maşinilor cu combustibil, spălarea şi reparaţia acestora; - 

Efectuarea activităţilor de amenajare a teritoriului în zonele rezidenţiale şi altor obiecte 

(echipamente sanitare, construcţia haznalelor, organizarea scurgerilor de drenaj şi altele). - Nu este 

permis deversări a apelor reziduale, inclusiv de ape reziduale a transportului pe apă, inclusiv 
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scăldatul, spălatul hainelor, adăparea vitelor şi alte utilizări a apei care influenţează calitatea apei. 

În limitele zonei de protecţie, pe lîngă restricţiile specificate, sunt interzise: aratul, aplicarea 

îngrăşămintelor, depozitarea haldelor uşor erodabile, păşunatul şi organizarea taberelor de vara 

pentru animale (cu excepţia locurilor special amenajate pentru adăpare), amplasarea sezonieră a 

campingurilor, clădirilor rezidenţiale şi a clădirilor sociale, aşezăminte pentru trai. Limitele zonei 

de protectie, de regula trebuie sa fie ocupate de arbori si arbusti. 4.4.2 Recomandări privind 

exploatarea şi protecţia lacului. 

8.1. Planul de management al mediului 

Scopul planului de management al mediului (PMM) constă în descrierea detaliilor acțiunilor 

posibile, care trebuie realizate pentru a asigura reducerea cât mai mult posibil a impacturilor 

identificate. 

Unul dintre scopurile principale ale evaluării impactului asupra mediului (EIM) constă în 

dezvoltarea procedurilor pentru asigurarea faptului că toate măsurile de reducere a efectelor 

negative specificate în EIM aprobat vor fi luate în etapele ulterioare de dezvoltare a proiectului. 

Aceste măsuri de reducere a efectelor negative sunt stabilite de obicei într-un Plan de Management 

al Mediului (PMM). Un PMM bine structurat acoperă de obicei toate fazele proiectului, de la pre- 

construcție la gestionare și întreținere. 

Acest plan de gestionare a fost dezvoltat pentru identificarea clară a măsurilor de reducere a 

efectelor negative, care trebuie implementate pentru a minimaliza, a reduce sau a elimina 

impacturile adverse majore identificate în EIM. în plus, PMM identifică de asemenea cele mai 

bune practici de management (BMP) și alte măsuri de reducere a efectelor negative care vor 

minimiza, reduce sau elimina o parte din impacturile neglijabile și minore care pot escalada sau 

care pot deveni mai importante în cazul în care nu sunt gestionate în mod corespunzător. 

în mod specific, implementarea PMM necesită următoarele: 

• Proiectarea finală detaliată (planurile și specificațiile) pentru proiect include toate măsurile 

de reducere a efectelor negative specificate în EIM aprobat; 

• Contractul pentru construirea proiectului include toate măsurile de reducere a efectelor 

negative care vor fi implementate în faza de construire; 

• Realizarea antreprenorilor construcției este monitorizată în mod corespunzător pentru 

conformarea cu PMM de inspectorii de mediu de la Inspecția Ecologică Cimișlia. Acest lucru se 

referă la implementarea părții etapei de construcții a Programului de Monitorizare a Mediului 

specificat în EIM; 

• La finalizarea construcției, se desfășoară inspecția pentru a verifica faptul că toate lucrările 

construite respectă toate cerințele de mediu semnificative înainte de acceptarea oficială a 

proiectului; 

• în etapa de funcționare programul de monitorizare este implementat conform specificațiilor 

din PMM. 

în timpul etapei de construcții, se pune accentul pe asigurarea faptului că se îndeplinesc cerințele 

contractului de construcții. Aceste cerințe includ cerințele de bază de sănătate și securitate, precum 

și asigurarea că lucrările proiectului și măsurile de reducere a efectelor negative sunt sigure din 

punctul de vedere al mediului. în situațiile în care impacturile nu pot fi reduse, se vor proiecta 
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programe de despăgubire, precum și orice activitate de îmbunătățire a mediului necesară pentru a 

compensa, acolo unde este posibil, impacturile care nu pot fi reduse. 

Responsabilitatea implementării PMM va aparține Beneficiarului proiectului și reprezentanților 

contractați, cu excepția situației în care se specifică contrariul. într-o măsură considerabilă, 

antreprenorii construcției vor fi responsabili pentru implementarea măsurilor de reducere a 

efectelor negative însă, în orice caz, responsabilitatea finală pentru asigurarea realizării 

corespunzătoare a elementelor de protejare a mediului și socială aparține Beneficiarului 

proiectului. 

Cea mai mare parte a impacturilor care apar în timpul fazei de construcție poate fi redusă sau 

evitată prin aplicarea liniilor directoare solide de gestionare a construcției. Contractele de 

construcții vor solicita ca toți participanții calificați la licitație să includă planurile de management 

a mediului ca parte a ofertelor de licitație predate. Costurile suplimentare ale acestor planuri nu 

pot fi prevăzute în acest moment, însă sunt considerate o parte integrală a costurilor totale ale 

proiectului. 

Planul de management al mediului (PMM) (vezi tabel 8.1.1) ține cont de impacturile identificate 

și descrise în capitolele anterioare. 

8.2. Programul de monitorizare al mediului 

Monitorizarea este necesară înainte, în timpul și după finalizarea construcției. Scopul 

acestei faze constă în realizarea verificărilor periodice referitoare la impacturile asupra mediului 

în timpul unor faze diferite ale proiectului, comparându-le cu cele prevăzute în primele faze ale 

procesului EIM. 

Monitorizarea furnizează informații extrem de utile, care permit corectarea oricărei 

probleme de mediu cauzate de proiect la momentul corespunzător și care permite, între timp, 

obținerea experienței în planificarea proiectelor viitoare. Trebuie menționat faptul că, de obicei, 

organizațiile, care gestionează proiectele nu se preocupă aproape deloc de monitorizare, deoarece 

doresc să evite costurile aferente, însă experiența indică faptul că, prevenirea problemelor este 

mult mai recomandabilă decât soluționarea acestora (când poate fi prea târziu). 

Planul de Monitorizare al Mediului (PM) este necesar pentru a se verifica eficiența 

măsurilor propuse de reducere a impactului și, de asemenea, pentru a permite prelucrarea sau 

dezvoltarea măsurilor de reducere a impactului în funcție de caz pentru a aborda impacturile reale 

sau pentru a dezvolta planuri pentru dezvoltarea viitoare. 

Mai exact, obiectivele PM sunt: 

• înregistrarea impacturilor proiectului în timpul construirii și gestionării; 

• Evaluarea eficienței măsurilor de reducere a impactului; 

• îndeplinirea obligațiilor legale și comunitare; 

• îmbunătățirea măsurilor de reducere a impacturilor pentru reducerea avansată a 

impacturilor; 

• Elaborarea măsurilor de reducere a impactului pentru gestionarea problemelor 

neprevăzute; 

• Dezvoltarea măsurilor de reducere a impactului pentru a face față schimbărilor de operații. 

Acest PM (prezentat în tabel 8.2.1) descrie pentru fiecare fază a proiectului pre-construcție, 

construcție, gestionare și întreținere, componenta de mediu referitor la care se așteaptă 
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monitorizarea unui anumit impact, parametrii care vor fi monitorizați, activitățile care vor fi 

executate, standardele care vor fi îndeplinite, locațiile de monitorizare și frecvența activităților de 

monitorizare. 

 

PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI (PMM) 
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IV. DESCRIEREA SPECIILOR CARE VOR POPULA ZONA ȘI IMPACTUL 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA ACESTORA ÎN URMA 

REABILITĂRII ZONEI UMEDE ÎN LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN 

CONSTRUCȚIA LACULUI DE ACUMULARE 

 

4.1. Cele mai răspândite specii vulnerabile de păsări ale ecosistemului acvatic.  

Buhai de baltă (Botaurus stellaris). Distribuţia speciei: Buhaiul de baltă este o specie cu 

largă răspândire în Eurasia, distribuţia populaţiei cuibăritoare fiind restricţionată în Palearcticul de 

Vest. Nu cuibăreşte în zona de tundră. Limita vestică de distribuţie este în Portugalia, iar spre est 

poate fi găsit până în Asia Centrală. Cuibăreşte aproape în toate ţările din Europa şi are o distribuţie 

neuniformă. Reducerea suprafeţei pădurilor cauzează restrângerea arealului de răspândire. 

Habitate preferate: Pasăre solitară, cuibăreşte local în stufărişuri întinse. 

Ecologie şi comportament: Poligam, un mascul poate avea mai multe femele. Parţial diurn, 

dar stă bine ascuns în desişuri. Cel mai uşor de observat dis-de-dimineaţă pe timp de vară, atunci 

când zboară înspre şi dinspre locurile de pescuit. În zbor îşi ţine gâtul tras spre spate, însă bătăile 

de aripi nu sunt greoaie şi încete ca ale stârcului cenuşiu, ci rapide şi regulate ca la speciile de 

stârci mai mici. Sezonul de reproducere începe devreme, în zona nordică chiar înainte de dezgheţ. 

Strigătul nocturn foarte sonor al masculului se poate auzii toată primăvara, chiar până în iulie, mai 

des în amurg şi înainte de răsăritul soarelui, până la distanţe de 2-4 km. 

Măsuri de conservare: Specia este protejată prin asigurarea liniştii în zonele de cuibărit şi 

de asemenea prin conservarea stufărişului unde îşi instalează cuiburile. 

Erete vânăt – (Circus cyaneus). Zbor asemănător cu cel al eretelui de stuf. Masculul 

destul de caracteristic cu tartita de un alb pur şi forma petei negre de la v\rful aripii. Masculii mai 

tineri de un maron șters pe spate. Femela și juvenilii maronii cu tartita alba se aseamănă cu eretele 

alb și cel sur, însă au aripi evident mai scurte și mai rotunjite, remigele primare 2-5 formând vârful 

aripii (femela care alunecă prin aer la mari înălți se aseamănă bine cu uliul păsărar). Femela adultă 

are, în medie, mai mult alb pe tartita decât eretele alb și cel sur în același timp pe penaj. Guler 

deschis, îngust în jurul gâtului.  

Habitat: Specia cuibărește în nordul Europei, fiind oaspete de iarnă în România și Republica 

Moldova, în regiuni deschise, mlăștinoase, plantații tinere de conifere. În migrație și iarna pe 

pajiști, terenuri arabile și mlaștini, iernează în zone deschise, preferând habitate bogate în rozătoare 

ca terenuri agricole și pajiști.  

Distribuție: Distribuția speciei nu este uniformă, preferând anumite zone tradiţionale de 

iernat, în număr redus însă poate să apară în orice zonă a ţarii cu excepţia zonelor muntoase înalte.  

Amenințări și măsuri de conservare: Degradarea habitatelor în zonele de cuibărit și iernare prin 

reducerea zonelor umede, intensificarea agriculturii și transformarea pășunilor în culturi agricole, 

prezența pesticidelor și vânătoarea ilegală, sunt principalele pericole pentru specie. Conservarea 

speciei, necesită refacerea zonelor umede și reducerea cantității pesticidelor folosite în activitățile 

agricole. 
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Stârc pitic (Ixobrychus minutus) Distribuţia speciei: Este o specie cu largă răspândire în 

Eurasia, distribuţia populaţiei cuibăritoare fiind restricţionată în Palearcticul de Vest. Nu 

cuibăreşte în zona de tundră. 

Habitate preferate: Populează locuri cu vegetaţie densă în regiunile mlăştinoase, de preferinţă 

stufărişuri, unde cuibăreşte în perechi izolate. 

Ecologie şi comportament: Uşor de identificat prin mărime şi culoare. În zbor contrastul 

dintre petele pale de pe aripi, aripile şi spatele întunecate sunt caracteristice. La mascul contrastul 

este mai puternic decât la femelă: spatele negru şi pete alb-gălbui pe aripi; femela este maro cu 

dungi pe spate, cu piept mai striat, penele de pe aripi mai spălăcite. Evită pericolul mai degrabă 

alergănd decât zburând.  

Zbor caracteristic: bătăi de aripi rapide cu planări ample. Rareori se ridică pe distanţe 

scurte deasupra stufărişului. Strigătul de împerechere este un fel de geamăt înăbuşit ritmic, repetat 

la fiecare două sau trei secunde, în serii foarte lungi. 

Măsuri de conservare: Specia este protejată prin asigurarea liniştii în zonele de cuibărit şi de 

asemenea prin conservarea stufărişului unde îşi instalează cuiburile. 

Ferestraș mic – (Mergus albellus). Obiceiuri asemănătoare cu ale raţei sunătoare (cu care 

se încrucişează). Jocul nupţial al masculului constă în ridicarea crestei de pe frunte şi tragerea 

capului în spate, deşi ciocul rămâne îndreptat înainte. Poposesc pe coaste marine de coasta, deseori 

împreună cu raţe; pescuiesc în ape puţin adânci, iarna pe bazine de acumulare, lacuri, ocazional în 

golfuri. Stoluri nu prea unitare, se deplasează mult dintr-un loc în altul. Zbor rapid şi agil. 

Habitat: Cuibăreşte în taigaua nordică în scorburi de copaci, lângă lacuri mici.  

Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus). Distribuţia speciei: Este o pasăre migratoare 

din familia burhinidelor răspândită în regiunile nisipoase și pietroase din vestul și estul Europei, 

sud-vestul Asiei, nordul Africii.  

Se hrănește cu nevertebrate (moluște, râme, insecte, larve), rareori cu mici rozătoare, 

broaște, unele vegetale. Iernează în Africa tropicală și în sudul Peninsulei Arabice. 

Habitate preferate: În Moldova cuibărește în regiunile aride, grindurile nisipoase și în 

unele zone din sudul țării; pleacă în sezonul rece. 

Amenințări: Degradarea şi distrugerea habitatelor mai ales prin transformarea păşunilor în 

terenuri agricole şi intensificarea agriculturii sunt principalele pericole ce afectează specia. 

Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus). Distribuţia speciei: Este o pasăre acvatică 

ce ocupă în prezent un areal ce cuprinde regiuni din sud-estul Europei 

Amenințări: Cormoranul mic este o specie ale cărei habitate au fost puternic afectate de 

către activitățile umane. Pentru că este un mare consumatoar de pește și distruge plasele de pescuit 

este adesea persecutat de pescari.  

Gârlița mare - Anser albifrons. Este o specie de gâscă care cuibărește în zona arctică a 

Europei, Asiei si Americii și care migrează spre sud în sezonul rece. Vine pe la jumătatea lunii 

octombrie și pleacă în prima parte a lunii martie. 

Amenințări: Specia este amenințată de vânători și de otrăvirea cu pesticide de pe terenurile 

agricole. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
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Figura 4.1.. Circus cyaneus, Mergus albellus, Phalacrocorax pygmeus 

 

4.2. Managementul integrității mediului înconjurător 

Degradarea habitatelor este o degradare fizică ce afectează integritatea unui habitat. Dacă 

aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-

unul mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera că a avut 

loc o deteriorare a habitatului. 

Disturbare: disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unei zone naturale, aceasta 

afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de 

lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie 

luaţi in calcul. 

Integritatea ariei naturale este legată atât în mod specific de obiectivele de conservare ale 

ariei cât şi în general de totalitatea aspectelor mediului înconjurător. Integritatea ariei naturale este 

asigurată atunci când este menţinută coerenţa structurii ecologice şi a funcţiilor acesteia, pe 

întreaga arie, sau a habitatelor, complexului de habitate şi/sau a populaţiilor de specii pentru care 

aria naturală a fost constituită. 

O arie naturală poate fi definită ca având un nivel ridicat de integritate, atunci când 

respectarea obiectivelor de conservare este realizată şi capacitatea de autoregenerare în contextul 

unor condiţii dinamice este menţinută, fiind necesare doar un minimum de intervenţii din exterior 

care vizează managementul integrității. 

Structura şi funcţiile ariilor naturale şi obiectivele acestora de conservare sunt cele de care 

trebuie să se ţină cont când se evaluează efectele semnificative ale unui plan, program, proiect. 

Prin ratificarea în anul 1993 a Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale (Berna, 1979), Republica Moldova s-a angajat, în comun cu ţările membre ale 

Consiliului Europei, să participe activ la asigurarea conservării habitatelor naturale, a florei şi 

faunei spontane, inclusiv a speciilor migratoare, pe cale de dispariţie. 

Scopul Reţelei de Smarald (Emerald) consistă în stoparea declinului biodiversităţii prin 

conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate de interes european 

şi are drept obiective identificarea, menţinerea şi restabilirea zonelor de interes special pentru 

conservare a speciilor de faună şi floră sălbatică. 
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Având în vedere că proiectul presupune schimbarea destinaţiei şi folosinţei terenului din teren 

folosit ca pășune, în teren cu construcții artificiale şi ţinând cont de definiţiile referitoare la 

degradare, respectiv disturbare, enunţate anterior, posibilele impacte pe care proiectul le are asupra 

integrităţii mediului înconjurător sunt următoarele: 

• degradarea habitatelor speciilor de interes conservativ; 

• disturbarea speciilor de interes conservativ. 

 

4.3. Impactul (direct/indirect, pe termen scurt) a lucrărilor în perioada de construcţie 

(degradare habitate/disturbare specii) 

Făcând referire la suprafaţa pe care se va amplasa proiectul, în evaluarea avifaunei vor putea fi 

folosite următoarele metode pe durata efectuării lucrării de construcție a lacului: 

Metoda nr.1: Evaluare directă din puncte de observare 

Aceastã metodă este folosită pentru evaluarea populaţiilor de păsări de talie mare, cu zbor planat. 

Aceste păsări folosesc coloane de aer cald pentru a se înălţa, după care se deplasează cu zbor 

planat. Datorită acestui comportament tipic sunt uşor de observat şi de identificat de la o distanţã 

semnificativã. Din mişcarea lor în perioada de reproducere se pot trage concluzii cu privire la 

numărul perechilor, teritoriile şi terenurile de hrănit. Fiindcă aceste păsări pot fi observate şi 

identificate de la distanţe mari, este ideal dacă de pe punctul respectiv se poate vedea la o distanţã 

de 2-3 kilometri. Beneficiul acestei metode constă în faptul cã cu efort relativ mic se poate stabili 

eficient populaţia de păsări cu zbor planat de pe o arie. 

Metoda nr.2: Evaluare pe trasee lineare 

Această metodă este folosită în terenuri deschise pentru recensământul păsărilor de talie 

mică. Dis de dimineaţă (de la 5 la 9) vor fi parcurse două trasee cu lungimea de 1 km. Pe ambele 

părţi ale traseelor vor fi stabilite benzi cu lăţimi diferite. 

În cazul fiecărui specimen observat va fi notatã distanţa acestuia faţă de traseu, iar poziţiile 

exacte ale păsărilor vor fi trecute pe hartã. Astfel se vor cunoaşte speciile prezente, locaţia şi 

numărul teritoriilor lor (a perechilor cuibăritoare). În timpul lucrărilor se poate veghea de 

asemenea mişcarea păsărilor pe zona respectivă.  

Factor disturbator: zgomotul şi vibraţiile. În câmp deschis zgomotul utilajelor este 

influenţat de mediul de propagare a acestuia, respectiv de existenţa unor obstacole naturale sau 

artificiale între surse (utilajele de construcție) şi punctele de măsurare. Limitele maxim admisibile, 

pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în arealul unui obiectiv 

sunt prevăzute în STAS 10009/88 (Acustica zonală - Limite admisibile ale nivelului de zgomot).  

Zgomotul este un agent de disturbare care se disipează mult în mediu, deşi este foarte greu 

de măsurat comparativ cu noxele şi praful, acesta este considerat unul dintre factorii majori de 

poluare. Păsările par a fi foarte sensibile la zgomot, deoarece acesta interferează în mod direct cu 

comunicarea intrespecifică prin intermediul sunetelor şi în acest mod afectează indirect 

comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii. 

Numeroase studii au documentat densitatea redusă a populaţiilor de păsări din zonele cu trafic 

intens. Pe pajiştile din zona de trafic intens s-a observat declinul populaţional acolo unde zgomotul 

de fond depăşeşte 50 db, de asemenea păsările din păduri manifestă efecte la un nivel de 40 db A. 

Cu toate acestea particularităţile terenului precum şi tipurile de habitate de pe marginea drumului 
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pot influenţa propagarea zgomotului şi implicit densitatea populaţiilor de păsări. Dacă pe marginea 

drumului se găsesc habitate rare care lipsesc din restul ariei naturale, densităţile populaţionale ale 

speciilor pot rămâne constante chiar dacă poluarea şi disturbarea reduc calitatea habitatului 

respectiv. În cazul de faţă, calitatea habitatului pentru speciile de păsări nu va avea de suferit, 

proiectul analizat propune realizarea unui lac de acumulare pe un teren din apropierea localităţii 

Ecaterinovca și orașul Cimișlia. Se poate constata că în zona proiectului, nu sunt prezente habitate 

rare sau intens utilizate de către speciile de păsări de interes conservativ pentru care a fost declarată 

aria naturală, suprafaţa studiată precum şi cele aflate în imediata vecinătate sunt utilizate ca pășuni. 

În imediata vecinătate mai sunt aproximativ 350,0 ha pășuni, iar la distanța de 700,0 m se află un 

iaz cu suprafața de 20,0 ha și la distanța de 1500,0 m alt iaz cu suprafața de 35,0 ha, înconjurare 

de pășuni, care pot asigura habitatului, spațiu de refugiu temporar pentru speciile de păsări din 

zona lacului de acumulare și în perioada executării lucrărilor de construcție și ele nu vor avea de 

suferit. 

Impactul lucrărilor în timpul perioadei de operare (disturbare specii de interes 

conservativ). Impactul disturbator asupra speciilor de păsări în perioada de utilizare a 

construcţiilor se consideră a fi minim, spatiul de agrement are funcţionalitate recreativă, de odihnă 

și irigație, prin urmare zgomotul produs de locatari în perioada de operare va fi minim. În plus 

acest spatial se află în imediata apropiere a intravilanului orașului Cimișlia. 

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii, aferente lucrărilor de 

construcție a unui lac sunt tipice şi cuprind în general: 

- operarea vehiculelor pentru transport; 

- operarea utilajelor mobile şi staţionare.  

Particularităţile terenului precum şi tipurile de habitate pot influenţa propagarea 

zgomotului şi implicit densitatea populaţiilor de păsări. Zona studiată este o zonă deschisă, astfel 

că sunetul se propagă în toate direcţiile fără a fi condus către un anumit culoar. Astfel, morfologia 

regiunii permite o disipare rapidă a zgomotului. 

Zgomotul şi deranjul determinat de prezenţa fizică a muncitorilor nu cauzează un 

disconfort mare speciilor de păsări din zona implementării acestui proiect, deoarece unele dintre 

speciile identificate la nivelul teraselor folosesc pentru hrănire şi cuibărit tufişuri, arbori, livezi. 

Aceste specii depind de vegetaţia menţionată, dar, ele pot fi afectate dacă se defrişează vegetaţia, 

sau în cazul lucrărilor efectuate în imediata vecinătate a cuiburilor. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Impactul sistemelor de irigații al apelor și măsuri de ameliorare 

Diversele tipuri de sisteme de irigare au impacturi ce se manifestă diferit. Metodele 

moderne de irigație nu au neapărat efecte mai reduse, chiar dacă sub aspect economic pot fi mai 

rentabile. Cele mai frecvente probleme legate de efectele irigațiilor, precum și potențiale măsuri 

de ameliorare a impactului asupra mediului sunt prezentate în tabelul 4.1. Sunt descrise de fiecare 

În concluzie, implementarea proiectului nu va afecta starea nici unei specii de păsări din 

lunca râului Cogâlnic și a terenurilor aferente, fiind asigurată din acest punct de vedere, 

menţinerea populaţiilor speciilor pe termen lung. Impactul cumulat al proiectului este 

unul pozitiv. 
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dată atât impactul pozitiv, cât și aspectele negative, precum și cele mai comune posibilități de 

reducere a impactului negativ. 

 

Tabelul 4.1. Principalele probleme legate de impactul sistemelor de irigații și drenaj și măsuri de atenuare 

Impactul     Măsuri de ameliorare 

Creșterea salinității Asigurarea drenajului care include și colectarea apei în rezervoare 

pentru prevenirea evaporării apei sau evacuarea apei în alte bazine 

acvatice. 

Cresterea alcalinității Menținerea corespunzătoare a sistemelor de canale pentru a preveni 

bălțirea apei, incluzând eliminarea malului și a vegetației. 

Bălțirea apei Asigurarea drenării corespunzătoare. 

Creșterea acidității Reglarea și managementul sistemelor de irigații și drenaj astfel încât să 

se asigure o circulație și distribuție eficientă a apei. 

Modificarea calității 

apei datorate apei de 

retur din irigații 

- Stabilirea zonelor pentru acumularea apelor salinizate și construcția de 

canale separate pentru circulația acestor ape; 

- Evitarea contaminării cu pesticide; 

- Monitorizarea calității apei de irigație. 

Reducerea 

biodiversității în 

zona amenajată 

Funcționarea sistemelor să țină cont de necesitățile din avalul barajelor. 

Să se faciliteze protecția și prezența faunei și florei specifice zonei. 

Afectarea 

ecosistemelor din 

aval datorită 

modificărilor 

hidrologice 

Se desemnează suprafețe, care vor fi administrate de instituții sau 

organizații de protecție a mediului, pentru zone inundabile, zone umede, 

drenajul surplusului de apă etc. 

 

Sistemele de irigații pot produce unele impacturi de factură similar celor determinate de 

existența și funcționarea barajelor legate de modificarea debitului de apă ale râului Cogâlnic, 

modificări ale adâncimii apelor freatice, în funcție de sezon. Din punct de vedere ecologic există 

pericolul ca anumite populații naturale specifice zonei să nu se adapteze foarte ușor la noile condiții 

determinate de acest tip de amenajări. 

Habitatele specifice atât ecosistemului apei stătătoare utilizată ca sursă pentru apă de 

irigație cât și cele ale zonelor adiacente (zone inundabile, lacuri, bălți etc.) sunt destul de complexe, 

suportând o mare diversitate biologică. Modificări de amploare ale debitelor scăzute de circa 20% 

într-un sens sau în altul vor degrada o serie de micro-habitate care în cadrul lacului de acumulare 

vor fi în mod special mult mai numeroase și mai diverse. 

De aceea este extrem de important să se determine orice specie periclitată și să se determine 

pe cât posibil foarte precis orice tip de impact legat de supraviețuirea acestora. Aceste specii sunt 

adesea puse în pericol datorită faptului că ele sunt adaptate numai unor condiții de viată foarte 

restrictive. Există numeroase exemple care confirmă faptul că astfel de modificări în zonele umede 

pot conduce la pierderi irecuperabile în diversitatea ecologică. 
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Schimbările survenite în regimul hidrologic al cursurilor de apă ca urmare a construcției 

unor baraje asociate cu diverse scheme de funcționare ale sistemelor de irigații poate determina 

capacitatea de autoepurare ecologică naturală a biocenozelor asociate, mai ales în ceea ce privește 

neutralizarea poluanților solubili în apă. De regulă, reducerea debitului apei din râuri determină o 

creștere a concentrației substanțelor poluante care au ca surse industria, irigațiile sau deversările 

de ape uzate menajere, precum și din surse nepunctuale cum sunt apele de precipitații de pe 

terenurile agricole sau solurile supuse procesului de eroziune. 

Pentru evitarea consecințelor nefaste menționate anterior, este necesară respectarea 

normelor ecologice și implementarea măsurior de ameliorare a impactului negativ care ar putea fi 

generat în urma exploatării apei lacului de acumulare explicate în tabelul 4.1. 

 

Impactul amenajării spațiului pentru pescuit sportiv și de agrement. Apa ca factor de 

mediu, prezintă favorabilitatea cea mai mare şi joacă rolul principal în dezvoltarea pescuitului 

sportiv și agrementului. Ceilalţi factori de mediu (aerul, biodiversitatea, mai puţin cel edafic) îşi 

afirmă favorabilitatea pentru dezvoltarea acestui domeniu mult mai târziu, formând un complex 

de interes public. 

Conform legii Nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, 

resursele biologice acvatice trebuie utilizate rațional, ținându-se în permanență cont de ameliorarea 

piscicolă prin efectuarea măsurilor de îmbunătăţire hidrologică, hidrochimică şi ecologică a stării 

obiectivelor acvatice piscicole în scopul creării de condiţii pentru reproducerea și conservarea 

speciilor de pești.  

Gestionarea resurselor biologice acvatice în lacul de acumulare de pe râul Cogâlnic se va 

face pe următoarele principii de bază: 

• conservarea resurselor biologice acvatice; 

• menţinerea potenţialului şi diversităţii biologice; 

• utilizarea durabilă a resurselor biologice acvatice; 

• revitalizarea şi protecţia resurselor biologice acvatice; 

• dezvoltarea pescuitului; 

• monitorizarea calităţii apei şi stării resurselor biologice acvatice; 

• dezvoltarea pisciculturii; 

• caracterul public şi transparent al atribuirii dreptului de pescuit în obiectivele acvatice naturale. 

Pescuitul recreativ/sportiv se va interzice timp de 90 de zile consecutive, de la 1 aprilie 

până la 30 iunie. 

Practicarea acvaculturii în cadrul lacului artificial are drept obiectiv îmbunătățirea 

viabilității economice a proiectului, de a garanta siguranța și sănătatea alimentară, de a explora și 

construi avantaje comparative ale acvaculturii. La etapa actuală, protejarea mediului înconjurător 

are o importanță vitală, fiind necesară tranziția de la acvacultura tradițională la cea ecologică, 

promovarea sănătății și bunăstării animalelor, îmbunătățirii calității apei, zonele umede și 

biodiversitatea acvatică. 

4.5. Infrastructura turistică, Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

Existenţa de resurse turistice degradate duce la imposibilitatea valorificării lor turistice și 

implicit la utilizarea redusă sau chiar deloc a bazei materiale, la diminuarea cererii turistice și a 
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încasărilor provenite din turism. Afectarea chiar în mică măsură prin diminuarea calităţii 

condițiilor naturale sau a celor care favorizează odihna și recreerea, reduce posibilitățile de 

atragere a vizitatorilor.  

În timp va fi promovată ideea de a aduce în atenţia tinerilor iniţierea afacerilor în mediul 

rural, întrucât aceştia posedă potenţialul necesar instituirii unor noi măsuri de promovare şi 

bunăstare a agroturismului. Investiţia va constitui mai târziu un model de plecare pentru tinerii din 

zona de exploatare, fiindu-le facilitat parcursul spre definitivarea unei afaceri de succes. 

Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor/habitatelor în perioada de 

construcţie, respectiv utilizare: 

✓ Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor 

vegetale; 

✓ Evitarea afectării de către infrastructura temporară creată în perioada de desfaşurare a 

proiectului, a habitatelor naturale şi semi-naturale din incinta zonei naturale; 

✓ Restrângerea la minimul posibil a suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier, 

amplasarea materialelor de construcţie se va realiza doar pe proprietatea beneficiarului, în 

perimetrul studiat; 

✓ Se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate 

pentru depozitarea de materiale de construcție, de recipienti goliți şi depozitare temporară de 

deşeuri vor fi impermeabilizate în prealabil, cu folie de polietilenă; 

✓ Se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcţionarea 

şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului acustic 

asupra speciilor de importanţă comunitară; 

✓ Constructorul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase în scopul minimizării 

impactului asupra speciilor de păsări prezente în apropierea suprafeţei analizate; 

✓ În perioada de realizare a activității beneficiarul va respecta legislația privind conservarea 

speciilor și a habitatelor; 

✓ Nu va folosi arme de foc pe amplasament pentru izgonirea speciilor de păsări sălbatice; 

✓ Pentru protecția faunei piscicole va folosi platforme plutitoare sub care se ascund speciile 

de pește; 

✓ Creșterea numărului de adăposturi pentru pești; 

✓ Revizuirea planurilor de transformare a pajiștilor în teren agricol; 

✓ Îmbunătățirea gestionării prin incendiere, pentru a se evita rănirea păsărilor care cuibăresc 

și a habitatelor acestora; 

✓ Gestionarea ecologică a pășunatului excesiv; 

✓ Controlul perturbărilor în zonele de reproducere a păsărilor amenințate și oferirea protecției 

directe a locurilor de cuibărit, dacă este nevoie; 

✓ Investigarea ariei de răspândire pentru reproducere și rutele de migrare pentru speciile de 

păsări (conservarea speciilor de păsări se realizează cel mai bine la nivel de peisaj); 

✓ Creșterea conștientizării și îmbunătățirea cunoștințelor asupra importanței stepelor și 

utilizarea lor sustenabilă, întrucât din punct de vedere ecologic stepele reprezintă cea mai ieftină 

și durabilă sursă de hrană a animalelor; Întărirea și facilitarea managementului bazat pe comunitate 

al ecosistemelor de stepă; 
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V. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI 

 Studiul dat prezintă evaluarea impactului asupra mediului al proiectului preconizat pentru 

implementare „Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de 

acumulare". 

Studiul este efectuat la etapa de fezabilitate al proiectului și are ca scop identificarea impacturilor 

asupra mediului și determinarea măsurilor de compensare sau diminuare al eventualelor impacturi. 

Evaluarea impactului asupra mediului a luat în considerație prevederile legislației 

naționale.  

Toate impacturile eventuale cunoscute la această etapa au fost luate în considerație în 

prezentul document. Capitolul „Protecția mediului" la etapa de proiectare a „Reabilitării zonei 

umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare " va include toate detaliile 

tehnice corespunzătoare. 

Conform studiului, calitatea aerului, apelor de suprafață și subterane și a solului ar putea fi afectate 

doar în timpul construirii  „Lacului de acumulare pe râul Cogâlnic" şi  în perioada curăţirii lui de 

nămol. În acest sens, pentru fiecare component al mediului au fost identificate masurile de 

diminuare, care urmează a fi luate în considerație atât de către proiectant, antreprenor cât și de 

investitorul proiectului. O atenție deosebită trebuie acordată stabilirii condițiilor de fond înainte de 

începerea construirii prin prelevarea probelor de apă, sol și aer. Datele obținute vor constitui cadrul 

de referință la care se va compara datele obținute la diferite etape ale proiectului precum: 

construirea, gestionarea și post-gestionarea „Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, 

prin construcția lacului de acumulare ". Analiza comparativă a acestor seturi de date, va demonstra 

eficacitatea masurilor de compensare sau diminuare. 

Impacturile eventuale negative pot fi diminuate cu condiția respectării cerințelor de protecție a 

mediului și implementarea măsurilor identificate. Nerespectarea cerințelor poate aduce la poluarea 

factorilor de mediu iar în acest caz instituțiile de stat abilitate cu controlul respectării cerințelor de 

protecție a mediului vor aplica sancțiuni. 

Totodată trebuie de menționat și impactul substanțial pozitiv al Reabilitarea zonei umede în lunca 

râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare.  Localitățile din apropiere vor beneficia de 

condiţii climaterice mai moderate, de o zonă de recreaţie şi sport, de implementare a noilor 

tehnologii agricole, precum irigarea prin picurare Mai mult ca atât, odată cu Reabilitarea zonei 

umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare cu îmbunătățirea situaţiei 

ecologice în bazinul rîului Cogâlnic şi regiunea de Sud, se va îmbunătăți și starea peisajelor și 

respectiv va spori atractivitatea turistică a regiunii. 

în cadrul analizei alternativelor efectuată în acest studiu au fost analizate o singură locaţie 

determinată de faptul că aici a existat o zonă umedă naturală cu bazin acvatic care servea drept 

rezervuar în care se păstra biodiversitatea rîului, dar şi de faptul că în subteranul sectorului alocat 

de Consiliul orăşenesc Cimişlia pentru reconstituirea zonei umede cu lacul de acumularte a apei 

pe rîul Cogâlnic se regăseşte un ecran imperiabil de argilă în formă de pîlnie adîncită la mijloc. În 

urma evaluării avantajelor și dezavantajelor s-a ajuns la concluzia că nu sunt alte condiții mai bune 

decât locul identificat deja. Aceasta locație se afla in vecinătatea or. Cimișlia şi satului 

Ecaterinovca, în prezent, acest teren este utilizat neefectiv în calitate de păşune cu vegetaţie puţină 

şi specifică terenurile afectate de salinitate. Suprafața terenului este conform prospecțiunilor topo-
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geodezice de 150,0  ha. Terenul se afla lângă drumul M3 care conectează or. Cimișlia cu mun. 

Chişinău. 

 Conform informației de pe www.geoportal.md, acest teren nu este încă înregistrat și nu 

dispune de număr cadastral. 

 Un alt aspect important constă dezbaterile publice privind acest proiect. La momentul 

descrierii, se preconizează de a desfășura dezbateri publice în or. Cimișlia. În urma dezbaterilor 

publice au fost  incluse în acest raport și recomandările publicului larg privind aspectele de mediu 

a proiectului dat. 

Recomandarea principală se axează pe elaborarea capitolului „Protecția mediului"  in cadrul 

documentației de proiect. Acest capitol va conține informație detaliată privind: organizarea şi 

executarea lucrărilor de construcţie, cantitatea emisiilor în aerul atmosferic, și alte detalii care pot 

fi definite exact la etapa de proiectare. 

În caietul de sarcini pentru concursul de angajare a firmei de construcţie, va fi prevăztă cerinţa  ca 

cîştigătorul – firma de construcţie să elaboreze pachetul de documente privind organizarea 

lucrărilor de  construcţie şi care să fie avizat în modul corespunzător. Antreprenorul care urmează 

să execute lucrările de construcţie va elabora și implementa măsurile necesare de compensare sau 

atenuare a impactului eventual negativ în timpul executării lucrărilor de construcţie. Investirtorul 

proiectului la rândul său trebuie să dispună de personal calificat și instrumente de a monitoriza 

activitatea Antreprenorului astfel ca toate măsurile să fie luate în considerație și să nu permită 

poluarea mediului. Aplicarea unor penalități (precum reținerea din plăți până când nu se remediază 

o anumită problemă/poluare cauzată de către Antreprenor) pentru nerespectarea cerințelor de 

mediu de către Antreprenor poate fi un instrument eficient al Beneficiarului proiectului pentru a 

asigura că lucrările de  construire sunt efectuate în conformitate cu cele mai bune practici 

disponibile. 

 Generalizarea impacturilor eventuale ale „Lacului de acumulare pe râul Cogâlnic "  

proiectat asupra aerului, apei, solului și măsurile de diminuare a impacturilor in timpul 

funcționării, gestionării, întreținerii și pentru perioada construirii sunt prezentate în Tabelul nr. 

3.11. Descrierea detailată a impacturilor, care pot fi așteptate în urma implementării proiectului 

lacului de acumulare a apei din rîul Cogâlnic. 

Starea favorabilă a patrimoniului natural nu este afectată, deoarece nu se constată: 

- modificarea suprafeţei zonelor împădurite produsă din cauza proiectului (amenajare spaţiu pentru 

pescuit sportiv şi agrement); 

- schimbări asupra vârstei, compoziţiei pe specii şi a tipului fundamental de pădure; 

- distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse în Cartea Roșie; 

- distrugerea populaţiei de plante sau animale de interes conservativ ridicat; 

- alterarea semnificativă a habitatelor utilizate de speciile de păsări, mamifere, amfibieni, reptile 

şi nevertebrate; 

totodată se constată: 

- eventualitatea unor modificări locale şi minore asupra habitatului de păşune prin realizarea unei 

zone de agrement; 

- deranj minim asupra câtorva specii de păsări, în perioadele de realizare a construcției; 
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- deşi caracterul modificărilor datorate lucrarilor de construcție este ireversibil integritatea ariei 

naturale protejate este asigurată. Complexul de habitate şi specii de păsări nu va fi afectat; 

- impactele identificate sunt nesemnificative şi nu au ca rezultat modificarea statutului de 

conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ; 

- realizarea investițiilor prevăzute prin proiect nu va avea impact negativ semnificativ direct asupra 

speciilor de păsări de interes conservativ; 

- nu este obligator un plan de monitorizare permanent privind factorii de mediu: aer, apă de 

suprafață, apă freatică, sol; 

- derularea proiectului nu generează situații majore de risc; 

- impactul asupra mediului va fi pozitiv. 

Conform celor enunțate anterior, solicităm avizarea favorabilă a construcției lacului de 

acumulare pe râul Cogâlnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 
 

DOCUMENTAȚIA (STUDIU) DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI PENTRU REABILITAREA FUNCȚIILOR ZONEI UMEDE ÎN 
LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN CONSTRUCȚIA LACULUI DE ACUMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 
 

DOCUMENTAȚIA (STUDIU) DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI PENTRU REABILITAREA FUNCȚIILOR ZONEI UMEDE ÎN 
LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN CONSTRUCȚIA LACULUI DE ACUMULARE 

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI – REABILITAREA ZONEI 

UMEDE ÎN LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN CONSTRUCȚIA LACULUI 

DE ACUMULARE 

 

 
AUTORI: 

 

Gheorghe RĂILEANU 

 

 

 

 

Dionisie PRODANOV 

 

 

 

 

Nicolae HRISTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 
 

DOCUMENTAȚIA (STUDIU) DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI PENTRU REABILITAREA FUNCȚIILOR ZONEI UMEDE ÎN 
LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN CONSTRUCȚIA LACULUI DE ACUMULARE 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. BirdLife International, 2004 – Birds in the European Union: a status assessment. 

Wagwninen, The Netherlands: BirdLife International; 

2. BirdLife International, 2007 – BirdLife Species Factsheets - www.birdlife.org; 

3. Daróczi J. Sz., Zeitz R., 2003 – Guide for protection of diurnal birds of prey in Romania 

and Republic of Moldova. Methods, recommendation and suggestions, the complete 

checklist of the species and subspecies. – Published by Milvus Group Association. Tîrgu 

Mureş; 

4. Forsman, D., 1999 – The Raptors of Europe and the Middle East - T.&A.D. Poyser, 

London; 

5. Jaarsma, C. F. – van Langevelde, F. – Botma, H., 2006 - Flattened fauna and mitigation: 

Traffic victims related to road, traffic, vehicle, and species characteristics. - Transportation 

Research Part D 11: 264–276; 

6. Laursen, K., 1981 - Birds on roadside verges and the effect of moving on frequency and 

distribution. Biol.Conserv. 20, 59-68; 

7. Meunier, F.D., Verheyden, C. and Jouventin, P., 1999 - Bird communities of highway 

verges: Influence of adjacent habitat and roadside management. 

8. Acta Oecologica-International Journal Of Ecology 20, 1-13; Tudor Cozari, Marian Usatâi. 

Mihail Vladimirov. Lumea animală a Moldovei. Vol. 2. Pești. Amfibieni. Reptile. 

Chișinău : Știința, 2003. 

9. Adrian Usatîi, Marin Usatîi, Ion Toderaș, Nicolae Șaptefrați. Peștii apelor Moldovei. Atlas. 

Chișinău, 2015 

10. Lumea animală a Moldovei, Vol.1: Nevertebrate, Ştiinţa, 2007, pag. 200-234  

11. COCÎRŢĂ, P., CLIPA, Carolina. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova: Catalogul 

documentelor. Chişinău, Ştiinţa, 2008, pag. 65  

12. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ştiinţa. 2002, pag. 53-287 

13. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 

septembrie 1979) - http://conventions.coe.int/ (accesat 18.07.2017) 

14. The "ICID Checklist to Identify Environmental Effects of Irrigation, Drainage and Flood 

Control Projects" (Mock and Bolton, 1993) 

15. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartea_Roșie_a_Republicii_Moldova 

16. Raport „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului de acumulare pe rîul Cogâlnic (or. 

Cimişlia)” Chișinău 2012 autori: Constantin Moraru, Nicolae Arnaut, Orest Melniciuc, 

Vitalie Botnaru, Elena Matveeva, Andrei Botnaru, Ghenadie Spataru, Aliona Olaru, 

Anastasia Zvezdenco, Anastasia Timoșencova. 

17. Legea Nr. 1515-XII: Privind protecția mediului înconjurător (16.06.1993). 

18. Legea Nr.851: Privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător (29.05.1996). 

19. Legea Nr.440-XIII: Cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor 

de apă (27.041995). 



99 
 
 

DOCUMENTAȚIA (STUDIU) DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI PENTRU REABILITAREA FUNCȚIILOR ZONEI UMEDE ÎN 
LUNCA RÂULUI COGÂLNIC, PRIN CONSTRUCȚIA LACULUI DE ACUMULARE 

20. Legea Nr.828-XII: Codul funciar (25.12.1991). 

21. Legea Nr.l511-XII: Codul subsolului (15.06.1993). 

22. Legea Nr.l532-XII: Codul apelor (22.06.1993). 

23. Legea Nr.439-XIII: Regnului animal (27.04.1995). 

24. Legea Nr.1422: Privind protecția aerului atmosferic (17.12.1997). 

25. Legea Nr. 1538-XIII: Privind fondul ariilor naturale protejate de stat (25.02.1998). 

26. Legea Nr.612-XIV: Cu privire la protecția plantelor (01.10.1999). 

27. Legea Nr.l041-XIV: Pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate 

(15.06.2000). 

28. Legea Nr.l49-XVI: Privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (08.06.2006). 

29. Meтодика npoвeдeния инвентаризации в загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий , М, 1992 г.  

30. Meтодика npoвeдeния инвентаризации в загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий , М, 1998 г. 

31. Meтодика npoвeдeния инвентаризации в загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом) 1998. 

32. Meтодика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников, Acтaнa, 2005 r. 

33. Meтодика расчета выбросов вредных выбросов (сбросов) для комплекса 

оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 

1999 r..     

34. Meтодическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), 

С.П., 2012 


