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1.0. Introducere 
 

1.1. Obiectul lucrării 
 
Lucrarea respectivă s-a elaborat în legătură cu solicitarea Primăriei oraşului Cimişlia (Tema-

program aprobată de primarul oraşului Cimişlia din 16.06.2008, contractului nr. 15150 din 

16.06.2008, precum şi schimbările ce s-au produs în societate în urma reorganizării administrativ-
teritoriale a Republicii Moldova. În localităţile urbane şi rurale au apărut şi apar permanent un şir de 

probleme pentru soluţionare în domeniul urbanismului şi arhitecturii ca: reconstrucţia şi amenajarea 

teritoriilor urbane şi rurale, reexaminarea documentaţiei urbanistice a localităţilor, elaborată în anii 

precedenţi.  
Probleme apar diverse de la alocarea unui teren pentru construcţia unui obiect separat pînă la 

reconstrucţia şi amenajarea unui centru de urbă sau a localităţii în ansamblu.  
Concomitent cu cele spuse mai sus Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 1362           

din 7 decembrie anul 2001 "Cu privire la dotarea localităţilor cu documentaţie de urbanism şi 

amenajare a teritoriului" a obligat autorităţile publice locale să asigure funcţionarea Programului de 

stat la elaborarea documentaţiei de urbanism.  
Conform problemelor menţionate Primarul oraşului Cimişlia prin contractul nr. 15150 din 

16.06.2008 a comandat INCP "Urbanproiect" elaborarea proiectului "Actualizarea PUG al              
or. Cimişlia" (Tema-program pentru elaborarea documentaţiei de urbanism aprobată de Primarul 
or.Cimişlia din 16.06.2008).   

Proiectul urmăreşte scopul de a examina situaţia existenţă a localităţii în general şi mai 

amănunţit în zona de centru a ei. La examinare s-a atras atenţia cuvenită în ce priveşte nivelul 

necesr de amenajare şi ameliorare a oraşului, complexitatea de utilitate publică, reconstrucţia 

spaţiului locativ şi organizarea zonelor de odihnă, recreere, sportive şi a spaţiilor verzi.  
INCP "Urbanproiect" a examinat starea spaţiului locativ a zonei centrale, cît şi posibilitatea de 

păstrare, reanimare şi destinaţie a acestui spaţiu, nivelul lui de amenajare a modului urbanistic, 
asigurarea zonei centrale cu spaţii verzi, parcuri, scuaruri, şi terenuri sportive.  

S-a ajuns la concluzia de acordat o deosebită atenţie reconstrucţiei şi amenajării zonei centrale 

administrative şi locuibile, căilor de legătură de transport şi pietonale, complexului de odihnă şi 

sport. S-au adoptat decizii optime. S-a examinat starea reţelei de străzi şi drumuri a localităţii în 

ansamblu şi a zonei Centru în particular şi posibilitatea lui de a asigura circulaţia transportului şi a 

pietonilor, s-a aprobat o decizie de proiect optimă şi efectivă pentru oraş.  
În lucrarea nominalizată s-a ţinut cont de amplasările ce au avut loc în localitate, în ansamblu, 

şi în zona centrală, în particular, anterior şi propunerile de proiect s-au aprobat cu evidenţa lor.  
Au fost propuse măsuri şi acţiuni contra proceselor geologice periculoase de alunecări de 

teren, inundări şi eroziuni ale solului.  
A fost examinată situaţia existentă a străzilor şi drumurilor principale şi secundare ale 

oraşului, posibilitatea lor de asigurare a circulaţiei normale optime a transportului urban şi a 

condiţiilor de deplasare a pietonilor.  
În documentaţia de urbanism nominalizată sunt stipulate metodele contemporane de 

sistematizare, care evidenţiază problema reformării consecutive a teritoriului şi de creare a 

condiţiilor optime de viaţă a populaţiei. 
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1.2. Colectivul de elaborare 
 
La elaborarea proiectului ''Actualizarea Planului Urbanistic General al or. Cimişlia'' a 

participat colectivul de autori ai INCP ''Urbanproiect'' în următoarea componenţă: 
 
Iu. Povar                - Director general INCP ''Urbanproiect'' 
V. Bocacev             - Arhitect şef INCP ''Urbanproiect'' 
A. Alexeev            - Director DU şi AT 
D. Diordiev           - Inginer-şef proiect 
R. Serbova           - Arhitect.Conducător de grup 

 
1. Capitolul sistematizare arhitecturală: 
 
L. Cepalîga           - Arhitect 
A. Nazarov            - Arhitect 
O. Jurju                - Inginer 
C. Isacova               - Inginer 

 
2. Capitolul economie: 
 
S. Vorobiova - Şef dir. economie, specialist principal 
A. Chicu - Şef dir. industrie, specialist principal 
A. Vulpe - Inginer 

 
3. Căi de comunicaţie şi transport: 
T. Mironova - Specialist principal 
A. Petricenco - Specialist principal 

 
4. Reţele edilitare: 
V. Doroşenco - Director departamentului 
S. Pînzaru - Specialist principal. Canalizare 

Salubrizarea teritoriului 
E. Denisiuc - Inginer 

Alimentare cu apă potabilă 
S. Pînzaru - Specialist principal 

Energie electrică  
S. Berezovscii -Specialist principal 

Gaze naturale  
A. Scelcunov - Specialist principal 

Energie termică  
L. Burgutina - Specialist principal 

 
5. Ecologia şi mediul înconjurător: 
F. Munteanu - Dir. departament 
F. Savcenco - Inginer 
T. Zincenco    - Inginer 
L. Bichireva - Inginer 
A. Beleţcaia - Inginer 

 
6. Protecţia tehnică a teritoriului: 
 
D. Diordiev    - Şef atelier. nr 2, IŞP 
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1.3. Surse documentare 
 
Ca bază pentru elaborarea "Actualizarea PUG al or.Cimişlia" implementat s-au aplicat 

următoarele lucrări şi proiecte elaborate anterior, cît şi unele materiale informative: 
1. Plan urbanistic general al or. Cimişlia, elaborat de institutul "Moldghiprostroi" în anul 

1983. 
2. Tema-program pentru elaborarea documentaţiei de urbanism, aprobată de Primarul          

or. Cimişlia anul 2008. 
3. Materialele topografice de suport ale or. Cimişlia – institutul "Ingeocad". 
4. Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizarea şi 

aprobarea a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului. NCM B.01.02-2005. 
Ediţie oficiale. an. 2005. 

5. Deciziile şi propunerile de proiect stipulate în lucrare se referă la un termen de pînă la 

anul 2025 termenul de calcul. Aceasta asigură soluţionarea direcţionată şi eficientă a 

celor mai acute probleme, fără a compromite principiile dezvoltării durabile a localităţii 

şi permite de a spera la un nivel înalt de dezvoltare pentru oraşul Cimişlia. 
 

1.4. Schiţă scurtă din istorie 
   
Localitatea Cimişlia intră în istoria scrisă a Moldovei încă din prima jumătatea a secolului 

XVII. Pentru prima data o găsim pomenită în lucrările scrise de savantul Vladimir Nicu, unde este 

datată pe 4 iulie 1620: „..aici s-au aşezat tătării, care, devenind majoritari, ii schimbă denumirea în 

Cimişlia - cuvănt tătăresc ce ar fi însemnat bogătie”. 
Preotul Iacob Iusipescu care a făcut prima încercare de a scrie şi de a publica istoria Cimişliei, 

în anul 1874, explica: „..Lia este un cuvănt turcesc de fată, iar Cimiş este numele dat constructorilor 

şi zidarilor în acea vreme...chiar dacă aici locuiau romîni şi tătari împreună, nu aua fost niciodate 
conflicte....”. 

La temelia denumirii aşezării mai stă şi o legendă de dragoste, între doi îngrăgoştiţi: Cimişi şi 

Lia. 
Situat în stepa Bugeacului, pe răuleţului Cogîlnic, orăşelul a avut de suferit adesea şi din urma 

secetei ce se abătea în zona. Dimitrie Cantemir, în lucrarea sa „Descrirea Moldovei”, referindu-se la 
acest ăiu, afirma: „..Cogîlnic 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......”. Această descriere 

corespunde şi celei din zilele noastre. 
În anul 1840 localitatea a primit statut de tîrg. În 1844 aici se deschide prima şcoală, în 1885 

spitalul de zemstva (un medic şi un felcer). În perioda interbelică (1918-1940), Cimişlia face parte 
din judeţul Tighina, mai apoi, sub conducerea Imperiul Sovietic devine centru raional ceea ce este şi 

în  prezent. 
 

2.0. Condiţiile climatice naturale 
 

2.1. Clima 
 
Clima oraşului poate fi caracterizată ca temperat – continentală cu vară caldă şi iarnă nestabilă 

cu umiditate deficientă. 
Norma anuală de precipitaţii variază între 410 – 420 mm. Precipitaţiile maximale cad în lunile 

mai şi noiembrie. 
Temperatura maximală absolută atinge 40°C, temperatura minimă -30°C. Primele îngheţuri 

apar în octombrie iar ultimele primăvara în luna mai. Temperatura medie anuală este de 9,7°. 

Temperatura medie în luna ianuarie -1,6°, temperatura medie în luna iulie 20,6°. 
Durata periaodei fără îngheţ este de 171 zile. 
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Stratul de zăpadă apare la sfîrşitul lunii decembrie şi dispare la sfîrşitul lunii februarie. 

Înălţimea medie a stratului de zăpadă constituie 4 – 8 cm. 
Vînturile dominante sunt dinspre Nord şi Nord – Vest. 
 

Repetarea medie a vîntului pe 8 rumbe în % 
 
N NE E SE S SV V NV 

17,9 9,3 6,0 18,8 9,9 4,9 9,2 34,5 

 
Viteza medie anuală este de 3 – 4 m/s. Gheţuşul în regiunea oraşului se înregistrează de 7 – 8 

ori pe an, în deosebi în lunile noiembrie – martie a fiecărui sezon. 
 

3.0. Situaţia hidrotehnică. Divizarea teritoriului  
or. Cimişlia după condiţiile geologice 

(aprecierea favorabilităţiilor terenurilor pentru construirea) 
 
Oraşul Cimişlia este situat la 71 km spre sud de or. Chişinău, pe ambii versanţi ai văii, râului 

Cogâlnic, aproximativ la mijlocul de scurgere a lui. Valea se extinde în direcţia spre sud-est, 
traversând şesul deluros cu declivitate mică a Moldovei de Sud. 

Imediat în preajma oraşului lăţimea luncii inundabile atinge 1.5 km. Secţiunea transversală 

reprezintă un profil trapezoidal, asimetric din dreapta. 
Versantul din stânga văii râului Cogâlnic este uşor înclinat, neted, cu lungimea de circa 5 km. 

Panta versantului de-a lungul nu depăşeşte 3-5º. La periferia de nord şi sud a oraşului versantul este 

dezmembrat cu 2 vâlcele puţin adânci. Partea inferioară a versantului este afectată de râpe mici 

scurte, ce ating loturile de casă. 
Locuinţele pe acest teren sunt amplasate la poalele lui şi parţial pe partea de sus a luncii râului 

Cogâlnic. Inundarea acestei părţi a oraşului a fost observată la îndreptarea şi îndiguirea râului 

Cogâlnic.    
Versantul din dreapta văii râului Cogâlnic este scurt şi abrupt. Extinderea lui până la cumpăna 

apelor oscilează de la 500 până la 750 m.  
În partea centrală a oraşului versantul este dezmembrat de o vâlcea de întinderea sub-

logitudinală cu râpă exploatată de fund. Partea abruptă a versantului lentil de-a lungul este afectată 

de o mulţime de râpe mari şi mici, mai rar de alunecări de teren, vechi şi stabilizate. 
Profilul transversal a versantului în integral prezintă un aspect convex-concav. Cumpănă apei 

scurtă trece destul de brusc într-un versant abrupt cu înclinarea de 15º la periferia de nord a oraşului 

şi până la 20º periferia de sud. Mai jos declivitatea versantului devine mai mică până la          8-10º, 

apoi trece treptat într-o suprafaţă a luncii inundabile înalte. Suprafaţa versantului pe întreaga 

extindere este deluroasă, ce este caracteristic pentru alunecările de teren străvechi.   
Perete de frunte a rupturii a alunecărilor străvechi în partea de Nord a oraşului trece 

aproximativ la cota absolută 145 m, unghiul de înclinare până la 15º. Forma alunecărilor în plan 

este frontală cu lungimea de circa 400 m. La 700 m spre Sud pe versant se manifestă perete de 

ruptură a alunecărilor străvechi 2 de tip frontal ce coincide cu cotele absolute 120 – 130m. 
Lungimea peretelui de ruptură constituie circa 600 m cu unghiul de declivitate până la 18º. 

În afară de procesele de alunecări de teren străvechi partea abruptă a versantului de-a lungul 
este afectată de un şir de râpe ramificate cu lungimea de până la 400 m şi adîncimea (la unele râpe) 

până la 15 m. Marginile la majoritatea parte a râpelor sunt acoperite cu strat vegetal, mai rar goale. 
În ele sunt descoperite straturi de soluri vegetale cu capacitatea (grosimea) 0,5 – 1,0 m şi 

pământ argilo-nisipos cu straturi şi lentile de nisip şi gresia cu grosimea totală de 10-15 m. În timpul 

ploilor fundul râpelor se transformă în colectoare naturale bune, prin care trec fluxuri rapide de apă, 

inundând construcţiile situate în partea de sus a luncii şi la poalele versantului.  
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Inundarea este favorizată şi de automagistrala amplasată pe rambleu, care trece la poalele 

versantului şi reprezintă un dig de închidere pentru scurgerile de pe versant. 
Vâlceaua, ce desparte versantul de dreapta a văii râului Cogâlnic în partea centrală a oraşului, 

are de o lungime numai în partea rezidenţială, de circa 3 km. Profilul tranversal al ei este în formă 

de ''V'' latin cu asimetrie pronunţată de dreapta. 
Versantul drept a vâlcelei este convex, abrupt, cu o sufrafaţă ondulată-rugoasă, afectată cu o 

mulţime de râpe ramificate. Lăţimea versantului până la 1 km. Panta în preajma cumpenei apelor 

constituie 12º la lungimea de până la 300m, mai jos 18-22º. Lăţimea acestei părţi atinge la             
300-500m. La poale versantul îşi schimbă declivitate până la 8º, aici sunt amplasate construcţiile. O 

mare parte a versantului este împădurită. 
Râpele, care afectează partea abruptă a versantului, au o lungime de până la 500 m cu 

adâncimea de până la 10 m. Mărginile mai multor râpe este acoperită cu straturi vegetale, şi doar la 

panta abruptă, ce atinge deseori 80
o sunt goale. 

La marginile unor râpe se formeză mici alunecări de teren cu dimensiuni mici în formă de 

semicerc. În limitele alunecărilor de teren se observă stratificarea nivelului apelor freatice aproape 
de suprafaţa solului (fântâni, cu cota nivelului 0,4-0,5m), ieşirea apelor subterane la suprafaţă. 

Fundurile şi marginile râpelor sunt acoperite de vegetaţie referitoare la ape. 
La fundul vâlcelei s-a format o râpă adîncă. În unele locuri lăţimea lui atinge până la 30 m şi 

adâncimea de 5-7m. În timpul ploilor la fundul râpei curge un şuvoi de apă, inundând construcţiile, 

amplasate în lunca inundabilă înaltă a rîului Cogâlnic. 
 Lunca văii râului Cogâlnic are de o lăţime de la 1,5 până la 2,0 km. Albia râului e adâncită şi 

indiguită. Dar pe alocuri sunt întâlnite rupturile digurilor, prin care în timpul ploilor abundente apa 

se revarsă şi inundează terenurile de pe lângă construcţii şi însuşi construcţiile. 
Dupa materialele proiectului ''Măsurile contra proceselor de eroziune în valea râului Cogâlnic 

de la or. Hânceşti până la or. Cimişlia elaborat de IPS ''Ucriujghipovodhoz''. Cota nivelului de ape 

revărsate cu probabilitate de asigurare 1% a r. Cogâlnic constituie 81,5 m. 
 

3.1. Structura geologică 
 
Conform particularităţilor geotehnice  pe teritoriul examinat sunt trei zone: 

a. lunca inundabilă a râului Cogâlnic şi afluentul lui din dreapta; 
b. versanţii văii râului Cogâlnic; 
c. versantul de dreapta al văii râuleţului fără nume în partea de Vest a oraşului. 

A. Sectorul luncii inundabile a rîului Cogâlnic şi afluentul lui din dreapta 
În structura geologică a luncii inundabile participă depunerile aluviale contemporane de sol 

argilo-nisipos şi nisip. Grosimea sumară a lor constituie 0,5-8,5 m. La baza secţiunii descrise 

pretutindeni sunt stratificate argile verde-cenuşie, azurie, acoperişul cărora este observată la 

adîncimea de 1,0-6,8 m. de la suprafaţă. 
 
B. Versanţii văii rîului Cogâlnic 
Versanţii cumpenii apelor sunt compuşi din formaţiunile aluvial – deluvial de vârsta 

cuaternară. Grosimea lor se schimbă în limitele 9,5-16,0 m şi mai mult. Importanţa dominantă a 

depunerilor cuaternare ale versanţilor prezintă argilele–nisipoase macroporoase, care posedă 

proprietăţi de denivelare. Conform materialelor cercetărilor efectuate anterior tipul de denivelare a 
solului este acceptat 1. 

 
C. Versantul văii din dreapta a râuleţului fără nume 
În structura geologică a versantului până la adâncimea de 15,0 m participă sedimentele 

cuaternare, prezentate prin nisipuri cu includeri din prundiş, argile–nisipoase  aluviale, argilă şi sol 

nisipo-lutos. Stratul vegetal cu grosimea 0,5 m este răspândit pretutindeni. 
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3.2. Condiţiile hidrogeologice 
  
În limitele teritoriului descris apele freatice sunt întâlnite în majoritatea parte a sondelor. 

Terenurile luncii inundabile se caracterizează prin aşezarea apropiată de suprafaţa solului a apelor 

freatice (0,5-2,8 m). Rocile acvifere aici sunt reprezintate de argile nisipoase şi nisipuri cu  

pietrişului de provenienţă aluvială. 
În părţile inferioare ale versanţilor cumpenii apelor, apele freatice sunt aşezate la adâncimea 

de 3,0 m. În părţile medii a versanţilor ele sunt întâlnite la adâncimea de 6,90-14,5 m şi în părţile 

superioare a versanţilor apele freatice nu au fost întâlnite pînă la adîncimea de 17 m.  
Rocile acvifere în părţile inferioare şi medii a versanţilor prezintă argile nisipoase de vârsta 

cuaternară şi argile neogene. 
Conform hărţii raionării seismice a teritoriului or. Cimişlia seismicitatea teritoriului este de 7 

(şapte) grade. 
Reieşând din condiţiile tehnico–geologice, după gradul de favorabilitate a terenurilor pentru 

construcţii în limitele teritoriului oraşului Cimişlia sunt evidenţiate 8 zone: 
Zona A - favorabilă pentru construcţii. În mod gemorofologic coincide cu terenurile uşor 

înclinate a versantului de dreapta a văii râului Cogâlnic (în avantaj cu terenurile cumpenei apelor şi 

din preajma ei) cu pantele până la 3-4º şi cu versantul de stânga a văii r.Cogâlnic. Pe unele terenuri 

aparte în limitele zonei date este posibil de întâlnit sectoare locale cu nivelul sporit ale apelor 

freatice. Construcţiile noi pot fi amplasate în baza materialeleor detaliate, executate pentru fiecare 

obiect concret amplasat, pentru determinarea situaţiei nivelului apelor freatice si proprietăţilor 

fizico-mecanice a solului. 
Zona B - conditional favorabilă pentru construcţii din cauza pantei abrupte sporite a 

versanţilor ( până la 5-8º ). În mod gemorfologic coincide cu unele terenuri separate a teritoriului cu 

pantele abrupte sporite pe ambii versanţi a văii râului Cogâlnic si cu coastele vâlcelelor fară nume, 

ce desparte versantul de stânga a văii râului Cogâlnic. Posibilitatea de amplasarea construcţiilor pe 

aceste terenuri trebuie determinată dupa calculele de echilibru si stabilitate a versantului cu pericol 
de alunecări de teren. 

Zona C - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza pericolului potenţial de alunecări 

de teren, eroziunei de fund şi de coastă, posibilităţii de inundare de scurgerile de coasta din partea 

terenurilor situate mai sus. Potenţial de alunecări de teren, eroziunei de fund si de coastă, 

posibilităţii de inundare de şuvoaiele de coastă din partea terenurilor situate mai sus. Referitor la 

geomorfologie, zona coincide cu poalele versantului de dreapta la periferia de sud a oraşului si cu 

poalele versantului de dreapta a vâlcelei fără nume, ce dezmembrează versantul de dreapta a văii 

râului Cogâlnic în partea centrală a oraşului. În caz de amplasare a noilor construcţii în limitele 

zonei date este necesar de controlat stabilitatea versantului superior, de efectuat amănunţit 

organizarea evacuării apelor de suprafaţă şi de executat acţiuni şi măsuri contra eroziunilor pe 

fundul vâlcealei. 
Zona D - nefavorabilă pentru construcţii din cauza dezvoltării râpelor de coastă. 

Geomorfologic coincide cu unele terenuri separate pe ambii versanţi a văii râului Cogâlnic, pe care 

la fel se dezvoltă aceleaşi râpe. După efectuarea măsurilor şi acţiunilor contra eroziunii în limitele 

zonei eliminate terenul necesită de a fi  împădurit. 
Zona E - nefavorabilă pentru construcţii din cauza pantei abrupte considerabile a versanţilor 

(pînă la 15-20º), afectarea lor de procesele alunecărilor străvechi şi dezmembrării erozionale. 

Referitor la geomorfologie zona coincide cu partea inferioară, mai abruptă a versantului de dreapta 

a văii râului Cogâlnic, cu versantul de dreapta a văii anonime ce dezmembrează versantul de 

dreapta a văii râului Cogâlnic şi coastele de stânga a văilor fără nume la periferia de Nord a 

oraşului. După efectuarea acţiunilor şi măsurilor corespunzatoare de protecţie se recomandă de 

împădurit terenurile. 
Zona F - nefavorabilă pentru construcţii din cauza dezvoltării eroziunilor de fund. În mod 

geomorfologic coincide cu părţile de fund a vîlcelelor, ce despart versantul de dreapta a văii râului 

Cogâlnic în regiunea or. Cimişlia. În limitele zonei date este necesar de efectuat măsuri şi actiuni de 



 13 

favorizare a proceselor de impotmolize a vîlcelelor de fund şi stopare a dezvoltării ulterioare a lor, 

ceea ce va  vafariza sporirea stabilităţii lor. 
Zona G - nefavorabilă pentru construcţii din cauza posibilităţii de inundare de apele 

torenţiale. În mod geomorfologic coincide cu părţile de fund a vîlcelelor ce despart ambii versanţi a 

văii râului Cogâlnic. 
Zona H - conditional favorabilă pentru construcţii din cauza nivelului sporit a apelor freatice 

(0,5-1,0 m de la suprafaţa solului), dificultatea scurgerilor de suprafaţă, prezenţa terenurilor 

înmlăştinite şi posibilităţii de inundare de scurgerile torenţiale din partea versanţilor adiacenţi şi de 

apele revărsate a râului Cogâlnic pîna la cota de 81,5 m în sistemul absolut de înalţime. 
Construcţiile noi pot fi amplasate numai pe rambleu la un nivel mai înalt decît cota posibilă de 

inundare. 
Hotarele zonelor determinate după condiţiile tehnico–geologice pot fi precizate odată cu 

efectuarea cercetărilor geologice sub fiecare obiect separat amplasat. 
 
La întocmirea concluziilor au fost utilizate materialele cercetărilor efectuate anterior (obiect 

Nr. 724) ''Moldghiintiz'', IPS '' Ucriujghiprovodhoz '' şi altele precum şi rezultatele cercetărilor 

tehnico–geologice vizuale, efectuate în luna octombrie anul 2008. 
 

4.0. Potenţialul economic 
 

4.1. Situaţia existentă 
 
Oraşul Cimişlia se caracterizează printr-un potenţial economic dezvoltat. Prezenţa 

suprafeţelor industriale nevalorificate, teritoriilor de rezervă în zona formaţiunilor industriale, 

amplasarea materiei prime agricole la distanţe relativ mici, resursele de forţă de muncă - crează 

premise pentru atragerea investorilor străini în ramura de producere.  
Aflîndu-se la intersecţia magistralelor auto de importanţă naţională şi regională din regiunea 

de sud al republicii, oraşul este centru administrativ al raionului şi Centrul Regiunii de Dezvoltare 

Sud dispune de perspective de revitalizare a economiei.  
Întreprinderile complexului agroindustrial formează baza industrială a oraşului. În structura 

economiei oraşului rolul de bază îi revine ramurilor industriei alimentare şi prelucrătoare. 

Întreprinderile relativ mari ale urbei sunt: două "Fabrici de vinuri Cimişlia" SA, fabrica de produse 

lactate "Cimişlia" SA, "ProdCoop Cimişlia" Î.C.P. De asemenea, pe teritoriul or. Cimişlia mai 

funcţionează un şir de întreprindere de cultivare şi prelucrare primară a materiei prime agricole.  
Concomitent, în oraş mai funcţionează 6 organizaţii de construcţii care îndeplinesc lucrări 

speciale în domeniul construcţiilor, serviciile comunal – locative. Numărul scriptic al lucrătorilor 

din organizaţiile de construcţii constituie 214 oameni.  
În oraş de asemenea, funcţionează întreprinderi mici ale industriei alimentare şi uşoare - 

brutării, ateliere pentru confecţionarea vestimentaţie şi mobilei, etc. Lista principalelor 

întreprinderilor de producere şi caracteristica lor este reflectată în tab. 4.1.1.  
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Tabelul 4.1.1 
Lista principalelor întreprinderilor de producere în oraşul Cimişlia   

la 01.01.2009 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
întreprinderii Adresa Ramura şi genul de activitate, 

volumul de producţie 
Numărul 
angajaţi 

1 2 3 4 5 
Agricultura 

1 
"Punctul de colectare a 
tututnului" ÎS  

or. Cimişlia Depozitarea tutunului  5 

2 "Camedones" SRL,  or. Cimişlia Uscatorie de fructe şi legume 15  
3 "Bascan agro" SRL or. Cimişlia Service de morărit 10 
4 Î.I. “Negru Victor” or. Cimişlia Producere pâinii şi activităţi de morărit 12 

Total  42 
Gospodăria silvica 

1 ÎS "Silv cinegetica Moldsilva" 
SA  

or. Cimişlia Depozitarea produselor lemnoase şi 
garaje  

15 

Total  15 
Întreprinderi de producere a produselor agricole  

1 
SA "Fabrica de vinuri 
Cimişlia"  

or. Cimişlia Producerea produselor alcoolice  35 

2 SA "Fabrica de vinuri Cimişlia or. Cimişlia  
Prelucrarea strugurilor şi producerea 
vinului  

15 

3 
SA "Fabrica de produse 
lactate"  

or. Cimişlia Produse lactate 59 

4 SRL "Prodcoop Cimişlia"  or. Cimişlia 
Conservarea fructelor şi legumelor, 
producerea berii şi băuturilor răcoritoare  

30  

Total  124 
Întreprinderi de transport 

1 SA "Cimtranservice" or. Cimişlia Servicii de transport  50 
2 SA "Drumuri – Cimişlia"  or. Cimişlia Reparaţia drumurilor   66 

Total 110 
Întreprinderi de construcţie 

1 Direcţia de producere a 
gospodăriei locativ-comunale  

or. Cimişlia Construcţii  32 

2 SA "Cimteren"  or. Cimişlia Construcţie – montaj  20 
3 "Rep Con Cim"  or. Cimişlia Construcţie - montaj 40 
4 "Drum – 11" SA or. Cimişlia Construcţii rutiere  80 
5 SA "Drumuri Cimişlia"  or. Cimişlia Întreţinerea şi reparaţia drumurilor  54 
6 "Făclia"  or. Cimişlia Construcţie – montaj  20 
7 "Gaycomplex"  or. Cimişlia Construcţie – montaj  22 

8 
Întreprindere de producere şi 
depozitare “Piramida” SRL 

or. Cimişlia 
Producere şi comercializarea 
materialelor de construcţie 

10 

Total 278 
Total lucrători la întreprinderile de producere 569 

 
Economia oraşului se confruntă cu următoarele probleme – lipsa investiţiilor, utilajul 

tehnologic cu uzură morală şi fizică sporită, clădirile întreprinderilor de producere necesită 

reconstrucţie conform normativelor în vigoare.  
Din numărul total al populaţiei oraşului (14,1 mii locuitori) 9,9 mii, sau 69,9% reprezintă 

populaţia aptă de muncă. Din numărul total al populaţiei apte de muncă, doar 4,6 mii persoane sau 

46,5% este încadrată în cîmpul muncii. Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activitate:  
1. sfera de producere – 34,6%;  
2. sfera neproductivă – 65,4%.  
    inclusiv: 

- învăţământ – 12,7%;  
- ocrotirea sănătăţii – 11,0%;  
- comerţ şi alimentaţie publică – 12,3%;  
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- administraţie publică  - 8,6%;  
- alte instituţii – 9,5%. 

Indicii repartizării populaţiei ocupate în sfera productivă şi neproductivă sunt expuşi               
în tab. 4.1.1.  

 
Tabelul 4.1.2 

Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activităţi în oraşul Cimişlia 
 conform situaţiei 01.01. 2009 

 
Denumirea tipurilor de activităţi Angajaţi (persoane) 

2 3 
1. Sfera de producere 

- agricultura  358 
- industria alimentară  248 
- industria uşoară  161 
- industria transportului  31 
- energia electrică, gaze, apă 357 
- industria construcţiilor  170 
- industria termo-tehnică  60 
- industria forestieră  176 
- alte intreprinderi  40 
Total  1601 

2. Sfera neproductivă 
- învăţământ şi cultură 691 
- ocrotirea sănătăţii 509 
- comerţ şi alimentaţie publică 568 
- instituţii administrative şi publice 399 
- alte instituţii; 855 
Total  3022 
Total populaţia ocupată în sfera 
productivă şi neproductivă 

4623 

 
 

4.2. Turism 
 
Situat la cca. 71km de Chişinău, între Podişul Moldovei Centrale şi Cîmpia Moldovei de Sud, 

teritoriul oraşului Cimişlia se caracterizează printr-un relief de cîmpie fragmentat de ravene şi rîuri.  
Teritoriul oraşului este traversat de două trasee turistice „Drumul vinului în Moldova” – 

traseul Stepa Bugeacului şi traseul Lăpuşna.  
Aici se intîlnesc unele monumente geologo-paleontologice cu renume european: ramaşiţile 

numeroaselor fosile de animale care au vieţuit în perioadele neogenă şi cuaternară. Ele au fost 

descoperite în depozitele unor ravene din preajma localităţii Cimişlia.  
Astfel prezenţa pe teritoriul oraşului a condiţiilor climatice prielnice, monumente de 

importanţă arheologică, arhitecturală şi istorică creează premise pentru dezvoltarea turismului ca 

ramură a economiei.  
Actualmente, la capitolul turism, oraşul Cimişlia întâmpină dificultăţi la dezvoltarea 

infrastructurii turistice. În oraş nu sunt amenajate hoteluri sau pensiuni agroturistice, căile de acces 

spre unele destinaţii turistice sunt într-o stare deplorabilă, fapt care determină ca vizitele turiştilor să 

fie de scurtă durată. 
Din punct de vedere al economiei turismul face parte din ramuri speciale ale economiei 

naţionale, orientate spre atragerea grupurilor de turişti în republică cu interese diferite, ţinînd cont 

de asigurare cu servicii şi activităţi necesare conform standardelor şi exigenţelor moderne. 

Totodată, turismul poate servi drept catalizator pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei 

naţionale. 
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Activitatea economică în sfera turismului presupune valorificarea eficientă a patrimoniului 

turistic, mărirea intrărilor valutare în bugetul statului, cooperarea mijloacelor financiare ale 

obiectelor economice în sfera turismului sub aspectul dezvoltării şi creării locurilor de muncă noi. 
Lista obiectelor amplasate în oraşul Cimişlia ce reprezintă interes din punct de vedere turistic 

sunt prezentate în tab. 4.2.1. 
Tabelul 4.2.1  

Lista obiectelor amplasate în oraşul Făleşti 
 

Nr. 
d/r 

Localitatea 
administrativă Tip Grono-

logie Gen Cate-
gorie 

1 2 3 4 5 6 

1 Râpele de la Cimişlia" Rezervaţie peisagistică   
Mon. ale 
naturii 

N 

2 Cimişlia 
Monument la mormîntul comun al 701 ostaşi 
căzut şi în  memoria consătenilor căzuţi în 
război 1941-1945 

  Ist N 

3 Cimişlia Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1865 Arhit N 

4 Bogdanovca Nouă Biserica Acoperămîntul Maicii Domnului 1915 Arhit N 

5 Bogdanovca Veche 
Monument în memoria consătenilor căzuţi în 
război 

  Ist N 

 
Dezvoltarea turismului 

 
Pentru dezvoltarea turismului în oraşul Cimişlia în perioada 2009-2025 este oportun de 

implementat prevederile Strategiei de creştere economică şi reducere a sărăciei ce reprezintă bază 

pentru realizarea obiectivelor prioritare ale acesteia. Scopurile principale în domeniul dat sunt:  
- dezvoltarea durabilă a turismului pentru obţinerea eficienţei economice pentru ţară şi 

comunitatea locală, care se manifestă prin creşterea veniturilor, creşterea numărului 

locurilor de muncă, extinderea mediului de afaceri în localitate, dezvoltarea altor 

sectoare ale economiei locale;  
- restabilirea şi păstrarea patrimoniului naţional de importanţă turistică din localitate 

pentru includerea în circuitul turistic;  
- perfecţionarea managementului turistic pentru promovarea turismului local la nivel 

internaţional; 
- sporirea calităţii serviciilor turistice, oferite în localitate; 
- "Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica 

Moldova" (Hotărîrea Guvernului RM nr. 352–XVI din 24.11.2006) este unicul 
document juridic de turism, care stabileşte crearea unei carcase turistice pe teritoriul 

naţional prin intermediul zonelor turistice naţionale.        
Potrivit acesteia, zona turistica a oraşului Cimişlia este o parte a teritoriului naţional, cu 

frontiere delimitate, în interiorul căreia sunt amplasate unul sau mai multe obiective turistice şi 

prevede: 
- reconstrucţia, reparaţia, amenajarea obiectivelor turistice;  

- crearea si exploatarea comerciala a centrelor de confecţionare şi comercializare a 

articolelor de artizanat;  
- construcţia si exploatarea comerciala a parcărilor;  
- crearea si exploatarea comerciala a birourilor de informare turistică; 
- reconstrucţia şi modernizarea reţelelor de drumuri, în conformitate cu standardele 

europene. 
În proiectul Planului urbanistic general al or. Cimişlia se preconizează restaurarea, 

reconstrucţia şi protecţia monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură amplasate pe teritoriul 

oraşului.  
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În scopul ameliorării aspectului arhitectural al oraşului, este necesar de acordat o deosebită 

atenţie acţiunilor de amenajare a teritoriilor adiacente.  
În zona "Centru" a oraşului cu landşaft pitoresc, în apropierea r. Cogîlnic se preconizează 

amenajarea zonei din jurul lacurilor cu construirea în perspectivă a bazei de odihnă de tip familial, 

cu golf-club, atracţioane pentru adulţi şi copii cu dezvoltarea zonei de parc.  
În zona "Sud" se preconizează amplasarea complexului sportiv cu kamping, pentru turişti şi 

băştinaşi. De asemenea, se preconizează amenajarea parcărilor, construcţia unui hotel, a 

obiectivelor comerciale şi alimentare publică şi obiecte prestări servicii pentru turişti.  
Zonele "Centru" şi "Sud" sunt unic legate intre ele prin bulevard, care de asemenea necesită 

amenajare.  
Deoarece teritoriul oraşului este traversat de traseele turistice "Drumul vinului" proiectul PUG 

Cimişlia propune în zona "Centru" reconstrucţia clădirii existente cu beciului vechi, amenajarea 

sălii de degustaţie şi păstrare a vinului.  
Proiectul preconizează sistematizarea raţională a zonei, zonarea funcţională a teritoriului, 

organizarea accesul transportului auto şi a pietonilor în zona de agrement, sporirea nivelul de 
deservire a populaţiei conform exigenţelor în vigoare 

Concomitent, în oraş este oportun de organizat întreprinderi mici de meşteşugărit popular 

pentru producerea articolelor de artizanat pentru turişti şi ca urmare vor fi create locurilor noi de 
muncă. 

4.3. Propuneri de proiect 
 
În scopul dezvoltării durabile a economiei oraşului se preconizează un şir de măsuri privitor la 

restructurizarea potenţialului de producţie, majorarea locurilor de muncă, dezvoltarea 

întreprinderilor micului bussines, obiectelor din sfera de deservire, utilizarea efectivă a teritoriilor 

productive existente.  
Proiectul planului urbanistic general propune implementarea unui complex de măsuri 

reconstructive: 
- de reconstrucţie şi modernizarea fabricii de vinuri; 
- modernizarea utilajului tehnologic pentru industria alimentară şi prelucrătoare; 
- dezvoltarea continuă a industriei alimentare şi prelucrătoare în baza materiei prime 

locale (prelucrarea primară a strugurilor, fructelor şi legumelor, produselor lactate şi a 

cărnii; etc.);  
- modernizarea gospodăriei de depozitare, construcţia frigiderelor şi a obiectivelor de 

păstrare a fructelor şi legumelor în zona industrială "Est";  
- dotarea întreprinderilor de producere existente cu echipament şi tehnologii moderne. 

În zonei industrială "Est” se propune crearea unui parc industrial în baza tehnologiilor 

scientointensive în baza tehnologiilor moderne şi utilizarea parţială a suprafeţei industriale 

existente. 
În rezultatul realizării măsurilor preconizate, economia oraşului va obţine un stimul 

suplimentar şi va asigura sporirea gradului de ocupare a populaţiei în perioada de calcul pîna la 

65%. 
 

5.0. Populaţia 
 

5.1. Situaţia existentă 
 
Conform datelor Biroului naţional de statistică de la 1.01.2009, populaţia or. Cimişlia 

constituie 14,1 mii oam.  
Dinamica numărului populaţiei oraşului din anul 1999 s-a caracterizat prin tendinţe negative, 

care au fost condiţionate de schimbările socio-economice. Acest fapt este demonstrat de datele 
referitor la formarea numărului populaţiei (tab. 5.1.1, diagrama 5.1.1)  



 18 

Tabelul  5.1.1 
Mişcarea naturală a populaţiei în oraşul Cimişlia 

 

Anii 

Numărul 
populaţiei 

la începutul 
anului 

Indicii de formare a numărului populaţie(locuitori) 
Numărul 
total de 
familii 

Mărimea 
medie a 
familiilor Născuţi Decedaţi 

Ratele mişcării naturale a 
populaţiei la 1000 locuitori 
născuţi decedati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1999 16071 151 107 9,5 7,2 4728 3,4 
2000 16900 112 158 8,0 10,5 5000 3,2 
2001 16000 107 128 7,6 8,8 4848 3,3 
2002 15900 128 140 8,8 9,5 5129 3,1 
2003 15900 123 145 8,5 9,8 4969 3,2 
2004 15800 131 178 10,9 14,1 4757 3,1 
2005 15800 121 195 10,3 15,3 4906 3,0 
2006 15700 94 175 8,6 13,9 4748 3,1 
2007 14400 94 130 8,6 10,9 4869 3,0 
2008 14200 115 164 9,9 13,4 4849 3,0 
2009 14100 x      
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Diagrama 5.1.1. 

 
Numărul populaţiei oraşului în perioada anilor 1999 – 2009 s-a redus cu 1971 oameni, ceea ce 

constituie 12,3% din numărul total al populaţiei. Reducerea numărului populaţiei este condiţionată 

de reducerea natalităţii şi sporirea mortalităţii. ca urmare coeficientul total al sporului natural a 
scăzut de la +2,3 în 1999 pînă la -3,5 în 2008.  

Dinamica parametrilor principali al structurii demografice a populaţiei este reflectată                  
în tab. 5.1.2. 
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Tabelul 5.1.2 
Dinamica principalelor parametri ale structurii demografice a populaţiei 

 

Denumirea indicelui 1989 2003 2009 

1 2 3 4 
Populaţia totală, locuitori 16071 15900 14100 
Sub vîrsta aptă de muncă (0-14ani), locuitori / % 4938/30,7 2957/18,6 2284/16,2 
În vîrsta aptă de muncă 15-56 (61) ani, locuitori / % 9860/61,3 11146/70,1 9856/69,9 
Peste vîrsta aptă de muncă < 57 (62) ani, locuitori/% 1273/8 1797/11,3 1960/13,9 
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în 
vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) 

7,92 11,3 13,9 

Indicii sarcinii demografici (la 100 persoane în vîrsta aptă 
de muncă) 

63 42,6 43,1 

Sporul populaţiei din anul 1989  - 171 - 1971 
Numărul mediu anual al populaţiei din anul 1989  15986 15357 
Coeficientul mediu anual al sporului total al populaţiei ‰  - 1,1 - 12,8 

  
Fiind unul din factorii principali în dezvoltarea oraşului, reproducerea populaţiei formează 

resursele de muncă. Populaţia aptă de muncă pe perioada de calcul este în creştere, ceea ce 

demonstrează lipsa resurselor de muncă.  
Indicele sarcinii demografice (numărul persoanelor inapte de muncă la 100 oameni populaţia 

aptă de muncă) exprimă rezultatele mortalităţii şi în deosebi a natalităţii. Cu cît mai multe persoane 

inapte revin unei persoane apte de muncă, cu atît mai eficace trebue să fie stăruinţa populaţiei apte 

de muncă. Indicele sarcinii demografice s-a redus de la 63 în anul 1989 pînă la 43 în anul 2009. Din 

punct de vedere a mărimii absolute valoarea indicelui dat nu este critică. În mediu pe Republică 

indicele sarcinii demografice este de 52,8. Însă în structura lui cota persoanelor pînă la vîrsta aptă 

de muncă în perioada de retrospectivă a fost în continue creştere şi în perioada de calcul numărul 

acestui grup al populaţiei constituie doar 13,9%.  
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei a ajuns la un nivel critic – 13,9. Reieşind din practica 

internaţională de apreciere a coeficientului de îmbătrînire a populaţiei atunci cînd valoarea acestui 

indice este egală sau mai mare de 12 se clasifică ca "îmbătrînire demografică", această situaţie este 

condiţionată de scăderea natalităţii. Indicii reflectaţi mai sus denotă existenţa problemelor la 

formarea resurselor de muncă pentru viitorul apropiat.  
 

5.2. Calculul numărului populaţiei or. Cimişlia pentru perspectivă 
 
Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, în oraşul Cimişlia se bazează pe datele 

dinamicii numărului populaţie, structura lui demografică, indicii mortalităţii, natalităţii şi migraţiei 

populaţiei ce au avut loc în perioada de retrospectivă. 
La baza prognozei numărului populaţiei oraşului a fost acceptată metoda "deplasării vîrstelor" 

cu utilizarea datelor perioadei de retrospectivă. Calculul este efectuat pe baza multiplelor variante, 

ce presupune stabilirea variantei optime cu evidenţa dezvoltării perspective a parametrilor socio-
economici de bază. În calcule au fost folosiţi coeficienţi de corecţie, care influenţează la sporul 

natural al populaţiei cu modificările ce contribuie la reducerea treptată a migraţiei populaţiei. 
În baza calculelor efectuate au fost examinate trei variante de bază: minim, intermediar, 

optimal (tab. 5.2.1 şi diagrama 5.2.1.  
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Tabelul 5.2.1. 
Dinamica numărului populaţiei or. Cimişlia în perspectivă (locuitori) 

 
Variante pentru 

calcul 
Anii 

2009 2015 2020 2025 
1 2 3 4 5 

maximum 14100 14160 14260 14375 

mediu 14100 14070 13970 13812 

minimum 14100 13835 13420 12849 
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Diagrama 5.2.1. 

 
Scenariul optimist presupune dezvoltarea continuă a economiei republicii în general, dar şi în 

deosebi a economiei oraşului, capabilă să asigure modificări esenţiale în structura demografică a 

populaţiei. În această direcţie trebuie să aibă loc schimbări pozitive în intensitatea de manifestare a 

natalităţii şi mortalităţii. La fel, se poate spera la o evoluţie favorabilă a proceselor migraţioniste, 

care vor asigura redresarea efectivelor şi, mai important, a structurii populaţiei. 
Scenariul pesimist implică ipoteze conform cărora situaţia socio-economică din republică, în 

perioada de prognoză, nu va suporta modificări substanţiale capabile să modifice parametri 

demografici al populaţiei. 
Scenariul mediu se sprijină pe dinamică statică a situaţiei socio-economice înregistrate în 

prezent şi extinse constant asupra perioadei viitoare.  
Ţinînd cont de caracterul complex de sarcini stipulate în planului urbanistic general - 

asigurarea dezvoltării durabile a oraşului în perioada de proiect, soluţionarea acestor sarcini trebuie 

să se efectueze pe calea realizării aspectelor ce ţin de modul de abitaţie a oraşului conform planului, 

inclusiv, ţinînd cont de prognoza numărului populaţiei, ca categorie, ce asigură în paralel cu alte 

aspecte, componenţa economică a acestui proces. Ca urmare, într-o măsură mai mare corespunde 

varianta optimă (tab.5.2.1.), ca fiind cea mai dinamică şi echilibrată din punct de vedere al 

potenţialului economic şi a bazei urbanistice.  
Astfel, în corespundere cu varianta optimă populaţia or. Cimişlia către anul 2025 poate să 

constituie 14,4 mii oameni.  
Calculul structurii demografice pe grupe de vîrstă, pentru perioada anilor 2009-2025 sunt 

prezentate în tab. 5.2.2; 5.2.3. 
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Tabelul 5.2.2. 
Populaţia şi structura demografică pe sexe şi vîrstă 

 
Grupa 

de 
vîrste, 

ani 

Total populaţie (a. 2015) Total populaţie (a. 2020) Total populaţie (a. 2025) 

ambele 
sexe masculin feminin ambele 

sexe masculin feminin ambele 
sexe masculin feminin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
00-04 750 390 360 794 413 381 806 419 387 
05-09 579 298 281 730 378 352 771 399 372 
10-14 727 374 353 578 297 281 727 376 351 
15-19 1069 547 522 725 374 351 577 297 280 
20-24 1331 676 655 1063 545 518 722 373 349 
25-29 1237 633 604 1326 671 655 1058 541 517 
30-34 1163 577 586 1252 640 612 1355 685 670 
35-39 1155 588 567 1180 585 595 1282 655 627 
40-44 1015 488 527 1163 589 574 1200 592 608 
45-49 1229 569 660 1015 484 531 1174 590 584 
50-54 1167 526 641 1199 543 656 998 466 532 
55-59 1039 469 570 1109 486 623 1150 507 643 
60-64 528 234 294 951 412 539 1017 427 590 
65-69 446 195 251 455 194 261 820 343 477 
70-74 389 158 231 375 157 218 384 157 227 
75-79 147 42 105 180 54 126 173 54 119 
80-84 141 43 98 93 24 69 114 32 82 
85-89 48 11 37 72 17 55 47 9 38 
Total 14160 6818 7342 14260 6863 7397 14375 6922 7453 

 
Tabelul 5.2.3. 

Populaţia feminină de 15 ani şi peste, 
pe grupe de vîrstă şi numărul de copii născuţi-vii, pe medii 

 

 

Categoria pe 
vîrste 

Numărul femeilor în mediu pe an 

2008-2014 2015-2019 2020-2025 
1 2 3 4 

15-19 591 436 315 
20-24 629 586 433 
25-29 594 629 586 
30-34 575 599 641 
35-39 547 581 611 
40-44 595 551 591 
45-49 656 595 557 

Copii născuţi 

15-19 24 20 17 
20-24 57 59 51 
25-29 36 42 46 
30-34 19 21 27 
35-39 13 15 18 
40-44 1 1 2 
45-49 0 0 0 

Total copii 150 159 161 
băieţi 0,520 78 83 84 
fete 0,480 72 76 77 
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Sporul numărului populaţiei, în esenţă, depinde de realizarea programelor de restructurare, 

modernizare şi îmbunătăţire a condiţiilor de trai. Concomitent este necesar de-a promova activ 
programele amplasării populaţiei în câmpul muncii, care vor prevedea acţiuni consecutiv concrete 

prin perfecţionarea regulatorilor pieţei de muncă în oraş orientate spre: 
- crearea noilor locuri de muncă, în conformitate cu necesităţile reformării structurale a 

economiei; 
- aprofundarea şi extinderea sistemului de protecţie socială a şomerilor, altor grupuri ale 

populaţiei, care solicită susţinere pe piaţa muncii (indemnizaţii, facilităţi, lucrări 

obşteşti, pregătirea şi reciclarea profesională). 
 

6.0. Fondul locativ  
 

6.1. Situaţia existentă 
 

Conform datelor statistice, actualmente fondul locativ al oraşului Cimişlia constituie              
321,8 mii. m2 suprafaţă totală, inclusiv: - 237,2 mii. m2 suprafaţă locuibilă. Fondul de locuinţe este 

prezentat  de case individuale cu lot pe lîngă casă, clădiri - bloc cu 4-5 nivele, mai puţin cu 2-3 
nivele. În medie unui locuitor îi revin 22,8 m2 de suprafaţă totală. 

Fondul locativ al oraşului Cimişlia în perioada anilor 1999-2009 a sporit, de la 292 mii m2 la 
321,8 mii m2 sau cu aproximativ 11%. Dinamica fondului locativ este prezentată în tab. 6.1.1 

 
Tabelul 6.1.1 

Dinamica fondului locativ a oraşului (supr. mii m2) 
 

Denumirea Unitate de 
măsură 1999 2004 2006 2009 

1 2 3 4 5 6 

Fondul locativ al oraşului mii m2 292,0 308,0 311,9 321,8 

 
Caracteristica generală a fondului locativ conform formei de proprietate, numărul de nivele şi 

dotarea tehnico-edilitară este prezentată în tab. 6.1.2 
 

Tabelul 6.1.2. 
 

Caracteristica generală a fondului locativ conform numărul de nivele, 
 dotarea tehnico - edilitară 

Nr. 
o/d Denumirea indicilor mii m2 

suprafaţa totală % 

1 2 3 4 
1. Fondul locativ total, inclusiv 321,8 100 
2 Conform numărului de nivele: 

2.1 - case individuale cu lot pe lîngă casă 253,3 78,7 
2.2 - 2-5 nivele 68,6 21,3 
3 Conform dotării - edilitare: 

3.1 - apeduct 186,6 58,0 
3.2 - canalizare 176,3 54,8 
3.3 - încălzire centralizată 135,1 42,0 
3.4 - baie 155,4 48,3 
3.5 - gazificare 247,1 76,8 

 
Fondul de locuinţe al oraşului Cimişlia este format din 5295 apartamente şi case individuale, 

din care: 4111 case individuale cu lot pe lîngă casă, 1184 apartamente în clădiri - bloc cu 2-5 nivele. 
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Suprafaţa medie a unei locuinţe constituie 60,8 m2
. Indicii de bază a fondului de locuinţe sunt 

prezentaţi în tab.6.1.3  
Tabelul 6.1.3 

Indicii de bază a fondului de locuinţe în oraşul la 01.01 2009 
 

Total, fondul locativ  

Mii m2 suprafaţa 
totală 

Unităţi locative 
(case-apart.)  

Suprafaţa 
medie totală a unui 

apart., m2 

Asigurarea medie 
cu locuinţe, m

2/om 

Numărul 
locuitorilor, mii 

oameni 

321,8 5295 60,8 22,8 14,1 

 
Fondul locativ al oraşului Cimişlia se extinde pe suprafaţa – 598 ha, densitatea medie a 

populaţiei în sectorul construit constituie 24 loc/ha. 
Zona locativă a oraşului este divizată în 6 microraioane (sectoare), care sunt caracterizate prin  

următoarele aspecte: 
Sectorul „Centru” - Ansamblul de locuinţe al acestui sector a stat la baza formării oraşului. 

Cea mai mare parte a construcţiilor este prezentată de case individuale cu lot pe lîngă casă. Clădirile 

– bloc ocupă un teritoriu nesemnificativ (6% din suprafaţa totală a teritoriului fondului locativ) şi 

este prezentat prin clădiri - bloc cu 4-5 nivele mai puţin prin clădiri – bloc 2-3 nivele. În acest sector 

de asemenea sunt amplasate obiectele de menire socială, culturală şi administrativă. Suprafaţa totală 
a fondului locativ constituie – 95,2 mii m2  

Sectorul „Nord” –suprafaţa totală a fondului locativ – 15,7 mii m2
, este prezentată prin 

construcţii cu case individuale cu lot pe lîngă casă. Cartierele cu clădiri – bloc sunt prezentate prin 
blocuri cu 5 nivele cu suprafaţa totală 12,2mii m2.  

Sectorul „Vest” – amplasat în partea de Vest a oraşului, cu suprafaţă totală –116,2 mii m2 , o 
mare parte construit cu case individuale cu lot pe lîngă casă, un număr mai mic - blocuri 
multietajate, zona industrială şi obiecte de menire socială şi culturală, la fel face parte din sectoarele 

cu construcţii vechi ale oraşului.  
Sectorul „Est” – amplasat în partea de est a oraşului, suprafaţa totală constituie – 36,7 mii 

m2, inclusiv locuinţe individuale cu lot pe lîngă casă şi prezintă o construcţie regulată, o mare parte 

a teritoriului este ocupat de obiectivele de producere 
Sectorul „Sud” – Suprafaţa totală constituie – 58,1 mii m2 şi prezintă o construcţie regulată, 

incluzând locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă şi o parte a blocurilor multietajate cu 2-3 
nivele.  

Fondul locativ divizat pe sectoare este reflectat în tab.6.1.4 
 

Tabelul 6.1.4 
Divizarea fondului locativ pe sectoare în o. Cimişlia la 01.01.2009  

(supr. mii m2) 
 

Denumirea 
sectorului 

Fondul locativ existent 

Total 

inclusiv 

case individuale cu lot 
pe lîngă casă clădiri multietajate 

Sectorul „Nord” 15,7 3,5 12,2 
Sectorul „Vest” 116,2 100,6 15.6 
Sectorul „Centru” 95,2 59,8 35,4 
Sectorul „Est” 36,7 35,1 1,6 
Sectorul „Sud” 58,1 54,3 3,8 

Total 321,9 253,3 68,6 
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6.2. Prognoza fondului locativ 
 

Structura deja formată a fondului locativ în oraşul Cimişlia este prezentată printr-un spectru 
înalt a genului şi tipului de clădiri - bloc. În prezent practic se construiesc doar construcţii 

individuale. Aceasta duce la pierderi din rezervele teritoriului oraşului, la comprimarea reţelei de 

stradă-drum, reţelei tehnico-edilitare, creează disfuncţionalităţi în asigurarea populaţiei cu transport 

public. 
Se recomandă de a dezvolta două sisteme de construcţie de bază: 
 construcţia individuală a caselor cu 1-2 nivele cu loturi pe lângă casă, pentru construcţia 

compactă a formaţiunilor locative 30-35 oam/ha; 
 construcţia blocurilor locative cu 4-5-9 nivele, pentru construcţia compactă 110 - 170 

oam/ha. 
Volumul construcţiilor noi pentru perioada de perspectivă se va extinde cu – 67 mii m2 

suprafaţă totală. De asemenea conform proiectului se preconizează următoarea structură locativă cu 

aspect constructiv: 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă – 40% din volumul total al fondului locativ 
racordat, sau 27 mii m2 din suprafaţa totală şi 60% sau 40 mii m2 din suprafaţa totală – blocuri 
locative multietajate. 

Volumul construcţiilor noi se stabileşte reieşind din evaluarea dinamicii dezvoltării fondului 

locativ pentru perioada de retrospectivă, resursele teritoriale a oraşului şi numărul populaţiei pentru 

perspectivă.  
Volumul total al fondului locativ pentru perioada de proiect va constitui 388,9 mii m2 

suprafaţă totală, inclusiv: case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa 280,3mii m2 şi blocuri 

locative multietajate cu 3-5 nivele cu suprafaţa 108,6 mii m
2
, ca urmare se preconizează sporirea 

asigurării medii cu locuinţe pînă la 27m
2/loc.  

În corespundere cu planul general, pentru perspectivă sunt preconizate în sectoarele "Vest", 

"Est" şi "Sud" construcţii noi formate din case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă iar 

blocuri locative multietajate cu 3-5 nivele - în sectorul „Centru” oraşului . Calculul fondului locativ 

pe formaţiuni locuibile a sectoarelor şi repartizarea populaţiei pentru perspectivă – a. 2025, este 
reflectat în tab. 6.2.1; 6.2.2.  

Tabelul 6.2.1 
 

Calculul fondului locativ pentru perspectivă în oraşul Cimişlia  
(supr. totală m

2) 
 

Nr. 
o/d 

Denumirea 
sectorului 

Construcţii noi Fondul locativ pentru perspectivă  
a 2025 

Total 

inclusiv 

Total 

inclusiv 
case 

individuale 
cu lot pe 

lîngă casă 

locuinţe 
multietajate 

case 
individuale  

cu lot pe 
lîngă casă 

locuinţe 
multietajat

e 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Sectorul „Nord” 0,0 0,0 0,0 15,7 3,5 12,2 
2 Sectorul „Vest” 17,9 17,9 0,0 134,1 118,5 15,6 
3 Sectorul „Centru” 40,0 0,0 40,0 135,2 59,8 75,4 
4 Sectorul „Est” 7,5 7,5 0,0 44,2 42,6 1,6 
5 Sectorul „Sud” 1,5 1,5 0,0 59,6 55,8 3,8 
 Total 67,0 27,0 40,0 388,9 280,3 108,6 
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Tabelul 6.2.2. 
Repartizarea populaţiei pe sectoare 

(oameni) 

Nr. 
o/d 

Denumirea 
sectorului 

Fondul locativ existent Pentru perspectivă 

Total 

inclusiv 

Total 

inclusiv 
case 

individual
e cu lot pe 
lîngă casă 

locuinţe 
multietajate 

case 
individuale  

cu lot pe 
lîngă casă 

locuinţe 
multietajate 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Sectorul „Nord” 750 148 602 598 127 471 
2 Sectorul „Vest” 5026 4256 769 4914 4310 605 
3 Sectorul „Centru” 4276 2530 1746 5097 2175 2922 
4 Sectorul „Est” 1564 1485 79 1613 1551 62 
5 Sectorul „Sud” 2485 2297 187 2177 2030 147 
 Total 14100 10716 3384 14400 10193 4207 

 
Dotarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire individuală este o 

condiţie obligatorie atît pentru construcţii noi cît şi pentru fondul locativ existent, reconstruit şi 

modernizat conform normativelor în vigoare. 
Pentru perspectivă se preconizează sporirea nivelului de dotare a fondului locativ cu apeduct, 

canalizare şi alimentare cu căldură, implementarea sistemului individual de încălzire a locuinţelor, 

ceea ce va contribui la sporirea confortului de abitaţie a populaţiei oraşului.  
Indicii principali a dezvoltării fondului locativ din oraşul  sunt prezentaţi în tab. 6.2.3.  

 
Tabelul 6.2.3 

Indicii de bază a dezvoltării fondului locativ Cimişlia 
Nr.  
o/d. Denumirea indicilor Unitatea de 

măsură 
Situaţia 

existentă 
Propuneri de 

proiect 
1 2 3 4 5 
1 Populaţia mii oam. 14,1 14,4 
2 Suprafaţă  fondului locativ mii m2 321,9 388,9 
3 Asigurarea medie cu spaţiu locativ m2 /locuitor 22,8 27,0 
4 Teritoriul zonelor locuibile ha 594,4 630,4 
5 Construcţii noi: total mii m2  67,0 
 inclusiv:    
 - locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă mii m2 - 27,0 
 - blocuri locative multietajate (3-5 nivele) mii m2 - 40,0 
6 Teritoriul pentru construcţii noi, total ha  36 
 inclusiv:    
 - locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă ha  27 
 - blocuri locative multietajate (3-5 nivele) ha  9 
7 Densitatea populaţiei în formaţiunile locative loc/ha 24,8 22,8 

 

7.0. Obiecte de deservire socială 
 

7.1. Situaţia existentă 
 
Reţeaua obiectelor de deservire socială are menirea de-a crea condiţii optime pentru abitaţia 

populaţiei şi asigurarea necesară cu obiecte de învăţămînt, medicale, comerţ şi alimentare publică, 

cultură, sport şi odihnă.  
La etapa actuală se înregistrează concentrarea obiectelor de deservire socială în partea 

centrală a oraşului, însă diversitatea şi calitatea serviciilor oferite deseori nu corespund normativelor 

în vigoare. Majoritatea obiectelor sunt amplasate în construcţii provizorii, fără dotare tehnico-
edilitară corespunzătoare. 
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7.2. Autorităţile Administraţiei publice locale de nivelul I şi II 
şi centru Regional de dezvoltare Sud şi serviciilor descentralizate şi 

desconcentrate de stat 
 
Oraşul Cimişlia este centrul administrativ raional, în care activează autorităţi administrative 

de nivelul I şi nivelul II – consiliul orăşenesc, primarul, consiliul raional, preşedintele raionului, 

organizaţii, întreprinderi, asociaţii, etc. Lista autorităţilor administraţiei publice locale şi 

organizaţiilor de stat, raionale şi urbane sunt prezentate în tab. 7.2.1.  
Tabelul 7.2.1. 

Activitatea politică, administrativă, juridică de importanţă raională şi locală 
a oraşului Cimişlia 

 

Nr. 
o/d 

Denumirea autorităţilor 
administraţiei publice locale de 

nivelul I şi II 
Adresa Activitatea Numărul de 

angajaţi 

1 2 3 4 5 
1 Consiliul raional bd. Ştefan cel Mare 12 APL II 33 
2 Preşedintele raionului bd. Ştefan cel Mare 12   
3 Consiliul local bd. Ştefan cel Mare 12  55,5 
4 Primarul str. Decebal,3   
6 Judecătoria str. C.Stamati,1 Juridică 30 
7 Procuratura str. C.Stamati,3 Juridică 12 
9 Comisariatul de poliţie bd.M.Viteazu,142 Poliţia 103 
 Postul vamal bd. Ştefan cel Mare 14 Vamă 2 
 Inspectoratul Fiscal de Stat bd. Ştefan cel Mare 10 APL 30 
 Agenţia forţe de muncă bd. Ştefan cel Mare 14 APL 4 
 Secţia statistică bd. Ştefan cel Mare 10 Statistica 10 
 Secţia ecologică bd. Ştefan cel Mare 10 Ecologia 3 
 Secţia situaţii excepţionale str. Decebal,123 Antiincend 25 

18 Casa Teritorială asigurări sociale str. Sf. Maria,7 Asigurări 16 
TOTAL   407 

 
7.3. Învăţământul 

 
7.3.1. Instituţii preşcolare 

 
În prezent în oraş activează 6 instituţii preşcolare cu capacitatea totală – 930 locuri, sau 66 

locuri la 1000 locuitori. De facto, frecventează 90% din capacitatea totală a instituţiilor. În perioada 

anilor 2004-2008 numărul copiilor ce frecventează instituţiile preşcolare a sporit de la 540 copii în 

2004, pînă la 611 copii în 2008. Numărul cadrelor didactice constituie 36 educatori, la un cadru 

didactic revine 17 copii. Datele iniţiale a instituţiilor preşcolare sunt prezentate în tab. 7.3.1.1 
 

Tabelul 7.3.1.1 
Instituţii preşcolare oraşul Cimişlia la situaţia din 01.01.2009 

Nr.  
o/d Denumirea 

Capacitatea 
Nr. de 

lucrători 
Inclusiv 

educatori după proiect 
locuri de facto 

1 2 3 4 5 6 
1 Grădiniţa Ghiocel 240 167 30 9 
2 Grădiniţa Rândunica 180 161 32 10 
3 Grădiniţa Făt-frumos 320 100 18 6 
4 Grădiniţa Foişor 90 50 13 3 
5 Grădiniţa Scufiţa Roşie 60 45 10 3 
6 Grădiniţa Viorica 40 41 11 2 

TOTAL 930 611 126 36 
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7.3.2. Învăţământul şcolar 
 
Conform datelor prezentate de autorităţile publice locale ale oraşului, actualmente îşi 

desfăşoară activitatea 3 licee teoretice , un gimnaziu şi şcoala primară, capacitatea totală constituie 

2650 elevi. De facto instituţiile şcolare sunt frecventate de 2045 elevi (77% din capacitatea totală a 

instituţiilor). Numărul cadrelor didactice este - 163 persoane, la un cadru didactic revin 13 elevi. 
Datele iniţiale a instituţiilor de învăţămînt sunt expuse în tab. 7.3.2.1. 

Tabelul 7.3.2.1 
Instituţiile de învăţămînt oraşului Cimişlia la 01.01.2008 

Nr.  
o/d Denumirea Adresa 

Capacitatea 
Nr. de 

lucrători 

Inclusiv 
cadre 

didactice 
după proiect 

locuri de facto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Liceul teoretic 
"M. Eminescu" 

str. M. Eminescu 1600 1030 100 76 

2 Şcoala primară bd. Şt. cel Mare 50 15 11 4 

3 
Liceul teoretic 
"I. Creangă" 

bd. Şt. cel Mare 420 624 75 42 

4 Liceul teoretic rus str. V. Alecsandri 340 253 43 26 
5 Gimnaziu Cimişlia str. M.Viteazu 240 123 33 15 

TOTAL 2650 2045 262 163 
 
Instituţiile extraşcolare contribuie la educaţia şi dezvoltarea multilaterală a copiilor. 

Actualmente în oraş funcţionează casa de creaţie, şcoala muzicală şi şcoala sportivă. În ultimii ani 

din lipsa resurselor financiare instituţiile de învăţământ şcolare şi cele extraşcolare nu este efectuată 

dotarea cu utilaje şi tehnică modernă. 
 

7.3.3. Învăţămîntul secundar profesional 
 
Învăţămîntul secundar profesional este reprezentat şcoala profesională tehnică şi şcoala 

profesională gospodăria tehnică. Cele mai predominante specialităţi sunt: brutari, bucătari, croitori, 

lăcătuş la repararea automobilelor, strungar multiprofil, maşinist la excavator cu o singură cupă, 

tencuitor, maşinist la automacara, tractorist, etc.  
 

7.4. Ocrotirea sănătăţii 
 

Compartimentul dat este considerat unul din elementele principale din activitatea locuitorilor 
şi dezvoltarea umană a ţării. 

Conform datelor prezentate de instituţiile ocrotirii sănătăţii locale în oraş funcţionează spitalul 

raional de profil general şi specializat cu – 400 paturi, de facto sunt ocupate - 200 paturi sau 50% 
din numărul total paturi. La 1000 locuitori în sectorul rural revin 4 paturi şi în sectorul urban 12 
paturi, un număr suficient pentru deservirea populaţiei. Concomitent cu acestea în oraş funcţionează 

un centru de reabilitare pentru copii, azilul de bătrîni cu o capacitate de 20 persoane, în timpul de 

faţă adăposteşte 12 persoane în etate. Centrul de sănătate înregistrează - 458 vizite/zi, centrul 
medicilor de familie – 253 vizite/zi, este necesar de menţionat că în oraş funcţionează şi farmacii 

inclusiv şi farmacii veterinare.  
Numărul personalului medical încadrat în sfera ocrotirii sănătăţii este constituit din 496 

persoane, inclusiv 66 medici. La un medic revin 215locuitori. 
În cadrul CMF sunt prevăzute servicii ce pot fi acordate de către medicii de familii şi alte 

servicii auxiliare: de laborator (laboratorul clinico-diagnostic), fizioterapie, diagnostică funcţională 

şi planificare familială. Capacitatea obiectelor ocrotirii sănătăţii nu acoperă necesarul conform 

normativelor în vigoare, şi se constată o slabă dotare cu utilaj medical. Informaţia privind obiectele 

de ocrotire a sănătăţii este reflectată în tab. 7.4.1 
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Tabelul 7.4.1 
Obiectele ocrotirii sănătăţii 

 

Nr. 
o/d Denumirea Adresa 

Unitatea 
de 

măsură 

Capacitatea Numărul  
perso-
nalului 

Inclusiv  
medici Notă după 

proiect 
de 

facto 

1 
Spital de profil 

general şi 
specializat 

str. 
Alexandru 

cel Bun 135 
Paturi 400 200 197 23 

Reparaţii 2008-
2015 

2 
Policlinica (secţia 

ambulator) 

str. 
Alexandru 

cel Bun 135 

Vizite 
/zi 

450 468 69 22 
Reparaţii 2008-

2015 

3 
IMSP Centrul 
medicilor de 

Familie Cimişlia 

str. 
Alexandru 

cel Bun 135 
1   229 21 

Schimbarea 
geamurilor, 
reparaţia 

acoperişului,ame
najarea 

teritoriului, 
schimbarea 
mobilierului 

TOTAL    495 66  
 

7.5. Cultură şi sport 
 
Actualmente în oraşul Cimişlia funcţionează muzeul orăşenesc amplasat pe str. Livezilor, casa 

de cultură, biblioteca orăşănească şi filiala bibliotecii orăşeneşti. Caracteristica obiectelor culturale 
este reflectată în tab. 7.5.1  

Tabelul 7.5.1 
Lista instituţiilor de cultură în oraşul Cimişlia la situaţia din 01.01.2008 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
obiectului Adresa Unitatea de măsură Cantitatea 

1 2 3 4 5 
1 Muzeul orăşenesc str. Livezilor m2 261,5 
2 Casă de cultură str. Ştefan cel Mare locuri 577 
3 Bibliotecă orăşenească str. V. Alexandri mii volume 65116 
4 Filiala bibliotecii orăşeneşti  mii volume 9100 
 
Obiectele de cultură existente în oraş după capacitate şi tipul serviciilor acordate nu satisfac 

cerinţele populaţiei. Imobilul necesită reparaţie şi modernizare conform normativelor în vigoare.  
Obiecte sportive amplasate în oraş, sunt: stadionul orăşenesc, terenuri sportive şi săli sportive 

încadrate în instituţiile şcolare existente. Numărul edificiilor sportive amplasate pe teritoriul 

oraşului sunt reflectate în tab. 7.5.2. 
Tabelul 7.5.2 

 
Edificii sportive, teritorii pentru odihnă şi distracţii în oraşul Cimişlia 

 
Nr  
d/o Denumirea obiectului Unitatea de 

măsură Suprafaţa Nr. de lucrători 

1 2 4 5 6 
1 Stadion ha 5,3 1 
2 Teren sportiv de fotbal (şc. polivalentă) ha 0,4 1 
3 Teren sportiv minifotbol ha 0,56 8 
4 Edificii sportive acoperite ha 1,2 8 
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La etapa actuală sportul este slab dezvoltat în oraş, instituţiile sportive necesită renovare şi 

amenajare, sălile sportive de asemenea necesită reparaţie şi dotare cu echipament sportiv modern. 

Terenurile sportive sunt insuficiente şi suprafaţa lor este extrem de redusă, iar repartizarea în 

teritoriu este neuniformă. 
 

7.6. Instituţii de comerţ şi alimentare publică 
 
Reţeaua instituţiilor de comerţ şi alimentaţie publică după saturarea cu mărfuri şi amplasarea 

optimă în sectoarele oraşului trebuie să coincidă la maximum cu cerinţele optime ale populaţiei. 
În prezent în oraş sunt situate peste 123 obiecte de comerţ cu o suprafaţă aproximativ 4,8 mii 

m2
. Aproximativ 30% din obiectivele comerciale sunt amplasate în construcţii provizorii (chioşcuri, 

gherete) care nu dispun de dotare edilitară. În total la 1000 locuitori revine 238m
2 suprafaţă 

comercială.  
Actualmente în oraş funcţionează două centre comerciale amplasate pe bd. Ştefan cel Mare şi 

Suveranităţii cu suprafaţa de 495,3m
2. În sectorul centru al oraşului pe bd. Ştefan cel Mare şi str. B. 

Lăutaru sunt amplasate pieţe comerciale cu 200 locuri cu suprafaţă totală de 829,3m
2, ele nu 

corespund cerinţelor în vigoare, necesită reconstrucţie, amenajare şi modernizarea, lipsesc parcări 

pentru automobile, apeductul, canalizarea sunt într-o stare nesatisfăcătoare ce creează disconfort 

utilizatorilor. 
Instituţiile de alimentare publică sunt prezentate de restaurante, cafenele, baruri. Capacitatea 

totală constituie 870 locuri, din care aproximativ 50% sunt construcţii provizorii. La 1000 locuitori 
revin 31 locuri în construcţiile capitale. Numărul personalului angajate – 100 persoane. 

Instituţiile date în marea majoritate sunt amplasate în centrul oraşului şi nu sunt asigurate cu 

echipament tehnic corespunzător. 
 

7.7. Obiecte de deservire socială 
 
Obiectele de menire socială reprezintă: hotel, saloane de frumuseţe, centru de servire, ateliere: 
 hotel - 9 locuri; 
 centru de deservire socială 
 atelier de reparaţie, salon de frumuseţe, frizerii. 

O parte din obiectele prestări servicii existente în oraş se află în stare nesatisfăcătoare şi 

necesită reparaţie, diversificarea serviciilor acordate în conformitate cu exigenţele contemporane. 
 

7.8. Dezvoltarea obiectelor de deservire socială 
 
Calculul capacităţii obiectelor de deservire pentru perspectivă, conform proiectului se 

efectuează ţinând cont de numărul populaţiei calculate, analiza indicilor specifici obţinuţi la 1000 

locuitori şi majorarea lor până la normele minim necesare pe perioada proiectată, repartizarea 

uniformă a obiectelor de deservire în formaţiunile locative şi asigurarea populaţia cu serviciile 

necesare cotidiene, înlocuirea treptată a clădirilor provizorii cu cele capitale.  
 

7.8.1. Instituţiile preşcolare 
 
La normarea optimală capacitatea instituţiilor preşcolare, se determină cu ajutorul structurii 

demografice a populaţiei şi numărul de copiii în grupele de vârstă corespunzătoare ce constituie 

85% (de la 2 până la 6 ani inclusiv). Calculele de prognoză a structurii demografice a populaţiei din 

oraş presupune majorarea numărului de copii , ceea ce la rândul său va fi necesare locuri 

suplimentare. 
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Conform planul urbanistic general, se propune construcţia grădiniţe de copii în cartierele 

construcţiei locative noi din sectorul Est cu capacitatea – 55 locuri şi în sectorul Centru cu 
capacitatea -  57 locuri. Pentru perspectivă în instituţiile preşcolare la 1000 locuitori vor reveni 72 

locuri,  suficient pentru perioadei anilor 2009-2025.  
 

7.8.2. Instituţiile şcolare 
 
Actualmente capacitatea instituţiilor şcolare, după proiect constituie 188 elevi la 1000 

locuitori, de facto frecventează 77% din capacitatea totală. 
Conform normativelor urbanistice capacitatea instituţiilor şcolare trebuie să corespundă 

numărului total de elevi cu vârsta 7-15 ani - 100% şi din adolescenţi cu vârsta de 16-17 ani - 75%. 
Se poate de constatat că capacitatea instituţiilor şcolare existente în oraş sunt insuficiente. Pentru 

perioada de calcul PUG propune construcţia instituţiei şcolare în cartierul cu construcţii noi din 

sectorul Centru cu capacitatea – 230 locuri, reparaţia şi modernizarea clădirilor existente conform 

normativelor în vigoare. La 1000 locuitori vor reveni 200 elevi. 
 

7.8.3 Ocrotirea sănătăţii 
 
Capacitatea instituţiilor medicale se calculează conform numărului populaţie prognozate 

pentru anul 2025 (14,4 mii locuitori), normativelor în vigoare cu capacitatea – 12 paturi la 1000 
locuitori pentru populaţia urban şi - 8 paturi la 1000 locuitori pentru populaţia rurală, 24 vizite/zi la 

1000 locuitori pentru populaţia urban şi 10 vizite/zi pentru populaţia rural.  
Conform datelor calculate de PUG, se preconizează sporul numărului de paturi cu încă 161 

unităţi pentru deservirea populaţiei urbane şi rurale şi sporirea numărului de paturi în azilul de 

bătrîni şi invalizi cu 47 unităţi. Capacitatea instituţiilor medicale (policlinică şi ambulatoriu) 

existente acordă ajutor medical minimul necesar populaţiei, atît pentru perioada respectivă cît şi 

pentru cea de calcul şi construcţii noi pentru perspectivă nu se preconizează. 
Pentru perspectivă se preconizează reparaţia şi reconstrucţia instituţiilor de ocrotire a 

sănătăţii, dotarea şi modernizarea echipamentului medical, perfectarea sistemului de asigurări 

medicale conform normativelor în vigoare.  
 

7.8.4 Obiecte culturale 
 
Conform calculelor efectuate în PUG, pentru perspectivă se propune extinderea instituţiilor 

distractiv-culturale cu 702 locuri şi construcţia cinematografului cu 554 locuri. Proiectul propune o 

amplasare uniformă a obiectelor în cartierele construcţiei locative noi (sectorul Vest, Est, Sud). De 
asemenea, reînnoirea fondului în biblioteci cu 7 mii volume. În sectorul Centru se preconizează 

construcţia muzeului de istorie şi etnografie. 
În sectorul de Est se preconizează construcţia obiectului de cult -  biserică. 
 

7.8.5. Instituţiile de sport 
 
Planul urbanistic general pentru perioada de calcul propune extinderea instituţiilor sportive cu 

3,7ha sau 0,7ha la 1000 locuitori. Pentru perspectivă în sectorul Sud se preconizează construcţia 

complexului sportiv cu săli sportive, săli de fitness şi bazin de înot.  Casă de odihnă de tip familial 

cu capacitatea - 127 locuri in zona orăşănească de agrement din sectorul Centru.  
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7.8.6. Instituţii de comerţ şi alimentare publică 
 
Conform calculelor prevăzute în proiect pentru perspectivă se preconizează extinderea 

suprafeţei comerciale cu 745m
2
, iar în instituţii de alimentare publică sporirea numărului de locuri 

cu 199. Amplasarea obiectelor comerciale se propune uniform pe întreg teritoriu zonelor de locuit şi 

în primul rînd în zonele unde ele sunt (sectorul Vest, Est, Sud). În sectorul Centru, pe o suprafaţă de 

3 ha, este preconizată construcţia pieţei comerciale pentru comercializarea producţiei agricole 

conform normelor în vigoare, (parcare provizorie, WC public, apeduct, canalizare, etc.) Suprafaţa 

pieţei comerciale – 440m2
. Pe teritoriul pieţei existente se planifică amplasarea obiectelor de 

comercializare producţiei cu destinaţie industrială. În scopul îmbunătăţirii calităţii deservirii 

populaţiei cu obiecte comerciale şi alimentaţie publică, planul urbanistic general preconizează 

construcţia centrelor comerciale cu complexe multifuncţionale de deservire, în fiecare sector a 

oraşului. În zona construcţiilor locative noi se preconizează construcţia obiectelor comerciale cu 

mărfuri de uz cotidian.  
 

7.8.7. Întreprinderi de deservire 
 
Conform calculelor efectuate pentru anul 2025 în zona gospodăriei comunale şi de depozite 

situată în sectorul de Est se propune construcţia complexului de spălătorie cu                              
capacitatea – 1590 albituri/schimb şi curăţătorie chimică – 180kg/haine/schimb.  

Pentru ameliorarea situaţiei în sfera de deservire şi asigurarea cu obiecte prestări servicii este 

necesar de creat un sistem organizat de subcentre cu amplasare optimă şi comodă pentru populaţia 
oraşului cu drum de acces. În incinta centrelor comerciale din sectoarele oraşului se propune 

deschiderea atelierelor prestări servicii pentru deservirea populaţiei.  
Pentru perspectivă se preconizează construcţia complexului hotelier in zona orăşănească de 

agrement din sectorul Centru cu 85 locuri şi parcare cu respectarea normelor tehnico-inginereşti în 

vigoare, construcţia kempingului cu capacitatea - 85 locuri în sectorul Sud, construcţia băii publice 

în zona construcţiilor locative noi din sectorul de Vest cu capacitatea – 72 locuri.  
Calculul obiectelor de deservire socială pentru perspectivă sunt reflectate în tab.7.8.7.1.  
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Tabelul 7.8.7.1 
 

Calculul obiectelor infrastructurii sociale a o. Cimişlia pentru perspectivă 
 

Nr. 
o/d 

Denumirea 
obiectelor 

Unitatea de 
măsură 

Situaţia 
exist. 2008 Proiect Construcţii noi şi 

reconstrucţii 

1 2 3 4 5 6 
1 Populaţia mii locuitori 14,10 14,40  
2 Instituţiile preşcolare locuri 930 1042 112 
 la 1000 locuitori  66 72  
3 Instituţii şcolare elevi 2650 2880 230 
 la 1000 locuitori  188 200  
4 Spitalul raional paturi 400 561 161 

 
la 1000 locuitori (populaţia 

raionului) 
 12 12  

5 CMF vizite / zi 450 450 0 
 la 1000 locuitori  24 24  
6 Azil pentru bătrîni şi invalizi locuri 20 67 47 
 la 1000 locuitori în etate  10 28  
7 Stadion, terenuri sportive ha 6,3 10 3,7 
 la 1000 locuitori  0,45 0,7  
8 Săli sportive м

2 400 1152 752 
 la 1000 locuitori  28 80  
9 Bazin м

2 oglinda apei 0 504 504 
 la 1000 locuitori  0 35  

10 Casă de odihnă de tip familial locuri 0 127 127 
 la 1000 locuitori  0 8  
9 Centre distractiv culturale locuri 577 1279 702 
 la 1000 locuitori  41 80  

10 Biblioteci mii. volume 79,4 86 7 
 la 1000 locuitori  6 6  

11 Cinematograf locuri  554 554 
 la 1000 locuitori   35  

12 Obiecte comerciale м
2 supr. comerc. 3690 4435 745 

 la 1000 locuitori  262 280  
13 Instituţii de alimentare publică locuri 435 634 199 
 la 1000 locuitori  31 40  

14 Pieţe comerciale м
2 supr. comerc. 400 840 440 

 la 1000 locuitori  28 53  
15 Curăţătorie chimică kg haine/ schimb 0 181 181 
 la 1000 locuitori  0 11,4  

16 Complex de spălătorii albituri / schimb 0 1584 1584 
 la 1000 locuitori  0 110  

17 Hotel locuri 9 95 86 
 la 1000 locuitori  1 6  

18 Kemping locuri 0 86 86 
 la 1000 locuitori  0 6  

19 Băi locuri 0 72 72 
 la 1000 locuitori  0 5  

20 Cimitire ha  3 3 
 la 1000 locuitori   0,24  
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8.0. Zonarea spaţial – funcţională  a terenurilor oraşului Cimişlia 
 

8.1. Situaţia existentă 
 
Teritoriul oraşului, actualmente, ocupă o suprafaţă de 1291,02 ha. După destinaţia funcţională 

a teritoriul oraşul este devizat în următoarele zone:  
- teritoriul obiectelor de utilitate publică şi alte funcţiuni complimentare de interes public, 

ce sunt amplasate în marea majoritatea în zona centrală, constituie o suprafaţă                     
de 27,21 ha (2,12%);  

- zona locuibilă (locuinţe unifamiliare în regim mic şi de inălţime) şi alte funcţiuni 
complimentare – 594,41 ha (46,04%);  

- zona gospodăriilor cu destinaţie comunală şi zona unităţilor industriale şi economice – 
143,07 ha (11,08%); 

- zona spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor si terenurilor sportive – 25,0 ha (1,93%);  
- terenuri cu destinaţie agricolă – 91,0 ha (7,05%); 
- zona căii de comunicaţii rutiere şi transport – 52,0 ha(4,03%); 
- fondul apelor – 13,12 ha (1,01%); 
- fondul silvic – 12,49 ha (0,97%).  

Datele mai detailate sunt reflectate în Tabelul 8.1.  
Pentru deservirea populaţiei oraşului sunt puse la dispoziţie: 

- instituţii de învătământ;  
- instituţiile pentru ocrotirea sănătăţii;  
- instituţii comerciale;  
- instituţii de alimentare publică;  
- filiale băncilor comerciale, etc.  

Despre problemele ce apar în gestionarea terenurilor confirmă următorii factori: 
- obiectele de comerţ (magazinele, gheretele, etc.) amplasate ating chiar şi partea 

carosabilă a străzii, ceea ce crează probleme pentru circulaţia transportului şi pietonilor, 
cât şi probleme sanitare si ecologice; 

- reţeaua obiectelor de deservire este amplasată pe teritoriul oraşului inegal. O parte din 
aceste obiecte este amplasată în clădiri adoptate, ce nu corespund condiţiilor normative 
şi cerinţelor sanitare; 

- densitatea populaţiei în zonele rezidenţiale constituie 24 locuitori la hectar. Este 
necesară extinderea şi restructurarea spaţiului locativ. 

Actualmente în oraş există teritorii rezervate pentru construcţii:  
- teritoriile unităţilor industriale amplasate în zonele rezidenţiale, ce au fost demolate şi 

închise se propun a fi utilizate ca fond de rezervă;  
- obiectele de utilitate publică sunt separate unul de altul şi nu pot organiza un ansamblu 

arhitectural unic.  
 
Priorităţi:  

- oraşul dispune de condiţii favorabile de landşaft;  
- teritoriul adiacent se referă la rezervaţia biosferică naturală.  

Zonarea teritoriului existent este reprezentat în tab. 8.1.1.  
 
8.2. Zonarea spaţial – funcţională a terenurilor oraşului pentru perspectivă 
 
Pentru atribuirea teritoriilor oraşului în perspectivă sunt necesare evidenţierea zonelor 

funcţionale în baza opţiunilor şi comparare lor cu deciziile arhitectural planificate, tehnico-
economice, indicii sanitaro-igienici, indicii acvatici, resursele teritoriale, situaţia mediului 
înconjurător, şi evidenţierea modificărilor prevăzute în proiect pentru condiţiile naturale şi altele.  



 34 

Pentru perioada de perspectivă teritoriul intravilanului oraşului se va extinde şi va constitui 
1762,44 ha.  

Ţinând cont de utilizarea funcţional prioritară, teritoriul oraşului se devizează pe zona 
rezidenţială, productivă şi de recreere.  

Planul general prevede măsurile optime a structurilor planificate a tuturor zonelor funcţionale, 
ţinând cont de condiţiile şi normele în vigoare. 

 
În teritoriile zonelor rezidenţiale: 

 
Conform proiectului suprafaţa totală a teritoriilor pentru construcţiile locative noi se va 

majora cu circă 59,71 ha (10%) pentru perioadă de calcul şi cu 242,55 ha (41%) pentru perspectivă. 
Inclusiv: 

- pentru zona cu blocuri locative multietajate extinderea va ajunge până la 69,23 ha, din 
ele 15,07 ha pentru perioadă de calcul şi 41,60 ha pentru perspectivă;  

- pentru construcţia locuinţelor individuale cu lot pe lângă casă se va extinde până la 
767,73 ha, cu aproximativ 44,64 ha pentru perioadă de calcul şi 141,24 ha pentru 
perspectivă. 

Infrastructura socială se va majora cu circă 1,97 ha (10%) si va constitui 20,64 ha. 
Se mentionează faptul că pentru perioadă de calcul construcţia locativă va constitui 654,12 ha, 

densitatea medie a populaţiei va constitui 22 oam/ha.  
Suprafaţa totală a zonelor centrale şi alte funcţii de interes public va constitui 100,35 ha, din 

ele 14,61 ha pentru perspectivă.  
 

În zona productivă 
 

- zona industrială va fi dezvoltată prin majorarea densităţii construcţiilor pe teritoriile 

unităţilor existente prin aplicare tehnologiilor noi şi modernizare obiectelor. În partea de 

Sud a oraşului este prevăzută crearea parcului tehnologic pe perioadă de calcul; 
- suprafaţa zonei industriale-comunale va constitui 280,00 ha, din ele 85,60 ha pentru 

perspectivă; 
- dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi în regiunea zonelor rezidenţiale vechi va 

contribui la extinderea lăţimii străzilor pentru amplasarea elementelor de amenajare 

(trotuare, gazoane, florării, iluminare, etc.).  
În proiectul nominalizat pentru perfecţionarea reţelelor de drumuri s-a evidenţiat atât 

caracteristicile de transport cât şi cele de compoziţie, suprafaţa totală a reţelelor de drumuri va 

constitui 109,44 ha.  
 

Dezvoltarea zonei de recreere. 
 

- crearea unui nou centru public pentru întreg oraşul şi unor centre în fiecare sector 
separat pentru deservirea populaţiei;  

- organizări precise a zonelor rezidenţiale cu cea de producere cât şi a zonelor sanitare de 
protecţie cu evidenţa cerinţelor sporite la protecţia mediului;  

- crearea unei zone de odihnă şi recreere în sectorul de Vest în preajma lacului oraşenesc;  
- complexul comercial (magazine, business-centru, camping, bar, farmacia, etc.);  
- complexul distractiv (internet-club, club, cafenea, discotecă);  
- complexul sportiv (stadionul comunei, centrul sportiv, terenuri pentru jocuri sportive);  
- parcul public, etc.; 
- înverzirea şi împădurirea sectoarelor, predispuse proceselor geologice periculoase; 

Suprafaţa spaţiilor verzi se va majora cu 296,35 ha şi în total va constitui 321,35 ha. 
În rezultatul măsurilor prevăzute, suprafaţa terenurilor din categoria „alte terenuri” se va 

reduce până la minimum. 
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Calculele zonării spaţial - funcţionale pentru perioadă de perspectivă sunt reflectate                
in tab.  8.2.1.  

Tabelul 8.2.1. 
 

Zonarea spaţial - funcţionale a teritoriului oraşului Cimişlia pentru perspectivă 

Nr. 
o/d Denumirea teritoriului 

Anul 2025 

suprafaţa, 
 ha 

%,  
din suprafaţa 

totală 
1 2 3 4 
1 Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public 100,35 5,69 
 Inclusiv pentru perspectivă 14,61 0,84 

2 Zona cu blocuri locative multietajate cu apartamente 
colective şi alte funcţiuni complimentare 

69,23 3,93 

 Inclusiv pentru perspectivă: 41,60 2,36 

3 
Zona de locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţii 
complimentare 

767,73 0,00 

 Inclusiv pentru perspectivă 141,24 8,01 
4 Zona gospodăriilor comunal-industriale şi economice 280,00/85,60 15,89/4,86 
5 Zona spaţiilor verzi, parcuri, scuaruri şi terenuri sportive 321,35 6,21 
6 Zona căi de comunicaţii rutiere şi transport 109,44 18,24 
7 Zona fondului apelor 30,20 1,71 
8 Zona cu destinaţie agricolă 51,00 2,89 
9 Zona fondului silvic 12,50 0,71 

10 Infrastructura socială 20,64 1,17 
11 Alte terenuri - - 
 Total terenurile intravilanului 1762,44 100 
 

9.0. Zonarea teritoiului 
 

9.1. Situaţia existentă. 
 
Oraşul Cimişlia este situat pe trei coline şi convenţional se împarte în câteva microraioane : 

''Taivan'', Centru, Malina, Recea, Cogâlnic şi Şcoala Profesională Tehnică. Prin oraş de la              
Nord – Vest spre Sud – Est se curge râul Cogâlnic. 

Partea mai veche a oraşului, în prezent raionul central, este situată parţial în lunca r. Cogîlnic, 

parţial pe terasa luncii malului drept al râului. 
Treptat, în procesul de dezvoltare a oraşului, construcţiile s-au extins în partea de Nord – Est 

şi Sud – Vest. 
În timpul prezent hotarele oraşului cuprind 1291 ha, incluzând o suprafaţă mare, cu relief 

denivelat. Aceasta într-o mare măsura complică problemele căilor de comunicaţii între raioanele 

oraşului şi ca urmare sarcinile principale au căzut pe străzile: Alexandru cel Bun, Vasile Alecsandri, 

Ştefan cel Mare, Suveranităţii şi Nicolae Iorga. Prin partea centrală a oraşului trece magistrala de 

tranzit Chişinău – Comrat. 
Luând în consideraţie îndepărtarea zonei rezidenţiale de la zona industrială, relieful complicat 

a localităţii, organizarea transportului, sistemei deservirii socio-culturale şi amenajării reţelelor 

inginereşti sunt dezvoltate insuficient şi au nevoie de modificări esenţiale. 
Nivelulu amenajării oraşului din cauza lipsei canalizării pluviale şi situaţiei rele a reţelei de 

drumuri şi străzi se află într-o stare nesatisfăcătoare. 
Scuarurile mici existente şi acelea din partea centrală, nu asigură necesităţile prezente a 

oraşului cu spaţii verzi, iar spaţiile existente nu sunt incluse în sistema generală de amenajare a 

teritoriului. 
În oraş lipseşte o zonare funcţională clară. În zona construibilă s-au inclus un rând de 

intreprinderi şi depozite industriale, cu încălcarea normelor sanitare. 
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Principalele întreprinderi industriale sunt amenajate în partea de Sud – Vest şi Nord – Est a 
oraşului. 

Majoritatea întreprinderilor de comerţ, de deservirea socială, clădirilor social-culturale sunt 
insuficiente după volumul lor, de asemenea nu satisfac gradul normativului de deservire. În 

principal sunt concentrate în centru oraşului, ce aduce la neajusnul lor la periferia oraşului., 
În general se poate de menţionat, că structura de sistematizare existentă posedă neajunsuri 

semnificative şi are nevoie de corectări. 
 

9.2. Propuneri de proiect. 
 
Analiza valorii teritoriilor agricole, care se află la periferia oraşului, şi de asemenea 

rezultatelor cercetărilor tehnico-geologice confirmă direcţionarea dezvoltării teritoriului oraşului cu 

prioritate în lunca r. Cogâlnic. 
Aceasta obligă  trasărea principalelor magistrale de transport luând în vedere transferarea 

fluxurilor transportului de tranzit la drumul de ocolire Chişinău – Giurgiuleşti, marcat la Nord – 
Vest a periferiei oraşului. 

Hotărârile sistematizare arhitecurală şi organizarea funcţională a oraşului sunt bazate pe 

sistematizărea existentă, condiţiile naturale, perspectiva dezvoltării economice şi cerinţelor moderne 

urbanistice. 
Dezvoltarea de perspectivă a oraşului pe perioda de calcul prevede construcţia tehno–

parcului, dezvoltarea continuă a industriei, dezvoltarea turismului etc. 
În acelaşi timp se prevede de înlăturat maximal din zone locuibile construcţiile industriale 

pentru a îmbunătăţi condiţiile igienico – sanitare. 
În cartierele locative din partea centrală a oraşului se prevede construirea în primul rând ale 

clădirilor cu multe etaje (3-5-9 nivele). 
Pentru amenajarea reţelei de transpor sigure, ordonarea cursurilor de transport în oraş, 

micşorarea zgomotului, a fost petrecută diferenţierea reţelelor de străzi şi drumuri. Aceaste măsuri 

vor permite de a îmbunătăţi considerabil condiţiile de trecere a transportului, vor asigura condiţii 

satisfăcătoare pentru organizarea mişcării transportului public. 
Nucleul centrului administrativ rămâine Piaţa Centrală a oraşului. 
În organizarea sistematizării şi reconstrucţiei oraşului rolul important îl joacă sistemul 

spaţiilor verzi. Proiectului Planului General  prevede formarea parcului riveran la r. Cogâlnic cu 

formarea iazului artificial. 
O zonă mare de odihnă se prevede şi pe malul râului, care secţionează povârnişul din partea 

dreaptă a r. Cogâlnic în centrul oraşului, pe care se prevede de a-l  îndrepta, curăţa şi  amenaja. 
Zona sportivă a oraşului va fi amenajată în lunca r. Cogâlnic. Iazul, construcţile sportive şi 

parcul care sunt propuse formează condiţii favorabile pentru ocupaţia cu sportul şi odihna populaţiei 

oraşului. 
 

10.0. Zonele de producere industrială şi agricolă. Unităţi economice 
 

10.1. Analiza situaţiei existente 
 

Oraşul Cimişlia este centrul administrativ al raionului cu acelaşi nume, care este amplasat în 

partea de Sud a Republicii Moldova. 
Complexul industrial al oraşului se constituie din 5 zone industriale, cuprizînd peste 50 

întreprinderi de diferite activităţi economice. 
În prezent or. Cimişlia dispune de un potenţial economic-industrial slab dezvoltat faţă de cel 

de pînă la începutul restructurării economiei şi cuprinde domeniile de activităţi în ramurile 

industriilor: alimentară, construcţie, materialele de construcţie, agricole şi alte (vezi tab. 10.1.1.). 
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Mai multe întreprinderi şi-au stopat activităţile pe diverse motive şi sunt supuse reprofilării-
reorganizării sau lichidării. 

Astfel nu funcţionează: Combinatul de carne „AROMA” SA; secţia de prelucrare a lânei; 

întreprinderea de creştere a vitelor; staţie de reparaţie a tehnice auto; Gospodăria agricolă „Dimitrie 

Cantemir. 
Majoritatea întreprinderilor industriale sunt concentrate în zonele industriale existente. 

Acestea sunt: 
- Zona industrială „EST”; 
- Zona industrială „SUD”; 
- Zona industrială „SUD-VEST”; 
- Zona industrială „NORD”; 
- Zona industrială „CENTRU”. 

Zona industrială „EST” 
Teritoriul compact acestei zone este situat în partea Est a oraşului în preajma staţiilor Decebal 

şi Burebista şi constituie o suprafaţa de peste 27,00 ha. 
Aici cele mai importante din întreprinderi, ce activează, sunt: Fabrica de vinuri „Cimişlia” 

SA; întreprinderea de prelucrare a metalelor „Pluguşor” SA; Uscătoria de fructe şi legume 

„Comedones” SRL; întreprinderea de producere a conservelor „Prodcoop Cimişlia”; fabrica de 
pâine, întreprinderea agroindustrială „DIMTA CT AGRO” SRL şi alte întreprinderi mici de 

producere şi depozitare de diferite domenii de activitate. 
Întreprinderile zonei sunt înzestrate cu accese auto, amenajate şi asigurate cu toate tipurile de 

reţele inginereşti. 
Zona industrială „SUD” 
Zona menţionată este amplasată compact în partea de Sud oraşului Cimişlia dealungul str. 

Nicolaie Iorga şi cuprinde o suprafaţa de peste 5,40 ha. 
Cele mai importante întreprinderi, ce activează la moment în aceasta zonă sunt: SA „Drumuri 

Cimişlia”; ÎM „Apă-Canal”; SRL „Drumuri” şi alte întreprinderi mici de activitate şi servicii. 
Zona industrială „SUD-VEST” 
Întreprinderile din această zonă sunt amplasate ramificat în două grupe din cartierele locative, 

în preajma străzilor: Cetatea Albă şi Vasile Alexandri. Cele mai importante întreprinderi ce 

activează la moment în aceste zone sunt: întreprinderea de prestări service de furnizare a apei şi 

canalizare „Făclia” SRL, întreprinderea de furnizare a gazului „Cimişlia Gaz” SRL; întreprinderea 

de service mecanizate şi agricultara „Servmec” SA; întreprinderea de Stat „Silvcinegetica 

Moldsilva”; ÎS Radiocomunicaţii; ÎCS „Redunion Fenosa” şi SA „Agrofirma Cimişlia”. 
Zona industrială „NORD” 
Întreprinderile aceastei zone sunt  amplasate neuniform dealungul str. Ştefan cel Mare. 
Aici activează la moment următoarele întreprinderi: staţiile de alimentare cu produse 

petroliere şi gaze „Tirex-Petrol” SA şi „Petrom” SRL; Direcţia de protecţie a solurilor şi două 

incubatoare. 
Zona industrială „CENTRU” 
Întreprinderile din această zonă sunt amplasate neuniform prin cartierele locative a oraşului pe 

străzile: Ştefan cel Mare; Suveranităţii; Decebal şi N. Iorga. 
Aici activează întreprinderea de servicii privind transportarea pasagerilor „Cimtrans service” 

SRL; „Bascan Agro-service” SRL; întreprindere de morarit ÎI „V. Negru”, SRL ”Gusti Lux”; 

întreprindere de comerţ şi depozitare a materialelor de construcţie; staţiile de alimentare cu produs 

petroliere şi gaze: „Tirex-Petrol” SA; „Bemol” SRL; „Parstar” SRL; staţii de spălat auto şi service 

tehnice auto; 2 mori şi brutării, ş.a. 
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10.2. Soluţii urbanistice 
 

Porninduse de la analiza situaţiei existente a complexului industrial şi luând în consideraţie 

soluţiile de actualizare a Planului Urbanistic General în condiţiile economiei de piaţă au fost 

elaborate propuneri de amenajare şi amplasare a teritoriilor zonelor industriale. 
Asupra propunerilor s-a consultat cu administraţia locală Cimişlia, în urma cărora au apărut 

unele propuneri, obiecţii şi completări la prezentul proiect. 
Aşa dar, propunerile de sistematizare a oraşului Cimişlia în contextul complexului industrial 

păstrează esenţial structura anterior creată a zonelor industriale care sunt corelate la soluţiile 

urbanistice, ce crează o infrastructură bine determinată. 
După cum s-a menţionat în compartimentul “Date generale” oraşul Cimişlia dispune de 5 

zone industriale situate în intravelanul oraşului, în care se propun următoarele: 
Zona industrială „EST” 
Conform soluţiilor urbanistice aceasta zonă este formată din 2 grupe de întreprinderi compact 

amplasate ţi este divizată de str. Decebal în două subgrupe „NORD” şi „SUD” a zonei. Aici s-au 
format teritorii de rezervă destinate pentru dezvoltarea sectorului de producere şi reamplasarea 

întreprinderilor poluante din zonele locative ale oraşului. 
Suprafaţa terenurilor de rezervă constituie circa 45,50 ha libere de construcţii şi plantaţii. 
Luând în consideraţie faptul, că fosta întreprindere de producere a laptelui şi creşterea vitelor 

şi porcinelor a fost redimensionată în parcele mai mici, şi care se află în apropierea spaţiilor locative 

se propune a se organiza acţiuni de asigurare privind protecţia sanitară-ecologăcă în această zonă 

(ZSP) egală cu 100 m conform normelor în vigoare. 
Întreprinderile nerentabile sau care şi-au stopat activitatea de producere pe motive economice 

se vor reorganiza sau reprofila în alte domenii de producere necesare pentru dezvoltarea economică 

a oraşului. 
Zona industrială „SUD” 
Întreprinderile, amplasate în această zonă în marea activează. Aceasta zonă conform soluţiilor 

urbanistice se propune a se organiza  un parc industrial amplasat dealungul str. N. Iorga până la r. 

Cogâlnic pe teritoriu de rezervă pe o suprafaţă de 40,00 ha, cu reamplasarea gunoiştei în extravelan. 
Tot aici să propus un teren de rezervă cu suprafaţa de 2,00 ha. 

Zona industrială „SUD-VEST” 
Conform soluţiilor Planului Urbanistic General acestă zonă schimbări primordiale de 

structurizare nu se prevăd excepţie prezintă întreprinderile nerentabile, sau care şi-au stopat 
activităţile de producere pe motive economice, ele vor fi supuse reorganizării-replanificării în alte 

domenii de producere necesare pentru dezvoltarea economică a oraşului. 
Din această zonă „NORD” a zonei se propune spre reamplasare: garajele „Agriforma 

Cimişlia” SA din str. Vasile Alexandri, ca fiind amplasată în spaţiul locativ ce nu se conformă 

normativelor snitaro-ecologice. 
Zona industrială „NORD” 
Întreprinderile, amplasate în această zonă în marea majoritate activează fără schimbări 

structurale-urbanistice, excepţie pretzintă întreprinderea de creştere a păsărilor, care actualmente se 
reorganizează - reprofilează.  

Zona industrială „CENTRU” 
Unele întreprinderile din această zonă amplasate neuniform, în interiorul cartierilor locative, 

conform soluţiilor Planului Urbanistic General vor fi propuse conformării întreprinderile care, nu 
corespund normelor sanitaro-ecologice.  

În acest context gospodăria agricolă „Dimitrie Cantemir”, care nu funcţionează va fi supusă 

reamplasării în teritoriul de rezervă industrială.  
. 
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10.3. Concluzii 
 

În conformitate cu studiile de cercetare şi analize, efectuate pe teren şi informaţiile culese 

privind starea existentă a sectorului de producere, majoritate întreprinderilor oraşului au fost 

amplasate şi construite în a.a. 1970-1985 şi nu au suportat schimbări esenţiale în structura 

urbanistică. În proiect s-au determinat graniţele zonelor industriale, teritoriile de rezervă, privind 

dezvoltarea în perspectivă şi date privind asigurarea tehniceă a întreprinderilor existente. De 
asemenea se propun soluţii de reamplasare a întreprinderilor, care nu corespund cerinţelor sanitaro-
ecologice şi urbanistice. 

Date privind întreprinderile existente, indicii tehnico-economici a întreprinderilor propuse 

spre reamplasare şi terenurilor de rezervă sunt prezentate în tab. 10.3.1;10.3.2;10.3.3; 10.3.4. 
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Tabelul 10.3.1 
Explicaţia întreprinderilor 

 

Nr. PG Denumirea  Supra-faţa, 
ha Starea Genul de activitate Notă 

1 2 3 4 5 6 
1-00 Zona industrială «EST»         

1-01 Fabrica de vinuri  "Cimişlia" SA 3,6 existent 
prelucrarea strugurilor şi producerea 
vinului 

funcţionează 

1-02 Fabrica de produse lactate “Cimişlia” SA 2,2 existent producere produselor de panificaţie faza de reorganizare 

1-03 Întreprindere de colectare şi producţie “Consumcoop”Cimişlia 1,8 existent depozitarea produselor alimentare şi 
construcţii 

funcţionează 

1-04 “Punctul de colectare a tutunului” Î.S. 1,1 existent depozitare tutunului funcţionează 
1-05 “Fabrica de vinuri Cimişlia” SA 6,4 existent producerea produselor alcoolice funcţionează 
1-06 “Pluguşor” SA 6,5 existent prelucrare materialelor matalice funcţionează 
1-07 Combinatul de carne "AROMA" SA 2,7 existent   nu funcţionează 
1-08 "Camedones" SRL, uscatorie de fructe şi legume 0,2 existent producere fructelor uscate funcţionează 

1-09 “ProdCoop Cimişlia” Î.C.P. 3 existent 
producerea conservelor de fructe şi 
legume 

funcţionează 

1-10 Fabrica de pâine 0,8 existetnt producere pâinii funcţionează 
1-11 Centru termic 1 existent producere agentului termic funcţionează 

1-12 Secţia situaţii excepţionale Cimişlia 0,1 existent 
protecţie civilă şi asigurare 
antiincendiară 

funcţionează 

1-13 Moara - proprietate privată  0,15 existent producere făinii funcţionează 
1-14 Moara "Сimeltrans – Grup" SRL  0,36 existent producere făinii funcţionează 

1-15 
Întreprindere de depozitare a materialelor de construcţii  
“Construct angro" 

4 existent   funcţionează   

1-16 
“DIMTACT AGRO” SRL întreprindere de producere a 
porcinelor 

3,6 existent creşterea porcinelor funcţionează 

1-17 “DIMTACT AGRO” SRL întreprindere de producere a laptelui 16,5 existent creşterea vitelor de lapte funcţionează 
1-18 “DIMTACT AGRO” SRL întreprindere de creştere a bovinelor  13,2 existent creşterea vitelor de lapte funcţionează 
2-00 Zona industrială «SUD»         
2-01 “Drumuri Cimişlia” SA 1,3 existent întreţinerea şi reparaţia drumurilor funcţionează 
2-02 Direcţia de producţie “APA-CANAL” янв.50 existent servicii comunal locative funcţionează 
2-03 «Drumuri» SA 1,1 existent construire drumurilor şi producerea asfaltului funcţionează 
2-04 Secţia de prelucrare a lânei 0,3 existent prelucrare lânei nu funcţionează 
2-05 Staţie de epurare 4 existent epurare apelor menajere funcţionează 
2-06 Gunoişte menajeră 2,5 existent stocare gunoiului menajer funcţionează  
2-07 Î.I. “IURIE RAILEANU” 0,95 existent depozitare funcţionează 
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1 2 3 4 5 6 
3-00 Zona industrială “SUD-VEST”         

3-01 “Faclia” SRL 0,39 existent 
prestări servicii de furnizarea apei şi 
canalizaţiei şi construcţii 

funcţionează 

3-02 “Repcon Cim” SA 1,7 existent 
prestări servicii de construire civile şi 
industriale 

funcţionează 

3-03 Staţie de deservire tehnică “Roto SecAuto” SRL 0,12 existent 
prestări servicii tehnice auto de 
reparaţie funcţionează 

3-04 “Cimişlia Gaz” SRL Lot nr.1 0,85 existent 
prestări service de lucrări în construcţii 
şi montaj 

funcţionează 

3-05 “Cimişlia Gaz” SRL Lot nr.2 secţia transport şi depozitare 0,26 existent distribuirea şi realizare gazului natural funcţionează 

3-06 “Salinschi Natalia” P.F. 0,8 existent 
producerea şi depozitarea materialelor 
de construcţie 

funcţionează 

3-07 Depozit de materiale 0,2 existent depozitare materialelor funcţionează 
3-08 “Electrocon” SA 0,4 existent depozitarea materialelor şi garaje funcţionează 

3-09 “Servmec”SA 0,85 existent 
service mecanizate şi agricultură. 
Depozitare chimicalelor şi produse 
alimentare agricole 

funcţionează 

3-10 Î.S. “Silv cinegetica Moldsilva” SA 0,8 existent 
depozitarea produselor lemnoase şi 
garaje 

funcţionează 

3-11 Î.S. “Radiocomunicaţii Cimişlia” 2,4 existent service radiocomunicaţii funcţionează 
3-12 Gospodărie ţaranească 0,9 existent depozitare şi garaje tehnico-agricolă funcţionează 
3-13 Garajele “Agrofirma Cimişlia” SA 1,2 existent garaje şi depozit funcţionează  

3-14 SA “Agrofirma Cimişlia” 7,5 existent 
garaje şi depozitare materialelor cu 
destinaţie agricolă 

funcţionează 

3-15 “Staţie electrică 110/35 kW Union Fenosa Red SUD  0,7 existent curentului electric şi transformare funcţionează 
3-16 Î.C.S. “RED UNION FENOSA” 1,6 existent prestări service electrice funcţionează 
4-00 Zona industrială “NORD”         
4-01 Staţie de testare auto 0,3 constr. service tehnice auto faza de construire 
4-02 Direcţia protecţie a solurilor 2 existent   funcţionează 
4-03 Şcoala profesională, gospodărie didactică 1,2 existent depozit şi garaje funcţionează 
4-04 Incubator SRL “CIBACON” 0,36 existent   funcţionează 
4-05 Incubator SRL “VIRGINIZ Bulat” 1,8 existent   funcţionează 
4-06 Staţie de alimentare a produse petroliere “Petrom” SRL 0,12 existent comercializare produselor petroliere funcţionează 
4-07 Staţie de alimentare cu produse petroliere “Tirex Petrol” SA 0,4 existent comercializarea produselor petroliere funcţionează 

4-08 Întreprindere de creştere a păsărilor SRL “INTERVENCOM” 15 existent activităţii de produsere agroindustrială 
nu funcţionează, 
reorganizare 
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1 2 3 4 5 6 
5-00 Zona industrială “CENTRU”         

5-01 Gospodăria agricolă Dimitrie Cantemir 2,8 existent 
redemensionare în diferite loturi de 
activitate 

funcţionează 

5-02 “Bascan agro” SRL 0,8 existent service de morarit funcţionează 
5-03 “CIMTRANS SERVICE” SRL 2,2 existent transportarea pasagerilor funcţionează 
5-04 Î.I. “Negru Victor” 0,3 existent producere pâinii şi activităţi de morarit funcţionează 
5-05 Staţie de reparaţie a tehnicii 0,9 existent service tehnice auto nu funcţionează 

5-06 Întreprindere de depozitare şi comerţ  "Gusti Lux SRL" 0,18 existent 
depozitarea şi comercializarea 
materialelor de construcţie 

funcţionează 

5-07 Gater ÎI "Medtprof Răilenu  0,12 existent depozitare nu funcţionează 
5-08 Staţie de alimentare cu produse petroliere SA “Tirex Petrol” 0,16 existent comercializarea produselor petroliere funcţionează 
5-09 Staţie de deservire tehnico-auto şi spălătorie 0,1 existent service tehnice auto funcţionează 

5-10 Întreprindere de producere şi depozitare               “Piramida” 
SRL 

0,2 existent producere şi comercializarea 
materialelor de construcţie 

funcţionează 

5-11 Staţie de alimentare cu produse petroliere “Parstar” SRL 0,2 existent comercializarea produselor petroliere funcţionează  
5-12 Staţie de alimentare cu produse petroliere “Bemol” SRL 0,12 existent comercializarea produselor petroliere funcţionează  
5-13 Autoservice piese auto  0,06 existent service tehnice auto funcţionează  
5-14 Spălătorie auto 0,06 existent service tehnice auto funcţionează  
5-15 Rezervor de apă cu staţie de pompare  “ÎM Apă Canal  1,3 existent   funcţionează 
5-16 Brutărie ÎI Elena Pleşca  0,25 existent producere pâinii funcţionează 
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Tabelul 10.3.2 
Borderoul privind indicii tehnico-economici a întreprinderilor industriale amplasate în or. Cimişlia 

 

Nr. 
PG Denumirea 

Volumul 
de 

producere 
pe an 

Numărul 
de 

lucrători, 
om 

Suprafa-ţa 
terenului, 

ha 

Asigurare tehnică 

Notă Apa/  Electricitatea, 
kW, putere 
instalată 

Căldură, kkal Gaz, 
m3/h Canal, m3/zi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1-00 Zona industrială «EST»                 

1-01 Fabrica de vinuri  "Cimişlia" SA 
10 000 t 
sezon 15 3,6 

fântână 
arteziană /-   

centru termic 
autonom pe gaze 0,98 funcţionează 

1-02 
Fabrica de produse lactate “Cimişlia” 
SA 

- 25 2,2 
fântână 

arteziană /- 
transformator 

electric 250 kW 
centru termic 

autonom pe gaze 
0,84 

faza de 
reorganizare 

1-03 
Întreprindere de colectare şi producţie 
"Consumcoop" Cimişlia 

- 15 1,8 
fântână/ 
lipseşte 

5 soba - funcţionează 

1-04 «Punctul de colectare a tutunului» Î.S. - 5 1,1 
fântână / 
lipseşte 

5 - - funcţionează 

1-05 
“Fabrica de vinuri Cimişlia” SA 
"Ciubacon"  

 40 000 t/an  35 6,4 
fântână debit 

19/- 
  

centru termic 
autonom pe gaze 

7 funcţionează 

1-06 “Pluguşor” SA BEC  20 t/lună 25 6,5 3,0 /2,5 200 
centru termic 

autonom pe gaze 0,5 funcţionează 

1-07 Combinatul de carne "AROMA" SA     2,7     
Centru termic 

autonom pe carbine 
- nu funcţionează 

1-08 
"Camedones" SRL, uscatorie de fructe 
şi legume 

160 t/an  15 (70 sezon) 0,2 fântână /hazna 36 
centru termic 

autonom pe gaze 
12 funcţionează 

1-09 “ProdCoop Cimişlia” Î.C.P. 
3,5 mln.  
lei /an  

30 (50 sezon) 3 
3 fântâni 

arteziane /- 

2 transfor-matoare 
a cîte 630 şi 

 400 kVA 

centru termic 
autonom pe gaze 

1,2 funcţionează 

1-10 Fabrica de pâine 0,50 t/an  10 0,8 
fântână 

arteziană /- 
40 - 0,5 funcţionează 

1-11 Centrala termică a fabricii de vinuri 
Cimişlia 

-   1         funcţionează 

1-12 Secţia situaţii excepţionale Cimişlia - 25 0,1 adusa /- 5 
centru termic 

autonom pe gaze 
0,5 funcţionează 

1-14 Moara "Cimeltrans- Grup" SRL  
12 t/zi la 
comandă 8 0,3 fântână /hazna 80 - 0,14 funcţionează 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-15 
Întreprindere de depozitare a 
materialelor de construcţii  “Ghiocel 
Negru” SRL 

  4 Datele lipseşte 0,19 funcţionează 

1-16 
“DIMTACT AGRO” SRL întreprindere 
de producere a porcinelor     3,6 Datele lipseşte   funcţionează 

1-17 
“DIMTACT AGRO” SRL întreprindere 
de producere a laptelui 

    16,50 Datele lipseşte   funcţionează 

1-18 
“DIMTACT AGRO” SRL de creştere a 
bovinelor  

  13,20 Datele lipseşte   

2-00 Zona industrială «SUD»                 
2-01 “Drumuri Cimişlia” SA 5 mln. lei/an 54 1,3 fântână /hazna 25 şobă - funcţionează 
2-02 Direcţia de producţie “APA-CANAL”     1,7         funcţionează 

2-03 «Drumuri» SA 
2,60 mln. 

lei/an 
75 1,1 fântână /hazna 30 

centru termic 
autonom pe gaze 

- funcţionează 

2-04 Secţia de prelucrare a lânei     0,3         nu funcţionează 
2-05 Staţie de epurare     4         funcţionează 
2-06 Gunoişte menajeră     2,5         funcţionează 
2-07 ÎI "Iurie Răileanu"    0,95 Datele lipseşte  funcţionează  
3-00 Zona industrială “SUD-VEST”                 

3-01 “Faclia” SRL 
1,5 mln. 

lei/an 
7 0,39 0,03 /hazna 5 

centru termic 
autonom pe gaze 

0,4 funcţionează 

3-02 “Repcon Cim” SA 24 mln. lei/an 30 1,7 20 /- 20 20 0,45 funţionează 

3-03 
Staţie de deservire tehnică “Roto 
SecAuto” SRL 

2,5 mln. 
lei/an 7 0,12 0,50 /0,4 50 şobă 0,04 funţionează 

3-04 “Cimişlia Gaz” SRL Lot nr.1 
3,0 mkn. 

lei/an 
30 0,85 5,0 /4,5 6 

centru termic 
autonom pe gaze 

0,5 funcţionează 

3-05 
“Cimişlia Gaz” SRL Lot nr.2 secţia 
transport şi depozitare 

  15 0,26 0,50 /- 2 şobă - funcţionează 

3-06 “Salinschi Natalia” P.F. 
1,50 mln. 

lei/an 
4 0,8 

rezervor 9,0 
/hazna 

50 convector electric 0,014 funcţionează 

3-07 Depozit de materiale - 2 0,2 - - - - funcţionează 
3-08 “Electrocon” SA - 5 0,4 - - - - funcţionează 

3-09 “Servmec”SA 
0,86 mln. 

lei/an 
20 0,85 0,10 /hazna 2 şobă - funcţionează 

3-10 Î.S. “Silv cinegetica Moldsilva” SA 1,5 mln. 
lei/an 

15 0,8 fântână /hazna 2 şobă - funcţionează 

3-11 Î.S. “Radiocomunicaţii Cimişlia”     2,4 Datele lipseşte funcţionează 
3-12 Gospodărie ţaranească   5 0,8         funcţionează 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3-13 Garajele “Agrofirma Cimişlia” SA 
1,20 mln. 

lei/an 
25 1,2 fântână /hazna 10 şobă - funcţionează 

3-14 SA “Agrofirma Cimişlia” - - 7,5 Datele lipseşte funcţionează 

3-15 
“Staţie electrică 110/35 kW RED SUD 
Union Fenosa  

- - 0,7 - - - - funcţionează 

3-16 Î.C.S. “RED UNION FENOSA” - 20 160 0,50 /fântână 20 şobă electrică - funcţionează 
4-00 Zona industrială “NORD”                 

4-01 Staţie de testare auto - - 0,3 - - - - 
faza de 

construire 
4-02 Direcţia protecţie a solurilor - - 2 - - - - funcţionează 

4-03 
Şcoala profesională, gospodărie 
didactică 

- - 1,2 - - - - funcţionează 

4-04 Incubator SRL “CIBACON” 
0,50 mln. 

lei/an 
2 0,36 - 30 /- - - funcţionează 

4-05 Incubator SRL “VIRGINIZ Bulat” - - 1,8 Datele lipseşte - funcţionează 

4-06 
Staţie de alimentare a produse 
petroliere “Petrom” SRL 

100 alimen-
tar pe zi 

5 0,19 adusa /hazna 15 şobă electrică - funcţionează 

4-07 
Staţie de alimentare cu produse 
petroliere “Tirex Petrol” SA 

100 alimen-
tar pe zi 

6 0,4 adusa /hazna 15 şobă electrică - funcţionează 

4-08 
Întreprindere de creştere a păsărilor 
SRL “INTERVECOM” - - 15 - - - - 

nu funcţionează, 
redimensionare 

5-00 Zona industrială “CENTRU”                 

5-01 Gospodăria agricolă Dimitrie Cantemir - - 2,8 - - - - 
nu funcţionează, 
redimensionare 

5-02 “Bascan agro” SRL 
14 t/zi la 
comandă 

10 0,8 0,20 /0,20 30 - - funcţionează 

5-03 “CIMTRANS SERVICE” SRL 
1,5 mln. 

lei/an 
15 2,2 0,20 /0,20 2 şobă - funcţionează 

5-04 Î.I. “Negru Victor” 
0,60 t/zi la 
comandă 

12 0,3 1,0 /hazna 60 
de la procesul 

tehnologic 
7 funcţionează 

5-05 Staţie de reparaţie a tehnicii - - 0,7 - - - - nu funcţionează 

5-06 
Întreprindere de depozitare şi comerţ               
“Gusti Lux" SRL 

1,5 mln. 
lei/an 

10 0,18 2,0 /1,8 9,9 
centr. Termică şobă 

electrică 
- funcţionează 

5-07 Gater ÎI "Mediprof Răileanu - - 0,12 - Datele lipsesc  funcţionează 

5-08 Staţie de alimentare cu produse 
petroliere SA “Tirex Petrol” 

100 
alimentar/zi 

4 0,2 adusa /hazna 15 şobă electrică - funcţionează 

5-09 
Staţie de deservire tehnico-auto şi 
spălătorie 

1,8 mln. 
lei/an 

4 0,1 10,0 /hazna 25 şobă electrică - funcţionează 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-10 
Întreprindere de producere şi depo-
zitare “Piramida” SRL 

12 mln. lei/an 10 0,2 0,15 /0,15 5 
centru termic 

autonom pe gaze 
0,5 funcţionează 

5-11 
Staţie de alimentare cu produse 
petroliere “Parstar” SRL 

100 
alimentar/zi 

5 0,2 adusa /hazna 10 şobă electrică - funcţionează 

5-12 
Staţie de alimentare cu produse 
petroliere “Bemol” SRL 

100 
alimentar/zi 5 0,7 adusa /hazna 10 şobă electrică - funcţionează 

5-13 Autoservice piese auto  
0,80 mln. 

lei/an 
3 0,06 adusa /hazna 5 şobă electrică - funcţionează 

5-14 Spălătorie auto 
0,25 mln. 

lei/an 
3 0,06 10 /hazna 2 - - funcţionează 

5-15 
Rezervor de apă cu staţie de pompare  
ÎM “Apă-Canal” 

  - 1,3 - - - - funcţionează 

5-16  Brutărie ÎI Elena Pleşca  
0,50 mln. 

lei/an 
5 0,25 3,0/1,0 10 - - funcţionează 
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Tabelul 10.3.3 
Lista întreprinderilor industriale propuse spre reamplasare sau reorganizare 

 

Nr. P/G Denumirea întreprinderilor Suprafaţa 
ocupată, ha Locul amplasării Argumente de reamplasare sau 

reorganizare 
Locul posibil de 

amplasare 
1 2 3 4 5 6 

3-00 Zona industrială “Sud-Vest”          

3-19 Garaje “Agrofirma Cimişlia” 1,2 
Adiacent cu spaţiul 

lo-cative din str. 
Vasile Alexandri 

Nu se conforma nor-melor sanitaro-
ecolo-gice de protecţie 

Se propune a fi 
reamplasat pe 

teritoriul aferent a SA 
“Agrofirma Cimişlia” 

poz.3-14 
5-00 Zona industrială “Centru”     

5-01 Gospodăria agricolă Dimitrie Cantemir 2,8 
Adiacent cu spaţiul 

lo-cative din str. 
Suvera-nităţii 

Nu se conforma nor-melor sanitaro-
ecolo-gice de protecţie şi conform 

Planului Urbanistic General în acest 
loc se prevede trasarea de perspective 

cu organizarea zonei verzi 

Se propune a fi 
reamplasat în zona 
industrială “EST” pe 
teritoriul de rezerva 

R4 
2-00 Zona industrială “Sud”     

2-06 Gunoiştea  2,5 
Adiacent cu spaţiul 

lo-cative din str. 
Nicolae Iorga 

Nu se conforma nor-melor sanitaro-
ecolo-gice de protecţie şi conform 

Planului Urbanistic General în acest 
loc se prevede organizarea parcului 

industrial 

Se propune a fi 
reamplasat în 

extravelan 
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Tabelul 10.3.4  
Borderoul terenurilor privind dezvoltarea de perspectiva a complexului industrial 

 
Nr. teren 

de 
rezervă 

Zona şi locul amplasării a 
terenului 

Suprafaţa 
terenului, 

ha 

Starea actuală a 
terenului 

Echiparea tehnică a terenului Zona sanitară Destinaţia terenului  

1 2 3 4 5 6 7 
1-00 Zona industrială «EST»          
R1 Între str. Burebista şi drumul de 

centura 
19,5 Liber de construcţii. 

Actualmente pământ 
arabil 

De la reţelele tehnice a grupului 
de întreprinderi 

50- 100 Pentru dezvoltarea 
complexului industrial de 
perspectivă a oraşului în 
diferite domenii de producere 

R2 Între str. Burebista şi drumul de 
centura şi str. Bucovinei 

6 Liber de construcţii. 
Actualmente pământ 

arabil 

De la reţelele tehnice a grupului 
de întreprinderi a zonei 

50- 100 Pentru dezvoltarea 
complexului industrial de 
perspectivă a  oraşului în 
diferite domenii de producere 

R3 Lângă străzile Burebista şi drumul 
de ocolire 

7,5 Liber de construcţii. 
Actualmente pământ 

arabil 

De la reţelele tehnice a grupului 
de întreprinderi a zonei 

50- 100 Pentru dezvoltarea 
complexului industrial de 
perspectivă a  oraşului în 
diferite domenii de producere 

R4 La intersecţia drumurilor de 
perspectiva – str. Mihai Viteazu 

2,5 Liber de construcţii. 
Actualmente pământ 

arabil 

Reţelele tehnice lipsesc 100 - 300 Pentru dezvoltarea de 
perspectivă a complexului 
agroindustrial al oraşului 

R5 La intersecţia drumurilor de 
perspective – str. Mihai Viteazu şi 
drumul de centură 

10 Liber de construcţii. 
Actualmente parţial 

nearabil 

Reţelele tehnice lipsesc 100 - 300 Pentru dezvoltarea de 
perspectivă a complexului 
industrial al oraşului 

  Total: 45,5     
2-00 Zona industrială «SUD»      
R1 Între str. Nicolae Iorga, r. Cogâlnic şi 

drumul de centura 
40 Liber de construcţii. 

Parţial este ocupat de 
gunoişte 

De la reţelele tehnice a grupului 
de întreprinderi a zonei 

50- 100  Pentru organizarea parcului 
industrial  

R2 La intersecţia str. Nicolae Iorga şi 
drumul de centură 

2 Liber de construcţii, 
nearabil 

De la reţelele tehnice a grupului 
de întreprinderi a zonei 

50 – 100  Pentru dezvoltarea 
complexului de perspectivă a 
oraşului în diferite domenii de 

producere  
  Total: 32     
  În total pe zone: 87,50        
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11.0. Căi de comunicaţie şi transport 
 

11.1. Introducere 
 

Structura urbanistică a oraşului Cimişlia este reprezentată de un sistem, care poate fi divizat în 

cîteva sectoare de sistematizare, de amplasarea cărora depinde în mare măsură asigurarea cu 

transport.  
Factorii de bază care influenţează asupra reţelei de drumuri şi străzi sunt condiţiile naturale şi 

landşaftologice, elementele infrastructurii edilitare la care pot fi atribuite trasarea străzilor 

magistrale existente, serviciul de întreţinere a căii ferate, precum şi prezenţa principalelor obiecte 

din complexul energetic şi de producere.  
Toate acestea într-o oarecare măsură a complicat organizarea fiabilă a legăturilor de transport 

între elementele structurii mediului urban.  
Astfel, pentru stabilirea legăturilor dintre raionul Centru şi celelalte raioane amplasate la 

periferie, precum şi între sectoarele oraşului, un obstacol serios este lipsa cîtorva străzi de legătură 

şi prezenţa construcţiilor unietajate învechite.  
Aceşti factori au influenţat şi la formarea Schemei reţelei de drumuri şi străzi, care s-a format 

după principiul radial. Raionul Centru stabileşte legături de transport cu celelalte sectoare prin 

intermediul străzilor: Ştefan cel Mare, Nicolae Iorga, Decebal, Suveranităţii, Vasile Alexandri, 

Gheorghe Cojbuc, Mihai Eminescu, Alexandru cel Bun, Cetatea Alba ca urmare centrul oraşului 

este tranzitat de fluxul de transport interrurban şi exterior, ceea ce contribuie la supraîncărcarea 

reţelei de drumuri şi străzi, în deosebi a centrului oraşului.  
Actualmente este necesar de a construi centura de ocolire a oraşului  şi de a reorganiza 

Schema existentă "radială" în "radială de centură" sau concentrică. Finisarea formării centurii 
interne a magistralei va permite într-o oarecare măsură de a a evacua fluxul transportului din zona 

Centru a oraşului şi accesul liber spre obiectivele amplasate în această zonă. Stabilirea legăturilor de 

transport între raioanele de la periferia oraşului poate fi realizată datorită construcţiei centurii – de 
ocolire.  

Centura a II de ocolire are menirea de a reorienta fluxul transportului în direcţiile necesare, şi 

permite minimizarea timpului necesar pentru transportarea pasagerilor.  
Centura – II de ocolire se formează pe baza drumurilor de ocolire noi: magistrala Chişinău – 

Giurgiuleşti (M3), centura de nord-est şi sud-est a or. Cimişlia, precum şi noul segment de sud-vest 
al drumului ce leagă magistrala M3 şi R3.  

Astfel, Schema reţelei de drumuri şi străzi deja formată va permite formarea sistemului 

concentric, care va contribui la soluţionarea optimă a problemelor ce ţin de transport pe măsura 

realizării lor pe etape.  
 

11.2. Reţeaua de drumuri şi străzi 
 
Structura de sistematizare a oraşului s-a format după principiul schemei dreptunghiulare 

formată din cartiere cu case unietajate cu lăţimea medie 100 x120m, care pînă în prezent nu a suferit 

modificări.   
Ţinînd cont de sporirea nivelului de motorizare din ultimii ani, schimbările în structura 

transportului public, numărul călătoriilor de afaceri, şi în special, cele ce ţin de activitatea 

comercială a populaţiei, reţeaua de drumuri şi străzi existentă cu capacitatea de trecere şi parametrii 

tehnici minimi nu corespunde cerinţelor contemporane.  
Situaţia se agravează şi din cauza lipsei posibilităţilor alternative a legăturilor de transport, 

ceea ce contribuie la formarea în centrul oraşului a fluxului de transport interrurban în tranzit, care 

constituie aproximativ 60%.  
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Reieşind din cele expuse se poate constata că, magistralele din centrul oraşului, care sunt 

prevăzute pentru stabilirea legăturile cu sectoarele de la periferie, nu corespund funcţiilor sale şi 

necesită reconstrucţie cu aducerea parametrilor tehnici în corespundere cu normativele în vigoare. 
Ca urmare, str. Ştefan cel Mare, fiind strada principală a oraşului, generează fluxurile cele mai mari 

a transportului şi de pasageri. Într-o măsură mai mică această situaţie similară se înregistrează şi pe 

alte străzi.  
Numărul mic de parcări amenajate, "platformele de staţionare" pentru staţionarea 

transportului public, calitatea îmbrăcămintei rigide, lipsa intersecţiilor dirijate şi a trecerilor pentru 

pietoni contribuie la reducerea  capacităţii de trecere a reţelei de drumuri şi străzi, formarea 
ambuteiajelor, impurificarea aerului cu gaze, etc., precum şi la sporirea numărului de accidente 

rutiere.  
Reţeaua de drumuri şi străzi în limitele hotarelor examinate este reprezentată de străzi ce 

corespund diferitor clase reieşind din funcţiile îndeplinite: 
A.-  magistrale de importanţă orăşenească str. Ştefan cel Mare – conform importanţei 

funcţionale este magistrală, care paralel este strada principală a oraşului, de asemenea, conform 

funcţiei îndeplinite la astfel de magistrale se referă şi străzile N. Iorga, Alexandru cel Bun, 
Suveranitaţii, Decebal, Cetatea Alba. Cu toate acestea, pe unele segmente parametrii acestor străzi 

nu corespund normativelor în vigoare şi necesită reparaţie. 
B.- străzi de importanţă raională. La ele se referă străzile Mihai Eminescu, M. Viteazul, 

Vasile Alexandri, Mihail Cogolnicianu, Cogîlnicului, Traian, P. Rareş - aceste străzi nu corespund 

totalmente normativelor în vigoare şi necesită reparaţie.  
C - străzi de importanţă locală.  
              

Parametrii străzilor 
Tabelul 11.2.1. 

Parametrii tehnici al principalelor străzi 
                                                                                     

Nr.  
d/o Denumirea străzilor Lungimea, 

km 

Lăţimea părţii 
carosabile, 

m 

Lăţimea 
trotuarelor, 

m 

Tipul îmbrăcă- 
mintei 

1. Mihai  Viteazul 3,100 7 - pietriş 
2. Decebal 3,550 7 1,80 asfalt 
3. N. Iorga 2,077 6 1,60 asfalt 
4. Al. cel Bun 3,790 7 - asfalt 
5. Cetatea Alba 1,612 12 1,60 asfalt 
6. Ştefan cel Mare 2,542 9,5 1,86 asfalt 
7. M. Eminescu 1,550 6 - asfalt 
8. V. Alexandri 2,015 6 - asfalt 

9. Traian 2,480 5 - 
Fără îmbrăcăminte 

rigidă 
10. Constantin Stere 1,150 6 1,60 asfalt 

11. Cehov 1,426 6 - 
Fără îmbrăcăminte 

rigidă 
12. Sergei Lazo 0,713 6 1,60 asfalt 

13. Petru Rareş 1,250 6 - 
Fără îmbrăcăminte 

rigidă 
 

Analiza structurii existente a reţelei de drumuri şi străzi şi compararea ritmurilor de 

dezvoltare cu deciziile planului urbanistic general în vigoare permit de e deduce următoarea 

concluzie: - lungimea reţelei străzilor magistrale nu corespunde normativelor în vigoare, un şir de 

străzi şi drumuri cu rol important în schema anterioară a transportului nu au  fost  realizate, ceea ce 

ca urmare a contribuit la supraîncărcarea străzilor Şt. cel Mare, N. Iorga, Suveranitaţii, Decebal, etc. 

De asemenea accesul transportului în zona centrală a raionului se realizează pe toată reţeaua de 

drumuri străzile de importanţă locală, parametrii cărora nu corespund normativelor tehnice.  
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Circulaţia fluxului de transport şi încărcătura reţelei de magistrale 
  
Pentru stabilirea corespunderii fluxului de transport pe teritoriul oraşului, în martie 2009 au 

fost efectuate investigaţii ale transportului. Aceste investigaţii includeau: măsurarea intensităţii 

circulaţiei cu îndeplinirea fişelor corespunzătoare conform tipului transportului pe 8 segmente în 

"orele de vîrf". 
Pentru perioada actuală se înregistrează schimbări în structura fluxului transportului ce ţin de 

sporirea cotei autovehiculelor şi reducerea cotei autocamioanelor, această schimbare fiind 

condiţionată de situaţia socio-economică. Conform măsurătorilor, cota transportului marfar, în zona 

centru nu depăşeşte 32-35% şi revine str. Ştefan cel Mare şi Alexandru cel Bun.  
Compararea încărcăturii reale a străzilor cu capacitatea de trecere calculată a lor permite 

stabilirea nivelului încărcăturii, rezervele şi limita capacităţii de trecere.  
În tab. 11.2.2 este reflectată intensitatea circulaţiei transportului, după tipuri, pe principalele 

magistrale ale oraşului. 
Tabelul  11.2.2 

Intensitatea circulaţiei transportului pe principalele magistrale ale oraşului 
(numărul automobilelor în "orele de vîrf") 

 

Denumirea străzilor auto-
turisme 

maxi 
- taxi 

autoca-
mioane 
pînă la 
3tone 

autoca-
mioane  
3-5 tone 

autoca-
mioane 
peste  
5 tone 

autobuze Total 

Suverănătăţii 
postul 1(în oraş) 

174 44 18 5 14 5 260 

Suverănătăţii 
postul 2 (din oraş ) 

202 60 9 20 63 5 359 

Suverănătăţii 
postul 3 (în centru) 

190 48 12 10 28 - 288 

Suverănătăţii 
postul 4 (din centru) 

171 36 18 5 14 - 244 

Şt. cel Mare 
(din centru) postul 5 

116 12 6 - - 3 137 

Şt. cel Mare 
(în centru) postul 6 

90 14 - - - 3 107 

Şt. cel Mare 
(în oraş) postul 7 

96 40 - 20 56 10 222 

Şt. cel Mare 
(din oraş) postul 8 

108 28 12 20 42 20 230 

Al. cel Bun 
(în oraş) p.9 

12 4 - - 14 10 40 

Al. cel Bun 
(în oraş) p.10 16 4 - - - 10 30 

V. Alexandri 
(din oraş) p.11 

12 2 - - - - 14 

V. Alexandri 
(din oraş) p.12 

14 - - - - - 14 

Cetatea Alba 
(din oraş)       p. 13 

82 24 9 5 35 - 155 

Cetatea Alba 
(în oraş) p. 14 

90 16 6 20 14 - 146 

N. Iorga 
(din oraş)      p. 15 

62 12 2 20 - - 96 

N. Iorga 
(în oraş) p. 16 

64 6 3 10 7 - 90 
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Trebuie de menţionat faptul că străzile în zona centrală a oraşului sunt supraîncărcate. Această 

situaţie se datoreşte faptului ca nu au fost construite un şir de magistrale, stipulate în planul 

urbanistic general anterior.  
Nivelul de motorizare, care în prezent constitue 160 autoturisme la 1 mie locuitori, ca urmare 

numărul unităţilor de transport anual sporeşte de la 3,3-6,5%.  
Insuficienţa parcărilor amenajate contribuie la parcarea transportului auto de-a lungul benzilor 

de circulaţie, astfel contribuind la reducerea capacităţii de trecere a lor, şi, ca urmare, reduce nivelul 

securităţii traficului.  
 

Organizarea circulaţiei şi securitatea circulaţie pe magistralele oraşului 
 

În situaţia creată, cînd reţeaua de drumuri şi străzi trebuie să corespundă normativelor ce ţin 

de capacitatea de trecere a transportului şi a pietonilor, o deosebită atenţie trebuie acordată 

organizării circulaţiei. În oraşul Cimişlia nu este organizată circulaţia cu sens unic.  
Reieşind din parametrii tehnici al reţelei de drumuri şi străzi din centrul oraşului este oportun 

de a:  
- utiliza raţional benzile părţii carosabile; 
- actualmente principalul element de dirijare a circulaţiei în oraş este  autodirijarea 

intersecţiilor conform regulilor de circulaţie, ceea ce face posibil într-o oarecare măsură de a dirija 

circulaţia şi a  reduce viteza deplasării transportului.  
Deoarece nu au fost respectate prevederile planului general anterior, şi nu au fost construite 

un şir de magistrale, actualmente reţeaua de drumuri şi străzi este supraîncărcată.  
În urma analizei situaţiei privind numărul accidentelor rutiere în perioada anului precedent au 

fost stabilite locurile cu pericol de accidente rutiere în or. Cimişlia. Astfel de puncte sunt intersecţia 

str. Ştefan cel Mare, şi Alexandru cel Bun, străzile Barbu Lăutaru şi Suveranitaţii, precum şi str. 

Cetatea Alba. 
De asemenea, în apropierea gării auto sunt insuficiente locuri amenajate pentru parcare, şi 

lipseşte iluminarea stradală pe unele străzi. Este necesară marcarea nouă a străzilor.  
 

Parcări, parkinguri şi garaje 
 
Pe teritoriul oraşului Cimişlia aproximativ 245 unităţi de transport sunt păstrate în garajele 

capitale, iar celelalte – în sectorul privat.  
Trebuie de menţionat că, prezenţa obiectivelor publice şi comerciale în centrul oraşului atrag 

mult transport, şi reieşind din lipsa parcărilor în timpul zilei practic toate străzile, inclusiv şi cele 

magistrale sunt folosite ca parcări provizorii. Ca urmare, se reduce capacitatea de trecere a străzilor, 

circulaţia transportului devine dificilă, sunt create condiţii pentru accidentele rutiere, etc.  
Conform planului general pentru perioada de calcul, este oportun de a găsi locuri pentru 

păstrarea de scurtă durată a transportului auto, a se prevedea construcţia parcărilor.  
 

Transportul urban de pasageri 
 
În oraşul Cimişlia traficul de pasageri este asigurat de maxi-taxi şi pe măsura necesităţii de 

autobuse. Cinci rute fac legătură între sectoarele rezidenţiale  şi de producere avînd direcţia de la 

nord spre sud şi de la vest spre est. Toate rutele trec prin centrul oraşului. Din cauza lipsei străzilor a 

căror parametri tehnici să corespundă traficului transportului public, nu toate rutele dispun de străzi 

de acces în cazul situaţiilor excepţionale.  
Transportul periferic 

 
Transportul periferic în oraşul Cimişlia este reprezentat de un singur tip de transport – auto, 

care asigură principalele legăturile de transport şi economice ale oraşului cu suburbiile, localităţile 

rurale, oraşele mari ale republicii, ţărilor CSI şi ale Europei de Vest.  
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Transportul auto 
 

Legăturile de transport internaţionale, interurbane, republicane şi economice a or. Cimişlia 

sunt asigurate de o reţea relativ densă de drumuri naţionale, internaţionale şi republicane.  
În tab. 11.2.3 este reflectată caracteristica drumurilor pe segmentele ce traversează zona de 

influenţă a or. Cimişlia.  
Tabelul 11.2.3 

Caracteristica drumurilor naţionale aderente or. Cimişlia 
 

Tipul 
drumu 

lui 

Denumirea 
 drumului 

Impor-
tanţa 

drumului 

Parametrii drumurilor 
Lăţimea 
terasa-

mentului 
drumului 

(м) 

Lăţimea 
părţii 

carosabile 
(m) 

Tipul îmbr. 
 

Intensitatea 
fluxului/zi 

М3 
Chişinău 
Cimişlia 

Giurgiuleşti 

interna-
ţional 

10,0- 
16,25 
24,5 

11,0- 
17,0 

asfalt-beton 5169 

R3 
Chişinău 
Cimişlia 

Basarabeasca 
repub. 

10,0 
12,0 

6,0-7,0 asfalt-beton 1348 

R26 
Tiraspol 
Căuşeni 
Cimişlia 

repub. 
10,0 
12,0 
15,0 

7-9-11,25 asfalt-beton 2251 

R47 
Cimişlia 
-Iargara 

Sărata Nouă 
repub. 

10,0 
12,0 
15,0 

7-9-11,25 asfalt-beton 1903 

 
În oraşul Cimişlia funcţionează gara auto, care asigură legăturile de transport pe întreg 

teritoriul republicii, precum şi traficul interrurban şi internaţional de pasageri şi mărfuri, informaţia 

necesară este reflectată în tab. 11.2.4; 11.2.5. 
 Tabelul 11.2.4. 

 

Denumirea rutei Direcţia 
(numărul) 

Rutele 
(numărul) 

Suburbane 12 18 

Interurbane 3 5 

Internaţionale 17 18 

În tranzit 56 122 

 
Tabelul 11.2.5. 

Caracterizarea activităţii gării auto a or. Cimişlia (traficul de pasageri) 
 

Denumirea Anul 
2006. 

Anul 
2007г. 

Anul 
2008г. 

Numărul pasagerilor transportaţi 
(oam) 

74 065 101 053 103 704 

 
Traficul inrerurban de pasageri în oraş este deservit de parcul urban de autobuze precum şi de 

întreprinderile individuale de transport din alte oraşe care efectuează rute cu destinaţie specială şi 

tranzit.  
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Întreprinderi de deservire a transportului 
 
Actualmente în oraşul Cimişlia sunt amplasate 5 staţii de alimentare a autovehiculelor, din 

care 2 staţii cu petrol şi 3 staţii mixte (petrol şi gaz).   
De asemenea în oraş activează 5 staţii auto-service şi testare. Amplasarea staţiilor auto-service 

este reflectată pe schemă.  
Actualmente, în oraş funcţionează 3 spălătorii auto.  
 

11.3. Soluţii urbanistice 
 
Dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi şi organizarea circulaţiei transportului  
 

Măsuri privind dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi 
 
Propunerile de proiect privitor la dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi din or. Cimişlia, 

reprezintă etapa reformării schemei deja formate a transportului şi trebuie să fie axată pe 

principalele probleme a structurii transportului public urban, ţinîndu-se cont de consecutivitatea 
realizării construcţiei străzilor – magistrale, perspectiva dezvoltării transportului public urban, care 

stabilesc tipul şi volumul lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie. De asemenea, este expusă 

structura reţelei de drumuri şi străzi pentru perioada de calcul cu propuneri privitor la direcţia şi 

clasificarea magistralelor. Nivelul de motorizare, conform calculelor va constitui 256 unităţi la 1000 

oameni. 
La formarea perspectivei reţelei de drumuri şi străzi ţinînd cont de specificul condiţiilor 

oraşului, se pune accent nu numai pe problema sporirii capacităţii de tranzit între raioanele oraşului. 

La baza soluţiilor de proiect privind reţeaua de drumuri şi străzi sunt stabilite următoarele condiţii:   
- sporirea capacităţii de trecere a reţelei de drumuri şi străzi în oraş, în general, şi, în 

deosebi în centrul oraşului; 
- -stabilirea legăturilor de transport între raioanele oraşului pe calea cea mai scurtă; 
- -accesul transportului şi a pietonilor între raioanele rezidenţiale şi zona industrială;  
- -evacuarea transportului marfar şi cel în tranzit pe magistralele de ocolire pentru 

eliberarea zonei centru.  
Schema reţelei de drumuri şi străzi propuse prevede clasificarea optimă a structurii 

magistralelor şi a străzilor locale. Concomitent, pe străzile magistrale este oportun de a prevedea 

platforme de staţionare pentru transportul public, marcarea părţii carosabile.  
În continuare sunt caracterizate principalele magistrale pentru perioada de calcul conform 

planului general.  
Magistrala (М3) Chişinău – Giurgiuleşti trebuie să dispună de fîşii de protecţie pe ambele 

părţi ale străzii, în conformitate cu normativele în vigoare.   
 

Străzile magistrale de importanţă urbană 
 
La astfel de străzi se referă str. Nr.9 care este strada principală a oraşului pentru perspectivă 

aici va fi amplasat încă un centru public cu lăţimea 45m în linii roşii.   
La acestea se referă toate segmentele I inel de transport (str. №2, str.№3, str.№4, str.№10, str.: 

Soarelui, Mihai Eminescu), străzile -  Suveranităţii, Decebal, N.Iorga, Alexandru cel Bun, Cetatea 
Alba, Ştefan cel Mare. Lăţimea acestor străzi în linii roşii – 40m (a se vedea desenul).  

 
Magistralele de importanţă raională 

 
Astfel sunt clasificate străzile Nr.6, Nr. 7, Nr. 8,  Nr. 12,  Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, 

M.Viteazul, Testemiţianu,  M.Cibotaru, Sciusev,  G.Cojbuc, Vasile Alexandri, Buсovinei, Zadnipru. 
(Lăţimea în linii roşii – 35m). 



 55 

Centura de nord-est, sud-est şi sud-vest, ca fiind străzi magistrale lăţimea liniilor roşii – 50m, 
iar centura de nord-vest a oraşului (magistrala Chişinău – Giurgiuleşti) în perimetrul oraşului – 
trebuie să fie la distanţă de 100m de la zona rezidenţială.  

Conform normativelor aceste străzi au menirea de a asigura legăturile de transport cu 

magistralele de importanţă urbană.  
Sistemul străzilor magistrale este suplimentată de o reţea densă de străzi de importanţă locală. 

 
 Tabelul 11.3.1. 

Caracteristica proiectată a reţelei de drumuri şi străzi 
 

Nr Denumirea străzilor 
Lăţimea în 
linii roşii 

(m) 

Lăţimea părţii 
carosabile  

(m) 

Lungimea 
(m) 

Acoperirea 
(m) 

Trotuare 
(m) Notă 

1 
Cercul de transport №1 
străzile 2, №3, №4, №10, 
Soarelui, Eminescu 

40 10,5 11400 Asfalt 2,25 Asfalt 

2 Cercul de transport №2 
(magistrală) 

- 2x7,5 6285 Asfalt - Magistral
ă 

3 
Cercul de transport nr.2 
(fără magistrală) 

50 7.5 11920 Asfalt 

2,25 
în zona 
reziden-

ţială 

Drum 
auto 

4 Ştefan cel Mare 40 10,5 2745 Asfalt 3,00 
MP 
-МR 

5 Al.cel Bun 40 10.5 3990 Asfalt 2,25 МР 
6 Suveranităţii-Decebal 40 10.5 2370 Asfalt 2,25 МР 
7 N. Iorga 40 10.5 3310 Asfalt 2,25 МР 
8 Cetatea Alba 40 12,0 2450 Asfalt 2,25 МР 
9 Nr. 9 45 14,0 2255 Asfalt 3,00 МР 
10 V. Alexandri 35 7,0 2635 Asfalt 2,25 MR 
11 Şciusev 35 7,0 720 Asfalt 2,25 MR 
12 M.Viteazul 35 7,0 2535 Asfalt 2,25 MR 
13 Bucovinei 35 7,0 507 Asfalt 2,25 MR 
14 Nr.6 35 7,0 2130 Asfalt 2,25 MR 
15 Nr.7 35 7,0 1490 Asfalt 2,25 MR 
16 Nr.8 35 7,0 2800 Asfalt 2,25 MR 
17 Nr.12 35 7,0 1825 Asfalt 2,25 MR 
18 Nr.13 35 7,0 2200 Asfalt 2,25 MR 
20 Nr.14 35 7,0 1648 Asfalt 2,25 MR 
21 Nr.15 35 7,0 1000 Asfalt 2,25 MR 
22 Nr.16 35 7,0 710 Asfalt 2,25 MR 

 
La I etapă se permite aducerea lăţimii străzilor de importanţă orăşenească pînă la 7-8m. În 

tabel sunt acceptate abrevierile care indică clasa magistralei - МРД–magistrală de importanţă 

urbană, МR – magistrală de importanţă raională.  
În tab. 11.3.2.este expusă lista măsurilor propuse privitor la dezvoltarea reţelei de drumuri şi 

străzi. Indicatorii orientativi ai costului sunt reflectaţi reieşind numai din costul îmbrăcămintei 

rigide din beton asfaltic. 
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Tabelul 11.3.2.    

№ Denumirea obiectivului Importanţa 
magistralei Lungimea, km Valoarea mln. 

lei 

1 2 3 4 5 
1 Reconstrucţia str. Ştefan cel Mare МР-MR 2745 6,45 
2 Reconstrucţia str. Alexandru cel Bun МР 3990 15,10 
3 Reconstrucţia str. N.Iorga МР 3310 15,3 
4 Reconstrucţia str.Suveranităţii-Decebal МР 2370 6,0 

5 
Construcţia I inel magistral mic (str. Nr. 
4,3,2, Soarelui, M. Eminescu, Nr.10) МР 11400 67,65 

6 Construcţia str. Nr9 МР 2255 18,9 
 Construcţia str. Nr6 МR 2130 9,0 
7 Construcţia str. Nr7 МR 1490 6,3 
8 Construcţia str. Nr8 МR 2800 11,85 
9 Construcţia str. Nr12 МR 1825 7,65 
10 Construcţia str. .Nr13 МR 2200 9,3 
11 Construcţia str. Nr14 МR 1648 6,9 
12 Construcţia str. Nr15 МR 1000 4,2 
13 Construcţia str. Nr16 МR 710 3,0 

14 
Construcţia inelului II (cu excepţia 
segmentului magistralei cu circulaţie rapidă). 

Drum auto 11920 53,64 

15 
Construcţia inelului II (segmentul magistralei 
cu circulaţie rapidă). 

Drum auto 6285 56,56 

 
Valoarea lucrărilor este orientativă conform situaţiei de la 01.11.2009.  
Starea reţelei de drumuri şi străzi pentru perioada de proiect  

Tabelul 11.3.3. 

Nr Denumirea indicilor 
Unitatea 

de 
măsură 

Total pe oraş 
 

Existent Proiect 
1 2 3 4 5 
1 Suprafaţa teritoriului amenajat  km2 12,9 13,9 
2 Lungimea totală a drumurilor şi străzilor  km 42,1 92,7 
3 Densitatea liniară a drumurilor şi străzilor reieşind 

din nivelul de amenajare a teritoriului  
km/km2 3,26 6,67 

4 Lăţimea medie a străzilor în aliniamentul de 
construcţii  

m 12,35 - 

5 Lăţimea medie a magistralelor în linii roşii  m - 36,7 
6 Suprafaţa ocupată de străzi  ha 52,0 109,3 
7 Suprafaţa ocupată de străzi, din suprafaţa totală  % 4,0 7,8 
8 Lăţimea medie a părţii carosabile a magistralelor  m 7,3 8,3 
9 Lungimea străzilor magistrale  km 26,3 58,7 

10 Densitatea liniară a magistralelor  km/km2 2,04 4,22 
 

Organizarea circulaţiei 
 
Scopul principal al măsurilor privind organizarea circulaţiei transportului: 

- sistematizarea circulaţiei fluxului transportului în tranzit şi de mare tonaj ţinînd cont de 

posibilitatea evacuării lor din Centrul oraşului; 
- construcţia intersecţiilor conform normativelor în vigoare; 
- implementarea dirijării dispecerizate a circulaţie transportului public; 
- interzicerea parcărilor provizorii pe magistralele principale din Centru, pe trotuare şi 

organizarea parcărilor de scurtă durată cu plată de-a lungul străzilor de importanţă 

locală.  
- instalarea semnelor de circulaţie cinform regulamentului circulaţiei. 
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Parcări şi garaje 
 
Soluţionarea problemelor ce ţin de amplasarea parcărilor provizorii şi capitale se propune pe 

două căi: 
- parcările auto provizorii suplimentar la cele existente, se propune să fie amplasate din 

contul utilizării reţelei de drumuri şi străzi existente din centrul oraşului şi spaţiului 

dintre magistrale. Parcările trebuie să fie amenajate, cu plată şi pază. Pe străzile 

magistrale pot funcţiona numai parcările care nu ocupă banda principală şi asigură 

circulaţia liberă a transportului; 
- parcările non-stop, se propune să fie organizate pe perimetrul sectorului centru, precum 

şi în spaţiul subteran al clădirilor publice şi caselor de locuit. Astfel de parcaje au 
menire dublă: 

- deservirea populaţiei; 
- parcări de scurtă durată în centrele comerciale şi obiectele publice. 

Pentru perioada de calcul sunt necesare 4370 locuri /maşini.  
Capacitatea garajelor este stabilită reieşind din calculul asigurării parcului cu toate tipurile 

staţionare de păstrare conform normativelor, care trebuie să fie amplasate în intravilan şi pe 

teritoriile industriale aferente lor.  
Păstrarea staţionară a transportului individual se preconizează să fie organizată în felul 

următor: 
- automobilele proprietarilor din sectorul privat – la locul de trai al proprietarului. În 

sectorul privat cu case individuale cu 1-2 nivele cu lot de lîngă casă sunt necesare total 

pe oraş, - 2880 locuri/maşini; 
- în sectorul locativ nou parcările trebuie construite la parterul caselor, în garaje sau 

parcări staţionare amplasate la distanţe normative de la locul de trai.  
Pentru soluţionarea acestor probleme este necesar de a repartiza terenuri suplimentare în 

limitele sectoarelor planificate. Total este necesar 700 locuri/maşini, din care 245 locuri/maşini  în 

garajele staţionare  existente.  
Cu locuri pentru păstrarea provizorie a automobilelor este necesar de asigurat 3250 unităţi de 

transport, care vor fi amplasate de a lungul străzilor şi pe terenurile separate.  
 

Transportul public urban 
 
Conform zonării funcţionale a teritoriului oraşului şi soluţiile de sistematizare, perspectiva 

dezvoltării teritoriului urban, analizei activităţii sistemului transportului urban, permit formularea 

complexului de măsuri privitor la ameliorarea deservirii populaţiei pe contul optimizării circulaţiei 

transportului, diferenţierii funcţiilor conform tipului de transport, sporirea calităţii nivelului tehnic a 

mijloacelor de transport.  
Oraşul s-a extins de la nord spre sud pe o lungime de 5,5km şi de la vest spre est pe o lungime 

6,0km. În conformitate cu proiectul este aprobat sistemul format din două  tipuri  de transport 

public:  
- mixt – autobuze şi maxi-taxi; 
- maxi-taxi.   

Reieşind din acest principiu este oportun de a dezvolta în continuare maxi-taxiurile cu 
capacitate mică şi medie, iar pe rutele mai aglomerate – autobuze cu capacitatea corespunzătoare şi 

parametrii tehnici al cărora permit realizarea problemei ce ţine de asigurarea cu transport al zonelor 

rezidenţiale de la periferie şi a formaţiunilor de producere. Concomitent, maxi – taxiurile trebuie să 

îndeplinească funcţia de transport interraional ce are ca scop deservirea şi transportarea pasagerilor, 

care nu sunt asiguraţi cu autobuze.  
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Maxi-taxiurile şi autoturismele 
 
Regimul de lucru a maxi-taxiurilor în zona centru al oraşului se propune să se organizeze 

reieşind din experienţa oraşelor Kiev, Minsk, Odesa, conform schemei fixe a staţiilor, ceea ce va 

permite de a spori securitatea. La rutele de maxi-taxi existente se propun suplimentar încă două 

rute:  
- 1 rută – str.№10 -str.№9 – Str.№6 – str.№4 – str.№3 - str.Nicolae Iorga. 
- 2 rută - str.№10, - strMihai Eminescu – str.Soarelui – str.№2 – str.№3 -  str.Nicolae Iorga.  

Propunerile privitor la funcţionarea în continuu a maxi-taxiurilor depind în mare măsură de 

realizarea măsurilor de reconstrucţie a reţelei de drumuri şi străzi şi amenajarea parcărilor, care 

reieşind din organizarea şi nivelul tehnic sporit al parcului de maşini va permite satisfacerea 

cerinţelor populaţiei.  
Astfel, realizarea tuturor propunerile enumerate, care constituie un complex unic de măsuri, 

pot influenţa pozitiv situaţia creată în raionul centrul şi celelalte sectoare ale oraşului.  
 

Piste de biciclete şi străzile pentru pietoni 
 

Piste de biciclete este necesar de amenajat conform normativelor şi a profilului transversal pe 

segmentele de străzi marcate pe schemă. Astfel de piste se preconizează pe rutele:  
- 1 rută -  str.№4 – str.№3 – str.№2 – str.Soarelui – str.№10. 
- 2 rută – str.№8 – str.№6 – str.№9 – str.Suverаnităţii - str.№8. 

Aleele pietonale sunt amenajate în zona cu parc şi de agrement, precum şi de-a lungul 
străzilor.  

Transportul extern 
 
Reţeaua de transport a republicii se află la balanţa statului şi se dezvoltă în dependenţă de 

suma mijloacelor financiare alocate  din bugetul statului pentru dezvoltarea transportului.  
 

Transportul auto 
 
Deoarece, drumurile se află la balanţa statului, anual din buget de stat sunt alocate resurse 

financiare pentru reparaţie, întreţinere şi construcţia drumurilor auto externe ale republicii. De 

asemenea, Ministerul transporturilor şi infrastructurii drumurilor a elaborat un Program, care 

prevede reconstrucţia pe etape a drumurilor auto.  
Actualmente, în or. Cimişlia funcţionează gara auto care a fost proiectată ţinîndu-se cont de 

sporirea în perspectivă a traficului de pasageri, care necesită reparaţie, şi în deosebi acoperirea cu 

îmbrăcăminte rigidă a peronului şi construcţia acoperişului de protecţie.  
 

Întreprinderi de deservire a transportului 
 
Actualmente pe str. Ştefan cel Mare demarează lucrările de construcţie a Staţiei mixte pentru 

testarea autocamioanelor şi a autovehiculelor şi cu spălătorie.  
Pentru perioada de calcul în partea de est în oraşul Cimişlia pe str. Decebal (în microsectorul 

nou) se prevede construcţia staţiei de alimentare a vehiculelor cu staţiei auto - service şi spălătorie 

auto. 
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11.4.Canalizare pluvială 
 
Cea mai mare parte a oraşilui Cimişlia este situată în lunca inundabilă şi parţial pe terasa de 

pe malul drept al rîului Cogâlnic. Terasa rîului este abruptă şi ca urmare formează un şir de coline 

fragmentate. Pe pante sunt multe ravene adânci, primăvara ravenele şi lunca rîului se umplu cu 

apele provenite din dezgheţ. În lunca inundabilă apele freatice se află la adînci relativ mici de la 

suprafaţa terestră, deaceea, la proiectarea cartierelor noi este necesar de a şe ţine cont de acest fapt, 

si de a prevedea măsuri de drenare şi umplere cu pămînt.  
Evacuarea apelor pluviale de regulă se efectuează prin rigolele de pe marginea carosabilă a 

străzilor în bazinele de acumulare.  
Actualmente, evacuarea apelor de suprafaţă se efectuează prin albia rîuleţelor, canalelor şi a 

rigolelor părţii carosabile, care pe multe străzi lipsesc, ceea ce contribuie la spălarea solului de apele 
pluviale de pe partea carosabilă a străzilor şi trotuare.  

În oraş sistemul centralizat de evacuare a apelor pluviale practic lipseşte.  
Sunt doar cîteva segmente de ţevi, care au fost trasate fără proiect cu evacuarea apelor în 

bazinele de acumulare fără a fi epurate. Ca urmare, o mare cantitate de ape se acumulează pe 

suprafaţa străzilor, în pasaje şi în zona construită, astfel creînd dificultăţi în traficul transportului şi a 

pietonilor, de asemenea deseori contribuind la inundarea terenurilor cu construcţii din locurile mai 

joase. Şi ca urmare se agravează situaţia sanitaro-igienică a mediului, iar din cauza spălării liniei de 

sutură, prin fisurile formate se distruge îmbrăcămintea rigidă a străzilor şi are loc inundarea 

teritoriilor şi subinundarea subsolurilor.  
Problema evacuării apelor pluviale de pe teritoriile cu construcţii este pusă în discuţie paralel 

cu problema salubrizării şi construcţia de drumuri.   
Deoarece, în oraş sistemul de evacuare a apelor pluviale este organizată insuficient, partea 

oraşului care este situată în lunca inundabilă în timpul precipitaţiilor atmosferice este inundată de 

cîteva rîuleţe care curg prin zona rezidenţială.  
Planul urbanistic general prevede un şir de măsuri de pregătire inginerească a teritoriului şi 

organizarea scurgerilor de suprafaţă.  
Ţinînd cont de faptul că panta existentă a străzilor din lunca inundabilă este minimă, iar pe 

terase- maxima, la elaborarea planului general al reliefului pantele pe străzi variază de la 2‰  pînă 

la 100‰. 
Pe străzile cu pantă longitudinală evacuarea apelor se va realiza din contul pantelor 

transversale şi construcţia canalizării pluviale.  
Convenţional oraşul este divizat în 9 bazine de acumulare. Calculul debitului a fost calculat 

pentru fiecare bazin în parte.  
În schema dezvoltării canalizării pluviale din oraş se prevede colectarea şi evacuarea 

scurgerilor de suprafaţă prin sistemul cu scurgere liberă prin barajul din beton armat de tip deschis 

şi de tip închis, cu pomparea lor la staţiile de epurare şi evacuare ulterioară în bazinele de 

acumulare. Acest sistem va permite de a organiza curăţarea şi ţinerea în ordine a străzilor, deoarece 

va permite organizarea stropirii străzilor şi chiar spălarea lor cu debitul de ape din receptorul apelor 

pluviale.  
Astfel, vor fi soluţionate problemele ce ţin de curăţarea zăpezii prin evacuarea apelor 

provenite din dezgheţ în recipientul de ape pluviale. Deseori în reţeaua de canalizare pluvială sunt 

evacuate apele de drenaj şi relativ apele curate din scurgerea de producere.  
În planul general se preconizează construcţia canalizării pluviale. Diametrul şi lungimea 

segmentului de canalizare pluvială pe străzile oraşului este prezentată în tab. 11.4.1.  
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Tabelul 11.4.1  
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
străzilor 

Diametrul 
mm 

Lungimea, 
m Notă 

1 P. Zadnipru 
300 
400 
600 

359,0 
404,0 
547,0 

 

2 Alexandru cel Bun 

300 
400 
600 
1500 

803,0 
642,0 
538,0 
149,0 

 

3 Bucovinei 
300 
400 

246,0 
247,0 

 

4 Str-la Suverenităţii 
400 
500 
800 

256,0 
533,0 
361,0 

 

5 V.Alexsandri 400 444  
6 Decebal 1100 1450  
7 Daciilor 400 996  
8 Nr.7 300 374  

9 Nr.3 
300 
400 
600 

219,0 
322,0 
20,0 

 

 
 
Total 

 
 

8910,0 
 

 
De asemenea, se preconizează construcţia staţiei de epurare a apelor pluviale pentru trei 

bazine - 1, 4 şi 9. În bazinul 2, 3 şi 5 case de locuit constituie  3,4%, 8,2% şi 5,0%  din suprafaţa 

bazinelor respective, care sunt reprezentate în deosebi de case cu un nivel, cea mai mare parte a 

bazinului se află peste hotarele oraşului, deaceea evacuarea apelor se realizează prin rigolele 

străzilor în iazurile existente şi  rîul Cogâlnic. În  zona de producere, fiecare întreprindere este 

obligată să dispună de staţie de epurare locală, ca urmare, evacuarea apelor se va realiza prin 

rigolele părţii carosabile în bazinul existent.  
Pentru celelalte bazine, fondul locativ este reprezentat de construcţii unietajate, cu sistemul de 

străzi locale deja format, de aceea sistemul închis de evacuare a apelor pluviale nu se preconizează.  
Pentru perioada de calcul vor vi construite 8,91 km canalizare pluvială, cu diametrul de la 

300-1500mm. 
În sectoarele cu construcţii intense se propune construcţia canalizării pluviale şi a complexul 

instalaţiilor de epurare paralel cu construcţia clădirilor. Iar în sectoarele cu construcţii finisate se 

propune construcţia canalizării pluviale în timpul reconstrucţiei străzilor.  
În schema canalizării pluviale a oraşului Cimişlia a fost efectuat calculul reţelei hidraulice şi 

stabilit debitul calculat al apelor pluviale după metoda intensităţii maxime în corespundere cu 

СНиП 2.04.03-85. 
Calculul construcţiilor de scurgere pluvială şi condiţiile de evacuare a apelor epurate în bazine 

existente se efectuează în corespundere cu "Normele de protecţie a apelor de suprafaţă împotriva 

poluării lor cu apele menajere" şi СНиП 496-77.  
Sunt epurate scurgerile pluviale "poluate", care se formează în timpul căderii precipitaţiilor 

care coincide cu perioada depăşirii nerepetate a Р≥0,05/an, topirea zăpezii şi spălarea suprafeţei 

drumului. Restul fluxului pluvial care se referă la intensitatea Р>0,05/an este evacuat prin evacuator 
în bazinul de acumulare fără epurare.  

Separarea scurgerilor pluviale pînă la instalaţiile de epurare se efectuează conform schemei cu 

reglarea debitului.  
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Calculul debitului de suprafaţă este determinat după metoda intensităţii maxime (СНиП 
2.04.03-85) conform formulei: 

1.02.1

2.1






n
r

mid

t

FAZ
qr , l/s ( p. 2.11 ) 

unde Zmid  - valoarea medie a coeficientului care caracterizează suprafaţa bazinului (p. 2.17)  

nqA 2020













rm

P

lg

lg
1

 ( п. 2.12 ) 

unde 20q - intensitatea ploii, l/s/ha, pentru teritoriul dat cu durata 20 min, la Р=1an, se acceptă 

conform "Tabelului cu parametrii intensităţii maxime a ploii pentru determinarea debitului în 

sistemul de drenare apei" A. M. Kurganov. 
n - indicele gradului de intensitate, conform tab. 4 (СНиП). 
mr- cantitatea medie anuală de precipitatii pluviale conform tab. 4  
γ - - indicele gradului de intensitate, conform tab. 4 . 

rt - durata calculată a scurgerilor pluvial pe suprafaţă şi prin ţevi în min, se determină conform 

formulei (p. 2.15 СНиП) 

pcanconr tttt  ; 

unde cont  - durata scurgerilor pluviale pînă la rigola stradală (timpul concentrării pe suprafaţă) 

min. p 2.16.  

cant  - durata scurgerilor pluviale prin rigola stradală pînă la colectorul pentru scurgerea 
pluvială          

cant 0,021
can

can

V

l
 . 

pt - durata scurgerilor pluviale prin ţevi  
Caracteristica bazinelor, volumul scurgerilor recepţionate pentru epurare este expusă în             

tab. 11.4.2. 
Tabelul 11.4.2 

Numărul 
bazinului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, ha 369,8 462,5 710 215,8 346,2 222.9 140,9 360 294,8 

Q р.  m3/oră 4692 2312,4 5145 6942,8 1856,8 3372,4 3119 1386,6 953,5 

Q epurare   
m3

/oră 
600 - - 900 - - - 200 - 

 
Schema epurării apelor de suprafaţă 

Sistemul separat de canalizare şi epurare individuală a apelor pluviale este condiţionată de 

schema existentă de colectare a apelor pluviale, de sistemul de canalizare pluvială dezvoltată 

insuficient unde apele nu sunt epurate dar evacuate direct în bazine de acumulare.  
Sursele de poluare a debitului de suprafaţă sunt: 

- gunoiul stradal, produsele ce distrug îmbrăcămintea rigidă şi poluează solul; 
- evacuarea substanţelor poluante în atmosferă de la întreprinderile industriale, sistemele 

de încălzire, arderea gazelor şi mijloacele de transport, în timpul funcţionării motoarelor 

cu ardere internă se degajă oxid azotic, plumb, hidraţi de carbon şi alte substanţe nocive 

care se sedimentează pe suprafaţa solului. În gazele de eşapament de la automobile se 

conţin peste 40 substanţe chimice, majoritatea cărora sunt toxice; 
- la utilizarea substanţelor antiderapante are loc salinizarea solului pe teritoriile adiacente 

reţelei de drumuri şi străzi pe o suprafaţă de 60-200m în dependenţă de condiţiile 

concrete în ele se acumulează cantităţi de plumb, zinc, argint şi cupru.
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În Planul Urbanistic General se preconizează colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă la 

instalaţiile de epurare, unde vor fi mai întîi supuse epurării mecanice apoi evacuate în bazinele de 

acumulare. Instalaţiile de epurare asigură epurarea debitului de suprafaţă relativ mai poluat, care se 

formează în perioada precipitaţiilor pluviale, dezgheţul zăpezii, spălarea îmbrăcămintei rigide a 

străzilor. Observările efectuate privind compoziţia debitului de suprafaţă pe străzi a demonstrat o 

concentrare sporită a substanţelor în suspensie şi în produsele petroliere.  
În sistemul de canalizare separat la instalaţiile de epurare apele poluate sunt recepţionate în 

camerele de separare a fracţiunilor, care sunt instalate pe colectoarele pluviale. 
Bazinele decantoare sunt dotate cu camere de limpezire prealabilă a apei pentru separarea 

produselor petroliere şi librifianţilor şi rezervoare pentru sedimentare, precum şi zăbrele pentru 

acumularea deşeurilor.  
Volumul impurităţilor din debitul de suprafaţă pentru calculul instalaţiilor de epurare şi 

nivelul lor de epurare în corespundere cu cerinţele normative sunt expuse în tab. 11.4.3 şi 11.4.4. 
Timpul de limpezire a apei este acceptat: pentru bazinele decantoare – 6 ore, pentru 

instalaţiile de tip închis – 1 oră.  
În sistemul de canalizare separat la instalaţiile de epurare apele poluate sunt recepţionate în 

camerele de separare a fracţiunilor, care sunt instalate pe colectoarele pluviale.  
Bazinele decantoare sunt dotate cu camere de limpezire prealabilă a apei pentru separarea 

produselor petroliere şi lubrifianţilor şi rezervoare pentru sedimentare, precum şi zăbrele pentru 

acumularea deşeurilor.  
Instalaţiile de epurare (de tip închis şi deschis) sunt amplasate în locurile joase ale reliefului.  

 
Tabelul  11.4.3. 

Cantitatea impurităţilor 
 

Caracteristica 
zonei 

Substanţe în suspensie 
mg/l Produse petroliere mg/l Deşeuri plutitoare, 

m3/1000ha 
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Suprafeţele şi 
străzile curăţate 

tehnic 
200 2500 200 12 18 30 0,1 0,3 0,1 

 
Tabelul 11.4.4 

Nivelul de epurare a apelor la instalaţiile de epurare 
 

Nr.  
d/o 

Denumirea 
instalaţiilor 

Perioada de 
sedimentare, 

min 

Nivelul de epurare, % 
Substanţe în 

suspensie 
Produse 
petroliere 

Gunoi 
plutitor 

1 Bazine decantoare 60 90 90 100 

2 Decantoare închise 60 80 80 100 

 
Filtrarea se efectuează în direcţia "de sus în jos" prin încărcătură flotantă din granule de 

penopolisterol care are capacitate înaltă de reţinere.  
Pentru stabilirea preventivă a valorii de cost sunt utilizaţi indicii comasaţi, întocmiţi pentru 

obiectele similare. Cheltuielile anuale pentru exploatarea sistemului de canalizare sunt stabilite 
reieşind din consumul de energie electrică şi termică, materialele de consum, inclusiv, reactivii 

chimici, cota de amortizare, salariile angajaţilor, achitarea consumului de apă şi alte cheltuieli.  
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Costul înalt pentru epurarea 1m3 de scurgerea de suprafaţă este condiţionat de 

neuniformitatea mare de recepţie şi necesitatea de a executa construcţia instalaţiilor de epurare cu 

randament mare.  
Regularizarea debitului pluvial înainte de recepţia lor pentru epurare permite reducerea 

capacităţii instalaţiilor de epurare şi egalizarea concentrării impurităţilor.  
Debitul pluvial după epurare poate fi utilizat în scopuri industriale.  
În rezultatul analizei efectuate au fost stabilite pentru perioada de calcul preţurile orientative 

pentru construcţia reţelei pluviale şi a instalaţiilor de epurare:  
-construcţia canalizării pluviale din ţevi Ǿ300-1500mm – 7 000 mii lei; 
- construcţia instalaţiilor de epurare                                – 20 142mii lei  
Total .........................                                                       – 27 142 mii lei. 
 

12.0. Alimentare cu apă 
 

12.1. Introducere  
 

La elaborarea compartimentului respectiv au fost folosite următoarele materiale: 
2. Planul Urbanistic General al or. Cimişlia, obiect nr. 12272, elaborat de institutul 

"Moldghiprostroi" în 1983. 
3. PDS a Centrului or. Cimişlia, obiectul nr. 12278, elaborat în anul 1983 de institutul 

"Moldghiprostroi". 
4. Planul Urbanistic General al or. Cimişlia, obiect 15150, materiale grafice şi textuale.  

 

12.2. Situaţia existentă  
 

Actualmente, alimentarea cu apă a or. Cimişlia se efectuează de la sursele de ape subterane – 
sondele arteziene şi parţial din fîntini de mină. 

În general oraşul dispune de un sistem descentralizat de alimentare cu apă potabil-menajeră.  
Principalele surse de alimentare cu apă sunt apele freatice ale orizontului acvifer a sarmatului 

mediu şi inferior.  
Rezervele evaluate de apă anterior constituiau 17 mii m

3
/zi. Capacitatea sumară a tuturor 

sondelor 7,8 mii m3
/zi. Consumul mediu zilnic în oraş actualmente constituie 2,5 mii m

3/zi.  
Apele freatice din sonde corespund cerinţelor STAS 2874-82 "Apă potabilă".  
Numărul total al sondelor arteziene exploatate şi valorificate constituie aproximativ 30 unităţi, 

majoritatea se află la balanţa Primăriei, agenţilor economici şi întreprinderilor de producere.  
Întreprinderile şi agenţii economici dispun de sonde arteziene proprii: fabrica de conserve – 2 

sonde; spitalul orăşenesc – 2 sonde, SA "Cimişlia" - 2 sonde; fabrica avicolă – 2 sonde; CMM – 1 
sondă, "Teleradio" – 1 sondă, pe teritoriul fostei gospădării agricole sunt  – 6 sonde, РЭС – 1 sondă, 

la balanţa întreprinderii de gestionare a fondului locativ – 10 sonde.  
Întreprinderea orăşenească de gestionare a fondului locativ exploatează cele mai multe sonde: 

centrală în microsectorul "Centru", sonda nr. 2 (nr. 120) în microsectorul "Centru", sonda nr. 6 în 

microsectorul "Est", sonda nr. 7 (nr. 708) pe str. Ovidiu din microsectorul "Sud", sonda arteziană 

nr. 5 (SPT ), deserveşte microsectorul "Nord"  
Sonda arteziană nr.2 amplasată în regiunea str. Micle şi Creangă dispun de îngrădire a 

primului brîu al ZPS. Orizontul este protejat. În sondă este instalată pompa ЭЦВ 10-63-150, cota 
12,0m. Pe teritoriul prizei arteziene este situat un rezervor cu apă pură W-500 m3 cu staţie de 

pompare de nivelul II cu 2 pompe К 65/55, 1 – funcţionează, 1 rezervă.  
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Sonda respectivă dispune de două zone de alimentare cu apă, prima zonă este limitată de str. 

Creangă – Alecsandri, zona II pînă la str. Micle este alimentată cu apă cu ajutorul pompei pentru 

ridicarea presiunii apei.  
Pompele pentru ridicarea presiunii este necesar de înlocuit, parţial necesită reconstrucţie şi 

reţelele de distribuire.  
Sonda arteziană nr. 4 (nr. 819) este situată în sectorul cu construcţii private la intersecţia str. 

Mircea cel Bătrîn şi Eminescu. În sondă sunt instalate pompe ЭЦВ 8-25-200, cota 158,0m şi 

rezervor cu apă pură V-150m3
. Zona primului brîu de protecţie sanitară este îngrădită. Orizontul 

este protejat. Schema alimentării cu apă cu o singură zonă cuprinde str. Mircea cel Bătrân, 

Mateevici – Eminescu. 
Sonda arteziană SPT  (nr.5) este situată în lunca r. Cogîlnic, cota 81,0m. În sondă este 

instalată pompa submersibilă ЭЦВ-6-10-185. Pe teritoriul sondei arteziene este situat rezervorul cu 
debit reglabil W-25 м3

. Teritoriul sondei este îngrădit, orizontul apelor freatice este protejat. Din 

sonda arteziana apa este pompată în contrarezervor, W-25 м3
, amplasat pe cota 90,0m, la distanţă de 

850m de priza de apă. Această sondă asigură cu apă potabilă blocul pentru instruire şi cel de 

locuinţe ale SPT , precum şi zona de reşedinţă individuală din str. Ştefan cel Mare şi I. Secrieru.  
Priza de apă centrală nr. 1 situată între str. Bucovinei şi Ştefan cel Mare este constituită din 

trei sonde arteziene, dintre care, actualmente, funcţionează numai una.  
În trei sonde sunt instalate pompe submersibile ЭЦВ-10-63-150 la cota 80,0m. Apa din sonde 

este pompată în trei rezervoare cu apă pură 3х1000 m3
. Pe teritoriul prizei de apă este situată staţia 

de pompare de nivelul II cu pompa К-20/30. 
Teritoriul sondei este îngrădit, orizonturile prizei de apă potabilă sunt protejate. Această priză 

de apă funcţionează conform schemei cu două zone de alimentare cu apă şi dispune de branşament 

de distribuire  a reţelei de apeduct 20050mm. Celelalte reţele din microsectorul "Centru" sunt 

trasate pe str. Ştefan cel Mare şi Alecsandri. Pomparea apei spre obiectivele industriale din 
microsectorul "Est" se realizează cu pompele de nivelul III prin ţevi din fontă 300mm cu 
lungimea 2500m. De la acest apeduct este alimentat sectorul rezidenţial individual din 
microsectorul "Est" pe str. Sadoveanu prin conducta de apă inelară cu ţevi din fontă Ǿ200mm  şi o 

parte din sectorul locativ privat din str. Cogâlniceanu.  
Alimentarea cu apă a fondului locativ individual amplasat între străzile Viteazul şi Decebal, 

microsectorul "Est" se realizează de la sonda arteziană nr. 3 (teritoriul fostei МТФ).  
Pe teritoriul sondei se află turnul de apă W-25 м3

, teritoriul căreia nu este îngrădit.  
Sonda arteziană nr. 7 (nr. 708) din str. Ovidiu microsectorul "Sud" deserveşte consumatorii 

microsectorului "Sud" şi "Centru". În sondă este instalată pompa submersibilă ЭЦВ-8-25-200, cota 
78,0m.  

Pe teritoriul sondei se află un rezervor cu apă pură W-100m3 şi staţia de pompare de nivelul II 

pentru două pompe, – К 45/30 şi – К-45/30а. Teritoriul prizei de apă este îngrădit cu gard.  
Prin ţevi din fontă 200 mm este alimentat sectorul individual, care se află între str. 

Cogîlniceanu şi Spătaru.  
Pentru pomparea apei în sectorul locativ din microsectorul "Sud", care se află pe cote mai 

înalte faţă de str. Soltîs a fost construit un contrarezervor W-200 m3 pe cota 125,0m.  
De la acest rezervor prin scurgere liberă apa nimereşte în reţeaua de apeduct din str. R. Rareş, 

Sfîntul Vasile, Soltîs, Cehov. 
Sonda arteziană nr. 393 (din apropierea cimitirului) este dotată cu pompă submersibilă ЭЦВ-

6-10-185. Orizontul acvifer este protejat. Apa din sondă este pompată în turnul de apă din 

nemijlocita apropiere W-15 м3
. Zona de protecţie sanitară pentru primul brîu lipseşte.  

Lungimea principalelor reţele magistrale este de 37km şi au fost construite în perioada anilor 

1956-1995, în ultimii 10 ani reţelele stradale de distribuţie din ţevi de polietilenă au fost trasate în 

sectorul locativ individual al oraşului iar lungimea lor este neînsemnată.  
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La fiecare sondă deservită de întreprinderea de gestionare a fondului locativ sunt instalate 

aparate de măsurat. De două ori în ani se efectuează spălarea şi dezinfectarea reţelelor. Pe reţelele 

orăşeneşti de alimentare cu apă sunt aproximativ 107 hidraţi de incendiu, o parte din ele însă 

necesită reparaţie. Este necesară testarea tuturor hidraţilor de incendiu.  
Sectorul locativ cu puţine nivele, întreprinderile industriale, agenţii economici şi obiectivele 

infrastructurii sociale sunt totalmente asiguraţi cu apeduct, iar fondul locativ individual doar 45-
55%. Deoarece reţeaua de apeduct este învechită, deseori se înregistrează scurgeri din reţea, debitul 

neevaluat constituie 42% din consumul total al apei.  
Sinecostul 1m3 de apă pompată constituie 12 lei, iar consumatorii achită 8 lei/m

3
, diferenţa de 

preţ este achitată de Primărie. 
 

12.3. Propuneri de proiect  
 

12.3.1. Normativele şi debitul de calcul  
 
Normativele consumului de apă sunt acceptate în conformitate cu СНиП 2.04.02-84 şi în 

conformitate cu PATN obiect 14602 elaborat anterior.  
Au fost acceptate 4 nivele de amenajare, care corespund oraşelor medii.  
 în casele locuibile dotate cu apeduct, canalizare şi încălzitor de apă – norma 160 l/zi/om; 
 în casele cu apeduct, canalizare  şi gaze naturale – 140 l/zi/om; 
 în casele cu apeduct, canalizare fără căzi – 120 l/zi/om;  
 în casele cu folosire apei din coloane de apă – 50 l/zi/om.  

Prognoza consumului de apă pentru sectorul locativ individual este reflectată în tab. 12.3.1.1.  
Prognoza consumului de apă la întreprinderile industriale şi agenţii economici este reflectată 

în tab. 11.3.1.2.  
Consumul de apă sumar pentru or. Cimişlia este expus în tab.11.3.1.3.  
Consumul mediu zilnic pentru perspectivă – 4066 m3/zi.  
Se acceptă 2 incendii, unul 15 l/sec., unul 10 l/sec. Durata stingerii 3 ore.  
Debitul maxim zilnic pentru perspectivă – 4336,0m3/zi.  
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Tabelul 12.3.1.1. 
Prognoza consumului de apă a fondul locativ pentru perioada de calcul în or. Cimişlia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Sectorul  "Vest" 4,914 160 0,303 48,48 140 0,302 42,28 120 3,087 362,04 25 1,293 30,98 483,78 215,5 699,28 
2 Sectorul "Nord" 0,598 160 0,236 37,76 140 0,235 32,9    25 0,127 3,18 73,84 6,35 80,19 
3 Sectorul  "Est" 1,613    140 0,062 8,68 120 1,086 130,32 25 0,465 11,63 150,63 77,55 228,18 
4 Sectorul "Centru" 5,097 160 1,461 233,76 140 1,461 204,54 120 1,523 182,76 25 0,652 16,3 637,36 108,75 746,11 
5 Sectorul  "Sud" 2,177    140 0,147 20,58 120 1,421 170,52 25 0,609 15,2 206,33 101,50 307,83 
 Total: 14,400  2,000 320,00  2,207 308,98  7,047 845,64  3,146 77,32 1551,94 509,65 2061,59 
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Tabelul 11.3.1.2 
Consumul de apă la întreprinderile industriale din or.  Cimişlia 

 
 

Nr. 
d/o  Denumirea  

Debitul mediu 
zilnic, m3/zi 

Durata 
funcţionării în an, 

luni  
Notă  

exist.  persp.  
1 2 3 4 5 6 

1 PRODCOOP (fabrica de conserve) 40 125  
inclusiv menajere 10 
m3/zi  

2 PROT, fabrica reparaţie tehnică 5 50    

3 Fabrica de vinuri (40 de mii) 20 130  
inclusiv menajere 10m 
3/zi  

4 Fabrica de vinuri (10 de mii) 10 30  
inclusiv menajer-
potabile 3 m3/zi  

5 Fabrica de bere SRL "Cogîlnic" 20 60  
inclusiv menajer-
potabile - 12 m3/zi  

6 Alţi agenţi economici  50 150   inclusiv parcul industrial  
  Total: 145 545,000     

 
Tabelul 11.3.1.3  

Consumul sumar de apă în or. Cimişlia  pentru perioada de calcul 
 

Nr. 
d/o Denumirea 

Consumu
l zilnic   

mii m3/zi 

Coeficientul 
neuniformită

ţii zilnice 

Consumul 
maxim de 
apă în zi  

m3/zi 

Debitul de 
apă pentru 
stingerea 

incendiilor
, m3/zi 

Total 
m3/zi 

Notă  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Sectorul locativ si 
social – cultural 2061,59        

2 
Industria şi agenţii 
economici 545,00        

 Total 2606,59        
 20% debitul neevaluat 521,30        

 Total 3128,0 1,3 4066,0 270,0 
4336,

0   
 

12.3.2.  Schema propusă pentru alimentarea cu apă 
 
Pentru or. Cimişlia se propune, în general, de păstrat schema de alimentare cu apă deja 

formată – din sursele subterane de alimentare.  
Pentru sporirea fiabilităţii funcţionării reţelei de apeduct se propune executarea diafragmei 

între reţelele de distribuţie descentralizate.  
Se propune de asemenea, sporirea nivelului de asigurare a populaţiei cu apeduct, în special 

sectorul individual cu dezvoltarea suplimentară a parcului de rezervuar. Ca urmare suplimentar la 
sondele arteziene existente, la balanţa Primăriei se propune transmiterea unor sonde departamentale.  

Conform prognozei Planului urbanistic general, consumul calculat de apă, ţinînd cont de 

debitul industrial pentru perioada calculată va constitui 4336 m3/zi.  
Pentru microsectoarele oraşului se propune:  
Microsectorul "Centru" – grupul sondelor centrale nr.1.  
Se propune înlocuirea pompelor la  SP de nivelul II. Asigurarea sondelor existente cu pompe 

ЭЦВ. Înlocuirea parţială a reţelelor magistrale de distribuţie d – 200-300mm din azbociment, fontă, 

oţel  200mm cu ţevi din polietilenă L-3050m. Executarea diafragmei pe conducta 200 mm L-
100 m pe str. Poputnaia şi 200 mm L-50 m pe str. Alecsandri.  
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Microsectorul "Vest", sonda nr. 2 (nr. 120).  
Înlocuirea pompelor la SP de nivelul II, asigurarea rezervei de pompele la sondele existente. 

Înlocuirea parţială a reţelelor magistrale existente de distribuţie  200mm din azbociment, oţel cu 

ţevi din polietilenă 200mm lungimea totală 2475m. Suplimentar de a trasa reţele de apeduct din 

polietilenă pe str. Vodă şi Alecsandri.  
75 mm L-225 m;  
90 mm L-525 m; 
110 mm L-325 m. 
Înlocuirea reţelelor de apeduct existente din ţevi de oţel 40mm cu ţevi din polietilenă  

75mm L-200m.  
Microsectorul "Vest" sonda nr.5 (nr. 393).  
Pentru asigurarea populaţiei din această zonă cu apă menajer-potabilă se propune înlocuirea 

turnului de apă existent cu unul nou W-25m3
, Нsondei -15 m şi construcţia pe str.  Doinelor, Ş. Vodă, 

G. Coşbuc, Sciusev reţelelor de distribuţie din ţevi de polietilenă 90 mm L-1700 m; 110 mm L-
350 m. 

Între zonele sonda nr. 5 şi sonda nr.2 de a construi diafragma din ţevi de polietilenă 90mm şi 

L- 125m.  
Microsectorul "Vest" sonda nr.4 (nr. 819). 
În legătură cu propunerile dezvoltării sectorului locativ individual pe str. Vieru, Panfil, Roşca 

se propune construcţia a două rezervoare cu apă pură pe cota 170m (2х50 m
3). 

Pe teritoriul sondei nr. 4 (№819) existente construcţia noii SP de nivelul II, construcţia 

apeductului din ţevi de polietilenă înclinat spre rezervoare  90mm L- 725m.  
Trasarea reţelelor de apeduct de distribuţie din ţevi de polietilenă: 
110 mm L-6220 m;  
90 mm L-200 m; 
110 mm L-250 m. 
Microsectorul "Nord" sonda SPT  (nr.5). 
Se propune reconstrucţia turnului de apă existent W-25 m 3 şi a apeductului înclinat din ţevi 

din oţel 63 mm, înlocuire lor cu ţevi din polietilenă 75mm, lungimea totală – 750m.  
Microsectorul "Sud", sonda nr.7 (nr. 708) din str. Ovidiu:  
Se propune rezervarea pompelor la sonde şi înlocuirea utilajului la pompele de la staţia de 

pompare de nivelul II.    
Pentru sporirea numărului populaţiei asigurate cu apeduct se propune construcţia reţelelor de 

apeduct între str. Cantemir – Solidaritate, de la str.  Ovidiu pînă la str. Basarabia, precum şi a reţelei 

din str. Bucovinei, D. Voda, st-la D. Voda. 
Lungimea reţelei din ţevi de polietilenă:  
160 mm - 2430 m; 
63 mm - 1775 m; 
50 mm - 2275 m. 
Microsectorul "Sud", sonda nr.6.  
În legătură cu necesitatea pompării apei în sectorul locativ individual situat între str. Viilor şi 

Libertăţii se propune trecerea la balanţa Primăriei a sondei arteziene existente, situate între str. 

Florilor şi Cetatea Albă, în apropierea întreprinderii 3-02.  
Se propune construcţia a două rezervoare cu apă pură 2x100 m

3 pe cota 160,0m. Pentru 
pomparea apei din sondă în rezervoarele propuse este necesar de a înlocui pompele din aceste 

sonde.  
Se propune construcţia reţelelor de apeduct noi din ţevi de polietilenă:  
90 mm L-3500 m;  
75 mm L-350 m; 
110 mm L-1000 m; 
63 mm L-200 m. 
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Suplimentar construcţia apeductului înclinat de la sondă pînă la rezervor 90mm, L-350m 
din ţevi de polietilenă.  

Microsectorul "Centru"  
Pe porţiunea oraşului situat în lunca inundabilă se propune dezvoltarea reţelelor de apeduct 

pentru construcţiile locative amplasate între str. M. Spătaru şi Cogîlniceanu cu racordarea la reţelele 

de apeduct existente al sondei  nr. 1.  
Se propune  reţeaua de apeduct din ţevi de polietilenă:  
90 mm L-400 m;  
75 mm L-875 m; 
63 mm L-1400 m; 
50 mm L-150 m. 
Microsectorul "Est".  
Pentru sporirea asigurării populaţiei din sectorul locativ al zonei industriale situată între str. 

Lăpuşneanu, Decebal – Sadoveanu cu apeduct se propune dezvoltarea reţelelor de apeduct cu 

racordarea la conducta existentă 300mm al întreprinderii 1-05. Se propune construcţia reţelelor 

noi de apeduct din ţevi de polietilenă:  
110 mm L-600 m;  
90 mm L-2150 m; 
75 mm L-400 m; 
63 mm L-550 m. 
Pentru asigurarea sectorului locativ situat între str. M. Viteazu şi str. Crestinei cu apă menajer-

potabilă se propune construcţia a două rezervoare cu apă pură 2x50m
3 pe cota 115,0m cu pomparea 

apei din sonda existentă nr.3, situată mai sus pe str. Blean-Conova. 
Turnul de apă existent se propune de lichidat, iar alimentarea cu apă a zonei rezidenţiale de 

asigurat din rezervoarele proiectate.  
Suplimentar se propune construcţia conductei înclinate  90mm, L- 900m şi a reţelei de 

distribuire din ţevi de  polietilenă.  
110 mm L-1885 m;  
90 mm L-1950 m; 
63 mm L-400 m; 
50 mm L-360 m. 
 

12.4 Investiţiile orientativ necesare pentru reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor 

orăşeneşti din or. Cimişlia 
 

Investiţiile orientativ necesar pentru modernizarea reţelelor şi instalaţiilor  orăşeneşti de 

alimentare cu apă sunt acceptate conform obiectelor elaborate anterior şi sunt prezentate în tab. 
12.4.1.  

Costul total a construcţiei reţelelor de alimentare cu apă pentru perspectivă va constitui - 
41343,12 mii lei inclusiv TVA  
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Tabelul 12.4.1. 
Investiţiile orientativ necesar pentru reconstrucţia şi modernizarea reţelelor şi instalaţiilor  

orăşeneşti din or. Cimişlia pentru perioada de calcul 
Nr. 
d/o Denumirea Unit de 

măs. 
Canti-
tatea 

Valoarea, mii lei 
Notă unit. total 

1 2 3 4 5 6 7 
Microsectorul "Centru" 

1.  Înlocuirea reţelelor de apeduct existente  
 200mm cu ţevi din polietilenă 

km 3,200 0,85 2720,00  

2.  Trasarea reţelelor noi de apeduct 
 5090 mm din ţevi de polietilenă 

km 2,825 0,45 1271,25  

Microsectorul "Vest" 
1.  Înlocuirea reţelelor de apeduct existente 

  200mm cu ţevi din polietilenă 
km 2,585 0,85 2197,75  

2.  Trasarea reţelelor noi de apeduct  
90-110 mm din ţevi de polietilenă 

km 10,645 0,85 9048,25  

3.  Turnul de apă W-25 m3 Нsondei -15 m buc. 1 110,00 110,00  
4.  Rezervorul din oţel W-50 m3 buc. 2 75,00 150,00  
5.  SP de nivelul II buc. 1 250,00 250,00  

Microsectorul "Nord" 
1. Reconstrucţia turnului de apă existent W-

25 m3 
buc. 1 75,00 75,00  

2. 
Înlocuirea  reţelelor existente  de 

apeduct 75mm cu ţevi de polietilenă 
km 0,75 0,45 337,50 

 

Microsectorul "Sud" 
1. Rezervorul din oţel W-100 m3 buc. 2 150,00 300,00  

2. Trasarea reţelelor noi de apeduct 110-
63 mm din ţevi de polietilenă 

km 11,880 0,85 10098,00 
 

Microsectorul "Est" 
1. Rezervorul din oţel W-100 m3 buc. 2 150,00 300,00  

2. Trasarea reţelelor noi de apeduct 110-
63 mm din ţevi de polietilenă 

km 9,195 0,85 4595,85 
 

 Total :    34452,60  
 20% TVA    6890,52  
 Total :    41343,12  
 

13.0.Canalizare menajeră  
 

13.1. Introducere 
 
La elaborarea compartimentului respectiv au fost folosite următoarele materiale: 

1. Planul Urbanistic General al or. Cimişlia, obiect nr. 12272, elaborat de institutul 
"Moldghiprostroi" în 1983; 

2. Proiectul de sistematizare detaliată al or. Cimişlia, obiect 12278 elaborat de institutul 
"Moldghiprostroi" în 1983; 

3. Planul Urbanistic General al or. Cimişlia, obiect 15150, materiale grafice şi textuale.  
 

13.2.  Situaţia existentă 
 
Actualmente în oraşul Cimişlia s-a format sistema de canalizare semiseparată. Ca urmare 

evacuarea apelor menajere uzate se efectuează prin reţeaua sub presiune şi cea cu scurgere liberă la 

staţia orăşenească de pompare a apelor uzate şi apoi la staţia de epurare a apelor de canalizare, iar 

apele pluviale şi cele parvenite din topirea zăpezii prin rigole şi şanţurile de scurgere sunt evacuare 

în ravene, vîlcele, rîuleţe fără epurare. 
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Scema de canalizare şi epurare a apelor menajere uzate şi cele industriale este centralizată.  
În oraş funcţionează patru staţii de pompare suplimentară.  
Staţia de pompare a SPT a fost construită în anul 1975. Această staţie deserveşte o parte din 

sectorul locativ, instituţiile de învăţămînt, căminul SPT. Staţia de pompare a apelor uzate este 

situată în sectorul „Nord”. Staţia dispune de o pompă СД 16/25, care pompează scurgerile pe o 

singură linie a conductei din oţel sub presiune d-100 mm în colectorul staţiei de pompare a apelor 

uzate, care este situat în sectorul „Centru” între străzile Ştefan cel Mare şi Bucovinei.  
Această staţie de pompare a fost construită pentru deservirea grădiniţei de copii, o parte din 

sectorul locativ, şi ca intermediară pentru recepţionarea scurgerilor de la staţia de epurare a SPT . 
La staţie sunt amplasate două pompe СД 25/50, care pompează apele uzate prin conducta sub 

presiune Ø 200mm, L=1200m, la intrarea în colectorul cu cădere liberă Ø300mm la intersecţia         

str.  Suveranităţii şi  B.Lăutaru.  
Staţia de pompare se află pe centura a II a zonei sanitare de protecţie a sondei arteziene şi 

staţia de pompare de nivelul doi al prizei orăşeneşti şi este necesară evacuarea ei. În prezent staţia 

de pompare este completamente distrusă, iar partea subterană este inundată de ape.  
Canalizarea sectorului «Est» unde, în deosebi, sunt amplasate obiectivele industriale 

principale (fabrica de vin, fabrica de conserve, fabrica de bere, fabrica de produse lactate) se 
efectuează prin colectorul cu cădere liberă Ø 300 mm, L-1250 m, care evacuează scurgerile la staţia 

existentă de pompare a apelor uzate , situată la intersecţia str. Decebal şi str-la M. Viteazul. Staţia 

de pompare a fost construită în 1976. De la staţia de pompare a apelor uzate reziduurile prin două 

conducte din oţel 2d-250 mm LI-1140m sunt evacuate în colectorul cu scurgere liberă Ø 300mm în 

regiunea străzilor Iorga şi Păpuşoi. Actualmente funcţionează numai o singură conductă.  
Toate scurgerile din partea canalizată a oraşului sunt recepţionate la staţia orăşenească de 

pompare a apelor uzate, care este amplasată în sectorul «Centru» la intersecţia str. Iorga, Bucovinei, 

D. Bada. Colectorul central sub presiune liberă al sectorului «Centru» Ø 300 Ø 400 mm, L-1700 m 
este trasat pe str. 27 August pînă la racordarea la staţia orăşenească de pompare a apelor uzate.  

Staţia de pompare prezintă un cilindru cu Ø 2m, cu adîncimea pozării colectorului 7m. De la 

spitalul orăşenesc pe str. Stamati este trasat colectorul cu scurgere liberă pe str. 27 August. La staţia 

orăşenească de pompare a apelor uzate funcţionează 2 pompe СД 450/90. Lungimea totală a 

reţelelor  cu cădere liberă Ø 300; Ø 400mm constituie 19,7km, dintre care aproximativ 25% sunt 
înămolite. Practic toate conductele din oţel sub presiune  se află în stare avariată. 

Recepţionarea scurgerilor în sistemul centralizat de canalizare se efectuează numai de la 

sectorul locativ canalizat. Actualmente, de la obiectivele industriale mari scurgeri nu sunt 
recepţionate. De semenea, în reţeaua orăşenească de canalizare sunt recepţionate scurgerile de la un 
şir de întreprinderi mici şi agenţi economici. Debitul mediu zilnic la staţia orăşenească  de pompare 

a apelor uzate constituie aproximativ 350-450 m3/zi. Acest fapt se datoreşte stării avariate a staţiei 

de pompare  existentă  şi a reţelelor, lichidarea obiectivelor industriale şi canalizarea insuficientă a 

sectorului locativ individual.  
Deoarece, la staţia de pompare centrală este instalat utilaj cu randament mare, iar fluxul este 

neînsemnat, principalele pompe funcţionează numai 0,5-1 oră /zi. Reţelele sub presiune de la staţia 

orăşenească de pompare a apelor uzate pînă la staţia de epurare, sunt trasate din  ţevi din fontă pe 

două linii d-300mm şi d-400mm, lungimea fiecărei linii este de aproximativ 5km şi practic sunt 

înămolite.  
Staţiile orăşeneşti de epurare a apelor uzate sunt amplasate la periferia de sud-est a oraşului.  
Staţia de epurare a fost construită în 1976 şi funcţionează din 1983, ocupă o suprafaţă de 

6,5ha, inclusiv suprafaţa cu nămol 0,71ha şi iazul biologic-  1,7ha. Productivitate calculată a staţie 

de pompare este de 6,5 mii m3/zi. La staţie sunt blocurile de epurare mecanică şi biologică cu 

reepurare la iazurile biologice. Reparaţie capitală la staţia de epurare nu s-a efectuat 
Rezervorul colector de canalizare are forma cilindrică şi este din beton monolit. 
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De la rezervorul colector de canalizare sunt instalate rigole supraterane de distribuţie din 

beton armat spre două grupe orizontale de denisipatoare cu mişcare inelară a apeli Ø 4,0 m fiecare. 
În rezultatul exploatării îndelungate a denisipatoarelor, armatura de blocare, turnul de dirijare a 

orificiului. Comunicaţiile interioare se caracterizează prin uzură morală şi fizică şi necesită 

renovare, de asemenea sunt supuse coroziei vana de sertar din metal la jgheaburile de evacuare şi 

aducţie.  
În calitate de decantor primar cu stabilizare ulterioară a reziduurilor sunt construite 8 

decantoare de putrezire d-6/d15m. Reziduurile căzute la fundul decantoarelor nimersc în rezervor 

cu reziduu brut, de unde cu ajutorul pompelor pentru pomparea nămolului este pompat în 

decantorul de putrezire pentru fermentare.  
Deoarece construcţiile din beton armat, armatura de blocare sunt deteriorate, şi în legătură cu 

reducerea fluxului total, actualmente funcţionează numai un singur decantor.  
La instalaţiile de limpezire a apelor reziduale sunt stabilite deteriorări semnificative la 

construcţiile metalice, în stare avariată se află de asemenea şi podeţul, sunt puternic afectate de 

corozie partea metalică a vanei. Este avariat sistemul de distribuţie a jghebului din beton armat.  
Construcţiile pentru epurarea biologică a apelor uzate sunt prezentate de două aerotancuri cu 

două secţiuni cu aeraţie cu presiune scăzută (lungimea 30m, lăţimea 18,8m, adîncimea 4,5m). 

Capacitatea de trecere a secţiunii 2400 m3/zi. Pomparea aerului în aerotancuri este prevăzută de la 

patru ventilatoare ТВ-200/112 (două în funcţiune, două rezervă) cu capacitatea 75 kW fiecare, 

randamentul 1200m3/oră fiecare. Conform materialelor evaluate aerotancurile îşi menţin hidraulica, 
şi în prezent funcţionează în baza fluxului, ventilatoarele nu funcţionează. Funcţionează numai o 

singură secţiune.   
Decantoarele secundare de tip vertical d-9m (3 bucăţi) sunt prevăzute pentru separarea 

amestecului de nămol după aerotancuri.  
Din cauza reducerii volumului de reziduuri şi ieşirea din funcţiune a părţii de distribuire, două 

decantoare secundare nu sunt exploatate.  
În calitate de epurare finală după epurarea biologică, la staţie sunt folosite 3 iazuri biologice 

de tip cascad,  cu suprafaţa  50 m x 50m fiecare. Aceste iazuri nu au fost curăţate nici o dată. 

Actalmente, aceste instalaţii suportă cea mai mare parte din sarcina de epurare biologică 

recepţionată de reziduuri.  
Evacuarea scurgerilor epurate din iazurile biologice se preconizează prin conducta de 

descărcare d-500mm, L- 300m în r. Cogîlnic.  
La staţie dezinfectarea se efctuează prin clorarea apelor reziduale cu clor lichid. Amestecarea 

apelor reziduale cu clor are loc nemijlocit în jgheab după iazurile biologice, cu menţinerea 
ulterioară a amestecului în rezervoarele de contact. Rezervoarele de contact au formă cilindrică şi 

diametrul 9m  fiecare. În prezent clorarea nu se efectuează. Camera de clorinare se află în stare 

avariată.  
Conform proiectului pentru uscarea nămolului cu capacitatea de producere 6,5 mii m3/zi au 

fost construite 5 platforme cu sol de fundaţie artificială cu suprafaţa 68x20m fiecare, cu dren şi 3 

platforme din sol pentru nisipuri  cu suprafaţa 15x15m fiecare.  
Actualmente platformele pentru nămol sunt acoperite cu apele meteoritice, şi stuf, drenajul nu 

funcţionează, sistemul de drenare nu funcţionează. Clădirile administrative auxiliare necesită 

reparaţie.  
Comunicaţiile interioare de distribuţie sunt tubulare trasate prin pămînt, cele sub presiune sunt 

în deosebi din fontă şi distribuire cu jgheburi, sunt trasate suprateran, executate din beton 

prefabricat şi monolit.  
Sistemul de jgheab din cauza proceselor de îngheţare-dezgheţare şi durata de exploatare 

practic nu funcţionează. Rostul jgheabului picură, ţevile de reazem pentru jgheburile pe alocuri sunt 

distruse.  
Comunicaţiile din fontă sub presiune trasate subteran se caracterizează prin uzură sporită din 

cauza coroziei.  
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Acoperişul clădirilor existente (camera de clorare, staţia de pompare a nămolului, clădirile 

administrative, staţia de pompare şi drenare) în multe locuri sunt distruse. Pentru păstrarea clădirilor 

este necesară înlocuirea acoperişului plan cu termoizolaţia din  material în rulouri cu acoperiş în 

pantă acoperirit cu material în foi.  
Acualmente la staţia orăşenească de pompare a apelor uzate şi staţia de epurare procesul de 

purificare  include următoarele etape: 
1. Acumularea reziduurilor în rezervorul de recepţie a staţiei orăşeneşti de pompare a 

apelor uzate şi trecerea lor prin  gratarul manual cu spaţiu 20mm. 
2. Pomparea discontinuă sub presiune a reziduurilor de la staţia orăşenească de pompare a 

apelor uzate (reţele foarte lungi şi utilaj de pompare cu randament sporit).  
3. Înlăturarea parţială a nisipului din denisipatoarele orizontale. 
4. Înlăturarea parţială a substanţelor cu dispersie fină şi cele plutitoare din iluminator. 
5. Purificarea biologică parţială cu impurificarea secundară a iazurilor biologice.  
6. Afluxul periodic al reziduurilor brute din rezrvorul pentru putrifacţie la cartele de nămol.  

În conformitate cu normativele ecologice în vigoare este necesară reparaţia capitală a 

instalaţiilor existente cu evidenţierea lanţului în funcţiune pentru randamentul existent şi prognoza 

pentru sporirea lui, sau construcţia instalaţiilor noi mai compacte pentru 500÷700 m3/zi.  

În legătură cu reducerea bruscă a volumului apelor uzate evacuate (500 m3/zi în mediu, faţă 

de 6500 m3/zi conform calculelor) pînă în anul 2007 instalaţiile practic nu funcţionau.  
Reţelele şi construcţiile canalizării orăşeneşti se află la balanţa Primăriei, iar pînă prina 

decadă a anului 2009, pe parcursul a 9 ani a fost deservită şi s-a aflat în concesiunea SRL «Faclia».  
Actualmente, contractul despre concesiune este reziliat şi sistemul orăşenesc de canalizare 

este deservit de «Apă-Canal» or. Cimişlia.  
 

13.3. Elaborările din ultimii ani 
 

În anul 2006 firma de proiectări «Intexnauca» a elaborat proiectul de reconstrucţie a 

sistemului de canalizare menajeră a or. Cimişlia. Iar din lipsă de abordare complexă de dezvoltare a 
schemei de canalizare existentă, instituţia de proiectări nu a prevăzut variantele alternative de 

dezvoltare a reţelei.  
A fost elaborată documentaţia de proiect privitor la reconstrucţia tuturor staţiilor de pompare 

existente, a conductelor sub presiune de la staţia orăşenească de pompare a apelor uzate pînă la 

staţia de epurare şi instalaţiile de epurare existente cu evidenţierea liniei în funcţiune. A fost 

utilizată tehnologia modernă a reactorilor cu acţiune variabilă.  
Schiţele pentru reconstrucţia staţiei de pompare a apelor uzate a SPT  (staţia de pompare 

raională nr. 1) anterior au fost executate de institutul «Iprocom». 
Firma de proiectări «Intexnauca» la staţia de pompare nr. 2 a elaborat schiţele pentru 

reconstrucţia părţii supraterestre şi reutilarea părţii subterane a clădirii, precum şi schiţele pentru 

montarea utilajului tehnologic, de ridicare şi transport şi cel electric, sistemul de ventilare şi 

încălzire.  
La staţia de pompare nr. 3 (industrială) firma «Intexnauca» a elaborat documentaţia de proiect 

pentru înlocuirea utilajului tehnologic, electric, pentru încălzire şi ventilare.  
Se preconizează reparaţia capitală a părţii supraterestre. Sunt elaborate schiţele de lucru 

pentru înlocuirea conductei sub presiune la două linii noi din polietilenă cu diametrul 90 mm 

fiecare.  
Conform proiectului de reconstrucţie a staţiei orăşeneşti de pompare a apelor uzate elaborat 

de «Intexnauca» se prevede înlocuirea utilajului tehnologic, reconstrucţia sistemului de alimentare 

cu energie electrică, termică şi ventilare. Se propune reparaţia părţilor construite, înlocuirea 

conductelor existente sub presiune de  la staţia de epurare cu trasarea a două conducte din 

polietilenă cu diametrul 200mm şi 280mm.  
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13.4.  Propuneri de proiect 
 

13.4.1. Normativele şi debitul de calcul 
 
Normativele de evacuare a apelor sunt acceptate în corespundere cu normativele consumului 

de apă conform СНиП 2.04.02-84 şi PATN obiectul 14602 elaborat anterior.  
Sunt acceptate patru etape de amenajare care corespund oraşelor medii:  
5. în casele locuibile dotate cu apeduct, canalizare şi încălzitoare de apă- 160 l/zi/om; 
6. в în casele locuibile dotate cu apeduct, canalizare şi gaze naturale - 140 l/zi/om; 
7. в în casele locuibile dotate cu apeduct şi canalizare fără cadă - 120 l/zi/om; 
8. în casele locuibile cu utilizarea apei din turnul de apă - 25 l/zi/om. 
Prognoza evacuării apelor de canalizare din sectorul locuibil este reflectată în tab. 13.4.1.1.  
Din lipsă de date oficiale referitor la evacuarea reală a apelor de la obiectivele inductriale şi 

complexitatea prognoza  dezvoltării în perspectivă a întreprinderilor industriale, se acceptă 

evacuarea totală de la întreprinderile industriale cu sporirea evacuărilor existente de la obiectivele 

industriale de 2,75 ori. Informaţia referitor la evacuările de la întreprinderile industriale sunt 

reflectate în tab. 13.4.1.2.   
Evacuarea sumară a apelor reziduale pentru perioada de calcul în or. Cimişlia este prezentată 

în tab. 13.4.1.3. 
Pentru perspectivă torentele aşteptate la SPCP  proiectată vor constitui 2147 m3/zi.   
A fost analizată posibilitatea racordării localităţilor învecinate la staţia de epurare orăşenească.  
 
 



 75 

Tabelul 13.4.1.1.  
 

Prognoza evacuărilor de la sectorul locative pentru perioada de calcul în or. Cimişlia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Sector «Vest» 4,914 160 0,303 48,48 140 0,302 42,28 120 3,017 362,04 25 12,930 30,98 483,78 

2 Sector «Nord» 0,598 160 0,236 37,76 140 0,235 32,9    25 0,127 3,18 73,84 

3 Sector «Est» 1,613 160   140 0,062 8,68 120 1,086 130,32 25 0,465 11,63 150,63 

4 Sector «Centru» 5,097 160 1,461 233,76 140 1,461 204,54 120 1,523 182,76 25 0,652 16,3 637,36 

5 Sector «Sud» 2,177 160   140 0,147 20,58 120 1,421 170,52 25 0,609 15,2 206,33 

 Total pe oraş 14,400  2,000 320,00  2,207 308,98  7,047 845,64  3,146 77,3 1551,94 
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Tabelul 13.4.1.2  
Evacuările de la întreprinderile industriale ale or. Cimişlia, scurgerile transportate la staţia 

orăşenească de pompare a apelor uzate 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
Afluxul mediu zilnic, 

m3/zi 
Durata 

funcţionării în 
an, luni 

Notă 
existent perspectiva 

1 2     

1 
PRODCOOP (fabrica de 
conserve) 

40 125 42 
Inclusiv menajere 

10m3/zi 
2 BEC uzina reparaţie tehnică 5 50 42  

3 Fabrica de vinuri (40 de mii) 20 130 42 
Inclusiv menajere 

10 м3/сут. 

4 Fabrica de vinuri (10 de mii) 10 15 42 
Inclusiv 3 m3/zi 

menajere 

5 Fabrica de bere SRL «Cogîlnic» 20 30 42 
Inclusiv menajere 

12 m3/zi. 
6 Alţi agenţi economici 50 50   
 Total: 145 400,000   

 
Este raţional de canalizat satul Bogdanovca Veche, care se află la 875m distanţă de platforma 

staţiei de epurare. Numărul populaţiei localităţii 1353 locuitori cu condiţia canalizării 50% din 

populaţie, fluxul 70m
3/zi.  

Tabelul 13.4.1.3 
Evacuările sumare prognozate de ape uzate din or. Cimişlia 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea Debitul zilnic,  
m3/zi 

Notă 

1 2 3 4 
1 Sectorul locativ şi şi obiectele infrastructurii 

sociale 
1551,94  

2 Industria şi agenţii economici 400,0  
 Total: 1952,0  
 10% debit neevaluat 195,0  
 Total pe oraş: 2147,0  
 с. Bogdanovca Veche 70,0  
 Afluxul total la staţiile de epurare 2217,0  

 
13.4.2. Soluţii de proiect 

 
Proiectul planului urbanistic general propune, păstrarea schemei de canalizare a oraşului 

existentă cu condiţia extinderii ei pentru canalizarea sectorului locativ individual şi dezvoltarea 

sectoarelor locative noi.  
Reieşind din propunerea canalizării sectorului locativ individual al sectorului «Sud», situat 

între str. Ovidiu şi Basarabia şi necesitatea construcţiei staţiei de pompare, se propune transferarea 

staţiei orăşeneşti principale de pompare mai aproape de platforma existentă a staţiei de epurare.  
Pentru canalizarea fondului locativ existent al microsectorului «Centru” situat între str. 

Sadoveanu şi Neaga este necesar de construit staţia de pompare a SPCL nr.4 cu pomparea fluxului 

la staţia de pompare existentă, situată pe str. M. Viteazu (SPCR №2). 
Pomparea forţată a reziduurilor de la SPCR nr.2 se va realiza nu de la SPCR nr.1, dar prin 

reţeaua gravitaţională proiectată SPCR.  
La SPCR nr.2 vor fi recepţionate scurgerile din tot sectorul „Est” şi parţial scurgerile din 

sectorul „Centru”.  
În sectorul «Vest» de la construcţiile individuale existente şi cele proiectate apele  de 

canalizare prin scurgere liberă sunt evacuate în colectorul gravitaţional d-300-400mm din str. 
Alexandri şi în continuare spre SPCR nr.1 existent.  
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În sectorul «Sud» fondul locativ situat între str. Cetatea Albă şi Libertăţii totalmente fa vi 

canalizat în colectorul gravitaţional proiectat din str. Ovidiu. Sectorul locativ «Est» situat între str. 

Ovidiu şi Basarabia va fi canalizat în SPCR proiectat.  
În partea centrală a oraşului se propune canalizarea sectorului locativ individual şi clădirea 

multietajată proiectată. Reţelele respective tind spre bazinul de canalizare SPCR nr.1.  
Canalizarea sectorului «Nord», fondul locativ individual şi teritoriul SPP se propune de 

realizat prin construcţia reţelei gravitaţionale pe str. Ştefan cel Mare şi Secrieru cu construcţia 

staţiei de pompare SPCR nr.3. De la staţia de pompare proiectată apele uzate vor fi recepţionate în 

colectorul gravitaţional din str. Bucovinei. Ca urmare SPCR nr. 1 existentă va fi lichidată.  
În sectorul «Centru» se propune spre lichidare staţia de pompare existentă (SPCR nr.2), 

deoarece, este amplasată în zona de protecţie a sondei arteziene, precum şi datorită posibilităţii 

canalizării obiectivelor situate pe str. Ştefan cel Mare. De asemenea reţele sub presiune existente de 

la SPCR nr. 2 în perspectivă vor nimeri sub construcţia blocului locativ, propus în planul general şi 

care va fi amplasat pe str.  Bucovinei şi. Suveranităţii.  
Ca urmare în or. Cimişlia sunt evidenţiate trei bazine de canalizare principale.  
1. Bazinul de canalizare al staţiei de pompare existente din zona industrială şi cea locativă de 

est – SPCR nr. 2. Aici vor fi recepţionate scurgerile de la sectorul locativ «Centru» cu pomparea la 

SPCR nr. 4 propiectată.  
2. Bazinul de canalizare existent, al fostei SPCR nr.1. Staţia de pompare recepţionează apele 

uzate din sectorul «Centru», «Vest» şi «Nord».  
3. Bazinul de canalizare al SPCR proiectat. Staţia de pompare proiectată va recepţiona 

scurgerile din sectorul «Sud», precum scrurgerile pompate de la SPCR nr.1 şi SPCR nr.2.  
Selectarea utilajului pentru pompare la staţiile de pompare  păstrate şi proiectate pentru 

perioada de calcul.  
SPCL nr. 4 (proiectată), sectorul  «Centru»: 
Scurgerile calculate pentru perioada de calcul: 
Qср.сут. = 79 m3/zi.; 
Qmax.сут. = 103 m3/zi. 
Diferenţa geometrică dintre nivele: 

Нг = 74 – (76,3 – 5 + 0,5) = 2,2 m 
Lungimea traseului - 625 m.  
Pentru ţevile din polietilenă d-90х3,3 mm, v = 0,818 m/s, 1000i = 10,086 

hl = (1,2 х 10,086 х 625)/1000 = 7,56 m 
Нполн. = 7,56 + 2,2 + 1,5 = 11,26 m 

 
Se propune spre proiectare staţia de pompare în formă cilindrică Q 1,5 m conform  т.п. 902-1-

133.83 cu pompe submersibile. Se propun două pompe (1 funcţ, 1 rezervă) al firmei Wilo de tipul 

Wilo-Drain STS 65/18 (STS 65 F 18.70/25), Q=15 m3
/oră, Н=15 m, Р1=4,3 kW, Р2=3,5 kW. 

Sunt acceptate două conducte  sub presiune din ţevi de polietilenă 2 Q 90х3,3 mm.  
 
SPCR nr. 2 (existentă) sectorul  «Est»: 
Scurgerile calculate pentru perioada de calcul: 
Qср.сут. = 150,63 + 400,0 = 550,63 m3/zi., unde 
150,63 – scurgerile de la populaţie; 
400,0 – scurgerile de la obiectivele industriale  
Qmax.сут. = 150,63х1,3 + 400,0 = 596,0 m3/zi. 
Diferenţa geometrică dintre nivele: 

Нг = 80-(77 – 6,0 + 0,5) = 8,5 m 
Lungimea traseului 1300,0 m.  
Pentru ţevile din polietilenă  d-160х5,8 mm, v = 1,029 m/s, 1000i = 7,474 

hl = (1,2 х 7,474 х 1300)/1000 = 11,66 m 
Нполн. = 11,66 + 8,5 + 1,5 + 1 = 23,46 m 
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La staţia de pompare existentă pentru perioada de calcul se propun două pompe ale firmei 
Wilo, (1 funcţ., 1 – rezervă) Wilo-Emy FA08.66-195+T20.1-2/22G, Q=60 m3/zi , Н=30 m, Р1=18,6 
kW, Р2=30 kW. 

 
Sunt acceptate două conducte din polietilenă 2d 5,8 mm. 
SPCR nr. 3 (proiectată) sectorul  «Nord»: 
Scurgerile calculate pentru perioada de calcul: 
Qср.сут. = 73,84 m3/zi.; 
Qmax.сут. = 103 m3/zi. 
Diferenţa geometrică între nivele: 

Нгеом = 78,30 – (78,90 – 5 + 0,5) = 3,90 m 
Lungimea traseului 875 m.  
Pentru ţevile din polietilenă d-90х3,3 mm, v = 0,818 m/s, 1000i = 10,086 

hl = (1,2 х 10,086 х 875)/1000 = 10,59 m 
Нполн. = 3,90 + 10,59 + 0,5 = 15,0 m 

 
Se propune pentru proiectare staţie de pompare de formă cilindrică 1,5 m adîncimea trasării 

colectorului trasat 3,0m  conform т.п. 902-1-133.83 pompelor submersibile. Sunt propuse 2 pompe 
(1 funcţ, 1 rezervă) firma Wilo tipul Wilo-Drain STS 65/18 (STS 65 F 18.70/25), Q=15 m3

/oră, 

Н=15 m, Р1=4,3 kW, Р2=3,5 kW.  
Sunt acceptate două conducte din ţevi de polietilenă 2d 90х3,3 mm.  
 
SPCR №1 (anterioară SPCR) existentă, sectorul «Centru»  
Scurgerile calculate pentru perioada de calcul: 
Qср.сут. = 1092,0 m3

/zi (inclusiv sectorul «Centru»-637,36 m3
/zi; sectorul  «Vest»-483,78 

m3
/zi; sectorul «Nord»-73,84 m3/zi; SPCR nr. 2-103,0 m3/zi); 

Qmax.сут. = 1092,0 х 1,3 = 1420 m3/zi. 
Diferenţa geometrică dintre nivele: 

Нгеом = 80 – (83,40 – 7 + 1) = 2,60 m 
Lungimea traseului 550 m.  
Pentru ţevile din polietilenă  d-250х9,1 mm, v = 0,889 m/s, 1000i = 3,334 

hl = (1,2 х 3,334 х 550)/1000 = 2,2 m 
Нполн. = 2,60 + 2,2 + 1,5 + 1 = 7,30 m 

Pentru perioada de calcul la staţia existentă se propun pentru montare trei pompe noi. Se 

propun pompele firmei Wilo tipul FA 08.43-120 E + T 13-2/12H (2 funcţ., +1 rezervă), Q=60 

m3
/oră, Н=10 м, Р1=4,7 kW, Р2=3,75 kW. Sunt acceptate două conducte sub presiune din 

polietilenă 2 -250х9,1 mm.  
SPCР (proiectată) sectorul  «Sud»: 
Scurgerile calculate pentru perioada de calcul: 
Qср.сут. = 2147,0 m3/zi.; 
Qmax.сут. = 2791,0 m3/zi. 
Diferenţa geometrică dintre nivele: 

Нгеом = 77 – (74,30 – 9 + 0,5) = 11,20 m 
Lungimea traseului 1600 m.  
Pentru ţevile din polietilenă d-315х11,4 mm, v = 1,014 m/s, 1000i = 3,173 

hl = (1,2 х 1600 х 3,173)/1000 = 6,09 m 
Нполн. = 11,02 + 6,09 + 1,5 + 1 = 19,61 m 

 
Pentru construcţie se propune staţie de pompare tipică forma cilindrică subterană monolit 

 mm şi dreptunghiulară subterană 12,0х12,0m conform т.п. 902-1-73.83.  
Se propune montarea pompelor Wilo de tipul  FA 10.34-278 E + T 17,2-4/24H (2 funcţ., +1 

rezervă), Q=100 m
3
/oră,      Н=20 m, Р1=12,2 kW, Р2=10,0 kW.  
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Se propune construcţia a două conducte sub presiune din polietilenă 2 -315х11,4 mm de la 
SPCP pînă la staţia de epurare.  

Conform proiectului planului urbanistic general pentru perioada de calcul în oraş se 

preconizează suplimentar construcţia reţelelor prin scurgere liberă, precum şi reconstrucţia sau 

construcţia conductelor nou de canalizare sub presiune.   
Pentru scetorul «Est»: 
Reţele prin scurgere liberă : 

d-160 mm L-8880 m; 

d-200 mm L-1100 m; 

Reţele sub presiune: 

2d-160 mm Ltotal.-2600 m; 
 Pentru sectorul  «Nord»: 
Reţele prin scurgere liberă: 

d-160 mm L-1000 m; 

d-200 mm L-1025 m; 

Reţele sub presiune: 

2d-90 mm Ltotal.-1750 m; 
 Pentru sectorul «Centru»: 
Reţele prin scurgere liberă: 

d-160 mm L-27480 m; 

d-200 mm L-3475 m; 

d-250 mm L-1100 m; 

Reţele sub presiune: 

2d-250 mm Ltotal-1100 m; 
 Pentru sectorul  «Sud»: 
Reţele prin scurgere liberă: 

d-160 mm L-11205 m; 

d-200 mm L-1025 m; 

d-400 mm L-2510 m; 

Reţele sub presiune: 

2d-315 mm Ltotal-3200 m. 
 

13.4.3. Variantele optime la selectarea terenului pentru staţia de epurare 
 
La selectarea variantelor optime privind modernizarea şi reconstrucţia staţiilor orăşeneşti de 

pompare a apelor uzate planul general a examinat următoarele randamente de producere: perioada 

de calcul -  2200 m3
/zi, inclusiv I rînd – 1000 m3/zi. 

Au fost examinate următoarele variante pentru amplasare:  
- Varianta utilizării construcţiilor şi reţelelor existente pe teritoriul staţiei de epurare care 

funcţionează.  
- Varianta construcţiei staţiei de epurare noi pentru oraş pe teritoriul staţiei care 

funcţionează.  
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- Varianta utilizării parţiale a unui şir de construcţii şi comunicaţii existente la staţia de 

pompare  a apelor uzate cu construcţia la această staţie a unui bloc de epurare compact.  
- Varianta construcţiei staţiei de epurare noi pe un teren nou.  

Varianta a patra propune selectarea terenului nou în apropierea oraşului. Iar în hotarele 

teritoriului în locurile joase terenuri libere lipsesc, peste hotarele oraşului sunt situate terenurile 

agricole individuale.  
Prima variantă propune reconstrucţia instalaţiilor existente de tip deschis după tehnologia 

veche. Schema respectivă supraîncarcă terenul cu instalaţii  separate deschise cu capacitate sporită. 

Staţiile de epurare s-au construit aproximativ 7 ani şi sunt exploatate pe o perioadă de 25 ani. În 

ultimii 16 ani din motive obiective scurgerile la staţie s-au redus aproximativ de 10 ori, instalaţiile 

mari nu sunt exploatate conform capacităţii, sunt învechite.  
Staţiile de epurare sunt situate la distanţă relativ mare de oraş (peste 4km), scurgerile sunt 

recepţionate reci, iarna nu sunt epurate, iar scurgerile ciclice mici contribuie la formarea stratului de 

gheaţă subţire pe jgheburile deschise, ceea ce grăbesc procesul de formare a fisurilor în beton şi 

distrug construcţiile monolit.  
Varianta trei. Varianta respectivă cu evidenţierea I etape pentru 700 m3/zi a fost elaborat de 

firma «Intexneuca» în solicitarea Primăriei or. Cimişlia. Minuţios a fost studiată starea tehnologică 

a instalaţiilor condensatoare de pe platformele care funcţionează, care pot fi utilizate pentru 

elaborarea schemei optime de epurare a apelor uzate a oraşului.  
În legătură cu scurgerile neînsemnate al I etape şi temperaturilor joase în perioada de iarnă, a 

fost acceptată propunerea, pe teritoriile staţiei care activează, să se refuze de jgheaburi de tip 

deschis.  În calitate de instalaţii condensatoare, care este raţional să fie folosite pentru blocul 
compact de epurare biologică, sunt acceptate cele patru secţiuni existente ale aerotansurilor cu un 

singur coridor.  Dimensiunile fiecărui coridor 4,7x30x4,85 (h) m. Aceasta este unica instalaţie care 

funcţionează. Captarea scurgerilor şi evacuarea apelor epurate de la blocul de epurare biologică se 

preconizeazăsă se efectuieze prin ţevile subterane noi de tip închis.  
La I etapă se propunea conform variantei respective pentru instalaţiile de epurare biologică de 

tip închis să se folosească două secţiuni ale aerotancurilor, secţiunea a treia va fi impărţită în două 

părţi, si transformată în două colectoare pentru nămol.  
Secţiunea a patra va fi utilizată ca benă de rezervă. Pe o porţiune a epurării biologice va fi 

construită o construcţie supraterană uşoară cu bloc de producre şi evacuare tehnico-sanitară. Tot aici 

se propune situată sala tablourilor electrice şi pentru  ventilare. Această staţie este calculată pentru 

captarea 700 m3/zi. Instalaţiile pot funcţiona cu sporirea sarcinii pînă la 30-35%.   
Pentru perspectivă toate patru coridoare ale arotancurilor se propune să fie destinate pentru 

epurare biologică, iar în calitate de colector pentru nămol folosite două din iluminatoarele – de 
putrificaţie existente. Blocul respectiv de epurare este preconizat pentru 1400 m3/zi cu posibilitatea 

sporirii randamentului pînă la 2,2 mii m3/zi.   
În planul general a fost preconizată de asemenea şi varianta amplasării staţiilor de epurare noi 

pe teritoriul staţiei de epurare(varianta 2). Se propune utilizarea terenurilor din apropierea iazurilor 
biologice. Ca urmare diferenţa dintre platformele blocului de epurare biologică existente şi cele 

proiectate va constitui 25m, ceea ce va permite enomisirea suplimentară a energiei electrice. 

Suprafaţa necesară a terenului pentru blocul de epurare biologică cu randamentul 2200 m
3/zi va 

constitui aproximativ 0,28ha. Se propune utilizarea tehnologiei reactorului cu productivitate 
variabilă, puterea consumată 107 kW.  

Epurarea finală a scurgerilor se va efectua la iazurile biologice existente dup reconstrucţia lor. 

Uscarea nămolului – la cartele de nămol existente după reconstrucţie.  
Se propune reconstrucţia definitivă a instalaţiilor de epurare existente cu evidenţierea liniei de 

lucru cu capacitatea 2200 m3/zi (varianta 3).  
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13.5. Investiţiile necesare pentru reconstrucţia şi modernizarea reţelei şi a 

instalaţiei de canalizare a or. Cimişlia 
 
Sistemul de canalizare a oraşului se caracterizează prin uzură morală şi fizică. Starea actuală a 

sistemului de canalizare menajeră corespunde nivelului anilor 70-80.  
Volumul aproximativ al investiţiilor necesare pentru reconstrucţia şi  modernizarea reţelei de 

canalizare a oraşului sunt reflectate în tab. 13.5.1. Costul construcţiilor sunt acceptate conform 

analogului.  
Tabelul 13.5.1. 

Valoarea orientativă a investiţiilor necesare pentru reconstrucţia şi modernizare a reţelei şi 

instalaţiilor de canalizare a or. Cimişlia 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea Unit de 
măs. 

Cantita-
tea 

Valoarea mii lei Notă 
Unitate Total 

Sectorul «Est» 

1 Ţevi  ПВХ  prin scurgere liberă 
d-160 200mm,  m 9980,0 0,55 548,9  

2 Reţele sub presiune  
d-160 mmm 

m 2600,0 0,45 1170,0  

3 Reconstrucţia SPCR №2,  
Q-550 m3/zi 

buc. 1  1953,0  

Sectorul  «Nord» 

1 Ţevi  ПВХ  prin scurgere liberă 
d-160÷200 mm m 2025,0 0,55 1113,75  

2 Reţele sub presiune d-90 мм m 1750,0 0,45 787,5  

3 Staţia de pompare a apelor 
uzate Q-103 m3/zi.,Н-3 m 

buc. 1 213,47 213,47 
analogul 902-

2-133 

Sectorul «Centru» 

1 Ţevi  ПВХ  prin scurgere liberă 
d-160÷200 mm 

m 32055,0 0,55 17630,25  

2 Reţele sub presiune  d-250 
mm 

m 1100 0,60 660,0  

3 Staţia de pompare a apelor 
uzate Q-103 m3/zi. 

buc. 1 213,47 213,47 
analogul  902-

2-133 
4 Reconstrucţia SPCR №1, Q-

1092 m3/zi . 
buc. 1  1953,0  

Sectorul  «Sud» 

1 Ţevi  ПВХ  prin scurgere liberă 
d-160÷200 mm 

m 12230,0 0,55 6726,5  

2 Ţevi  ПВХ  prin scurgere liberă  
d-400 mm 

m 2510,0 0,85 2133,5  

3 Reţele sub presiune d-315 мм m 3200,0 0,65 2080,0  

4 Staţia de pompare a apelor 
uzate Q-2147 м3/сут. 

buc.   2500,0  

5 Reconstrucţia staţiei de 
epurare noi cu capacitatea 
2200 m3/zi. 

buc.   10000,0  

 Total :    49683,34  
 Inclusiv TVA     9936,67  
 Total:    59620,0  
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14.0. Salubrizarea teritoriului 
 

Introducere 
 

La elaborarea compartimentului au fost utilizate următoarele materiale:  
 

- Tema program pentru proiectare, inclusiv pentru salubrizare; 
- Planul urbanistic general al oraşului, Sc. 1:5000; 
- Materialele grafice şi cele tabelare  la compartimentul respectiv; 
- Actele privitor la starea actuală a salubrizării oraşului, prezentate de serviciile comunale 

locale şi a medicinii preventive; 
La elaborarea proiectului au fost utilizate următoarele instrucţiuni normative: 
 

- Regulamentul sanitar privind întreţinerea teritoriului localităţii. СанПиН                          
42-128-4690-88;  

- Cerinţele sanitare privind amenajarea şi întreţinerea poligoanelor pentru DMS СаН 
ПиН 2.1.7.722-98; 

- Legea despre deşeurile de producere şi menajere RM nr. 1347-XIII din 9.10.1997; 
- Programul naţional despre utilizarea deşeurilor de producere şi menajere nr. 606            

din 28.06.2000; 
- Programul naţional privitor la securitatea ecologică al RM nr. 447 din 17.04.03; 
- Legea despre resursele  secundare a RM nr. 787-XIII din 26.03.1996;  
- Legea despre deşeurile şi resursele nocive RM nr. 1236-XIII din 03.07.1997.  

 
14.1. Situaţia existentă 

 
Salubrizarea teritoriului şi evacuarea gunoiului în or. Cimişlia se efectuează de către ÎM 

DPGCL Cimişlia la gunoiştea orăşenească din str. I. Iorga, amplasată în apropiere de automagistrala 

spre Basarabeasca.  
Suprafaţa totală a gunoiştii constituie 2,75 ha, este exploatată din 1970. Teritoriul gunoiştii nu 

este îngrădit, de asemenea lipseşte drenajul, îndiguirea suprafeţei este efectuată la cota 4,5m. 

Actualmente gunoiştea este supraîncărcată şi nu corespunde normativelor sanitare în vigoare, 

distanţa între zona locuibilă este mai puţin de 400m, norma fiind 500m.  
Compactarea DMS este efectuată cu ajutorul buldozerului T-170. Personalul de serviciu 

permanent pe teritoriul gunoiştii lipseste.  
Conform informaţiei oferite de ÎM DPGCL din or. Cimişlia pe parcursul anului 2009 cu 

ajutorul camioanelor Regiei autosalubritate au fost evacuate la gunoişte 2,62 mii m
3 DMS, volumul 

deşeurilor transportate cu mijloacele de transport proprii a constituit 1,5m
3.  

Serviciul municipal de evacuare a gunoiului activează în bază de contract.  
Populaţia şi agenţii economici care beneficiază de serviciile autosalubritate  (%): 
 agenţii economici – 90%; 
 populaţia din clădirile multietajate – 100%; 
 populaţia din sectorul privat – 50%. 

Pe teritoriul oraşului în cartierele multietajate sunt amenajate 11 platforme autorizate cu 
containere pentru colectarea deşeurilor, din care 7 platforme sunt  îngrădite cu cărămidă, 4 – cu  
ardezie, numărul total al containerelor – 40 buc.  

În apropierea instituţiilor din sfera infrastructurii sociale sunt amplasate 70 containere pentru 
colectarea DMS cu dimensiunile 0,8x0,8x1,0m.  

Evacuarea gunoiului se efectuează conform graficului – 3 ori în saptamînă de către 

întreprinderea municipală cu autogunoiera de tipul 93M- ГАЗ 93А. Sortarea gunoiului din zona 
rezidenţială nu se efectuează.  
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În sectorul privat evacuarea gunoiului se efectuează 2 ori în săptamînă în baza contractului, în 

anul 2009 au fost încheiate 480 astfel de contracte. Evacuarea gunoiului se efectuează cu ajutorul a 

două tractoare cu roţi şi  remorcă.  
De regulă salubrizarea străzilor urbei se efectuează manual.  
Deşeurile forestiere apărute în rezultatul lucrărilor de salubrizare forestieră nu sunt evaluate şi 

sunt evacuate împreună cu DMS la gunoişte.  
Curăţarea străzilor de stratul superior de gheaţă şi dezepezirea lor, împrăştierea materialului 

antiderapant se efectuază din contul mijloacelor bugetare.  
Dezăpezirea străzilor se efectuează cu ajutorul a două buldozere, platforme speciale pentru 

depozitarea zăpezii lipsesc.  
Problema cîinilor vagabonzi în oraş nu este soluţionată, pentru înhumarea astfel de animale 

anterior se folosea groapa Bekkari, amplasată pe teritoriul gunoiştei existente. Actualmente groapa 

Bekkari nu funcţionează.  
 

Utilizarea deşeurilor de producere 
 
În conformitate cu Legea despre deşeurile de producere şi menajere «toate întreprinderile 

urbane prezintă raportul privitor la acumularea şi utilizarea deşeurilor, precum şi acumularea şi 

utilizarea deşeurilor toxice».  
Conform analizei efectuate de către Direcţia Zona Inductrială DATU «Urbanproiect» pe 

teritoriul oraşului întreprinderi mare cu poluare sporită lipsesc. Din cele 65 întreprinderi şi agenţi 

economici, 8 întreprinderi nu funcţionează, 2 se află în faza de reorganizare. Actualmente 

funcţionează 2 fabrici vinicole, fabrica de tutun, fabrica de pîine, moara, incubatorul, întreprinderi 

mici de prelucrare a materiei prime agricole, depozite pentru păstrarea producţiei finite, 

întreprinderea materiale de construcţii. De asemenea activează întreprinderile private autoservice.  
O parte din deşeurile de producere ce corespund clasei de nocivitate III şi IV, permise pentru 

depozitare împreună cu DMS, şi cele transportate cu transportul personal al agenţilor economici 

sunt evacuate la gunoiştea orăşenească în baza contractului.  
Principalele deşeuri toxice sunt deşeurile cu conţinut de mercur din becurile luminiscente 

uzate şi deşeurile medicale.    
Becurile luminiscente uzate sunt stocate la întreprinderi. Instrumentele medicale reciclabile 

sunt dezinfectate în locurile stocării în containere speciale. Pansamentele şi vata sunt incinerate în 

cazangeria spitalului. Deşeurile biologice umane sunt înhumate la cimitirul orăşenesc cu întocmirea 

actelor respective.  
14.2. Propuneri de proiect 

 
În general, pentru perspectivă, se propune de a păstra schema existentă de colectare a DMS de 

la populaţie. Colectarea DMS se realizează pe platformele amenajate special cu îngrădire 

impermeabilă. Platformele sunt amenajate pe terenurile selectate de autorităţile locale ale medicinii 

preventive în interiorul cartierelor separate sau a unui grup de cartiere.  
În clădirile multietajate se propune colectarea separată a deşeurilor, hîrtiei, sticlei, etc.  
«Programul naţional de utilizare a deşeurilor de producere şi menajere» recomandă crearea 

centrelor de colectare separată a deşeurilor menajere şi celor periculoase.  
Se propune de asemenea în apropierea clădirilor multietajate crearea cîtorva puncre primare 

de colectare şi sortare separată a DMS (carton, hîrtie, borcane, sticle, masă plastică) care după 

sortare sunt supuse brichetării.  În oraş se practică sistemul de evacuare a deşeurilor cu transport.  
Se propune instalarea containerelor inamovibile cu dimensiunile 0,75 şi 0,55m

3. Pe o 
platformă pot fi instalate pînă la 6 unităţi.  

Evacuarea  DMS din casele necanalizate se propune să se efectueze prin sistemul unitar – 
colectarea deşeurilor se efectuează într-un singur vas cu evacuarea ulterioară în locurile special 

amenajate. 
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Deşeurile solide de la casele necanalizate se acumulează în haznale t impermeabile, care sunt 
curăţate o dată în jumătate de an. Recepţionarea acestor deşeuri se propune în canalul de evacuare 

proiectat, amplasat pe teritoriul staţiei de epurare existente.  
 

Normele de acumulare a DMS 
 
Normele de acumulare, precum şi compoziţia DMS în mare măsură depind de nivelul de 

amenajare a fondului locativ, numărul de nivele, tipul de combustibil utilizat pentru încălzirea 

locuinţelor, precum şi dezvoltarea sistemului de alimentare publică, nivelul de bunăstare a 

populaţiei.  
Norma de acumulare a DMS pentru o persoană este reflectată în tab. 14.2.1.  
Pentru elaborarea schemei salubrizării oraşului se efectruează calculul acumulărilor anuale a 

DMS pentru o persoană reieşind din volumul şi cantitatea acumulărilor. Cantitatea totală a DMS 

pentru perioada de calcul se stabileşte ţinînd cont de sporul populaţiei pentru perspectivă. 
Tabelul 14.2.1  

 
Normele orientative de acumulare a DMS 

Clasificarea 
fondului locativ 

Norma de acumulare 
pentru o persoană Densitatea medie 

kg/m3 
kg/an m3/an 

Case de locuit amenajate, cu 
colectarea separată a deşeurilor 
menajere 

180-200 0,9-1 190-200 

Case de locuit amenajate fără 
colectarea separată a deşeurilor 
menajere 

210-225 1-1,1 210 

Fondul locuibil neamenajat 360-450 1,2-1,5 300 

 
Rezultatul calculelor este reflectat în tab. 14.2.2 

Tabelul 14.2.2  
Prognoza acumulărilor anuale a DMS pentru perioada de calcul 
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or. 
Cimişlia 11,3 155 170,5 1918,1 200 9594,0 3,146 360 396 1245,8 300 4152,7 3184,6 13746,8 

 
Conform calculelor efectuate pentru perspectivă volumul aşteptat al DMS în oraş va constitui 

13747 m3/an sau 3165 t/an.  
Pentru perspectivă în or. Cimişlia se prevede lichidarea gunoiştei existente şi amenajarea 

poligonului pentru colectarea DMS.  
Se propune modalitatea de lichidarea şi dezinfectarea mecanică a DMS. 
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Pe acest poligon se propune colectarea deşeurilor din localităţile din apropierea oraşului în 

volum de 5% din acumulările urbane, ca urmare volumul deşeurilor recepţionate va constitui 14434 

m3/an.  
Suprafaţa necesară a poligonului pentru DMS, reieşind din durata de exploatare, 20 ani, se 

calculează conform formulei de stabilire iniţială a capacităţii poligonului.  
 

Ет = [(I1+I2)/2] * [(H1+H2)/2] * Т * (К2/К1), m
3 

 
unde  I1 şi  I2 – norma anuală specifică de acumulare a DMS conform volumului pentru 

primul şi ultimul an de exploatare, m
3/an/om; 

H1 şi H2 – numărul populaţiei localităţii, oam.;  
Т – durata de calcul a exploatării poligonului, an;  
К1 – coeficientul, calculat de compactare a DMS în procesul de exoloatare a poligonului 

pentru toată perioada T;  
К2 – coeficientul, calculat al volumul straturilor exterioare izolante.  
I1 – 1,1 m3/om/an; 
I2 =1,1 * (1,03)20 = 1,1 * 1,805 = 1,99 m3/om/an.; 
К1 = 4,0, la compactarea cu ruloul al cantităţii 12 14 t şi cota 12 m; 
К2 = 1,22, la cota 15m; 
Т = 20 ani; 
H1 = 15 mii oam, reieşind din calculul localităţilor din apropiere în primul an de exploatare; 
H2 = 16 тыс. oam, reieşind din calculul localităţilor din apropiere în ultimul an de exploatare; 
 

Ет = [(1,1+1,99)/2] * [(15000+16000)/2] * 20 * (1,22/4,0) = 584319,0 m3 

 
Suprafaţa necesară a poligonului se stabileşte conform formulei: 
Ф = Ет/Нп,  
unde Ет – capacitatea poligonului, m3; 
Нп – cota poligonului 12 m 
Ф = 584319/15 = 3,9 ha 
Ţinînd cont de unghiul pantei 1:4 К3 = 3 
Ф = 3,9 * 3 = 11,7 ha 
 
În apropierea s. Mihailovca la distanţă de 8 km vest de oraş serviciilor urbane şi raionale i s-a 

repartizat teren nou pentru poligonul de colectare a DMS.  
Prelucrarea deşeurilor industriale - uleiurile de maşină uzate, cauciucuri, acumulatoare, etc. se 

efectuează prin metoda de colectare şi schimb.  
Colectarea becurilor luminiscente uzate cu mercur se realizează prin metoda colectării şi 

depozităţii specializate şi neutralizării ulterioare.  
Deşeurile medicale în dependenţă de clasa de nocivitate se propune să fie neutralizate sau 

dezinfectate separat cu respectarea normativelor în vigoare.  
Se propune instalarea viceelor provizorii în zonele de agrement a populaţiei.  
 

15.0. Alimentare cu energie electrică  

Actualmente în or. Cimişlia funcţionează substaţia de transformatoare Cimişlia 110/35/10kW 

cu transformatoare 2x16 MW. Capacitatea stabilită a transformatoarelor 32MW şi substaţia 35/10 

kW «Заводская» cu transformatoare 2x2,5 MW.  
Substaţia 110 şi 35kW şi liniile aeriene 110,35kW se află la balanţa "Moldelectrica", reţelele 

de distribuire 10 şi 0,4kW se află în proprietatea Primăriei iar exploatarea este asigurată de reţelele 

electrice raionale.   
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Pentru distribuirea energiei electrice între consumatori cu capacitatea electrică 0,4kW 

funcţionează 101 substaţii cu transformatoare 10/04kW, cu capacitatea totală 23 mii kW,  32% din 

substaţiile de transformatoare sunt complete celelalte de tip închis şi încorporate.  
Reţelele de distribuire 0,4kW – prin cablu în sectoarele cu clădiri multietajate cu lungimea 

1,5km şi aeriene în sectoarele cu case cu puţine nivele – 100km.  
Reţelele de iluminare exterioară sunt liniile aeriene. Din care 10km sunt – piloni metalici, 

50km – piloni din beton armat şi lemn.  
Consumul anual al energiei electrice constituie 21,4 mln. kW/oră. Capacitatea existentă a 

energiei electrice totalmente acoperă necesitatea oraşului, atît pentru perioada de calcul, cît şi pentru 

perspectivă. Coeficientul capacităţii utilizate constituie 30%. În scopul asigurării continue a oraşului 

cu energie electrică  proiectul prevede realizarea unui complex de măsuri de reconstrucţie la reţelele 

şi instalaţiile obiectivelor de alimentare cu energie electrică.  
 

15.1. Sarcina electrică  
 
Sarcina electrică este stabilită conform situaţiei din 2007 şi pentru perioada de calcul.  
Sarcina comunală este stabilită ca suma sarcinii caselor locative, clădirile publice şi 

iluminarea exterioară. Sarcina pentru sectorul locativ se determină, reieşind din numărul populaţiei, 

indicaţiile în proiectul de sistematizare şi consumul specific al energiei electrice pe cap de locuitor. 

Pentru perspectivă se acceptă sporirea consumului de energie electrică ţinînd cont de extinderea 

suprafeţei şi sporirea confortului.  
Calculul sarcinii şi consumului de energie electrică pentru sectorul comunal şi locativ este 

reflectat în tab. 15.1.1.  
Tabelul 15.1.1. 

 
Calculul sarcinii comunal - locative şi consumul anual al energiei electrice 

 

Nr. 
d/o  Sectorul  

Populaţia, mii 
oam.  

Consumul 
specific al 

energiei electrice, 
kW/oră/loc.  

Consumul anual 
al energiei 

electrice, mln. 
kW/oră  

Numărul anual al 
orelor cu consum 

maxim, ore  

Puterea 
necesară, kW 

exist.  prog.  exist.  prog.  exist.  prog.  exist.  prog.  exist.  prog.  

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

1 Vest 4,914 4,31 240 300 1,179 1,293 2100 2250 561 574 

2 Nord 0,598 0,598 240 300 0,143 0,179 2100 2250 68 79 

3 Est 1,613 1,613 240 300 0,387 0,484 2100 2250 184 215 

4 Centru 5,097 5,097 240 300 1,223 1,29 2100 2250 582 573 

5 Sud 2,177 2,177 240 300 0,522 0,653 2100 2250 248 290 

 Total 14,400 13,795   3,454 3,899   1643 1731 

 
Calculul sarcinii clădirilor publice şi întreprinderile comunale este efectuat conform 

normativelor specifice la unitate, loc, metru pătrat, etc., în conformitate cu "Normativele pentru 

proiectare. Utilajul electric al caselor şi clădirilor publice". 
Calculul sarcinii şi a consumului de energie electrică pentru clădirile administrativ - publice şi 

întreprinderile comunale este reflectat în tab. 15.1.2. 
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Tabelul 15.1.2  
Clădirile administrativ-publice şi întreprinderile comunale 

 

№ 
п/п Indicatorii 

Unit. 
de 

măs. 

Anul 
de 

bază 
2003 

Perioada 
de calcul 

2025 

Sarcina 
specifică 

asupra unei 
unităţi, kW 

Capacitatea 
necesară, 

 kW 

Numărul 
anual alorelor 

cu consum 
maxim, 
ore/an  

Consumul de 
energie 

electrică, 
kW/oră  

exist.  prog.  exist.  prog.  exist.  prog.  exist.  prog.  

Infrastructura socială 

1. 
Instituţii 
preşcolare 

                      

 Total locuri 680 792 0,4 0,46 272 364 2400 2400 0,652 0,74 

2. 
Şcolii de cultură 
generală 

                      

 Total locuri 2650 2880 0,2 0,25 530 720 2400 2400 1,272 1,728 
3. Spitale                       
 Total paturi 400 561 0,5 0,53 200 297 3200 3200 0,64 0,95 

4. Policlinici                       
 Total vizite/zi 450 450 0,1 0,12 45 54 2800 2800 0,126 0,151 

5. Magazine                       

 
Total suprafaţa 

comercială 
m2 3690 4435 0,18 0,2 664 887 3200 3200 2,125 2,838 

6. 

Întreprinderi de 
alimentaţie 
publică (reţea 
deschisă) 

                      

  Total locuri 435 634 0,7 0,8 304 507 3200 3200 0,973 1,622 

7. 
Cluburi, palate 
cu cultură 

                      

  Total locuri 577 1279 0,4 0,46 230 588 2400 2400 0,552 1,411 
8. Hoteluri                       
  Total locuri 9 95 0,34 0,46 3 44 3200 3200 0,009 0,141 

 
Calculul sarcinii pentru instalaţiile de apeduct şi canalizare este prezentat în tab. 15.1.3 şi 

efectuat conform datelor căpătate la elaborarea planului urbanistic general la compartimentele 
respective.  

Sarcina consumatorilor industriali este determinată conform datelor chestionarelor, 

completate de întreprinderi pentru secţia de formare a întreprinderilor industriale.  
Pentru perioada de calcul pentru întreprinderile care funcţionează sunt acceptate aproximativ 

10-20% sporirea sarcinii, iar pentru întreprinderile care staţionează sunt acceptate sarcini 

convenţionale.   
Calculul sarcinii la întreprinderile industriale este prezentată în tab. 15.1.4. 
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Tabelul 15.1.3 
Calculul sarcinii pentru instalaţiile de apeduct şi canalizare  

 
Denumirea  Capacitatea 

necesară, kW  
Numărul de ore 

cu consum 
maxim, ore/an  

Consumul de 
energie electrică, 

mln. kW/oră  
exist  persp  exist  persp  

1 2 3 4 6 7 
Instalaţiile de apeduct 

Sonda nr. 1 (11 kW) 11 11 5000 0,055 0,055 
Sonda nr. 2 (11 kW) 11 11 5000 0,055 0,055 
Sonda nr. 3 (7,5 kW) 7,5 7,5 5000 0,038 0,038 
Sonda nr. 4 (5,5 kW) 5,5 5,5 5000 0,028 0,028 
Sonda nr. 5 (11 kW) 11 11 5000 0,055 0,055 
Sonda nr. 6 (11 kW) 11 11 5000 0,055 0,055 
Sonda nr. 7 (7,5kW) 7,5 7,5 5000 0,038 0,038 
Sonda nr. 8 (7,5 kW) 7,5 7,5 5000 0,038 0,038 
Total: 72 72  0,360 0,360 

Instalaţiile de canalizare 
Staţia raională de pompare a apelor 
uzate "Sud" 12,2х2 funcţ.  

30 30 5000 0,15 0,15 

Staţia raională de pompare a apelor 
uzate nr. 4 "Centru"  4,3 kW (1funcţ.+1 
rez. ) 

4,3 4,3 5000 0,021 0,021 

Staţia raională de pompare a apelor 
uzate "Est" №2 30 kW (1funcţ. +1rez.) 

36 36 5000 0,18 0,18 

Staţia orăşenească de pompare a apelor 
uzate "Centru" №1 4,7 kW (2 funcţ.+1 
rez.) 

10 10 5000 0,05 0,05 

Staţia de epurare orăşenească Рcalc. 
=78 kW 

80 80 5000 0,4 0,4 

Total: 129 129 5000 0,645 0,645 

 
Reieşind din calculul capacităţii necesare a energiei electrice s-a stabilit că rezervele existente 

sunt suficiente pentru dezvoltarea oraşului pînă în anul 2025, calculul capacităţii este reflectat în 

tab. 15.1.5.  
Tebelul 15.1.5  

Bilanţul capacităţii şi consumul anual al energiei electrice 
 

Nr. 
d/o  Denumirea  

Puterea necesară 
Kw  

Numărul anual al orelor 
cu consum maxim, ore/an  

exist.   pers. exist.   pers. 
1 2 3 4   5 
1 Consumatorii comunali  1643 1731 3,454 3,899 
2 Clădirile administrativ-publice  2247 3461 6,349 9,581 
3 Întreprinderile industriale  4854 5446 6,77 6,90 
4 Apeduct  72 72 0,36 0,36 
5 Canalizare  129 129 0,645 0,645 
 Total: 8945 10834 17,6 21,4 
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Tabelul 15.1.4.3 
Borderoul privind indicii tehnico-economici a întreprinderilor industriale amplasate în or. Cimişlia 

 

Nr. 
P/G Denumirea 

Volumul de 
produce-re 

pe an 

Numărul de 
lucrători, om 

Suprafaţa 
terenului, ha 

Electricitatea, kW, 
putere instalată 

Capacitatea 
necesară, kW 

Numărul anual de 
ore cu consum 

maxim, ore 

Consumul anual de 
energie electrică, 

kW/oră 
exist. prog. exist. prog. exist. prog. 

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

1-00 Zona industrială "Est" 

1-01 Fabrica de vinuri "Cimişlia" SA 
10 000 t 
sezon 

15 3,60 180 180 220 2400 2400 0,432 0,528 

1-02 
Fabrica de produse lactate 
"Cimişlia" SA 

 15 2,20 
transformator 

electric 250 kW 
250 300 2400 2400 0,60 0,72 

1-03 
Întreprindere de colactare şi 
producţie "Consumcoop" Cimişlia 

 15 1,80 5,0 5,0 6,0 2400 2400 0,012 0,014 

1-04 
"Punctul de colectare a tutunului" 
Î.S.  5 1,10 5,0 5,0 6,0 2400 2400 0,012 0,014 

1-05 "Fabrica de vinuri Cimişlia" SA 40 000t/an  35 6,40 900 900 1000 3200 3200 2,88 3,2 
1-06 "Pluguşor" SA 20 t/lună 25 6,50 200 200 220 2400 2400 0,48 0,528 

1-07 
Combinatul de carne "AROMA" 
SA 

  2,70 200 200 200 2400 2400 0,48 0,6 

1-08 
"Carnedones" SRL, uscatorie de 
fructe şi legume 

160 
15 (70 
sezon) 

0,20 36 36 40 2400 2400 0,086 0,096 

1-09 "ProdCoop Cimişlia" Î.C.P.  
30 (50 
sezon) 

3,00 
2 transforma-

toare a cîte 630 şi 
400 kW 

1030 1100 3200 3200 3,296 3,520 

1-10 Fabrica de pâine 0,50 t 10 0,80 40 40 50 3200 3200 0,128 0,160 

1-11 
Centru termic a fabricii de vinuri 
Cimişlia 

  1,00 900 900 1000 2400 2400 2,16 2,4 

1-12 Secţia situaţii excepţionale 
Cimişlia 

 25 0,10 5 5 6 2400 2400 0,012 0,014 

1-13 Moara 
12 t/zi la 
comandă 

8 0,30 80 80 85 2400 2400 0,192 0,204 

1-14 Proprietarul Fabricii de lapte    4,0 datele lipsesc        

1-15 "DIMTACT AGRO" SRL între-
prindere de producere a porcinelor 

  3,60 datele lipsesc        

1-16 
"DIMTACT AGRO" SRL între-
prindere de producere a laptelui 

  11,80 datele lipsesc        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2-00 Zona industrială "Sud" 

2-01 "Drumuri Cimişlia" SA 
5 mln. 
lei/an 54 1,30 25 25 30 2400 2400 0,06 0,072 

2-02 ÎM  "APA-CANAL"   1,70 20 20 25 2400 2400 0,048 0,06 

2-03 "Drumuri" SA 
2,60 mln. 

lei/an 
75 1,10 30 30 35 2400 2400 0,072 0,084 

2-04 Secţia de prelucrare a lânei   0,30 10 10 12 2400 2400 0,001 0,03 

2-05 Staţie de epurare   4,00 20 20 22 2400 2400 0,048 0,053 

2-06 Gunoişte menajeră   2,50 10 10 12 2400 2400 0,001 0,03 

3-00 Zona industrială "Sud-Vest" 

3-01 "Facila" SRL 1,5 mln. lei/an 7 0,39 5 5 6 2400 2400 0,012 0,014 

3-02 "Repcon Cim" SA 24 mln. lei/an 30 1,70 20 20 22 2400 2400 0,048 0,053 

3-03 
Staţie de deservire tehnică 
"RotoSecAuto" SRL 

2,5 mln. lei/an 7 0,12 50 50 55 3200 3200 0,126 0,176 

3-04 "Cimişlia Gaz" SRL Lot. nr.1 
3,0 mln. 

lei/an 
30 0,85 6,0 6,0 6,2 2400 2400 0,014 0,015 

3-05 
"Cimişlia Gaz" SRL Lot. nr.2 
secţia transport şi depozitare 

 15 0,26 2 2 3 2400 2400 0,005 0,007 

3-06 "Salinschi Natalia" P.F. 1,5 mln. 
lei/an 

4 0,80 50 50 55 2400 2400 0,122 0,132 

3-07 Depozitare de materiale  2 0,20  10 12 3200 3200 0,024 0,038 

3-08 "Electrocon" SA  5 0,40  20 22 3200 3200 0,064 0,07 

3-09 "Servmec" SA 
0,86 mln. 

lei/an 
20 0,85 2 20 22 2400 2400 0,048 0,053 

3-10 Î.S. "Silv cinegetica Moldsilva" SA 
1,5 mln. 

lei/an 
15 0,80 2 30 34 2400 2400 0,072 0,082 

3-11 Î.S. "Radiocomunicaţii Cimişlia"   2,40 datele lipseşte       

3-12 Gospodăria ţarănească  5 0,80  8 10 2400 2400 0,019 0,024 

3-13 Garajele "Agrofirma Cimişlia" SA 
1,20 mln 

lei/an 
25 1,20 10 20 22 2400 2400 0,048 0,053 

3-14 SA "Afrofirma Cimişlia"   7,50 datele lipseşte       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3-15 
"Staţie electrică 110/35 kW 
Moldelectrica" 

  0,70 30 30 33 2400 2400 0,072 0,079 

3-16 Î.C.S. "RED UNION FENOSA"  20 160 20 20 25 2400 2400 0,048 0,06 

4-00 Zona industrială "Nord" 

4-01 Staţie de testare auto   0,30 20 20 22 2400 2400 0,048 0,053 

4-02 Direcţia protecţie a solurilor   2,00 10 10 12 2400 2400 0,024 0,029 

4-03 
Şcoala profesională, gospodărie 
didcatică 

  1,20 40 40 45 2400 2400 0,096 0,108 

4-04 Incubator SRL "CIBACON" 
0,50 mln. 

lei/an 
2 0,36 30 120 130 3200 3200 0,384 0,416 

4-05 Incubator SRL "VIRGINIZ Bulat"   1,80 datele lipseşte       

4-06 
Staţie de alimentare a produse 
petroliere "Petrom" SRL 

100 
alimen-tar 

pe zi 
5 0,19 15 15 20 2400 2400 0,036 0,048 

4-07 
Staţie de alimentare a produse 
petroliere "Tirex Petrol" SRL 

101 
alimen-tar 

pe zi 
6 0,40 15 15 20 2400 2400 0,036 0,048 

4-08 
Întreprindere de creştere a vitelor 
SRL "INTERVECOM" 

  15,00 25 25 30 2400 2400 0,060 0,72 

5-00 Zona industrială "Centru" 

5-01 
Gospodăria agricolă Dimitrie 
Cantemir 

  2,80 10 10 12 2000 2000 0,02 0,029 

5-02 "Bascan agro" SRL 
14 t//zi la 
comandă 

10 0,80 30 5 6 2400 2400 0,012 0,014 

5-03 "CIMTRANS SERVICE" SRL 
1,5 mln. 

lei/an 
15 2,20 2 30 32 2400 2400 0,072 0,077 

5-04 Î.I. "Negru Victor" 0,60 t/zi la 
comandă 

12 0,30 60 60 67 2400 2400 0,144 0,161 

5-05 Staţie de reparaţie a tehnicii   0,70 40 40 45 2400 2400 0,096 0,108 

5-06 
Întreprindere de depozitare şi 
comerţ "Supraten" SRL 

1,5 mln. 
lei/an 

10 0,18 10 20 25 2400 2400 0,048 0,06 

5-07 Gater   0,12        

5-08 
Staţie de alimentare cu produse 
petroliere SA "Tirex Petrol" 

100 
alimen-

tar/zi 
4 0,20 15 15 18 2400 2400 0,036 0,043 

5-09 
Staţie de deservire tehnico-auto şi 
spălătorie 

1,8 mln. 
lei/an 

4 0,10 25 30 33 2400 2400 0,072 0,077 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5-10 
Întreprindere de producere şi 
depozitare "Piramida" SRL 

12 mln. lei/an 10 0,20 5 5 8 2400 2400 0,012 0,019 

5-11 
Staţie de alimentare cu produse 
petroliere "Parstar" SRL 

100 alimen-
tar/zi 

5 0,20 10 10 12 2400 2400 0,020 0,029 

5-12 
Staţie de alimentare cu produse 
petroliere "Bemol" SRL 

100 alimen-
tar/zi 

5 0,70 10 10 12 2400 2400 0,020 0,029 

5-13 Autoservice 0,8 mln. lei/an 3 0,06 5 5 6 2400 2400 0,012 0,014 

5-14 Spălătorie auto 
0,25 mln. 

lei/an 
3 0,06 2 2 3 2400 2400 0,005 0,007 

5-15 
Rezervor de apă cu staţie de 
pompare "Regia Apă-Canal" 

  1,30 120 120 130 5000 5000 600 650 

5-16 Brutărie 0,5 mln. lei/an 5 0,25 10 10 12 2400 2400 0,024 0,029 
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16.0. Alimentare cu energie termică 
 

16.1. Introducere 
 
Principalii consumatori al energiei termice sunt obiectivele socio-culturale, clădirile 

administrative, casele multietajate şi cele din zona rezidenţială, precum şi întreprinderile industriale 

şi secţii de prelucrare a materiei prime agricole.  
Aproximativ 90% din energia termică este utilizată în procese tehnologice de obiectivele de 

producere şi prelucrare a materiei prime, restul energiei se utilizează pentru asigurarea funcţionării 

sistemului de încălzire, ventilare, condiţionare şi alimentare cu apă caldă a clădirilor publice şi 

caselor de locuit.  
În legătură cu transformările din ultimii ani în economia ţarii au survenit schimbări esenţiale 

în structura şi volumul consumului energiei termice.  
Staţionarea multor întreprinderi industriale, schimbul proprietarului şi politica preţurilor, au 

contribuit la deconectarea multor obiecte importante de la alimentarea centralizată cu căldură şi 

trecerea la sistemele individuale de alimentare cu căldură.  
În rezultatul scăderii volumului producţiei la întreprinderile existente s-a redus şi volumului 

de consum a energiei termice; care a fost condiţionată de următoarele procese negative: 
- dezechilibrul în sistemul de alimentare cu căldură; 
- utilizarea utilajului cu randament mare (capacitatea cazangeriilor şi staţiilor de pompare 

depăşesc cu mult consumul necesar, utilajul cu uzură sporită, coeficientul 

randamentului scăzut); 
- sporirea cheltuielilor la producerea, transportarea şi exploatarea sistemelor centralizate 

de încălzire (reducerea bruscă a numărului abonaţilor a contribuit la sporirea tarifelor la 

serviciile prestate).  
Toate acestea au contribuit la reducerea volumului consumului energiei şi micşorarea 

mijloacelor financiare primite de instituţiile de alimentare cu căldură, ridicarea tarifelor pentru 

energia termică, calitatea insuficientă a serviciilor prestate, micşorarea perioadei de încălzire, 

sporirea pagubelor de la majorarea cotei de pierderi, ca urmare instituţiile din complexul alimentării 

cu căldură au ajuns în prag de faliment. 
 

16.2. Analiza situaţiei existente în domeniul alimentării cu energie termică  
a or. Cimişlia 

 
16.2.1. Sursele de alimentare 

 
În dependenţă de tipul principalei surse de energiei termică localităţile urbane ale Republicii 

Moldova pot fi divizate în următoarele grupuri: 
- oraşe, în care sursa principală de căldură au fost centralele electrice cu termoficare cu 

ciclul combinat de producere a energiei electrice şi termice; 
- oraşe cu sistem centralizat unic de alimentare cu căldură, în care sursa de căldură este 

CT a unei întreprinderi mari;  
- oraşe cu sistem centralizat raional de alimentare cu căldură, în care alimentarea cu 

căldură se efectuează de la cîteva (pînă la 3-4) CT raionale cu capacitate mare;  
- oraşele cu un număr mare de mini CET mici, care asigură cu energie termică grupuri de 

clădiri ale unui microraion, întreprinderi şi instituţii separate (şcoli, grădiniţe de copii, 

spitale, biblioteci, case de cultură, clădirea consiliului raional, primăria, etc.).  
Oraşul Cimişlia se referă atît la grupul trei cît şi la grupul patru unde există cazangeria 

centralizată şi cazangeria spitalului raional, precum şi un şir de mini cazangerii care asigură cu 

căldură şcolile, grădiniţele, şcolile profesionale, casele de cultură, clădirea consiliului raional, 

primăria, bibliotecile, casele multietajate, etc.
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Principalele surse de alimentare centralizată cu căldură în or. Cimişlia sunt: cazangeria 

centrală şi cazangeria spitalului raional. Întreprinderile mari, cum ar fi: fabrica de vinuri, fabrica de 

produse lactate, fabrica de conserve şi de pîine, SPP, etc. erau asigurate cu căldură din contul 

cazangeriilor proprii, care dispuneau de reţele locale de alimentare cu căldură. De asemenea, 

şcolile, grădiniţele. casele de cultură, bibliotecile, clădirea primăriei, consiliului raional, serviciile 

raionale, gospodăria comunală şi cea agricolă, întreprinderile mici de producere şi atelierele erau 

asigurate cu căldură de un şir de mini cazangerii.  
În calitate de combustibil cazangeriile nominalizate utilizau păcură şi cărbune, însă o dată cu 

gazificarea sectoarelor oraşului acestea au început să utilizeze gaze naturale, în cele mai multe 
cazuri, fără înlocuirea utilajului tehnologic (cazanelor).  

În legătură cu monopolismul, şi interesele corporative a proprietarului, a avut loc 

deconectarea cazangeriei spitalului raional de la sistemul urban de alimentare cu căldură, iar 

cazangeria centrală din cauza nefinanţării mai mult de 10 ani, este deconectată de la sistemul urban 

de căldură. Randamentul scăzut al utilajului care se caracterizează prin uzură morală şi fizică, 

imposibilitatea populaţiei de-a achita tarifele foarte mari pentru energia termică au contribuit la 

lichidarea sistemului centralizat de alimentare cu energie electrică. 
 

16.2.2. Reţele termice 
 
În oraş anterior au existat reţele termice ramificate prin care agentul termic era transportat de 

la sursă de energie termică la abonat (persoane fizice sau juridice). De regulă se aplicau scheme 

bitubulare de tip închis, cu amplasare subterană, fără canale sau în canale necirculabile din beton 

armat.  
Deoarece, în ultimii ani practic nu s-au exploatat, investiţii în reparaţia şi modernizarea 

sistemelor de alimentare cu căldură nu s-au efectuat, reţele termice au degradat considerabil şi ca 

urmare exploatarea lor a devenit imposibilă.  
Deoarece. conductele magistrale sunt trasate la suprafaţa solului, pe unele segmente sunt 

demontate, iar instalaţiile – punctele termice centrale şi cele de pompare sunt descompletate, ş-au 
schimbat destinaţia funcţională şi ca urmare sunt comercializate sau transferate diferitor agenţi 

economici.  
Toate reţelele locale de alimentare cu căldură la cazangeriile SPP, RAPO, RIVC, şcoala nr.3 

sunt exploatate mai mult de 30-40 ani şi necesită urgent reparaţie capitală.  
De asemenea, necesită reparaţie capitală şi sistemul de alimentare cu căldură al clădirii SPT, 

RAPO, RVC, şcoala nr.1,2 şi 3, filiala şcolii nr. 1 RIVC, consiliului raional, primăriei, casa de 

cultură, bibliotecile, grădiniţele – "Ghiocel", "Făt-Frumos", "Scufiţa Roşie", etc. 
 

16.2.3. Tarifele la energia termică 
 
Creşterea tarifelor la energia termică a fost de cîteva ori mai intensă în comparaţie cu 

creşterea tarifelor la gazele naturale şi energie electrică, ceea ce s-a reflectat negativ asupra 
nivelului de achitare a căldurii de către consumator, şi ca urmare a contribuit la înrăutăţirea situaţiei 

financiare şi tarife foarte sporite. Deosebit de dificile au devenit condiţiile de prestare a serviciilor 

de alimentare cu căldură pentru consumatorii casnici, sfera socială alte organizaţii bugetare.  
Astfel, în anii 90

/ tarifele pentru energia termică constituia 800 lei/Gcal.  
Costul majorat al energiei termice produse este caracteristic pentru oraşele negazificate în 

care, anterior au fost construite CT centrale sau care aparţineau unei întreprinderi, puterea instalată 

a cărora în prezent depăşeşte de mai multe ori solicitările actuale de energie termică.  
Actualmente, în partea gazificată a oraşului sunt instalate cazane pentru uz casnic care 

funcţionează pe bază de gaze naturale cu capacitatea 23-90kW, care asigură consumul necesar al 

sectorului locativ cu clădiri multietajate şi individuale, precum şi instituţiile socio-culturale, (şcoli, 

grădiniţe de copii, casa de cultură, spitalul) şi unele întreprinderi mici de producere (staţia de 

deservire, întreprinderea de prelucrare a lemnului şi articolelor din metal, materiale de construcţii, 
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obiective comerciale şi alimentare publică). Concomitent, în unele instituţii, şcoli şi grădiniţe sunt 

utilizate cazane învechite, modificate şi reutilate pentru funcţionarea pe baza gazelor naturale. 

Informaţia mai detaliată este reflectată în tab. 16.2.3.1.  
Tabelul 16.2.3.1  

 
Nr. 
d/o Denumirea Tipul cazanului Tipul 

combustibilului  Numărul Notă, capacitatea 
kW 

1 Cazangeria SPP "Братск" gaze naturale 2 2x600,0 
2 Cazangeria PAПО  "Факел" gaze naturale 2 2x1000,0 
3 Cazangeria PBK  "Братск" gaze naturale 2 2x600,0 
4 Şcoala nr. 3  

"Факел" gaze naturale 2 
100,0 kW, 
1 nu funcţ. 

5 Şcoala nr. 2  "Термона" gaze naturale 3 3x45,0 
6 Şcoala Bogdanovca  "Термона" gaze naturale 2 2x90,0 
7 Şcoala nr. 4  

"Универсал" cărbune 2 
300,0, 

1 nu funcţ. 
8 Grădiniţa "Rîndunica"  "Термона" gaze naturale 2 2x45,0 
9 Grădiniţa "Făt-Frumos"  КСТГ – 60 gaze naturale 2 2x30,0 
10 Grădiniţa "Ghiocel"  КСТГ – 60 gaze naturale 2 2x30,0 
11 Grădiniţa "Foişor"  КСТГ – 60 gaze naturale 2 2x30,0 
12 Grădiniţa "Viorica"  КЧМ gaze naturale 1 60,0 
13 Grădiniţa "Scufiţa Roşie"  КЧМ gaze naturale 1 60,0 
14 Şcoala Dmitrovca  КЧМ cărbune 1 60,0 
15 Cazangeria centrală  КВ-ГМ – 20 gaze naturale 2 nu funcţ. 
16 Cazangeria spitalului 

raional  
 

gaze naturale 
+păcură 

7 
asigură doar 

necesităţile proprii 
 

16.3. Soluţiile propuse pentru sistemele de alimentare  
cu energie termică a or. Cimişlia 

 
Analiza volumului şi repartizarea teritorială a necesarului de energie termică pentru încălzire 

demonstrează că, construirea staţiei energetice cu capacitatea mai mare de 30MW în Republica 

Moldova nu este raţional. 
Varianta descentralizării totale cu trecerea la sistemele autonome de alimentare cu căldură 

este eficientă din punct de vedere economic în microraioanele cu clădiri cu 2-3 nivele, în blocurile 

locative în care peste 50% din apartamente deja îşi au instalate sisteme individuale, sau pentru 

clădiri separate, situate la distanţe mari de la sursa de energie termică.  
Pentru or. Cimişlia se propune descentralizarea totală a sistemului de alimentare cu energie 

termică cu construcţia sistemelor individuale în baza cazangeriilor modulare MK150÷500 care vor 

deservi clădirea multietajată şi obiectivele administrative şi cele cu destinaţie socială (şcolile, 

grădiniţele de copii, spitalul, obiectivele de prestări servicii) instalarea în sectoarele individuale a 

cazanelor pentru uz casnic cu capacitatea 23÷90kW, iar pentru infrastructura de producere mini-
CET cu motor cu piston pe bază de gaze sau păcură.  

Utilizarea sistemului de încălzire cu gaze prin radiaţie, şi cu gaze şi aer va permite 

concomitent de a soluţiona şi problemele tehnologice, utilizate pentru încălzirea gospodăriilor 

avicole, fermelor de porcine şi alte întreprinderi din sectorul complexului zootehnic, ceea ce va 

contribui la reducerea mortalităţii animalelor, cantitatea medicamentelor, şi va spori cantitatea de 

producere a cărnii.  
În cazul cînd la întreprinderi este nevoie de sistem puternic de ventilare, este raţional de-a 

utiliza încălzire cu aer combinată cu ventilare, se recomandă de-a utiliza termogeneratoare cu gaze, 
care sunt prevăzute pentru arderea gazelor în cabinele închise ermetic, astfel, asigurînd izolarea 
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totală a încăperii încălzite de la produsele arderii, de arderea şi evacuarea centralizată a acestor în 

afara încăperii. Aceasta asigură conformitatea produselor conform normelor sanitaro-igienice şi 

ecologice cu cheltuieli minime (exclude necesitatea construcţiei cazangeriilor şi a reţelei termice) şi 

economisirea mijloacelor pentru exploatare.  
De asemenea, este oportun de a recomanda descentralizarea până la nivel raional, ceea ce va 

permite renunţarea la reţelele termice magistralele, precum şi va contribui la implementarea 

inovaţiilor în energia termică.  
 

17.0. Alimentarea cu gaze naturale. 
 
Schema de alimentare cu gaze naturale este acceptata conform proiectului Nr. 5189– c4 – Гс. 

''Gazosnabjenie or.Cimişlia elaborat de institutul de proiectare '' Moldcomunproiect ''.  
Schema de alimentare cu gaze a or. Cimişlia prevede conducte de gaze naturale de presiune 

medie, punctul principal de distributie a gazelor si punctul de distribuire a gazelor de tip dulap. In 
calculul de alimentare cu gaze s-a aplicat populatia primei transe de constructie si constructiile 
blocurilor locative multietajate (pina la 10 etaje) la perspectiva.  

 Proiectul prevede utilizarea gazelor pentru satisfacerea vietei cotidiene a populatiei si pentru 
consumatorii intreprinderilor de producere industrialasi agricola.  

 Incalzirea fondului locativ precum si alimentarea cu apa calda a cartierelor locative existente 
si propuse din zona blocurilor locative cu apartamente colective, se acorda de la retelele de 
incalzire. Insa cartierele cu locuinte unifamiliale in regim mic de inaltime nu dispun de alimentarea 
cu apa calda, prin proiectul nominalizat se prevede de aprovizionat cu caldura aceste cartiere in 
baza gazelor naturale.  

 Conectarea conductelor de gaze la blocurile locative a cartierelor cit si schemele de 
aprovizionare cu gaze interioare pentru fiecare bloc locuibil reprezinta obiecte de proiectare 
separate si in acest proiect n-au fost incluse.  

 
Determinarea debitului calculat de gaze. 

 
In calitate de date initiale pentru determinarea debitului anual de gaze se reprezinta rezultatele 

de calcul a populatiei, si a fondului locativ, a proiectului de planificare si sistematizare a unor 
microraioane separate elaborate de institut si datele despre constructiile existente dupa materialele 
examinate. 

In baza datelor initiale dupa cantitatea si capacitatea consumatorilor conectati la alimentare cu 
gaze si a normelor specifice de utilizare a gazelor naturale s-au determinat debitele anuale de gaze 
pentru unele tipuri separate de consum si pentru masivul locativ in integru.  

Normele specifice de utilizare a gazelor pentru necesitatile comunale si cotidiane sunt 
acceptate conform NRS 35–04–09. 2002.  

Numarul orelor de utilizare a incarcaturii maxime pentru consumul de gaze este acceptat in 
dependenta de numarul de populatie alimentata cu gaze dupa datele NRS – 35-04-09. 2002.  

Debitul calculat a volumului de gaze pentru incalzirea locuintelor unifamiliare in regim mic 
de inaltime dupa debitul maxim pe ora a caldurii:  

Vo = Qo / (QH X . ), m. / ora. 
Unde: 
Qo – debitul maxim pe ora a cladirii.  
. - 0,8 pentru AГB. Qo = a x go x ( tbn x tno) x Vn kkal / ora.  

 
Qo = a x go x ( tbn x tno) x Vn kkal / ora. 

Unde: 
go – caracteristica specifica de incalzire a cladirii egala cu 0,7 kkal / m..ora. grad.  
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a) Coificentul ce evidentiaza schimbarile in dependenta de t.n.o egal cu 1,2;  
tb.n. – temperatura medie calculata a aerului intern a cladirii de incalzire, egala cu 18. C.  
tn.o – temperatura aerului de calcul pentru proiectarea sistemului de incalzire -15. C.  
Vn – volumul exterior a constructiilor cladirii de incalzire m..  

Vn =n x f x k, 
unde:  
n – numarul locuitorilor,  
f – norma spatiului locativ pentru un locuitor m.,  
k – coificientul de cubatura constructiva egal cu 6.  
 Diametrele conductelor de gaze conform schemei de alimentare cu gaze a or. Cimişlia (NN 

5189 – C4 -ГС) elaborat de institutul ''Moldcomunproiect''.  
Lista consumatorului concentrat cu consumul de gaze 15 m3./ora si mai mult. 
 

Nr. 
 d/o 

Numărul 
conform 

PUG 
Denumirea Tipul 

cazanului Combustibil Numărul 
Notă, 

capacitatea  
kW 

1 41 Cazangeria SPP 
str. Ştefan cel Mare 

"Братск" gaze naturale 2 2x600,0 

2 42 
Cazangeria PAПО 
str. Ştefan cel Mare 

"Факел" gaze naturale 2 2x1000,0 

3 36 
Cazangeria PBK 
str. M. Viteazul 

"Братск" gaze naturale 2 2x600,0 

4 35 
Liceul teoretic M. Eminescu 
str. M. Eminescu 

"Факел" gaze naturale 2 
100,0 kW, 
1 nu funcţ. 

5 33 
Şiceul  
str. Decebal 

"Термона" gaze naturale 3 3x45,0 

6 37 
Gimnaziu  
str. M. Viteazu  "Универсал" cărbune 2 

300,0, 
1 nu funcţ. 

7 39 
Grădiniţa "Rîndunica" 
str. Al. cel Bun 

"Термона" gaze naturale 2 2x45,0 

8 39 
Grădiniţa "Făt-Frumos" 
str. Ştefan cel Mare 

КСТГ – 60 gaze naturale 2 2x30,0 

9 39 
Grădiniţa "Ghiocel" 
str. P. Movilă 12/1 

КСТГ – 60 gaze naturale 2 2x30,0 

10 39 
Grădiniţa "Foişor" 
str. Decebal, 102 

КСТГ – 60 gaze naturale 2 2x30,0 

11 39 
Grădiniţa "Viorica" 
str. V. Alexandri, 37 

КЧМ gaze naturale 1 60,0 

12 39 Grădiniţa "Scufiţa Roşie" 
str. Cehov, 36 

КЧМ gaze naturale 1 60,0 

13 11 
Cazangeria centrală 
str. C. Stamati 

КВ-ГМ – 20 gaze naturale 2 nu funcţ. 

14 29 
Cazangeria spitalului raional 
str. M. Eminescu 

E-1/g 
"Братск" 

"Универсал" 

gaze naturale 
+păcură 

7 
asigură doar 
necesităţile 

proprii 
15  Şcoala Bogdanovca - satul "Термона" gaze naturale 2 2x90,0 
16  Şcoala Dmitrovca – satul КЧМ cărbune 1 60,0 

 

18.0. Inverzirea teritoriului urban. 

Oraşul Cimişlia face parte din zona stepica de Sud. Această zonă este dealuroasă, desparţite 

de râpe. Apropindu-se de lunca r.Cogîlnic, dealurile devin mai puţin abrupte. Lunca acoperă o arie 

largă în cadrul oraşului. Depozitele luncei sunt arigile nisipoase aluviale si argile cu umeditate 

înaltă, parţial saturate, salinizate. 
Tipurile condiţiilor de crestere sunt dumbravi uscate si foarte uscate. Cresc aşa tipuri ca: 

stejar, tufan, salcâm alb, nuc, cenuşar. În luncă - plopi: albi, negri, stejari, salcii.
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Zonele verzi de utilizare comună. 
 
Zonele existente verzi de utilizare comună în oraş nu sunt prea multe, prezentate prin parcul 

de la iaz. Construirea parcului a început, dar fără amenajarea teritoriului. 
La iazul prevăzut, în lunca r. Cogîlnic înainte de a face marcajul parcului este necesar de făcut 

lucrări de ameliorare - aceasta este aprofundarea şi adîncirea canalului r. Cogîlnic, drenajul parţial şi 

adăugarea teritoriului, datorită cărui se va micşora nivelul apelor de grunt şi salinitatea solului. 

Speciile de copaci şi arbuşti suportă foarte greu salinizarea, excepţie face cătina roşie, având 

posibilitatea de a elimina sarea la suprafaţa celulelor asimilate. 
Rezistente la salinizare sunt: salcie mirositoare, plopii Boleani, plopii albi, cenuşar, ulmul de 

Turkestan, salcîm alb, caragană, salcâm japonez, salcâm boieresc, arţar tatarian, arţar american, 

caise, pere sălbatice, salcie, ienupăr. 
Amplasarea gazonului trebuie fie întinsă pe întreaga zonă de amenajare a teritoriului, cu 

excepţia săpăturii lîngă tulpină. 
Pentru crearea gazonului se recomandă următoarele compoziţii: 
a) pentru rocile de argile grele: 

- firuta 25%; 
- păiuş de livezi- 45%; 
- timoftica- 30%; 

b) pentru terenuri umede: 
- păiuş roşu- 30%; 
- iarba câmpului- 20%; 
- şuvărul-de-munte- 50%; 

c) pentru sol de argile nisipoase: 
- păiuş de livezi-60%; 
- păiuş de pajiste- 20%; 
- raigrasul peren (iarba de gazon)- 10%; 
- firuta 10%.  

 

19.0. Protecţia civilă 
 

19.1. Lista abrevierilor  
 

RM - Republica Moldova 
MAI - Ministerul Afacerilor Interne 
SPC şi SE - Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţiilor Excepţionale  
DSP - Direcţia Salvatori şi Pompieri 
PC - protecţia civilă 
SE - situaţie excepţională  
CSE - Comisia pentru Situaţii Excepţionale 
LSE - lichidarea situaţiei excepţionale 
OCP  - obiect chimic periculos 
ORP - obiect radioactiv periculos 
OPP - obiect potenţial periculos 
SPT - substanţe puternic toxice 
SCP - substanţe chimice periculoase de avarie 
ZPIC - zona posibilei inundări catastrofale 
ZCRPL - zona de contaminare radioactivă posibilă a localităţii 
ZCCPL - zona de contaminare chimică posibilă a localităţii 
MPI - mijloace de protecţie individuală 
AAG - amestec de aer şi gaze 
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SAAC - staţie auto de alimentare cu combustibil 
PIB - produs intern brut 
(scara) MSK - Medvedev-Şponhoier-Karnik 
SAC - sistemul automat de conducere 
SIA - sistem informaţional automat 
SGI - sistem geoinformaţional 
MÎAT - măsuri împotriva alunecărilor de teren 
AIEA  - Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică 
NRC (СНиП) - norme şi reguli în construcţie 
CNAC - calamităţi naturale, avarii, catastrofe 

 
19.2. Introducere  

 
Pe parcursul istoriei sale omenirea este supusă permanent influenţei calamităţilor naturale, ce 

duc cu sine mii de vieţi omeneşti şi pricinuiesc un enorm prejudiciu economic, într-o clipă distrug 

tot ce s-a creat în decurs de ani, decenii, chiar şi secole. Multe catastrofe manifestă influenţă vădită 

asupra dezvoltării societăţii şi sporeşte vulnerabilitatea omului faţă de ele. Actualmente, în 

considerabilă măsură acest fapt este generat de urbanizarea rapidă a teritoriului. Activitatea 

inginerească de proporţii, desfăşurată fără precedent, schimbările în natură, generate de acesta, au 
sporit posibilitatea apariţiei situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen şi natural-tehnogen. 
Totodată, unele din ele, legate de avariile la obiectele deosebit de periculoase (construcţii 

hidrotehnice, obiecte chimice şi radioactive periculoase etc.) pot produce nu numai un mare 
prejudiciu direct, cît şi unul indirect care îl depăşeşte de nenumărate ori.  

 
Tendinţe generale privind sporirea numărului de situaţii excepţionale 

 
 
Situaţia socio-economică complicată în sectorul locative şi la obiectivele economice, lipsa 

cantităţii necesare a rezervelor, destinate pentru lichidarea avariilor catastrofelor, pentru 

funcţionarea sistemelor de asigurare vitală a populaţiei;  
Uzura clădirilor, construcţiilor, utilajului tehnologic, mijloacelor de transport, comunicaţiilor 

inginereşti atingând 60-70 la sută şi mai mult;   
Cultura joasă a producerii, reducerea competenţei şi responsabilităţii specialiştilor la 

întreprinderile nocive şi potenţial periculoase, în particular, pe seama fluctuaţiei personalului 
calificat;   

Executarea nesatisfăcătoare de către autorităţile locale a deciziilor Guvernului în domeniul 

prevenirii şi lichidării situaţiilor excepţionale;  
 

Calamităţi naturale, avarii, catastrofe 
Finanţarea sistemului protecţiei civile în proporţii de 20-30% de la necesar. Sursele financiare 

alocate nu satisfac necesităţile protecţiei civile în asigurarea cu tehnică, utilaj şi instrument necesar 

pentru efectuarea lucrărilor de salvare.  
 

19.3. Termeni şi definiţii de bază 
 
Protecţia civilă reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinde pe scara întregului stat 

pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile 

calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, 
precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire moderne. 
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Situaţia excepţională (SE) – întreruperea condiţiilor normale de viaţă şi activitate a 

populaţiei la un obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamităţi cu 

caracter natural sau biologico-social, care conduc sau pot conduce la pierderi umane şi materiale. 
SE cu caracter tehnogen – situaţie cauzată de avarii industriale, accidente de transport, 

incendii, explozii, accidente cu degajarea (cu pericol de degajare) substanţelor toxice, radioactive, 

ruperea digurilor, prăbuşirea edificiilor etc., pe un anumit teritoriu, cînd sînt afectate condiţiile 

normale de viaţă şi de activitate a populaţiei şi sînt provocate daune materiale. 
SE cu caracter natural – situaţia provocată de calamităţi naturale (cutremure de pămînt, 

inundaţii, alunecări de teren, întroieniri, furtuni, uragane, grindină etc.). 
SE cu caracter biologo-social – situaţia în care drept rezultat al apariţiei sursei de 

contaminare pe un anumit teritoriu, sînt afectate condiţiile de viaţă şi de activitate ale oamenilor, 

este pusă în primejdie existenţa animalelor şi plantelor, apare pericolul de răsprîndire în masă a 

maladiilor contagioase, este periclitată viaţă şi sănătatea oamenilor. 
Protecţia populaţiei împotriva situaţiilor excepţionale constă în totalitatea de măsuri, 

legate reciproc în timp, de resurse şi locul desfăşurării, orientate la prevenirea sau reducerea 

maximă a pierderilor populaţiei şi pericolului pentru viaţă şi sănătate împotriva factorilor 
distructivii ai acţiunii surselor situaţiei excepţionale. 

Protecţia teritoriului reprezintă un ansamblu de măsuri orientate la reducerea gravităţii 

consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi militar la obiectivele cu 
destinaţie de producţie şi socială, de asemenea în mediul înconjurător. 

Prevenirea situaţiilor excepţionale reprezintă un complex de măsuri desfăşurate din timp şi 

orientate spre reducerea maxim posibilă a riscului apariţiei situaţiilor excepţionale, precum şi 

menţinerea sănătăţii oamenilor, reducerea mărimilor prejudiciului mediului înconjurător şi a 

pierderilor materiale în caz de apariţie a lor. 
Lichidarea situaţiilor excepţionale reprezintă lucrări de salvare-deblocare şi alte lucrări 

primordiale, executate la apariţia situaţiilor excepţionale şi orientate la salvarea vieţii şi menţinerea 

sănătăţii oamenilor, reducerea mărimilor prejudiciului mediului înconjurător şi a pierderilor 

materiale, localizarea zonelor situaţiilor excepţionale, încetarea acţiunii factorilor periculoşi, 

caracteristici pentru ele. 
În funcţie de intensitatea factorilor destabilizatori şi distructivi apăruţi, posibili în urma 

efectului lor asupra victimelor omeneşti şi prejudiciului material, situaţiile excepţionale pot fi de 

următoarele categorii: 
- de obiect; 
- locale; 
- teritoriale (la nivel de municipiu, raion); 
- naţionale; 
- transfrontaliere. 

SE de obiect – situaţii în urma cărora au avut de suferit pînă la 10 persoane sau au fost 

afectate condiţiile de activitate vitală a mai puţin de 100 de persoane, ori prejudiciul material cauzat 
constituie cel mult 18000 lei la ziua producerii situaţiei excepţionale, şi nu depăşeşte raza 

teritoriului obiectivului industrial sau de menire socială.  
SE locale – situaţii în urma cărora au avut de suferit mai mult de 10 persoane, însă nu mai 

mult de 50 persoane, ori au fost afectate condiţiile activităţii vitală de la 100 pînă la 300 de 

persoane, sau a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 18000 pînă la 90000 lei în ziua 

situaţiei excepţionale, totodată, zona situaţiei excepţionale nu depăşeşte limită hotarelor localităţii, 

oraşului. 
SE teritoriale - situaţii în urma cărora au avut de suferit mai mult de 50 persoane, însă nu mai 

mult de 100 persoane sau au fost afectate condiţiile de activitate vitală de la 300 pînă la 500 de 

persoane, sau a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de la 90000 pînă la 360000 lei în ziua 

situaţiei excepţionale, totodată, zona situaţiei excepţionale nu depăşeşte limita hotarelor raionului 

(municipiului). 
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SE de proporţie naţională – situaţii în urma cărora au avut de suferit mai mult de 100 

persoane sau au fost afectate condiţiile de activitate vitală a mai mult de 500 persoane, sau a fost 

cauzat un prejudiciu material în sumă mai mult de 360000 lei, iar zona situaţiei excepţionale 

depăşeşte limita hotarelor a două şi mai multe raioane (municipii). 
SE de proporţii transfrontaliere – situaţii în care factorii de afecţiune depăşesc hotarele 

Republicii Moldova, sau situaţia excepţională s-a produs peste hotarele Republicii Moldova şi 

afectează teritoriule acesteia.  
Sarcinile de bază ale protecţiei civile: 

- protecţia civilă şi bunurilor materiale împotriva situaţiilor excepţionale cu caracter 

natural şi tehnogen; 
- executarea lucrărilor de salvare-deblocare şi alte lucrări primordiale în condiţiile 

situaţiilor excepţionale, precum şi a lucrărilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor 

excepţionale; 
- organizarea pregătirii oportune a populaţiei, obiectivelor economiei naţionale, forţelor 

protecţiei civile pentru acţiuni în caz de pericol de apariţie a situaţiilor excepţionale şi în 

condiţii de situaţii excepţionale. 
Principiile de bază ale protecţiei populaţiei: 

- protejată trebuie să fie toată populaţia; 
- problemele protecţiei populaţiei sunt extrem de importante, în comparaţie cu alte 

domenii de activitate; 
- măsurile de pregătire pentru protecţia populaţiei se îndeplinesc din timp potrivit 

principiului teritorial de producere; 
- măsurile de pregătire şi a protecţiei înseşi a populaţiei se planifică şi se realizează 

diferenţiat, cu luarea în considerare a divizării teritorial-administrative, importanţei 

economice a raioanelor, oraşelor, obiectivelor, situaţiei create etc.; 
- în cazul planificării şi efectuării măsurilor de protecţie a populaţiei este necesar de 

condus de principiul cantităţii suficiente raţionale; 
- la efectuarea măsurilor de protecţie a populaţiei este necesar de a consuma raţional 

resursele, la necesitate, să fie utilizate după destinaţie dublă; 
- se aplică în complex diverse mijloace şi procedee de protecţie; 
- organizarea şi conducerea protecţiei civile este o funcţie obligatorie pentru toate 

organele puterii, organizaţii, întreprinderi şi instituţii, indiferent de formele de 

proprietate; 
- protecţia civilă se gestionează în corespundere strictă cu acordurile internaţionale, 

Constituţia şi alte legi.  
Obiectul principal al protecţiei civile este personalitatea, cu dreptul acesteia la protecţia 

vieţii, sănătăţii şi proprietăţii personale. Totodată, personalitatea nu trebuie să fie element pasiv al 

protecţiei. 
Protecţia civilă include organele de administrare şi se organizează conform principiului 

teritorial de producţie, în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială cuprinzînd toate 

ramurile economiei, organizarea ei poartă un caracter obligatoriu. 
Oraşul Cimişlia este situat în zona de sud a Republicii Moldova şi ocupă o suprafaţă de 12,91 

km 2 
(1291 ha). Populaţia oraşului conform datelor la data de 01.01.2009 constituie 14100 persoane.  
Comisia pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a or. Cimişlia, Secţia SE şi serviciile 

corespunzătoare sunt organele specializate în domeniul Protecţiei Civile pentru realizarea măsurilor 

de protecţie şi conducere cu acţiunile formaţiunilor PC, îndreptate spre localizarea şi lichidarea 

consecinţelor SE. 
În or. Cimişlia CSE este organizată în modul următor: 

- Primarul or. Cimişlia – Preşedintele CSE; 
- Vice-primarul or. Cimişlia – locţiitor preşedintelui CSE; 
- Secretarul primăriei or. Cimişlia – secretarul CSE. 
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Componenţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a oraşului Cimişlia  
(conform Dispoziţiei primarului or. Cimişlia nr. 49-d din 19.07.2009) 

 
Preşedintele Comisiei - primarul oraşului Cimişlia 
Vicepreşedintele Comisiei - viceprimarul oraşului Cimişlia 
Secretarul Comisiei - specialist în problemele tineretului şi sportului primăriei 

Cimişlia 
Membrii comisiei 
- Specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 
- Manager-şef ÎM „Apă Canal" 
- Manager-şef ÎM GGLC 
- Director SA „Drumuri” 
- Ofiţer operativ de sector de poliţie oraşului Cimişlia – 2 pers. 
- Medic Centrului medicilor de familie 
- Directorul ziar „Business Info" 
- Directorul „Radio Media” şi „Media TV" 
- Jurist primăriei Cimişlia 
- Intendent primăriei Cimişlia.  

 
În conformitate cu actele legislative, sunt stabilite atribuţiile, drepturile şi obligaţiunile 

organelor de putere şi organelor de administrare publică locală, conducătorilor de toate rangurile şi 

a tuturor categoriilor de populaţie în domeniul Protecţiei civile, precum şi gradul de responsabilitate 

asupra stării acesteia. 
 

Lista formaţiunilor protecţiei civile ale oraşului Cimişlia, 
conform stării la 01.01.2009 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea formaţiunii Baza creării 
Nr. de 

persoane 
1 2 3 4 

1. Echipa de salvare SA „Agrofirma Cimişlia” 62 
2. Grupa de salvare SA „Agrofirma Cimişlia” 21 
3. Grupa de salvare SA „Servmec” 21 
4. Grupa de salvare Combinatul de producere 21 
5. Grupa de mecanizare SA „Servmec” 18 
6. Grupa de cercetare generală Primăria or. Cimişlia 10 
7. Grupa de cercetare generală Primăria or. Cimişlia 10 
8. Subgrupa de cercetare şi observare Primăria or. Cimişlia 4 
9. Subgrupa de cercetare şi observare Primăria or. Cimişlia 4 
10. Echipa de stingere a incendiilor SA „Agrofirma Cimişlia” 6 
11. Echipa de stingere a incendiilor Combinatul de producere 6 
12. Subgrupa de stingere a incendiilor SA „Servmec” 4 
13. Subgrupa de stingere a incendiilor SRL „Dimtactagro” 4 
14. Subgrupa de stingere a incendiilor SA „Pluguşor” 4 
15. Echipa de transmisiuni Primăria or. Cimişlia 9 
16. Grupa de menţinerea a ordinii publice Primăria or. Cimişlia 16 
17. Grupa de menţinerea a ordinii publice Primăria or. Cimişlia 16 
18. Echipa sanitară SA „Agrofirma Cimişlia” 24 
19. Echipa sanitară Combinatul de producere 24 
20. Punctul mobil de alimentare Primăria or. Cimişlia 24 
21. Staţia de decontaminare a transportului Primăria or. Cimişlia 19 
22. Coloana auto SA „Cimtransservice” 28 

TOTAL: 355 
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19.4. Pericole cu character natural şi tehnogen apariţia cărora  
este posibilă pe teritoriul or. Cimişlia  

 
Calamităţi naturale 

 
a) Inundaţiile reprezintă unul din cele mai periculoase fenomene meteorologice. 
Cauzele principale ce conduc la consecinţe catastrofale ale inundaţiilor sunt: 

- căderea ploilor torenţiale cu înaltă intensitate; 
- amplasarea caselor de locuit, obiectivelor industriale şi agricole în luncile inundabile ale 

râurilor; 
- existenţa iazurilor noi şi vechi construite fără proiecte, coordonate cu organele 

respective ale supravegherii tehnice; 
- exploatarea nesatisfăcătoare şi defecţiunea instalaţiilor de descărcare a apei şi de 

evacuare a apei; 
- contracararea insuficientă a proceselor erozive pe versanţii bazinelor de evacuare a apei; 
- înnămolirea râurilor mici cu depuneri alutinale, gunoi menajer şi de construcţie, 

îndeosebi în locurile de trecere prin localităţi, ceea ce a condus la micşorarea albiei lor; 
- încălcarea regulilor de exploatare a rîurilor antierozice; 
- nerespectarea prevederilor normative la construcţia podurilor auto, ţevilor şi a altor 

instalaţii în locurile de instalare a curenţilor de suprafaţă de apă cu drumurile auto.  
În or. Cimişlia sunt amplasate 7 bazine acvatice (lacuri, iazuri) cu suprafaţa totală a oglinzii 

9,34 km2 şi cu volumul total de apă aproximativ 11 mln. m3. 
 
b) Cutremurule de pămînt dispun de natură tectonică şi reprezintă unul din fenomenele 

naturale distrugătoare pentru teritoriul or. Cimişlia, ce se află la o distanţă de 150-180 km de la 
posibilul epicentru. Una din trăsăturile caracteristice ale cutremurelor produse în Moldova rezidă în 

faptul că focarul lor se află la adîncimi medii de la 100 pînă la 150 km. Deseori, epicentrul 

sistemelor se află în zona munţilor Carpaţi (Vrancea) şi magnitudinea lor atinge M=7 după scara 

Richter, intensitatea I=7, 8 grade după scara MCK (Medvedev-Şponhoier-Karnik). 
Datele statistice demonstrează că pe parcursul ultimelor o sută de ani în munţii Vrancea s-au 

observat patru perioade cu cea mai mare activizare seismică în anii 1940, 1977, 1986 şi 1990.  
În or. Cimişlia în zona posibililor distrugeri în urma cutremurelor de pămînt nimeresc 

sectoarele de construcţii vechi. Pe aceste sectoare predomină casele de locuit, care au fost construite 
în anii 70, la construirea cărora a fost folosit larg chirpiciul, cărămidă nearsă, piatră ruptă, coteleţ, 

cărămidă de lut. În cazul cutremurului de pămînt cel mai mare pericol îl prezintă casele de locuit, la 

construcţia cărora nu au fost folosite astfel de măsuri constructive ca instalaţia zonelor şi 

încheieturilor antiseismice, zidirea armată, asigurarea rigidităţii planşeurilor. E necesar de a acorda 

o atenţie deosebită la executarea măsurilor antiseismice în cazul construirii instalaţiilor inginereşti. 
 
c) Alunecările de teren reprezintă deplasarea glisantă a rocilor montane în jos pe versanţi sub 

influenţa greutăţii. Apar pe un oarecare sector al versantului sau pantei în urma încălcării 

echilibrului rocilor. Deosebit de des alunecările de teren apar pe versanţii compuşi din roci 

impermiabile (argiloase) şi acvifere, ce se succed consecutiv. Alunecările de teren sînt urmare atît a 

fenomenelor naturale, cît şi a activităţii umane necontrolabile, de exemplu, utilizarea neraţională a 

teritoriului, despădurirea versanţilor, dezvoltarea incorectă a infrastructurii agrare etc. Apariţia şi 

activizarea alunecărilor de teren sînt mult mai probabile în anii cu nivel înalt de precipitaţii. 
Ansamblul de măsuri, care este necesar de a fi efectuat pentru stabilizarea proceselor de 

surpare a terenului şi reducerea la minim a pierderilor umane şi materiale, convenţional poate fi 

divizat în două grupe: 
 



 104 

Măsuri tehnico-inginereşti: 
- organizarea debitului de suprafaţă; 
- drenarea apelor subterane; 
- reţinerea mecanică a solului pe versant; 
- metode artificiale de consolidare a solului; 
- redistribuirea solului pe versant, sistematizarea pe verticală, terasarea versanţilor.  
Măsuri tehnico-organizatorice: 
- evacuarea locatarilor din casele avariate, cu acordarea spaţiului locativ sau loturilor de 

pămînt pentru construcţia locuinţei; 
- controlul permanent asupra avansării alunecărilor de teren în zonele sectorului locativ 

individual, unde avansările surpării sînt îndeosebi de active, în perioada căderii precipitaţiilor 
atmosferice abundente. 

d) Seceta se caracterizează prin temperatura înaltă a aerului de la suprafaţa pămîntului pe 

parcursul unui timp îndelungat în îmbinare cu lipsa cantităţii de precipitaţii suficiente pentru 

dezvoltarea plantelor. În Republica Moldova seceta se repetă periodic cu un interval de 3-5 ani. 
Seceta conduce la pierderi considerabile (de la 10 % pînă la 50 %) din recolta producţiei agricole. 

Depunerile de nămol în rîuri şi scăderea nivelului apelor subterane pot conduce la dificultăţi în 

aprovizionarea localităţilor cu apă potabilă. 
e) Întroienirile constau în acoperirea întregului sau a unei părţi a teritoriului oraşului, a 

drumurilor şi reţelelor de comunicaţii cu un strat de zăpadă avînd grosime de la 30 cm pînă la 85 

cm, în urma căderii intense a zăpezii însoţită de viscole. Aceste manifestări ale naturii conduc la 

oprirea circulaţiei mijloacelor de transport şi, consecinţă a acestui fapt, devin sistările în 

aprovizionarea populaţiei şi întreprinderilor.  
f) Acoperirea cu gheaţă a drumurilor auto, liniilor de comunicaţie şi de transport a energiei 

electrice, a plantaţiilor multianuale are loc iarna la temperaturi mai joase de zero grade şi în urma 

depunerilor atmosferice lichide. Face dificilă circulaţia transportului şi conduce la apariţia unui 
număr mare de accidente rutiere. Arborii, arbuştii, liniile de transport a energiei electrice şi liniile de 

comunicaţie prin fir pot fi acoperite cu un strat de gheaţă grosime de cel puţin 10 mm, avînd 

greutatea pînă la 1,9 kg/m.l, fapt ce conduce la deteriorarea plantaţiilor multianuale, ruperea firelor, 

sistarea alimentării cu energie electrică şi a comunicaţiilor. 
g) Furtunile (răbufnirile de vînt) cu viteza vîntului mai mare de 27–34 m/sec pot cauza 

deteriorarea arborilor, acoperişurilor caselor, ruperea liniilor de transport a energiei electrice şi de 

comunicaţie prin fir. 
h) Grindina apare odată cu ploile torenţiale pe căldură mare, are loc aproape în fiecare an şi 

poate cuprinde teritorii considerabile, cu acoperirea solului cu grindină, diametrul avînd de la 20 

mm şi grosimea de acoperire a solului de circa 100 mm. În zona afectată de grindină este posibilă 

pierderea integrală sau parţială a recoltei agricole, rănirea oamenilor, animalelor, spargerea 

acoperişurilor şi a geamurilor clădirilor, automobilelor.  
i) Epidemia reprezintă răspîndirea unei maladii infecţioase a omului, ce depăşeşte 

considerabil nivelul morbidităţii obişnuite pe teritoriul dat. Apare drept consecinţă a activizării 

înalte, ce se menţine în natură şi în rîndul populaţiei, a agenţilor patogeni ai multor boli infecţioase. 

Acestea pot apărea pe o parte sau pe întregul teritoriu al republicii în anumite condiţii climaterice şi 

alte condiţii: calamităţi naturale, poluarea apelor şi atmosferei cu viruşi şi bacterii, substanţe 

chimice şi radioactive, reducerea bruscă a nivelului de trai al populaţiei în cazurile de declin 

economic etc. Cele mai probabile boli infecţioase sunt tifosul, bolile intestinale acute, hepatita 

viral0ă, difteria, holera, ciuma, dalacul, tifosul exantematic etc.  
j) Epizootiile se caracterizează prin răspunderea largă a bolii infecţioase a animalelor, ce 

depăşeşte considerabil nivelul morbidităţii obişnuite, caracteristică pentru teritoriul dat. Epizootiile 

sînt urmare a concentrării excesive a animalelor şi păsărilor în unele gospodării în îmbinare cu 

disciplina scăzută de profilaxie a bolilor. În unele raioane ale republicii epizootia se înregistrează 

sub formă de ciumă la porcine şi boala New Castle la păsări etc.
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Pierderile anuale a şeptelului de păsări şi animale de pe urma bolilor atinge de la 0,5 pînă la 2 

la sută din şeptelul general pe republică.  
k) Epifitotia se caracterizează prin răspîndirea bolii infecţioase a plantelor pe un teritoriu 

considerabil într-o anumită perioadă de timp. Apare practic în fiecare an, însă datorită efectuării de 

către serviciul de protecţie a plantelor a unor măsuri de contracarare a bolilor şi dăunătorilor, 

pierderile de recoltă din cauza acţiunii acestor factori oscilează între 5-15 la sută.  
 

Cu caracter tehnogen 
 

Contaminarea chimică a teritoriului cu substanţe chimice-toxice. Zonele posibilei 
contaminări chimice sînt amplasate pe acele sectoare ale teritoriului unde se află unităţile 

economice de proporţii, numite obiective chimice periculoase (OCP), care păstrează, prelucrează, 

transportă, produc sau utilizează substanţe chimice sau toxice periculoase  
 

Lista obiectivelor periculoase din punct de vedere chimic şi radiativ, 
amplasate pe teritoriul or. Cimişlia, conform stării la 10.12.2009                 

 
Nr. 
d/o Denumirea Adresa obiectului Substanţa 

periculoasă Cantitatea 

1 2 3 4 5 
1. ICP „PRODCOOP Cimişlia” or. Cimişlia, str. Decebal, 141 Amoniac 3 t 
2. SRL„Cogălnic” or. Cimişlia, str. Decebal, 141 Amoniac 2,5 t 
3. Staţia de distribuire a gazului or. Cimişlia, Etilmercaptan - 
4. SRL „Făclia” or. Cimişlia, str. Cetatea Albă Clor 1,6 t 
5. Staţia de pompare a apei ÎI „Bezvolev” or. Cimişlia, str. Donici Clor - 

6. 
Staţia de pompare a apei  
ÎI „Cometa Mandîs” 

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare Clor - 

7. Fabrica de vin or. Cimişlia, str. Burebista 
Anhidridă 
sulfuroasă 

3 t 

8. Fabrica de vin or. Cimişlia, str. Decebal, 137 
Anhidridă 
sulfuroasă 

1,6 t 

9. Spitalul central raional or. Cimişlia, str. Eminescu 
Radiaţie ionizată 

de tip „X” 
- 

10. Spitalul central raional or. Cimişlia, str. Eminescu 
Radiaţie ionizată 

de tip „X” 
- 

 
O parte din obiective reprezintă un pericol sporit din cauza uzurii excesive a utilajului 

tehnologic avînd în lipsă parţială sau integrală sistemele de protecţie. În total circa 30 la sută din 

personalul obiectivelor chimice periculoase este asigurat cu mijloace industriale de protecţie. La 

multe obiective lipsesc avertizoarele automate de substanţe toxice şi serviciul de dispecerat 

permanent, nu se îndeplinesc prevederile СНиП 2.01.51-90 faţă de aceste obiective. Aceasta 
sporeşte posibilitatea apariţiei avariilor însoţite de scurgeri de SPT, şi reduce posibilitatea depistării 

oportune şi calitative a lor, localizării şi lichidării consecinţelor.  
b) Poluarea radioactivă a terenului. Zonele posibilei contaminări radioactive sunt legate 

direct cu obiectivele ce exploatează instalaţii energetice nucleare, amplasate în nemijlocita 

apropiere a hotarelor Republicii Moldova, care în caz de avarii de proporţie pot fi sursă de poluare 

radioactivă. Totodată, la obiectivele radioactive periculoase (ORP) se raportează întreprinderile la 

care se extrag, păstrează, prelucrează, transportă, folosesc sau utilizează substanţe care sunt surse de 

iradiere radiativă. În prezent, în spitalul raional Cimişlia se folosesc 2 surse de radiaţie ionizată. 

Avariile cu aceste surse, pierderea controlului asupra lor poate conduce la iradierea oamenilor din 
numărul de personal şi populaţie, precum şi la poluarea mediului înconjurător. 

În caz de pericolul contaminării radiative a teritoriului pentru adăpostirea oamenilor în or. 

Cimişlia sunt prevăzute 49 adăposturi antiradiative cu capacitatea de 12454 pers. În afară de 

aceasta, pot fi utilizate şi alte încăperi adâncite (beciuri) în număr de 3203 cu capacitatea 5 446 
pers. 
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c) Avariile la obiectivele cu pericol de explozie şi incendiu conduc la consecinţe grave, 

distrugerea clădirilor industriale şi de locuit, afectarea personalului de producţie şi a populaţiei, 

pierderi materiale considerabile. Calculele prognozate ne arată, că în urma unei avarii mari însoţite 

de explozii şi incendii, la astfel de obiecte, poate apărea necesitatea de evacuare a populaţiei şi 

personalului.  
De aceea, deosebită atenţie la asemenea întreprinderi este necesar de acordat executării stricte 

a prevederilor înaintate faţă de construcţia, reconstrucţia, securitatea de producere şi păstrarea 

producţiei finite, respectarea tehnologiilor corespunzătoare şi regulilor speciale.În prezent, pe 

teritoriul or. Cimişlia sunt amplasate 9 obiective cu pericol de explozie şi incendiu.  
 

Lista obiectivelor cu pericol sporit de inflamare, amplasate pe teritoriul or. Cimişlia,  
conform stării la 01.01.2010 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea obiectivelor Adresa 

1. Staţia de alimentare cu combustibil nr. 58 SA „Tirex-petrol” or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 6 
2. Staţia de alimentare cu combustibil nr. 57 SA „Tirex-petrol” or. Cimişlia, str. Nicolae Iorga, 2 
3. Staţia de alimentare cu combustibil SA „BEMOL” or. Cimişlia, str. B. Lăutaru, 5 
4. Staţia de alimentare cu combustibil SA „PARSTAR” or. Cimişlia, str. B. Lăutaru, 3 
5. Staţia de alimentare cu combustibil SA „PETROM” or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 
6. Întreprinderea de macinare a cerealelor ÎI „V. Negru” or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 1 
7. Întreprinderea de macinare a cerealelor SA „Dimtact Agro” or. Cimişlia, str. Vasile Alexandri, 13 
8. Brutăria ÎI „V. Negru” or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 1 
9. Brutăria ÎI „E. Pleşca” or. Cimişlia, 

 
În prezent în or. Cimişlia sunt 3 autospeciale în stare de funcţionare. În conformitate cu НПБ-

101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны", într-un oraş cu număr de 

populaţie de la 5 mii de oameni până la 20 mii de oameni şi cu teritoriul până la 2 mii ha trebuie să 

fie 1 remiză de pompieri cu 6 autospeciale. La momentul actual majoritatea autospecialelor şi-au 
epuizat capacitatea de funcţionare.  

Pentru rezolvarea eficientă a problemelor legate de lichidarea consecinţelor situaţiilor 

excepţionale în termenul cît mai scurt este necesar de a lua măsuri de reînnoire a parcului de 

autospeciale şi dotarea oraşului cu automobile de salvare-deblocare, de dotare cu complete de 
instrumente necesare moderne.  

e) Avarii în transport – transportul este una din sursele de pericol nu numai pentru pasagerii 
lui, ci şi pentru populaţia ce locuieşte în zonele magistralelor de transport, deoarece pe acestea se 

transportă un mare număr de substanţe uşor inflamabile, chimice şi explozive, etc., ce prezintă în 

caz de avarii, pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. Asemenea substanţe constituie o parte 
considerabilă în volumul general al transportului de încărcături. 
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Calculul de adăpostire a populaţiei în oraşul Cimişlia  
conform stării la 01 ianuarie 2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Primăria Antir. 
subsol 

150 primăria depozit + + - + - - - G   

Liceul „A. Puşkin  -//- 280 METS -//- + + - + - - - G   
Liceul „Mihai 
Eminescu” 

-//- 250 METS -//- + + - + - - - G   

Grădiniţa 
„Ghiocel” 

-//- 120 METS -//- + + - + - - -  PP  

Grădiniţa 
„Foişor” 

-//- 60 METS -//- + + - + - - -  PP  

Grădiniţa „Făt 
Frumos” 

-//- 320 METS -//- + + - + - - -  PP  

Grădiniţă 
„Alunelul” -//- 180 METS -//- - + - + - - -  PP  

Grădiniţa 
„Andrieş” 

-//- 60 METS -//- - + - + - - -  PP  

Grădiniţa 
„Scufiţa Roşie” 

-//- 190 METS -//- - + - + - - -  PP  

Magazin 
MOLDCOOP 

-//- 60 
MOLD
COOP 

bar - + - + - - - G   

Spitalul raional -//- 1160 MS depozit - + - + - - -  PP  
a.f. „Cimişlia” -//- 1150 MAIA -//- - + - + - - -   NP 

Consiliul  
Raional 

-//- 150 
Canc. 
de Stat 

-//- - + - + - - -  PP  

„Statistica” -//- 170 BNS -//- - + - + - - -  PP  
Banca de 
Economii 

-//- 150 MF -//- - + - + - - -   NP 

Agroindbanc -//- 75 MF -//- - + - + - - -   NP 
Direcţia Cultură -//- 230 MCT -//- - + - + - - -  PP  
Combinatul de 
carne „Roma” 

-//- 1200 privată -//- + + - + - - -  PP  

Combinatul de 
panificaţie 

-//- 1930 privată -//- - + - + - - -  PP  

„Union 
Fenosa”, filiala 
Cimişlia 

-//- 400 
MOLD
COOP 

-//- + + - + - - -  PP  

Gospodăria 
Comunal-
locativă 

-//- 1000 primăria -//- - + - + - - -  PP  

Restaurant 
„Cimişlia” -//- 1310 

MOLD
COOP liber - + - + - - -  PP  

SA 
„Moldtelecom”, 
filiala Cimişlia 

-//- 500 
SA 

„Moldtele
com” 

depozi
t 

- + - + - - -  PP  

SED -//- 120 - -//- - + - + - - -  PP  
Case de locuit 
(3200) 

beciuri 5440 privată beciuri + + - + - - -  PP  
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19.5. Măsuri de contracarare a calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor 

(CNAC) 
 
Măsurile de contracarare a CNAC se divizează în grupe principale: 
Monitorizarea (supravegherea surselor de pericol). Supravegherea, înregistrarea, studierea şi 

controlul asupra stării posibilelor surse ale factorilor destabilizatori şi distructivi, evaluarea 

posibilelor proporţii şi intensitatea acţiunii acestor factori; 
Acţiunea asupra surselor de pericol. Acţiunea asupra eventualelor surse ale factorilor 

destabilizatori şi distructivi (dirijarea acestora, în cazul în care este posibil) în scopul neadmiterii 

sau atenuării acţiunii (activizării) lor periculoase; 
 Supravegherea asupra stării şi aprecierea vulnerabilităţii elementelor economiei şi mediului 

înconjurător. Supravegherea, înregistrarea, studierea şi controlul stării elementelor economiei şi 

mediului înconjurător, aflate sub acţiunea unor sau altor factori destabilizatori şi distructivi, 
aprecierea vulnerabilităţii lor în funcţie de intensitatea acţiunii posibile a factorilor destabilizatori 

sau distructivi în particular sau în ansamblu; 
Reducerea vulnerabilităţii elementelor economiei şi mediului înconjurător.  
Sporirea capacităţii de rezistenţă a elementelor economiei şi mediului înconjurător faţă de 

acţiunea directă asupra lor a factorilor destabilizatori şi distructivi ai calamităţilor naturale, avariilor 

şi catastrofelor; 
Protecţia oportună. Ea constă în realizarea unor asemenea măsuri care ar exclude sau ar 

atenua acţiunea nemijlocită a forţelor factorilor destabilizatori sau distructivi asupra elementelor 

economiei şi mediului înconjurător în caz de apariţie a calamităţilor naturale, avariilor şi 

calamităţilor; 
Avertizarea despre pericol. Avertizarea populaţiei, unităţilor economice şi organelor de 

conducere despre eventualul pericol în cazul activizării unor sau altor surse ale factorilor 

destabilizatori şi distructivi; 
Protecţia şi salvarea operativă. Limitarea extinderii factorilor destabilizatori şi distructivi, 

evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale din zona pericolului, salvarea sinistraţilor, acordarea 

ajutorului medical şi material; 
Restabilirea. Planificarea şi realizarea măsurilor în vederea restabilirii (reabilitării) 

elementelor economiei şi mediului înconjurător, expuşi acţiunii factorilor destabilizator şi 

distructivi; 
Instruirea populaţiei, agenţilor economici şi organelor de conducere. Obţinerea cunoştinţelor 

teoretice şi abilităţilor practice de către populaţie, agenţii economici şi organele de conducere în 

domeniul planificării şi realizării măsurilor necesare, activităţii în condiţii de situaţii excepţionale. 
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19.6. Lista surselor utilizate  
 

 
1. Legea Republicii Moldova nr.271-XIII din 09.11.1994 “Cu privire la protecţia civilă” 
2. Legea Republicii Moldova nr.267-XIII din 09.11.1994 “Privind apărarea împotriva 

incendiilor” 
3. Legea Republicii Moldova nr.1440-XIII din 24.12.1997 “Cu privire la protecţia 

radioactivă şi securitatea nucleară” 
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.961 din 21.08.2006 “Cu privire la 

aprobarea Regulamentului Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator 

asupra contaminării poluării mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, 

puternic toxice şi agenţi biologici ”; 
5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.374 din 28.06.1996 “Cu privire la 

ridicarea siguranţei în exploatare a clădirilor, instalaţiilor, utilajului şi conductelor care 

prezintă surse de risc sporit”; 
6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.22.02.03–94 din 22.12.1994 “Protecţia 

populaţiei. Principii de bază”;  
7. “Indicaţii metodice la planificarea măsurilor orientate la contracararea calamităţilor 

naturale, avariilor şi catastrofelor”, Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi DPC 

şi SE al Republicii Moldova, 1996; 
8. “Programul de stat complex al protecţiei localităţilor Republicii Moldova împotriva 

proceselor geologice periculoase şi inundaţiilor”, Ministerului Dezvoltării Teritoriilor, 

Construcţiei şi Gospodăriei Comunale al Republicii Moldova, 1997; 
9. “Programul de protecţie a teritoriului Republicii Moldova împotriva proceselor 

geologice periculoase (capitolul “Pericol seismic”)”, Academia de Ştiinţe a Republicii 

Moldova, Institutul de geofizică şi geologie; 
10. “Evidenţa operativă şi starea obiectelor periculoase şi a zonelor de risc a situaţiilor cu 

caracter natural”, DPC şi SE al RM, anul 1997; 
11. „Caracteristica succintă a situaţiilor excepţionale cu caracter natural”, DPC şi SE al 

RM, anul 2000;  
12. «Planul protecţie civilă a oraşului Cimişlia », 2008. 
13. «Катастрофы и человек», Воробьев Ю.Л., Москва, «АСТ-ЛТД», 1997 г. 
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20.0. Protecţia tehnică a teritoriului or. Cimişlia 
 
Proiectul prevede elaborarea unui rând de propuneri şi scheme de protecţie tehnică, 

direcţionate la limitarea sau excluderea influenţei negative a proceselor geologice periculoase 

(alunecărilor de teren, eroziunei râpoase şi inundaţiei) asupra teritoriului şi obiectelor. 
 

20.1. Măsuri contra alunecărilor de teren 
 
Se planifică pe terenurile cu semne de dezvoltare a alunecărilor active (zona C şi E) în 

hotarele existente a oraşului şi pe teritoriile alăturate. Componenţa lor include măsurile de protecţie 

preventivă, scopul cărura este crearea cu cheltuiele minime a condiţiilor în care activizarea 

proceselor de alunecari nu va duce la pierderi considerabile. Include în sine următoarele cerinţe: 
- construcţiile noi trebuie să fie amplasate conform PUG. Cu evidenţa restricţiilor 

prevăzute în cercetările tehnico-geologice; 
- odată cu executarea explorărilor geologice detaliate sub fiecare obiect separat este 

necesar de precizat evaluarea generală a stabilităţii versantului; 
- construcţiile existente de pe versanţii cu pericol potenţial de alunecări de teren se 

păstrează doar până la uzura lor definitivă. Posibilitatea reconstrucţiei trebuie să fie 
confirmată prin calculele stabilităţii versantului; 

- la versanţii cu panta mai mare de 4-5° este necesar de a limita secţionarea şi umplutura, 

sau de a confirma propunearea cu calculele respective; 
- pe pantele abrupte la tăierea solului nu se permite deschiderea orizontului acvifer – la 

pantele potenţiale cu alunecări de teren nu trebuie de admis scurgeri din ţevile cu apă. 
Enumerarea de mai sus a măsurilor preventive principale va da posibilitate de a reduce sau de 

a exclude defenitiv pagube în caz de activizarea proceselor de alunecări. 
Cu scopul utilizării raţionale a teritoriilor cu alunecări şi cu pericol de alunecări de teren se 

recomandă efectuarea în limetile lor acţiuni adaptate de protecţie (crearea zonelor parcurilor 
silvice, utlizarea lor ca terenuri pomicole cu limitarea irigaţiei şi aratului adâncit, amplasarea 

clădirilor provizorii nesemnicative şi edificiilor din construcţii uşoare). 
Măsurile tehnico – inginereşti de protecţie se prevede de înfăptuit în partea de jos a vîlcelei, 

care împarte versantul drept a văii r. Cogîlnoc în partea centrală a oraşului. 
Pentru a preveni înămolirea pantelor cu apele de suprafaţă şi ridicarea stabilităţii în partea de 

jos a vîlcelei se prevede de format un canal din beton pentru scurgerea apelor cu drenaj. De-a lungul 
malului canalului ateritoriului, se amenajează drumuri pentru scurgerea apelor ploilor cu 

probabilitatea 1%. 
Podurile la trecerea peste canal se reconstruiesc pentru scurgerea apelor ploilor cu 

probabilitatea 1%. 
Îndeplinirea întreagă a amenajării albiilor rîului va da posibilitatea de a ridica stabilitatea 

ambelor povîrnişuri şi de salvat construcţiile existente pe ea. 
 

20.2. Măsurile împotriva eroziunii 
 
Măsurile împotriva eroziei în partea de jos a vîlcelei, care împarte versantul drept al văii r. 

Cogîlnic în partea centrală a oraşului, sunt redate în capitolul ''Măsuri contra alunecări de teren''. 
La rîpele versanţilor mari în partea S-V şi N-V a periferiei oraşului se prevede de instalat 

şanţuri din mortar pentru pantele forţate la extrimităţile rîpelor, care scurg şiroaiele apelor la fundul 

rîpei şi încetinează viteza ei. În partea de jos a rîpei se prevede de sădit zăgaz de pămînt şi de nuiele 

din salcie verde. Crescînd, ea încetineşte viteza fluxurilor de apă şi înverzeşte rîpa. 
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20.3 Protecţia împotriva inundării cu apele de suprafaţă 
 
Principalele măsuri pentru protecţia teritoriului şi obiectelor a or. Cimişlia de la inundare cu 

aplele de suprafaţă, apei curgătoare a r. Cogîlnic şi afluenţilor ei, sunt prezentate în ''NCMA 06.01-
2006'', în comformitate cu care măsurile tehnico – inginereşti trebuie să întreţină protecţia 

localităţilor de la posibilitatea de inundare cu apele ploilor, apele curgătoare cu probabilitaea de 

asigurare 1%. 
Componenţa complexului măsurilor tehnico-inginereşti de protecţie teritoriilor şi obiectelor 

satului de la inundaţii include: 
- curăţirea albiilor rîului ( r. Cogîlnic şi a afluenţilor ei ) cu adîncimea şi îndreptarea ei 

parţială în plan. 
- curăţirea albiilor existente a canalelor de apă în lunca văii r. Cogîlnic cu adîncirea şi 

corectarea ei paţiale în plan. 
- formarea canalelor de apă adăugătoare de-a lungul formării r. Cogîlnic şi a rîuleţelor de 

acumularea a apelor de suprafaţă şi aruncarea lor în jos pe scurgerea r. Cogîlnic în afara 

oraşului. 
- formarea dambelor, indiguirea de-a lungul r. Cogîlnic pînă la marcările calculate. 
- formarea canalului la extrimitatea văii, mai sus de construcţiile existente pe versantul 

stîng a văii r. Cogîlnic pentru reţinerea apelor torenţiale. 
- formarea canalizaţiei pentru ape de-a lungul strazilor ''Stefn Cel Mare'' şi ''Mihai 

Viteazu'' pentru reţinerea fluxurilor de apă şi îndreptarea lor în afluenţii r. Cogîlnic. 
- demolarea parcelelor locale aparte a construcţiilor existente, amenajate pe suprafaţa 

scăzută a luncii cu formarea rîuleţelor de acumulare pe teritoriul protejat, evacuatoarelor 
de ape, înzestrate cu închizătoare automate sau staţii de pompare. 

- umplutura teritoriilor destinate pentru construcţii noi până la cotele ce depăşesc nivelul 

înundării posibile cu asigurarea 1%. 
- reconstruirea podurilor şi tuburilor existente la fluxe pentru evacuarea cantităţii de 

calcul a apelor torenţiale şi revărsate cu probabilitatea de asigurare 1%. 
Afară de măsurile tehnico-inginereşti sunt prevăzute şi măsurile de adaptare, care reprezintă 

metodă pasivă de protecţie tehnică şi presupun utilizarea raţională a teritoriilor agricole cu inundaţii, 

înscriindu-se în regimul natural fără schimbări esenţiale ale acestuia. 
Componenţa acţiunilor şi măsurilor de protecţie adaptabile sunt incluse: 

- crearea zonelor de parcuri silvice; 
- amplasarea zonelor de protecţie sanitară; 
- organizarea bazinelor de apă de destinaţii diverse. 

Complexul măsurilor tehnico-inginereşti de protecţie contra inundaţiilor va îndeplini funcţiile 

sale în întregime numai după organizarea măsurilor preventive de protecţie, în componenţa cărora 

sunt incluse: 
- pregătirea serviciilor contra viiturilor; 
- întreţinerea albiilor fluxurilor de apă în starea favorabilă; 
- amplasarea construcţiilor noi în conformitate cu PUG;  
- reamplasasrea construcţiilor existente din zona inundaţiilor după măsura de uzură a 

acestora, pe terenurile cu nivelul corespunzător pentru construcţii; 
- controlul permanent al spaţiului de sub poduri şi a ţevilor la posibilitatea de trecere a 

debitului de ape cu probabilitatea de asigurare 1%. 
Măsurile de ptecţie propuse în PUG, concretizate în următoarele etape de proiectare şi 

îndeplinirea în întregime va da posibilitatea de a exclude inundarea teritoriului oraşului şi obiectelor 

cu debitele torenţiale şi revărsarea rîurilor cu probabilitatea 1%. 
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20.4. Protecţia împotriva subinundării cu ape freatice 
 
Acţiunea negativă a proceselor de subinundare în regiuni cu nivelul înalt a apelor subterane 

(zona H) se exprimă nu numai cu micşorarea rezistenţei proprietăţilor solului, majorarea 

seismicităţii teritoriului şi distrugerea valorilor materiale, dar şi consecinţelor ecologice şi medico-
sanitare foarte periculoase. 

Prevederile măsurilor tehnico-inginereşti de protecţie vor permite utilizarea teritoriilor 

subinundate în scopuri urbanistice şi sunt subdivizate în: 
- metode locale de protecţie inginerească, îndreptate spre protecţia edificiilor aparte şi 

construcţiilor, existente sau proiectate; 
- metode teritoriale de protecţie inginerească, care asigură protecţia generală a teritoriului 

construit. 
În componenţa metodelor locale de protecţie se prevede instalaţie de drenaj (inelar, de perete, 

de zăcăminte şi cincomitent). 
Sistema teritorială trebuie să întreţină întreaga protecţie a construcţiilor şi teritoriului destinat 

pentru construcţii şi vor include în sine drenajurile (de bază, de ţărm, sistematic şi însoţitor), 

sistematizării verticale a teritoriului cu organizarea debitului de suprafaţă şi canalizării apelor de 

ploaie. 
Măsurile preventive de protecţie se realizează cu scopul de avertizare a dezvoltări procesului 

de subinundare, se efectuează la toate teritoriile subinundate şi include în sine urmatoarele feluri de 

lucrări: 
- captarea şi abaterea apei de suprafaţă, care intra pe teritoriul protejat; 
- -accelerarea şi reglementarea debitului apei de suprafaţă, care se formează în limitele 

teritoriului protejat; 
- prevenirea scurgerii din reţelele de apă; 
- limitarea sau încetarea irigaţiei pe terenurile subinundate potenţial; 
- ridicarea artificială a cotei planificării teritoriului; 
- curăţirea oportună a albiilor fluxurilor de apă. 

Măsurile de adaptare presupun folosirea teritoriilor subinundate pentru: 
- -terenuri pentru grădină; 
- -pentru crearea zonelor de parcuri silvice; 
- -pentru amplasarea construcţiilor sportive plane. 

Toate măsurile propuse pentru protecţia tehnică a teritoriului de la procesele geologice 

periculoase se execută confom desenelor de execuţie, elaborate în baza materialelor de cercetări 

detaliate. 
 

21.0. Reglementari. Unele permisiuni si restrictii 
 
In scopul usurarii mediului de aplicare a prevederilor si diverselor masuri al Planului 

Urbanistic General al orasului Cimişlia s-au stabilit, din punct de vedere urbanistic, cu ajutorul unui 
sistem de reglementari, regimul juridic din cadrul localitatii.  

Astfel s-au propus urmatoarele reglementari si categorii de interventii:  
- dupa etapa de proiectare ''PUG'' trebuie sa urmeze etapele ulterioare de elaborare ''PUZ'' 

si ''PUD'' ( Plan urbanistic zonal de detaliu), unde se vor preciza deciziile de proiect in 
mod mai amanuntit;  

- terenurile destinate zonei de locuit existente sunt situate in intravilanul existent al urbei, 
cu exceptia terenurilor libere de constructii, destinate pentru constructiile ulterioare 
perspective, situate in extravilan si incluse in intravilan pentru termenul de calcul;  

- terenurile cu locuinte existente nu se predau reimpartirii, cu exceptia terenurilor 
adiacente terenului destinat pentru trasarea unor segmente de strazi si drumuri propuse;  



 113 

- obiectivele de utilitate publica se construiesc, in temei, pe terenuri libere sau dupa 
demolarea constructiilor cu uzura definitiva;  

- pentru toate tipurile de locuinte se va urmari asigurarea unui grad ridicat de confort si 
inalt grad, dupa posibilitati, de utilizare tehnico-sanitara.  

Terenurile destinate zonei de circulatie vor suporta largirea carosabilului pina la limita 
necesara in zona cu locuinte existente, cit si trasarea noilor strazi, conform normelor si cerintelor de 
circulatie, realizarea diverselor intersectii la nivel in scopul degravarii circulatiei si al necesitatilor 
de trafic.  

Terenurile destinate zonelor de spatii verzi vor suporta urmatoarele interventii:  
- realizarea zonelor de agrement, turistice si sportive;  
- realizarea unor parcuri, gradini si scuaruri in lunca inundabila , cit si in zonele de 

amplasare a noilor cartiere locative;  
- realizarea noilor complexe sportive in luncile inundabile mentionate (stadionul raional, 

centrul de canotaj, etc.);  
- reamenajarea si punerea la valoare a unor zone de agrement existente;  
- construirea unor bariere de protectie sanitara impotriva poluarii;  
- rezerve pentru amplasamente de obiective publice;  
- perdele verzi de protectie la hotarele de producere.  

Terenurile destinate zonei industriale si de producere agricola vor suporta:  
- rezervari de amplasamente pentru extinderi justificate;  
- rezervari pentru incurajarea initiativei particulare pentru micul bussines;  
- -rezervarea pentru extinderi si amplasamente edilitare;  
- rezerva pentru trasee ale conductelor edilitare;  
- protejarea zonelor sanitare a sondelor de apa arteziana cu raza nu mai mica de 30 metri;  
- amenajarea terenului pentru utilizarea deseurilor solide;  
- rezerva pentru extinderea cimitirului.  

O alta categorie de interventii sunt interdictiile temporare (provizorii) sau definitive de 
construire:  

a) Interdictie temporara de construire se instituie deobicei pentru zone care necesita studii si 
cercetari suplimentare, ca zona centrala, zonele cu cartierele si strazile noi, cit si artere de circulatie, 
zonele cu amenajari de intersectii. Pe toate acestea se vor elabora planuri urbanistice fie zonale, fie 
de detaliu. Restrictiile sunt valabile pe o perioada de 12 luni, pina la 2 ani de la aprobarea 
prezentului PUG.  

b) Interdictiile definitive de construire se instituie: 
- in lunca posibil inundabila a r. Cogîlnic fara masuri de protectie sporit a apelor freatice 

si pericolului de inundare de apele de suprafata revarsate a riului sus numit;  
- la o distanta mai mica de 4m de aliniament (pentru locuinte). 

Restrictiile privitoare la regimul de inaltime: 
- pentru locuintele individuale, in parcele se instituie un regim de inaltime P sau P + 1;  
- pentru blocurile locative cu apartamente colective numarul de nivele corespunde 

numarului de nivele a blocurilor invecinate.  
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22.0. Concluzii. Măsuri de continuare 
 
Analizând cele spuse şi prezentate în corelare cu opţiunile farurilor administrative locale ale 

tuturor sectoarelor oraşului Cimişlia precum şi doleanţele populaţiei, putem concluziona în mare 

măsură asupra posibilităţilor de dezvoltare a oraşului:  
- este de dorit utilizarea la întreaga capacitate a potenţialului industrial existent, reanimat 

şi reamplasat – ce va ducele la majorarea numarului de angajaţi în acest sector al 

economiei;  
- va creste rapid numarul de întreprinderi ale bussinesului mic;  
- se va majora prin extindere zona spaţiilor verzi, în deosebi în lunca inundabilă prin 

valorificarea noilor teritorii;  
- se va reinoi şi majora reţeaua de străzi şi drumuri, vor apărea străzi amenajate noi, care 

vor ameliora mult situaţia transportului urban şi mai cu seamă descărcarea străzilor 

principale din zona centrală a oraşului;  
- se va efectua modernizarea nodurilor de transport prin construcţia intersecţiilor 

denivelate pentru a obţine o circulaţie permanentă, fără stopări, vor aparea trotuare, 

piese pentru biciclete, alee pietonale amenajate;  
- în noua zona de odihnă si agrement va fi construit un stadion raional şi alte obiecte de 

sport, complex de agrement şi odihnă pentru copii;  
- se va ameliora sistemul de parcare a autoturismelor de scurtă şi lungă durată; 
- pe o treaptă superioară se va ridica procesul de comercializare cât şi de deservire în 

integral a populaţiei;  
- populaţia se va bucura de îmbunătăţirea condiţiilor de trai.  

Există posibilitatea de desfăşurare a activităţii de proiectare prin noi studii de specialitate cum 

ar fi elaborarea proiectelor de specialitate în baza unor PUZ-uri şi Pud–uri, care vizează rezolvarea 

unor probleme concrete, ce apar pe teren. Astfel de PUZ sau PUD, se vor elabora pentru zona 
centrală, în primul rînd, pentru zona de agrement şi odihnă, cum şi pentru noile zone locuibile după 

necesitatea fondului locativ. Termenul de realizare a astfel de PUZ sau PUD dureaza 12 ani, de la 
avizarea prezentului PUG.  

Pentru o buna aplicare a prezentei lucrări se vor lua măsuri de definitivare a dreptului de 

proprietate conform legii fondului funciar. Măsurile de rezervare a terenurilor pentru obiective de 

interes public vor avea de asemenea în vedere prevederile legii privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publică.  
Prezenta lucrare va fi prezentă la şedinta consiliului Primăriei or. Cimişlia după adunarea 

tuturor coordonărilor cu organele locale publice şi de stat cointeresate, pentru a fi discutat şi 

aprobat.  
Odată aprobat Actualizarea Planului Urbanistic General cât şi Regulamentul local de 

urbanism aferent, capătă valoare juridică, fiind operabil între organele administrative şi de Stat, ce 

urmaresc aplicarea lui pentru diverşii solicitanţi ai autorităţilor de construcţie . 
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23.0. Indicatorii tehnico-economici principali a Planului 
urbanistic general al or. Cimişlia 

 
Nr 
d/o Indicatorii Unitatea  

de măsură 
Anul de bază 

2008 
Perioada de 
calcul 2025 

1 2 3 4 5 

1 Populaţia    

1.1 Numărul populaţiei mii.oam. 14,1 14,4 

1.2 Structura populaţiei după vîrste:       

   -sub vîrsta aptă de muncă mii.oam./  % 2,3 / 16,2 2,6 / 18,0 

   -în vîrsta aptă de muncă mii.oam./  % 9,9 / 69,9 9,8 / 68,1 

   -peste vîrsta aptă de muncă mii.oam./  % 1,9 / 13,9 2 / 13,9 

1.3 Populaţia ocupată în cîmpul muncii mii.oam. 4,6 6,4 

  inclusiv:       

   -în sfera de producţie mii.oam./  % 1,6 / 34,6 2,2 / 34 

   -în sfera neproductivă mii.oam./  % 3 / 65,4 4,2 / 66 

2 Numărul total de familii şi de locuitori solitari unităţi 4849 4960 

3 Şcoli tehnice profesionale, numărul instituţiilor un. 2 2 

4 Teritoriul       

4.1 Suprafaţa totală a teritoriului în limita localităţii ha / % 1291 / 100 1762,4 / 100 

4.2 Teritoriile zonelor de locuinţe ha / % 613,1 / 47,5 857,6 / 48,7 

  inclusiv:       

   -locuinţe individuale cu loturi ha / % 581,9 / 45,1 767,7 / 43,6 

   -blocuri cu multe apartamente ha / % 12,6 / 1 69,2 / 3,9 

   -rezerva pentru prspectiva ha / %  - 163,6 / 9,7 

   -obiecte ale infrastructurii sociale ha / % 18,7 / 1,4 20,5 / 1,2 

4.3 Obiecte de folosinţă publică       

  (afară de obiectele microraionele de locuinţe) ha / % 18,7 / 1,4 100,4 / 6,2 

4.4 Spaţiile verzi publice ha / % 25, / 1,9 321,4 / 18,2 

4.5 Zona suprafaţa acvatice ha / % 13,1 / 1,0 30,2 / 1,7 

4.6 Străzi, drumuri, treceri, pieţi ha / % 52 / 4,0 109,3 / 6,4 

4.7 Zona industrială comunale şi depozitare ha / % 143,1 / 11,1 280 / 16,3 

4.8 Zona silvica de stat ha / % 12,5 / 1,0 12,5 / 0,7 

4.9 Zona de destinate agricolă ha / % 91,0 / 7,0 51,0 / 3,0 

4.10 Alte teritorii ha / % 314,1 / 24,3 0 

5 Densitatea populaţiei oam. ha. 10,9 8,4 

6 Fondul locativ       

6.1  
Fondul locativ la începutul anului (suprafaţa 
totală) 

mii. m2 321,9 388,9 

6.2 Asigurarea medie cu spaţiu locativ  m2 / locuitor 22,8 27,0 

 6.3 Repartizarea fondului locativ după etaje mii. m2     

   - 1-2 etaje cu loturi lîngă casă 
supr. totală 253,3 280,3 

% 78,7 72 

   - fondul locativ cu multe apartamente, 3-5 etaje 
mii. m2 

suprafaţa totală 
68,6 108,6 

% 21,3 28 
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1 2 3 4 5 

6.4 Construcţii de locuinţe noi, total,  inclusiv: 
mii. m2 

suprafaţa totală 
  67,0 

   - 1-2 etaje cu lot pe lîngă casă 
mii. m2 

suprafaţa totală 
  27,0 

    %   40,0 

   - fondul locativ cu multe apartamente, total 
mii. m2 

suprafaţa totală   40,0 

    %   60,0 

7 Infrastructura socială       

7.1.  Instituţii preşcolare, total: locuri 680 792 

  la 1000 locuitori locuri 48 55 

 7.2. Şcoli de cultură generală, total: locuri 2650 2880 

  la 1000 locuitori locuri 188 200 

7.3.  Spitale,  total: paturi 400 561 

  la 1000 locuitori paturi 12 12 

7.4.  Policlinici,  total: vizite/zi 450 450 

  la 1000 locuitori vizite/zi 24 24 

7.5.  Magazine, total suprafaţa comercială м
2 3690 4435 

  la 1000 de locuitori м
2 262 280 

 7.6.  Întreprinderi de alimentaţie publică, total: locuri 435 634 

  la 1000 locuitori locuri 31 40 

7.7. Cluburi, palate de cultură,  total: locuri 577 1279 

  la 1000 locuitori locuri 41 80 

7.10 Hoteluri, total: locuri 9 95 

  la 1000 locuitori locuri 1 6 

8 Infrastructura de transport       

8.1 Lungimea străzilor magistrale şi drumurilor кm 42,1 92,7 

  inclusiv:       

   - de importanţă orăşenească кm 26,3 58,7 

   - de importanţă locală кm 15,8 34 

8.2 Lungimea liniilor transportului în comun кm 34,7 48,1 

8.3 Densitatea străzilor magistrale km./km2 2 3,4 

8.4 Alimentare cu apă, total mii.m3/zi 2,5 4,3 

  inclusiv:       

   - potabilă şi în scopuri de gospodărire mii.m3/zi 2,3 3,7 

   - în scopuri industriale mii.m3/zi 0,2 0,6 

8.5 Ape uzate canalizate mii.m3/zi 0,5 2,2 

  inclusiv:       

   -canalizare menajeră mii.m3/zi 0,4 1,8 

   -canalizare industrială mii.m3/zi 0,1 0,4 

8.8 Volumul deşeului menajer mii.m3/an 4,1 13,7 

8.9 Utilizarea energiei electrice, inclusiv: mln.KW oră/an 17,6 21,4 

   - în scopuri comunale, menajere mln.KW oră/an 10,8 14,5 

   - în scopuri industriale mln.KW oră/an 6,8 6,9 

9 Protecţia mediului înconjurător         

9.1 Asigurarea locuitorilor cu suprafeţe înverzite m2/om 17,7 138,9 

 
 


