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1. Date generale  

 

Prezentul rezumat non-tehnic este partea componentă a raportului de mediu, care este elaborat de 

către AO Asociația Experților  “PRO MEDIU”, conform contractului de prestări servicii nr. 

01/06/2021 din 25 iunie 2021 în scopul elaborării Raportului privind evaluarea impactului asupra 

mediului asociat cu proiectul “Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca împotriva 

inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului de antiviitură Ceucari”. Raportul a fost realizat 

iunie-septembrie 2021.   

 

Documentul a fost elaborat fără date tehnice, al tuturor informațiilor furnizate în raportul la studiul 

de evaluare a impactului asupra mediului, care cuprinde succint descrierile din documentul de bază 

a documentației EIM.  

 

 

Beneficiar  

“Lagmar Impex” SRL   

Adresa: mun. Chișinău, str. Socoleni 17/1, Chișinău 

E-mail: info@lagmar.md  

Pagina web:  www.lagmar.md  

 

Firma de proiectare în construcții ”Vitansia”   

Adresa: Chișinău, str. A. Russo 1.   

 

 

Elaborator 

AO Asociația Experților “PRO MEDIU” 

MD- 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str.Capriana 50, of 208 

E-mail: info@pro-mediu.md  

Pagina web:  www.pro-mediu.md  
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1. Rezumat non-tehnic 

Descrierea activității,  și obiectivele principale ale proiectului  
 

Activitatea proiectului ”Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. 

Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”. Activitatea proiectului se axează pe măsuri 

de protecție a teritoriului din albia rîulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. În acest scop se 

prevede un șir de activități ce țin de construcția unui lac de acumulare și reamplasarea barajului 

existent a fostului lac antiviitură Ceucari. 

 

 

Lacul proiectat se prevede a fi amplasat la o distanță de 250 m mai jos de șoseaua Balcani și de 

lacul Grătiești. Apele planificate pentru acumulare în lac sunt cele din scurgerile de pe versanții 

suprafeței râulețului Hulboaca. Proiectul prevede toate măsurile de prevenire a poluării și a unui 

impact negativ asupra sănătății populației de la procesele tehnologice inițiate în cadrul proiectului. 

 

Necesitatea promovării acestui proiect rezultă din aspectele de valorificare rațională a terenurilor 

satului Stăuceni și utilizării terenurilor private din această zonă, suplimentar activitățile proiectului 

se încadrează în  Strategia Națională de Mediu pentru anii 2014 – 2023, aprobată prin  Hotărârea 

Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014, în care se prevăd  măsuri de protecție și conservare a 

biodiversității, valorificarea ecosistemelor natural, in Concepția politicii naționale în domeniul 

resurselor de apă, aprobată prin HP RM nr. 325 din 18.07.2003, și este în corespundere cu mai 

multe convenții și angajamente internaționale, asumate de Republica Moldova. 

 

Necesitatea acestui proiect sunt în corespundere cu - Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU. 

Obiectivele 1,2, 6 13,15. Obiectivul 15 prevede expres „Protejarea, restaurarea și promovarea 

utilizării durabile a ecosistemelor . 

 

Pentru atingerea obiectivelor  menționate în actele respective, proiectul prevede următoarele etape: 

1) Elaborarea proiectului de execuție  cu calcule hidrologice și geologice  pentru secțiunea lacului 

Ceucari în proiectare, inclusiv; 

- Construcția barajului lacului în amonte de cel proiectat în anul 2006; 

- Construcția deversorului în corpul barajului proiectat; 

- Construcția colectorului de evacuare a apelor pînă la colectorul existent; 

- Construcția lacului de acumulare a apelor; 

2) Alte lucrări de transferare parțiale a infrastructurii existente (canalizației menajere, rețelei de 

ape pluviale, liniei electrice), care exista pe locul proiectării noilor construcții hidrotehnice (lacul, 

barajul, colectorul de evacuare a apelor ). 

3) Măsuri de protecție a mediului pentru fiecare din aceste lucrări,   

4) Elaborarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM), document 

solicitat de Agenția de Mediu prin Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului  de la 

activitatea planificată Nr. 10/1517/2021 din 28 mai 2021. 

Ambele documente elaborate au drept scop reducerea potențialului impact asupra mediului și a 

protecției populației din zonă, de posibilele provocări ale naturii - inundațiile. 

La elaborarea documentelor menționate se ține cont de prevederile legislaţiei naționale cît și de 

prevederile directivelor europene relevante în acest domeniu . 
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La elaborarea proiectului de execuție și a documentației de EIM, au fost analizate  

opțiunile de evacuare a apelor din lacul proiectat și posibilele efecte asupra mediului de la 

activitățile planificate.  Proiectul a evaluat impactul asupra factorilor de mediu,  și anume: 

-  Flora și fauna, 

- Ape de suprafață, ape subterane 

- Sol, subsol, aer, climă, landșaft, peisaj; 

- patrimoniu cultural; 

- Interacțiunea dintre factorii menționați și consecințele lor.  

 

Prin realizarea EIM se efectuează evaluarea potențialului impact asupra mediului de la construcția 

obiectelor hidrotehnice din această zonă cu prevederea măsurilor de minimizare a posibilului 

impact. 

 

2. Abordările  și metodologiile utilizate  

 

Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Protecția teritoriului adiacent rîulețului 

Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari” s-a realizat 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 86, 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului 

care transpune parțial prevederile Directivei 2011/92/ UE privind evaluarea efectele anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare.  

 

Evaluarea impactului s-a realizat pentru toți factorii de mediu (apă, aer, sol și subsol, zgomot, 

biodiversitate, etc.) atît pentru faza de construcție, cît și pentru faza de operare a proiectului. De 

asemenea a fost evaluat impactul socio-economic. 

 

Abordările și metodologiile utilizate la evaluarea impactului s-au referit la standardele și 

reglementările naționale precum cele internaționale, precum și practicile bune europene  în acest 

domeniu de evaluare , ca prim pas în procesul EIM  în cadrul proiectului  au fost identificate 

condițiile  de mediu si sociale .  

 

Abordările și metodologiile utilizate la evaluarea impactului s-au referit la standardele și 

reglementările naționale precum cele internaționale, precum și practicile bune europene  în acest 

domeniu de evaluare, ca prim pas în procesul EIM  în cadrul proiectului  au fost identificate 

condițiile  de mediu și  cele sociale.  

 

Metodologia utilizată pentru descrierea EIM  a cuprins: 

 Analiza literaturii – cercetări în internet examinarea proiectului de execuție: 

Datele de mediu și sociale relevante pentru proiect existente sub formă de studii și rapoarte,  

au fost analizate și  studiate cu referire la toate componentele de mediu. Datele obținute  

referitoare la caracteristicile biologice, fizice și socio-economice ale zonei de proiect au 

fost utilizate în cadrul Raportului EIM. 
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 Analiza Avizelor: Agenția Apele Moldovei, Agenția Proprietate Publică. La 

solicitarea inițiatorului proiectului a fost studiat sectorul sub construcții privind flora, fauna 

existentă  de către specialiști din Grădina Botanică și ai Institutului de Zoologie, de avizele 

și raportul cărora s-a ținut cont la elaborarea EIM.  

 Interviuri și întâlniri cu autoritățile: Întîlniri cu proiectanții campaniei de 

proiectarea ”Vitansia”, cu beneficiarul proiectului de la care au fost colectate date, 

informații  și rapoarte privind proiectarea obiectivelor hidrotehnice. 

o Prin intermediul beneficiarului sau purtat discuții cu autoritățile publice 

locale, Stăuceni, referitor la mersul proiectului, la implicarea publicului de la etapa 

inițiala a proiectului, la etapa lansării proiectului Programului EIA pe marginea 

acestui proiect. 

o Sau purtat discuții cu autoritățile naționale, Agenția ”Apele Moldovei” 

referitor la statutul obiectului hidrotehnic, la rolul acestui obiect pentru populația 

zonei, de la care au fost obținute informații utile.  

 Vizite în teren: în scopul obținerii unei imagini a zonelor vizate de proiect, 

Consultantul, însoțit de beneficiarul proiectului au vizitat locurile barajului existent și 

potențialul amplasament  al lacului cu barajul proiectat.  Terenul vizitat este pe alocuri în 

stufării, pe alocuri unii tufari, fără copaci de defrișat. 

 Atragerea  locuitorilor din zona proiectului în luarea deciziei privind 

construcția obiectului. Prin publicarea Anunțului și a Programului  EIM  au fost informați 

locuitorii interesați din zona proiectului despre lansarea și elaborarea proiectului ”Protecția 

teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului 

lacului antiviitură Ceucari ” locuitorii interesați au avut posibilitatea de a aborda 

problemele și întrebările la acest subiect.  

 

Metodologia de clasificare a impactului 

Nu există la nivel internațional  abordări stricte  pentru evaluarea semnificației impactului asupra 

mediului. În cazul proiectului actual, EIM s-au aplicat următoarele  abordări: 

Local: La scară locală, proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului; 

Durata: Impactul provocat la etapa de construcție/operării este temporar și de scurtă durată, 

Severitatea: EIM la toate etapele este redus, 

Certitudinea: la toate etapele impactul poate fi doar presupus posibil,  

Direcție: la toate etapele impactul prevalează spre pozitiv; 

Direct sau Indirect. La toate etapele potențialul impact poate fi indirect ; 

Cumulativ. Impactul cumulativ nu există. 

Reieșind din factorii enumerați mai sus importanța impactului  pentru activitățile de construcție și 

de exploatare a obiectivelor hidrotehnice este unul neglijabil pentru ambele etape (în construcție 

și în exploatare), ceea ce este demonstrate în cadrul descrierii impactului pe componentele de 

mediu. 
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Provocări și incertitudini 

Proiectul prevede evaluarea variantei zero, a altor două opțiuni  de evacuare a apelor de viitură din 

lacul de acumulare proiectat prin colectorul din blocuri de beton prefabricate cu dimensiunile 

2500x2000 cm într-un singur fir  și în două fire.   

Documentația de EIM  a efectuat  evaluarea comparativă a impactului provocat de două alternative  

diferite, cea ce  a arătat că, evacuarea apelor de viitură prin colectorul, prevăzut  într-un singur fir 

este opțiunea  mai fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și de protecție a mediului 

utilizând materiale  care minimizează resursele natural și nu implică poluarea mediului. Ambele 

variante au fost amplasate pe același teren, fiind doar unul relevant, este vorba de albia rîulețului 

Hulboaca. Alte alternative de amplasare a colectorului  nu puteau fi acceptabile. 

Impactul prognozat  de la obiectul proiectat efectele vor fi doar pozitive, care va influența benefic 

factorii de mediu, apa, aerul, flora fauna  peisajul, populația, care va fi favorizată de construcția 

menționată. 

 

 

 

3. Descrierea proiectului                                                                                    

 

Proiectul reprezintă un șir de construcții hidrotehnice  cu menire de protecție a populației contra 

inundațiilor și de  protecție a mediului în zona Ceucari, comuna Stăuceni,  municipiul Chișinău. 

Amplasamentul lucrărilor propuse de proiect sunt situate in partea de sud-vest la circa 2 km de 

com. Stăuceni, mun. Chişinău și se mărginește la Sud cu limita intravilanului or. Chișinău, adiacent 

cartierului Ceucari, la Vest și Nord-Vest - cu limita intravilanului com. Grătiești, la circa 250 m în 

aval de șos. Balcani. Zona locativă cea mai apropiată a mun. Chișinău este amplasată  la circa 85 

m de la amplasamentul lucrărilor hidrotehnice propuse. 

Aria proiectului vezi fig.1 
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FIGURA 1. ARIA PROIECTULUI 

 

În prezent în zona Ceucari, pe locul fostului lac de acumulare cu baraj, care a fost deteriorat în  

2004, este un teren cu grămezi de deșeuri din construcții , iar pe valea albiei rîulețului  se observă 

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

al bazinului rîulețului Hulboaca. Teritoriul de studiu cuprinde un sector al bazinului rîulețului 

menționat, afluent al rîului Bîc. Realizarea activității planificate ar fi un început de reconstrucție 

ecologică a zonei Ceucari, de reabilitare a regimului hidrologic, ecologic și climateric al zonei 

(ridicarea umidității aerului în perioadele de secetă) a bazinului rîulețului, care ar permite o folosire 

complexă a resurselor acvatice (piscicultura amatoare,  agrement, odihna și  sport.) a zonei 

respective. Terenul pentru proiectarea construcțiilor hidrotehnice este prezentat în figura nr. 2 
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FIGURA 2 . TERENUL PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE (LACULUI ANTIVIITURĂ CU 

BARAJUL DE PROTECȚIE, COLECTOR DE EVACUARE ) 

 

Construcțiile planificate de proiect  includ: 
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 Construcția barajului lacului apelor de viitură,  care cuprinde  o suprafață de 

0,6082ha. 

Barajul se amplasează la 550m în aval de șoseaua Balcani.  La 250m de șoseaua  Balcani se 

amplasează lacul de acumulare proiectat format din scurgerile  precipitațiile atmosferice scurse de 

pe versanții lacului care în același timp și a apelor rîulețului Hulboaca, Construcția barajului este 

efectuat  din sol compactat. Clasa construcției capitale în vederea consecințelor potențiale a 

inundațiilor de natură catastrofală pentru zonele urbane din aval este ridicat cu o unitate, din aceste 

considerente s-a acceptat clasa III conform CHиП2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения 

(coeficient de siguranță fiind 1,15 ). 

 

 Construcția deversorului  

Sub barajul  proiectat  pe partea stingă se prevede deversorul , care va  funcționa în regim de sub 

presiune, din aceste considerente în limitele barajului deversorul se execută dintr-un singur fir de 

blocuri prefabricate ПТУ30-25и (cu armare consolidată și calculată) cu mustăți de armatură, 

consolidate într-o conductă continuă cu dimensiunile în secțiune  2,5x2m. Pentru asigurarea intrării 

line în colector, executarea s-a acceptat din blocuri supraînălțate №54 și №55 din beton armat 

prefabricat cu înălțimea dimensiunii în secțiune de 2,5m. Lungimea  deversorului – 61,46m. 

 

 Colectorul de evacuare 

Colectorul cu lungimea de 1524 m servește pentru evacuarea apelor de la baraj până la colectorul 

existent format din 2 fire din beton armat monolit prefabricat 2x2,5m, cu evacuarea ulterioară a 

apelor pluviale și de viitură prin colectorul existent în apele rîului Bîc. 

 Bazinul de acumulare a apei excavate 

Construcția bazinului acumulator de apă cu suprafața oglinzii apei de 6,5 ha volumul de 122,80 

mii m3; pe terenul cu nr. cadastral 31532010160, destinat ,,pentru construcții",  cu suprafața de 

3,7388 ha, din com. Stăuceni, mun. Chişinău, proprietate privată a d-lui Gurev Victor (U2) și d-

nul Ghidicov Valeri (ll2), dat în superficie la SRL ,,Lagmar Impex";  

Albia bazinului este prevăzută sub formă, ce repetă conturul vâlcelei care este mărginit lateral de 

drumuri de câmp. Dimensiunile bazinului constituie: 

- Lungimea până la 480m; 

- Lățimea până la 125m. 

Proiectul prevede formarea bazinului cu îndepărtarea stratului de sol în mărime de 2,5-3,0m.  
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Conform calculelor hidrologice debitele maxime în secțiunea lacului sunt prezentate  în tabelul 1.   

 

TABELUL  1. DEBITE MAXIME, M3/SEC 

Secțiunea F, km² Q0,5% Q 1% Q2% Q3% 

        1        2        3         4       5            6 

Secțiunea 1 a barajului 

lacului Ceucari în 

proiectare 

  29,6     89,4     76,4    62,6     56,5 

 

Volumele maxime a scurgerilor din aversă sunt arătate în tabelul 2.    

   
TABELUL  2. VOLUMELE MAXIME A SCURGERILOR DE VIITURĂ, MII M³ 

Secțiunea F, km² W1% W0,5% W2% W3% 

       1        2        3        4          5           6 

Secțiunea lacului în 

proiectare 

  29,6   2397,6   2664,0   1776,0   1480,0 

 

Alte  lucrări inginerești, prevăzute de proiect includ: 

 Traversarea conductei de canalizare menajer-fecaloidă sub baraj 

Pentru asigurarea siguranței la exploatarea barajului și posibilitatea efectuării lucrărilor de 

reparație pe conducta de canalizare menajer-fecaloidă sub presiune din țevi de oțel cu Ø 100 mm 

proiectul prevede: 

-  Includerea conductei în manta din țevi de oțel Ø426x9mm cu lungimea de 65m; 

-  Montarea căminului din amonte cu vană; 

-  Montarea căminului de vizitare din aval pentru depistarea eventualelor scurgeri; 

- Executare a 3 diafragme pe manta pentru prevenirea infiltrației dea lungul țevi. 

 

 Reconstrucția unui tronson a rețelei de ape pluviale 

În legătură cu construcția presupusă a colectorului închis cu dimensiunile în secțiune 2,5x2,0m, 

evacuarea apelor pluviale din conducta existentă a rețelei de ape pluviale DN600 în aval de barajul 

existent nu va fi posibilă. În legătură cu aceasta se prevede reamplasarea și alungirea acestei 

conducte cu conectarea ei la colectorul proiectat. 

 Proiectul prevede și reamplasarea rețelelor electrice, și de telecomunicații 

existente , care cad sub partea inundabilă a terenului.  

 

 Devierea apelor de scurgere in bazinul acumulator (de la deversorul de ape mari 

a lacului satului Grătiești, de la evacuatorul de fund a lacului satului Grătiești, de la vîlceaua 

afluentului sting a rîulețului Golbaciha (Cevcari),  de la izvorul versantului  stîng).  Pentru 
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devierea apelor de scurgere in mod organizat se prevede extinderea canalelor până la 

bazinul proiectat cu taluzuri de inclinație lină, 

 

 Reamplasarea și alungirea unui tronson a rețelei de ape pluviale cu diametrul 

de 600mm cu conectare la colectorul proiectat. 

 

 Tranzitarea debitului în perioada de construcție 

Pentru tranzitarea debitului de scurgeri în perioada de construcție a colectorului de evacuare și 

rambleierii corpului barajului, reieșind din soluțiile de proiectare se va prevedea executarea unei 

albii temporare de pământ paralel colectorului. 

 Strămutarea liniilor de electricitate și telecomunicații, care  traversează  

spațiul lacului proiectat 

 

4. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului  

 

EIM a fost efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care reprezintă un cadru 

extins de acte legislative, normative și organice. Principala lege ce stă la baza efectuării 

documentației de evaluare a impactului asupra mediului este Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind 

evaluarea impactului asupra mediului.  

Principiile evaluării impactului asupra mediului sunt: 

• principiul acțiunii preventive; 

• principiul corectitudinii și plenitudinii informației; 

• principiul transparenței și accesibilității; 

• principiul participativ; 

• principiul precauției; 

• principiul „poluatorul plătește”. 

 

5. Alternative  

 

La etapa proiectului obiectivelor hidrotehnice au fost analizate următoarele alternative pentru 

evacuarea apelor de viitură din lacul proiectat, inclusiv varianta “zero”, și alte alternative tehnice.  

Alternativa “zero”  

 

Această alternativă înseamnă că activitatea planificată nu se realizează, iar apele de viitură pot 

afecta terenuri private, care sunt cu destinație de construcții, precum și vor prezenta pericol pentru 

locuitorii cartierului existent Ceucari și zona adiacentă, care va fi supusă riscurilor de inundații, 

conform statisticii inundațiilor în aceasta zonă. Suplimentar, acest teren  nu va fi utilizat după 

destinație și va fi și în continuare un loc de aruncare a deșeurilor de orice natură (așa cum este în 

prezent), inclusiv și cu deșeuri de construcții,  care cu regularitate vor fi spălate de scurgerile de 
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ape pluviale de pe versanți, de izvorașele amplasate în vîlceaua cursului de apă, iar apoi evacuate 

în r. Bîc prin intermediului deversorului existent, ceea ce presupune un  dezastru ecologic pentru 

mediul ambiant, cu impact negativ semnificativ asupra populației, florei faunei existente și a apelor 

rîului Bîc și  populației din  această zonă. 

 

În cazul alternativei “zero”: 

- nu vor fi realizate pe deplin prevederile legislative din domeniul mediului și nu vor 

fi realizate obiectivele ce țin de asigurarea protecției populației contra riscurilor  pericolelor 

naturale; 

- terenurile din valea cursului de apă  vor servi și în continuare surse difuze de 

poluare, de la deșeurile aruncate haotic și nu va fi stopată poluarea mediului; 

- nu va fi posibil valorificarea terenurilor de către agenții economici, care au 

privatizat aceste terenuri și nu va fi posibil sistematizarea și amenajarea terenurilor în 

scopul utilizării lor conform destinației, prevăzute in Planul Urbanistic General al comunei 

Stăuceni. 

Pentru schimbarea situației actuale în cadrul documentației de proiect, a documentației EIM  este 

evidentă necesitatea sistematizării și amenajării acestui teren pentru a utiliza rațional terenurile, 

conform cerințelor legislației în vigoare. 

 

 

Alternative tehnice pentru deversarea și evacuarea apelor  din lacul apelor de viitură, 

proiectat 

 

Pentru evacuarea apelor din lacul proiectat sau analizat opțiunile de evacuarea a apelor după cum 

urmează: 

- Evacuarea apelor de viituri prin colectorul de evacuare, proiectat în 2 fire; 

- Evacuarea apelor de viituri prin colectorul de evacuare, proiectat cu 1 fir.   

Prima opțiune de evacuare a apelor de viitură  prin 2 fire va prevedea evacuarea în regim de semi 

presiune/ debitul maxim calculat este de 44 m3 /sec, înălțimea barajului este minimă.  

A doua opțiune de evacuare a apelor de viitură se prevede cu o singură linie (fir). 

Evacuarea se efectuează la un debit minim de evacuare a viiturilor cu debitul 24m3/s, înălțimea 

barajului este maximă, și lucrul colectorului de evacuare va fi în regim sub presiune, iar  colectorul 

va fi cu dimensiunile în secțiune de 2x2,5m, construit din blocuri beton prefabricate.  

Conform calculelor  efectuate, mai eficientă din punct de vedere economic și ecologic devine 

varianta II, pentru care  cota crestei  barajului va fi de 84,6m. Lungimea colectorului va fi de 

1524m, planificată din blocuri prefabricate ПТУ30-25 consolidate într-o conductă continuă.   

La opțiunea a II-a avantajele față de opțiunea I sunt evidente din punct de vedere ecologic 

(reducerea utilizării resurselor) și din punct de vedere economic (de 2 ori mai mici vor fi 

cheltuielile). Proiectul a prevăzut amplasarea colectorului într-o singură linie, asigurînd evacuarea 

apelor de viitură în regim adecvat probabilităților solicitate de proiect. 

Alternative de amplasament  

 

Amplasamentele construcțiilor hidrotehnice din aria proiectului  sunt situate pe terenuri - 

proprietate privată și pe terenuri din Fondul Apelor. Amplasarea  construcțiilor, anume pe aceste 
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locuri devine o necesitate, reieșind din încadrarea acestui teren în Planul urbanistic general al 

satului Stăuceni cu respectarea cerințelor  ecologice.  

Cerințele ecologice la amplasarea construcțiilor planificate în această zonă se referă la 

următoarele: 

- la construcția lacului de acumulare a apelor de viitură, în care vor fi acumulate apele 

din albia rîulețului Hulboaca și scurgerile de pe versanții zonei; 

- la reamplasarea barajului, care va oferi posibilitatea de a proteja populația și zona 

din aval de lac de viiturile, care pot avea loc;  

- la amenajarea trenurilor din preajma cartierului Ceucari, care se planifică de a fi 

drept zone de recreație; 

- la amenajarea zonelor verzi în cadrul zonei de protecție sanitară a lacului, excluzând 

orice activitate economică din această zonă;  

- la evacuarea și regularizarea apelor de viitură prin colector de evacuare închis, 

amplasat în albie, construit din blocuri prefabricate din beton, consolidate într-o conductă, 

care sunt izolate pentru a preveni poluarea mediului;    

- crearea fîșiilor  verzi din ambele părți le colectorului, după închiderea acestuia și 

planificarea monitorizării și efectuării lucrărilor de reparație (după caz). 

La selectarea a acestor terenuri  pentru amplasarea construcțiilor hidrotehnice  sa ținut cont de  

următoarele aspecte: 

- amplasarea să fie  compatibilă zonei actuale și să amelioreze starea ecologică a 

acesteia; 

- să asigurare  prevenirea  riscurilor de inundații, să asigurare îmbunătățirea peisajului 

zonei, 

- să asigurare amenajarea și respectării  cerințelor în zona de protecție a lacului de 

500m; 

- să asigure distanța față de zona rezidențială ( mai mare de 0,5 km); 

- să asigurare criteriile hidrogeologice, pedologice, criteriile de siguranță pentru 

aceste construcții; 

- să asigurare criteriilor fizice (să nu afecteze monumentele istorice, culturale, 

arheologice, ariile protejate, precum și calitatea solului). 

 Cele două opțiuni de amplasare a pozării colectorului de evacuare a apelor de viitură, în albia 

cursului de apă, au fost evaluate similar, pe același teren, doar că variantele sau referit la 

construcția colectorului într-o singură linie și în două linii.  

 

Opțiunea preferată  este construcția colectorului într-o singură line, reieșind din  cerințele 

ecologice și necesitatea amplasării lui, anume în albia cursului de apă și nu în alte locuri, 

conturînd linia albiei rîulețului și axîndu-se pe factorii tehnico economici, care prevalează asupra 

indicatorilor tehnici, economici și ecologici pentru colectorul în 2 fire.  
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6. Starea componentelor de mediu 

Cu referire la cadrul natural socio-economic proiectul a descris compartimentul  socio economic 

al zonei construcțiilor planificate. La descrierea componentelor de mediu au fost utilizate sursele 

de informației existente naționale și internaționale (acorduri, convenții). 

Proiectul se efectuează în zona seismică de  ridicată de până la 7 grade, iar toate construcțiile sunt 

calculate la seismicitatea de 8 grade, reieșind de nivelul ridicat al apelor freatice în zona 

proiectului.  Conform datelor Centrului de Seismologie al Institutului de Geologie și Seismologie 

al AȘM cel mai frecvente cutremure de pămînt sunt provenite din zona Vrancea cu magnitudinea 

în jur de 4,0  pe scara Richter, care sunt resimțite și în Republica Moldova.  

Clima în zona proiectului se caracterizează conform datelor  observațiilor asupra climei, care  se 

efectuează la stația meteorologică Chișinău. Conform acesteia, condițiile climatice  pentru 

efectuarea lucrărilor din zona proiectului sunt favorabile.  

Aerul atmosferic  este considerat cel mai larg vector de propagare a poluării, poluanții evacuați 

afectînd direct și indirect, pînă la o anumită distanță, atît sănătatea umană, cît și toate celelalte 

componente ale mediului natural. În zona amplasamentului proiectului  sau în vecinătatea lui, 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) nu dispune de post staționar de observație. În același  

timp, ca surse de poluare în zona amplasamentului studiat – zona vîlcelei r. Hulboaca  se remarcă 

surse de poluare de la: 

- Circulația transportului auto este  pe șoseaua Balcani, la 250m distanță de lac și pe 

drumurile locale. 

Drumurile locale  se situează la o distanță apreciabilă față de amplasament – minimum 200-300m, 

care pot avea un mic impact asupra terenului planificat pentru construcții.  

Datele cu privire la concentrațiile de fond ale poluanților atmosferici prezentate de către Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat prin scr.nr.08/766din 12.07.21 pentru Stăuceni sînt indicate în tabelul 

3.  

 

TABELUL  3. CONCENTRAȚIILE DE FOND ALE POLUANȚILOR ATMOSFERICI  

Numărul 

populației (mii 

loc.) 

Concentrațiile de fond, mg/m3 

Suspensii 

solide 
Dioxid de sulf 

Monoxid de 

carbon 
Dioxid de azot 

50-10 0,2 0,02 0,4 0,008 

Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat, scr.nr.08/766 din 12.07.21 

 

Zgomotul nu este monitorizat în Republica Moldova conform  (CEE ONU, 2014). 
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Principalele surse de zgomot cu impact asupra mediului în țară sunt autostrăzile, aeroporturile, 

căile ferate, întreprinderile industrial. CMA anuală atinsă 5848M01/FICHT-16260717-v1 7-1 

situate în sau lângă clădirile rezidențiale (restaurante, discoteci, baruri, cafenele, facilități sportive, 

etc.) (MM și MS, 2010).  

Chiar dacă nu sau făcut măsurări directe ale zgomotului în zona proiectului, se poate presupune că 

nivelurile de zgomot ambiental sunt foarte scăzute. Cu excepția zonei  din apropierea drumurilor,  

Hidrologia terenului planificat pentru construcțiile hidrotehnice pe terenul  cu numărul cadastral 

31532010010,în albia cursului de apă Hulboaca a fost studiat în cadrul proiectului. La etapa 

studiului și a calculelor hidrologice, îndeplinite pentru  secțiunea lacului Ceucari în proiectare, 

durata viiturilor în zona lacului cu probabilitatea de 0,5% constituie 16 ore și 36 minute. Durata 

de creștere fiind de 5 ore și 30 minute, iar durata de descreștere de 11 ore și 6 minute. La 

probabilitatea  de 1% durata constituie 17 ore și 26 minute, durata de creștere fiind de 5 ore și 49 

minute, iar durata de descreștere de 11 ore și 37 minute. La probabilitatea de 3% durata constituie 

14 ore și 33 minute, durata  de creștere fiind de 4 ore și 51 minute, iar durata de descreștere de 9 

ore și 42 minute. Condițiile inginero-geologice a terenului sub barajul lacului, bazinului 

acumulator de apă excavat și a colectorului de evacuare sunt relativ favorabile pentru  construcție. 

Landșafturi. În prezent, în Republica Moldova există 307 de arii protejate (AP), cu o suprafață 

de cca 157,600 ha, sau 4.65% din teritoriul național. Ariile protejate existente în Republica 

Moldova sunt împărțite în 10 categorii. În cadrul acestora, 6 categorii coincid cu clasificarea 

IUCN, 3 categorii sunt naționale și o categorie este internațională (site-uri Ramsar) (MM, 2011). 

În aria proiectului nu avem arii protejate. Landșaftul natural îl reprezintă o porțiune a rîulețului 

Hulboaca în combinație cu terenuri agricole și vegetație naturală cu o diversitate săracă de plante 

și porțiuni de teren deșertificate.  

Biodiversitatea/ flora și fauna. Proiectul acoperă o zonă mică a rîulețului Holbaciha, zonă 

inundabilă   și împrejurimile, parțial fîșii silvice și în mare parte  este ocupată de porțiuni de luncă 

și terenuri agricole. Vegetația naturală a zonei studiate se compune din salcîm, fag, parțial stejar, 

nuci și alte specii. În zona inundabilă a cursului de apă există unele specii relicte în habitate natural. 

Speciile de mamifere care pot apărea în vecinătatea mai extinsă a zonei de studiu sunt:, vulpea 

(Vulpes vulpes), iepuri și pot fi întîlnite și căprioare. În zona cursului de apă trăiesc unele specii 

de  amfibieni și reptile, printre care broasca râioasă (Pelobates fuscus), broasca verde (Bufo 

viridis), tritoul cu creastă (Triturus cristatus), broasca de copac (Hyla arborea), șopîrla  și șarpele 

de iarbă (Natrix natrix). În zona proiectului lipsesc plante cuprinse în Cartea Roșie a Republicii 

Moldova, precum și animale pe cale de dispariție. Potrivit zonării botanice teritoriul construcției 

întră în componența pădurilor regiunii Central-Europene în raza pădurilor de foioase cu frunza lată 

Codrii. Din vegetația naturală supraviețuitoare pe alocuri se întâlnesc pădurici din coarnă, tufișuri 

de nuci de pădure. Predomină landșafturile agricole. Conform raionării geografice sectorul de 

prospecțiuni este situat în partea regiunii câmpiei Ichel, format din calcar, marnă, argilă cu nisip, 

de cernoziomuri tipice pe straturi înguste și late de argilă nisipoasă.  

Lumea animală este foarte săracă și este reprezentată de diverse specii de păsări și reptile ca șopârlă 

verde. Se întâlnesc și unele specii de șerpi. În perioada de construcție în ordinea cuvenită se prevăd 
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ieșiri reduse a pantei albiei bazinului pentru animalele paricopitate și reptile întâmplător 

pătrunzătoare. 

 

Peisajul.  În cadrul proiectului nu sunt obiecte, care ar afecta peisajul natural al zonei.                            

Construcția lacului și barajului antiviitură, amenajarea lacului cu taluzuri înverzite,  crearea fîșiilor 

de protecție a apelor vor îmbogăți peisajul acestei zone. Alte construcții ce țin de colectorul de 

evacuare a apelor și rețelele inginerești vor  fi construite în subteran.  

Solul/subsolul. Subsolul din zona amplasamentelor hidrotehnice din cadrul proiectului este 

caracterizat de următoarele tipuri de sol:                                                                                                                        

-     - cernoziomuri carbonate slab și mediu erodate Чк↓+↓↓3/3;                                                                                        

-     soluri de fâneață cernoziomice, mediu erodate a versanților Чл↓↓3/3;                                                 

-     soluri cernoziomice de fâneață și soluri de fâneață cernoziomice netezit a versanților Лч 3/3 

și Чл3/3;                                                                                                                                               

-     soluri de pășune umede stratificate  Влс3/3;                                                                                                 

-     soluri de pășune mlăștinoase stratificate Блс3/3;                                                                                                               

-     depuneri de nămol (Ил) 1/1. 

Conform ГОСТ 17.5.3.06-85 și ГОСТ 17.4.3.02-85 solurile evidențiate și depunerile de nămol 

sunt divizate în patru grupe: decopertarea stratului potențial fertil de 40 cm de la suprafață în 

stocuri separate: decopertarea stratului  fertil de 40 cm de la suprafață într-un stoc, iar a celui 

potențial fertil de 40-80 cm în alt stoc;  decopertarea stratului fertil de 1m; decopertarea stratului 

de la suprafață cu grosimea de 1,5—2,0m. Solurile albiei lacului după calitățile sale caracteristice 

pot fi utilizate pentru rambleierea corpului barajului (conținutul de sulfați fiind de 0,035%, clorură 

– 0,015%, humus – 2,8%). La fel solurile sunt bune pentru executarea rambleierii calitative 

(densitatea solului uscat la umiditatea optimă de 0,16 constituie 1,70g/dm 3 ). Dar, având în vedere 

că în condiții naturale umiditatea constituie 0,25-0,26, solul necesită de a fi uscat înainte de a 

începe lucrările de rambleiere a barajului. 

Ape de suprafață . Rîulețul Hulboaca este afluent al rîului Bîc. Suprafața de colectare a apei este 

de 41,2km2,  Râulețul Hulboaca – afluent pe stânga a r. Bîc. lungimea cursului de apă fiind de 18 

km. Apa râului Bîc se caracterizează printr-un grad ridicat de mineralizare. 

Lacul  apelor de viitură planificat în cadrul proiectului va fi un lac excavat și poate genera doar 

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

Volumul lacului urmează să fie peste 1 mln m3 . Calitatea apei rîulețului Hulboaca cu lacurile din 

albia ei este considerată de clasele III—IV „moderat poluată-degradată". 

Apele subterane. În limitele mun. Chişinău se disting următoarele orizonturi acvifere a apelor 

freatice:  

- Orizontul acvifer în depuneri aluviale contemporane; 

- Orizontul acvifer în depuneri aluviale vechi; 

- Orizontul acvifer în depuneri aluvial-deluviale; 

- Orizontul acvifer în depuneri eolian-deluviale. 
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Apele freatice din zona proiectului se găsesc la adâncimi de la 0,2-0,8m (fundul vâlcelei) până la 

3,8m (versanții). Apele freatice nu posedă acțiune agresivă față de beton din cimenturi obișnuite. 

Fluctuația sezonieră a nivelului apelor freatice crește cu 1,5m, stabilită în perioada prospecțiunilor. 

Pentru proiectarea construcțiilor hidrotehnice nivelul apelor freatice va fi redus prin acțiuni de 

drenare.  

Arii naturale protejate Actualmente suprafața totală a ariilor naturale protejate de stat din mun. 

Chişinău alcătuiește 225.175 ha, ce constituie circa 0.56 % din teritoriu, pondere insuficientă 

pentru menținerea echilibrului ecologic. Proiectul nu va influența negativ  nici una din ariile 

naturale protejate de stat din mun. Chișinău                                                                                                                                                                               

Hazarde naturale, fenomene meteorologice periculoase. Prin amplasarea geografică și 

particularitățile naturale amplasamentul obiectului în com. Stăuceni este afectată de hazarduri ce 

țin de: cutremure de pământ, ploi torențiale însoțite uneori de grindină și furtuni puternice, 

temperaturi caniculare de lungă durată vara prea scăzute iarna, secete, ninsori abundente, înghețuri 

timpurii de toamnă ori tardive de primăvară, cazuri de formare excesivă a chiciurii, epidemii, 

epizootii și invazii.  

Seceta este frecventă și la fel un fenomen al naturii destul de periculos pentru această zonă în 

ultima perioadă de timp.  

Amplasamentul construcțiilor hidrotehnice din cadrul proiectului se raportează la  zona seismică 

de până la 8 grade, datorită prezenței apelor freatice la suprafața solului. De aceste aspecte se va 

ține cont la proiectarea tuturor construcțiilor din cadrul proiectului. Procese și fenomene geologice 

periculoase (alunecări de teren, ravene) lipsesc în zona de influentă activă asupra construcțiilor 

hidrotehnice. 

Calitatea apelor. Calitatea apelor de suprafață este influențată de sursele existente de poluare. 

Sursele  de poluare a rîulețului Hulboaca constituie îndeosebi salubrizarea insuficientă a 

teritoriului, gestionarea neadecvată a apelor uzate menajere și industriale, a apelor pluviale, 

neamenajarea zonelor de protecție și a fîșiilor riverane. Calitatea apelor rîulețului este de categoria 

IV poluată. 

Zone de protecție a apelor. Conform Legii Nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fîşiile 

de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă, se  prevede  de-a lungul malurilor rîurilor o fășie 

de protecție de 15m, iar a  bazinului de apă zona de protecție constituie 500m. de la muchia 

taluzului riveran al albiei pe maluri, dar nu mai departe de cumpăna apelor.  

Construcțiile hidrotehnice din cadrul proiectului vin ca măsură de protecție a poluării apelor de 

suprafață. Malurile lacului, taluzurile vor fi înverzite, vor fi sădite fîșii de protecție din salcie.  

Managementul apelor potabile și a apelor uzate și pluviale. În com. Stăuceni, infrastructura de 

apă și canalizare este slab dezvoltată. Populația zonei beneficiază de sisteme centralizate de 

aprovizionare cu apă, care este bine dezvoltat și de un sistem de canalizare, care este mai slab 

dezvoltat. Aprovizionarea cu apă se efectuează din sistemul centralizat de apă, asigurat de S.A 

Apă -Canal Chișinău. Evacuarea apelor uzate parțial se efectuează în sistemul de canalizare, care 

ulterior sunt evacuate la Stația de epurare din mun. Chișinău.  
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 Mediu socio-economic și infrastructura. Municipiul Chișinău este cel mai mare municipiu și 

centru economic dezvoltat al republicii, cu o pondere considerabilă în economia națională și este 

un municipiu cu cea mai  dezvoltată infrastructură. Zona proiectului este o parte a acestei 

infrastructuri, care contribuie la îmbunătățirea mediului socio-economic. 

 

 

7. Evaluarea impactului  asupra componentelor de mediu   

Impactul evaluat și prognozat  de la obiectul proiectat este unul pozitiv, care va influența factorii 

de mediu doar pozitiv, apa, aerul, solul și subsolul, flora, fauna, peisajul, patrimonial cultural, 

deoarece activitățile proiectului vin să îmbunătățească starea mediului și a populației. 

La evaluarea impactelor asupra mediului s-a ținut cont de relația dintre societate și mediul 

înconjurător ca o reflecție a gradului de eficientă cu care societatea extrage și folosește resursele 

naturale, construiește habitatul uman și elimină resturile și deșeurile rezultate din aceste procese. 

 Prognoza impactului  s-a bazat pe inventarierea și analiza valorilor distribuției în spațiu a posibilei  

presiuni asupra mediului, urmărind, pe de o parte, evidențierea factorilor de stres care, de fapt, 

apar pe scurtă durată în perioada de construcție. Importanța și dimensiunea impactului asupra 

componentelor naturale ale ecosistemului este foarte mica și nu va putea influența un disconfort 

în rândurile populației din zonă. Actualmente impactul existent de la transportul urban în aceasta 

zona este mai mare, decât impactul prognozat de la construcțiile proiectului.  

Impactul prognozat de la activitățile proiectului și zonele în care se poate resimți acest 

impact. În cadrul documentației de evaluare a impactului asupra mediului în urma implementării 

proiectului a fost evaluat impactul pentru fiecare factor de mediu în parte (inclusiv pentru factorul 

socio-economic) pentru următoarele faze ale  construcției: 

 faza de construcție; 

 faza de operare; 

 

În cadrul analizei impactului asupra fiecărui factor de mediu  potențialul impact al implementării 

proiectului în toate fazele: de construcție și de operare este unul nesemnificativ. 

7.1 Impactul în faza de construcție.  
Impactul în această fază îl poate crea lucrările de  bază/pregătitoare pentru realizarea organizării 

de șantier inclusiv următoarele: 

- executarea șanțurilor de scurgere a apelor pluviale;  

- executarea, trasarea și pichetarea amplasamentului conform planului de trasare; 

- realizarea aprovizionării cu materiale și piese, în cantitățile și de calitatea cerută 

de  proiect, astfel încât sa se asigure începerea și continuitatea lucrărilor; 

- asigurarea utilajelor și dispozitivelor de muncă, mecanizare necesare;   

- asigurarea forței de muncă specializată.                                                                                                        
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În faza de construcție a obiectelor hidrotehnice vor fi respectate măsurile pentru prevenirea poluării 

mediului, în corespundere cu tehnologia aplicată, măsurile ce țin de protecția muncii la etapele 

prevăzute de proiect și respectarea cerințelor legislației în vigoare. În perioada de construcție a 

obiectivelor hidrotehnice,  

Activități de pregătire a terenurilor pentru construcții. Activitățile de pregătire a terenurilor 

pentru construcții constă în îndepărtarea oricăror obstrucții generate de om sau natural de pe 

terenul destinat construirii lacului. Pregătirea amplasamentului mai include activități de terasament 

(săpare, excavare, nivelare);  La construcția obiectelor hidrotehnice, prevăzute de proiect  lucrările 

de bază vor fi cele de terasament, care pot avea un impact negativ nesemnificativ de scurta durată   

Deșeurile din construcții. În timpul perioadei de construcție se pot forma  volume mici de diferite 

deșeuri  din construcții, formate din resturile materialelor de construcții, care necesită gestionate 

adecvat. 

Impactul asupra apelor subterane și de suprafață. Pentru amplasamentele obiectelor 

hidrotehnice folosirea apei în perioada construcției va fi limitată, deoarece cea mai mare parte a 

materialelor de construcție vor fi preparate în afara amplasamentelor. Din această activitate nu vor 

rezulta ape uzate. Acestea vor fi doar de la utilizarea toaletelor ecologice, respectiv colectarea în 

bazine vidanjabile a apelor uzate menajere și transportarea la cea mai apropiată stație de epurare 

în funcțiune, la stația de epurare Chișinău. Pot avea loc poluări punctuale a apelor freatice de la 

scurgeri de produse petroliere, dare acestea vor fi în cantități mici și  pe scurta durată, precum și 

alte afecțiuni nesemnificative asupra apelor subterane și de suprafață. 

Impactul asupra aerului și climei. Lucrările efectuate la etapa de construcție pot fi divizate în 

următoarele două faze în funcție de generare a poluanților la diferite etape a procesului de 

construcție :  

Pregătirea amplasamentului și executarea căilor de acces: Aceasta constă în îndepărtarea oricăror 

impedimente generate de om sau naturale de pe terenul destinat construirii obiectelor hidrotehnice.  

Construirea generală: Această fază include toate lucrările de încărcare a solului fertil și  mineral 

excavat, depozitarea lui, conform planificării lucrărilor de șantier, organizării lucrărilor de 

construire a obiectivelor. 

După construcția obiectivelor vine faza amenajării acestor construcții, care include ciclul de 

amenajări conform proiectului. 

Spre deosebire de faza de pregătire a amplasamentului, emisiile de poluanți din timpul     construirii 

obiectivelor sunt relativ sporadice, în funcție de planul de livrare a componentelor și a materialelor, 

cu numeroase operații simultane pe întreaga zonă de construcție. Toate aceste activități nu implică 

poluarea aerului și sunt ca măsuri de protecție a aerului.    

Surse de poluare și poluanți generați în aerul atmosferic 

Activitățile, care generează emisii de poluanți în atmosferă la etapa de construcție a obiectivelor 

hidrotehnice , constituie surse de poluare și sunt prezentate mai jos și anume:  



22 
 

 Cu praf (suspensii solide), care  se formează  în timpul lucrărilor de decopertare și 

deplasare a straturilor de sol cu buldozerul, și încărcare cu excavatorul în autobasculante 

pentru transferare  și construire a bazei platformelor halelor de stocare; 

 Cu oxid de carbon, dioxid  de azot, dioxid  de sulf, hidrocarburi motorină, funingine,  

aldehidă acetică și benzipiren  datorită utilizării  agregatelor (buldozerul și excavatorul) pe 

baza combustibilului diesel în timpul lucrărilor de decopertare, deplasare a straturilor de 

sol cu buldozerul  și încărcare cu excavatorul în autobasculante, pentru activități de 

terasament și pentru realizarea fundațiilor instalațiilor și a încăperilor de producere; pentru 

alte activități. Contribuțiile totale ale emisiilor vehiculelor sunt minore și temporare; 

 Cu substanțe în suspensie, white-spirit și xilen în timpul activităților de grunduire 

și vopsire a construcțiilor metalice; 

 Cu oxid de fier și dioxid de mangan de la  activitățile de montare și sudare a 

construcțiilor metalice cu arc electric; 

 Cu praf de nisip, praf de pietriș de la depozitarea, transbordarea, încărcarea 

materialelor inerte de construcție (nisip, pietriș) în procesul de construcție a căilor de acces 

a teritoriului întreprinderii; 

 Cu oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid  de sulf, hidrocarburi motorină, funingine,  

aldehidă acetică și benzpiren datorită utilizării automobilelor  pe baza combustibilului 

diesel: pentru transportul solului mineral și materialelor de construcție (pietriș, nisip, metal, 

beton asfaltic).  

Astfel, obiectul proiectat, la etapa de construcție, va avea 9 surse staționare și mobile neorganizate.  
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FIGURA 3. PLANUL GENERAL CU AMPLASAREA SURSELOR DE POLUARE PE TERENUL OBIECTULUI ÎN CONSTRUCȚIE 
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De la sursele de poluare ale șantierului de construcție a obiectivelor hidrotehnice  în aerul 

atmosferic se degajă 8 varietăți de substanțe nocive, care nu depășesc limitele normative stabilite.   

Dintre acești poluanți cu evidența concentrațiilor de fond, posedă efect de sumare: dioxidul de azot 

și dioxidul de sulf. Cantitatea totală a poluanților emiși de sursele de poluare în perioada 

activităților de construire a obiectivelor hidrotehnice: 24,77 t/an, inclusiv: poluanți solizi 1,28 t/an; 

poluanți lichizi și gazoși – 23,49 t/an.  

 

Impactul asupra solului si subsolului. Construcția obiectelor va fi organizată în limitele 

suprafeței de teren atribuite pentru construcție și nu vor fi ocupate (provizoriu) alte suprafețe 

adiacente în acest scop. Sursele de poluare a solului și a subsolului pot fi deșeurile din construcție, 

menajere generate de către muncitori, ape uzate și produsele petroliere, care pot fi accidental 

deversate pe sol, emisiile din gazele de eșapament, în timpul funcționării utilajelor. Constructorii 

trebuie să fie obligați să nu amplaseze aceste dotări în exteriorul amplasamentului existent al 

construcțiilor. În cazul asigurării unui management adecvat al lucrărilor de construcții impactul 

asupra solului va fi redus la minimum.                                                                                                                                              

Emisii de zgomot și vibrații. Cel mai ridicat risc de perturbare prin zgomot se preconizează în 

timpul activităților de construcții, mai ales în cazul lucrărilor de înlocuire, cum ar fi obiectele din 

beton, care ar putea depăși nivelurile admise zgomot prevăzute prin NCM E.04.02-2014 (MСН 

22.05-2014). Aceste efecte adverse se limitează la perioada zilei și sunt pe termen scurt și cu 

caracter temporar. Aprecierea nivelului impactului de zgomot pot fi efectuate conform exigențelor 

normativelor  în construcții, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova. Sursele de zgomot, pentru 

perioada de construire a obiectelor hidrotehnice sunt mecanismele utilizate în proces.                                                                                                                     

Impactul asupra biodiversității. Impactul negativ asupra diversității va fi unul minor, local și  

temporar. Măsurile aplicate pentru evitarea pe cât posibil a îndepărtării vegetației; plantarea rapidă 

a fîșiei de protecție, limitarea gradului de extindere a drumurilor temporare și a zonelor de servicii 

vor servi ca măsuri de atenuare a impactului.  

Impact asupra peisajelor. În cadrul documentației EIM la etapa de construcție a obiectelor 

hidrotehnice au fost aplicate criterii și metodologii, utilizate în acest scop la nivel național și 

internațional. Au fost realizate estimări ale potențialului impact asupra peisajelor, ecosistemelor 

naturale în integru și al biodiversității în parte, care pot fi generate în perioada construcției 

obiectelor estimate. S-a făcut o analiză a terenului destinat construcției lacului și a altor construcții 

hidrotehnice planificate. La evaluarea impactului s-au luat în considerație starea peisajului din 

zona proiectului.  Principalele impacte potențiale asupra peisajului și categoriile de impact sunt 

descrise în tabelul de mai jos.  

 TABELUL  4. IMPACTE POTENȚIALE ASUPRA PEISAJULUI ȘI CATEGORIILE DE IMPACT 

Impact potențial Măsuri de prevenire/diminuare Categorie impact 

Modificarea peisajului la scară locală 

prin modificarea morfologiei terenului 

Nu se modifică morfologia 

terenului 

Neutru  
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Modificarea peisajului la scară locală 

prin modificarea raportului dintre 

peisajul natural și cel antropizat 

Nu se modifică peisajul, doar se 

îmbogățește cu măsuri de 

amenajare a lacului și a zonei din 

jurul lui. 

Negativ 

Nesemnificativ  

Modificarea raportului dintre 

categoriile de folosință a terenului și 

implicit a valorii estetice a peisajului 

Nu se modifică categoriile de 

folosință a terenurilor 

Neutru  

 

În concluzie se constată că de la construcția obiectului nu vor fi schimbări importante ale 

peisajului. Activitatea de construcție și amenajare a lacului cu toate elementele planificate de 

proiect se va desfășura în perimetrul respectiv nu va avea impact semnificativ asupra faunei și/sau 

florei din ecosistemul natural și a peisajului.  

Impactul socio-economic. Variații specifice de gen în rândul populației, schimbări demografice, 

de implementarea proiectului nu vor avea loc. În cadrul planificării de dezvoltare a comunității,  

se va ține cont de planificarea agrementului în această zonă pentru populație. . După procesele de 

construcție a obiectivelor planificate, și amenajarea acestora zona respectivă va deveni mai 

atractivă pentru recreația populației din cartierul Ceucari și din alte zone ale orașului, precum 

populația va fi protejată de riscurile de inundații. Mai mult ca atît, conform proiectului 

reamplasarea lacului cu barajul de  protecție contra viiturilor permite ca terenul din toată valea 

cursului de apă Hulboaca să fie utilizat sub construcții și folosit rațional, contribuind pozitiv la 

aspectele social-economice. Peisajul zonei fiind îmbunătățit esențial va influența pozitiv populația 

.Prevenirea posibilelor riscuri de inundații, va fi asigurată la etapa de construcții prin exercitarea  

monitorizării  respectării normativelor tehnice în construcții, și asigurării capacităților la  

funcționarea lor, prin exercitarea calitativă a lucrărilor proiectului.  

Impactul asupra patrimoniului cultural. Impactul construcțiilor asupra patrimoniului cultural 

din comuna Stăuceni va fi limitat din câteva considerente ce țin de caracterul preponderent natural 

al patrimoniului cultural și amplasarea acestuia la distanțe relativ mari de obiectul în cauză. 

Prin activitățile de construcție a obiectelor hidrotehnice din zona proiectului peisajul zonei va fi 

îmbunătățit, așa cum proiectul se focusează pe amenajarea acestei zone cu un lac de apă, loc de 

pescuit pentru amatori, loc de recreație a populației, baraj de protecție a populației de fenomenele 

periculoase ale naturii, sădirea fîșiilor  de protecție pe perimetrul lacului și pe ambele părți ale 

colectorului de evacuare a apelor, care  face această zonă mult atractivă . 

Impact pozitiv va avea și calitatea aerului, a solului și a apelor subterane față de situația existentă. 

După construcția și amenajarea zonei proiectului, impactul mediului social și a  mediului 

înconjurător va deveni semnificativ pozitiv pentru populația cartierului Ceucari și a celei din or. 

Chișinău. În zona proiectului la etapa actuală nu există locuri culturale sau arheologice cunoscute.  
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7.2 Impactul prognozat asupra mediului în faza de exploatare a construcțiilor 
hidrotehnice și zonele sensibile la acest impact 
Impactul asupra apelor subterane și de suprafață. În perioada de exploatare a construcțiilor 

hidrotehnice calitatea apelor de suprafață și subterane nu va fi afectată. Condițiile de utilizare a 

apelor, calitatea lor, precum și protecția apelor   din lacul de acumulare  vor fi asigurate conform 

cerințelor actelor legislative și normative. La  exploatarea construcțiilor hidrotehnice lipsesc 

sursele de poluare, care ar afecta calitatea apelor, cu excepția unor poluări cu rămășițe de sol, 

ierburi după ploile torențiale.  Utilizarea apei din lacul de acumulare pentru alte necesități nu se 

prevede, decât în scopuri de recreație, și  pescuitul amator. Accesul la adăparea animalelor 

domestice nu se prevede, iar terenurile din lunca r. Hulboaca nu se prevăd pentru pășunat. Ținînd 

cont de faptul că la construcția lacului nu va afecta ecranul impermeabil de la fundul lacului este 

exclusă poluarea, prejudicierea calității apei din straturile acvifere situate inferior, nici calitatea 

apelor freatice de suprafață nu va suferi pe orizontală. Impacturi asupra acestei componente de 

mediu nu vor apărea nici pe parcursul activități de pregătire și de construire a proiectului propus.                                                                                                                                              

Pot parveni afecțiuni asupra apelor de superfață și subterane  și a solului/subsolului cu ape uzate 

de la reamplasarea tronsonului de canalizare cu diametrul de 100mm , din preajma lacului și 

trecerea lui sub baraj (în cazuri accidentale, dar pentru prevenirea acestor cazuri sunt prevăzute 

măsuri de protecție, conform normelor de specialitate, prevăzute de proiect..                                                                                                                                                         

Pentru prevenirea poluării apelor freatice, care sunt amplasate la 0,5-3,0 m în perioada de 

construcții se prevăd rețele ale canalelor de drenaj, montarea țevilor perforate de  drenare a 

terenului pentru a scădea nivelul lor, a reduce poluarea lor și a deseca traseul colectorului de 

evacuare a apelor de viitură. Pentru prevenirea poluării apelor de suprafață a lacului în perioada 

ploilor torențiale sunt prevăzute ierbarea și sădirea fîșiilor de protecție, care vor opri materialele 

în suspensii din apele pluviale.  

Impactul asupra aerului și climei. În perioada de exploatare a obiectului impactul asupra climei 

va  fi doar pozitiv. Odată cu sporirea umidității aerului atmosferic de la climatul acvatic, va scădea 

intensitatea razelor solare în zona lacului, radiația care ajunge la sol, vor fi mai puține condiții 

favorabile formării curenților ascendenți de aer fierbinte în zona proiectului , respectiv vom avea 

mai puține condiții pentru deșertizare și secetă, iar consecințele vor fi mai blînde. Activitățile care 

constituie surse de poluare cu degajarea poluanților în aerul atmosferic de la surse fixe sau mobile, 

care ar influența calitatea aerului atmosferic în perioada de exploatare a construcțiilor hidrotehnice 

lipsesc.  

Impactul asupra solului si subsolului. La etapa de exploatare a construcțiilor hidrotehnice surse 

potențiale de poluare a solului și subsolului  nu sunt. Ar putea exista riscuri de eroziune a solului, 

ca rezultat al ploilor torențiale , șuvoiurile care pot devia din rigolele apelor pluviale de pe versanți, 

în cazurile cînd aceste rigole pot fi încărcate  cu nămol. De toate aceste riscuri s-a ținut cont la 

etapa de proiectare a construcțiilor.  

Emisii de zgomot și vibrații. La etapa de exploatare a construcțiilor hidrotehnice nu există surse 

de poluare fonică , care ar perturba mediul din această zonă. Este de menționat  că aceste construcții 

se află la o distanță de minim 1,5- 2km față de zona rezidențială, a com. Stăuceni si devine evident 

că limitele nivelului de zgomot se încadrează în normativele vizate, pentru perioada noapte/ zi de 

55 dBA cu mici devieri. Impact negativ asupra mediului de la emisiile de zgomot nu vor avea loc..  
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 Impactul asupra biodiversității. În perioada de exploatare a construcțiilor hidrotehnice flora și 

fauna zonei se vor reînnoi, vor apărea păsările de baltă, cocostârcii, fazanii, reptilele, adăposturi 

ale animalele de apă, insecte, iepurași, deoarece vor apărea surse nutritive pentru fauna zonei . 

Datorită acestui fapt se va reanima lanțul trofic respectiv. Va fi reanimat pescuitul în lacul de 

acumulare. Flora și fauna zonei nu va fi negativ afectată, ci va permite atragerea locuitorilor 

capitalei și a altor localități în aceste locuri pentru recreația și odihna lor.                                                                                                

Scopul proiectului este de a păstrarea și îmbunătăți calitativ aspectul natural al peisajelor inclusiv 

al celor unice; - menținerea fondului genetic în limitele capacităților biologice a unor populații de 

plante și animale; - protecția celor mai reprezentative specii de plante și animale; - managementul 

adecvat al deșeurilor. Pe teritoriul amplasării lacului artificial nu sunt arii de protecție specială 

avifaunistică (SPA) și nici situri de importanță comunitară (SCI) 

Impact asupra peisajelor. La etapa exploatării construcțiilor hidrotehnice posibilele impacturi 

asupra peisajelor, ecosistemelor naturale  și al biodiversității, care pot fi generate în perioada 

exploatării  obiectelor hidrotehnice nu există. Terenul construcțiilor este utilizat conform 

destinației. Construcțiile hidrotehnice se încadrează perfect în terenul zonei, care va fi utilizat, 

conform cerințelor utilizării terenurilor din  Fondului Apei. Ca rezultat al construcțiilor realizate 

obținem următoarele aspecte:  

- diversitatea vizuală a peisajului;  peisajul, care stabilește valoarea acestuia ca fiind 

direct proporțională cu varietatea formelor de relief și a vegetației din respectiva regiune; 

- proiectul lacului de acumulare antiviitură  nu va avea impacte directe sau indirecte 

negative referitoare la trăsăturile geologice și la peisajul zonei. 

- nu există riscuri potențiale de declanșare a unor geopericole noi sau de amplificare 

a celor existente, întreaga zonă a lacului proiectat nu este afectată de pericolul rezultat de 

la cutremure, nu este afectată de pericolul alunecărilor de teren și ar putea avea o 

sensibilitate mică la inundații, deoarece capacitatea și stabilitatea  construcțiilor 

hidrotehnice sunt calculate pentru prevenirea inundațiilor, pentru protecția populației de 

fenomenul periculos al inundațiilor mari 

- se constată că de la exploatarea construcțiilor hidrotehnice nu vor fi schimbări 

esențiale ale peisajului, schimbările vor fi doar pozitive.  

Concluzii : În activitatea realizării proiectului  nu există emisii de poluanți care ar influența starea 

mediului și a populației din această zonă sau să pună în pericol calitatea factorilor de mediu și a 

habitatului.                                                                                                                                                   

Organizarea zonei de protecție trebuie să fie precedată de elaborarea proiectului, care include: 

determinarea hotarului zonei și componenta perimetrelor; planul de acțiuni pentru îmbunătățirea 

stării sanitare a teritoriului zonei de protecție și prevenirea poluării sursei; regulile și modul de 

utilizare economică a teritoriilor acestor zone. Limitele zonei de protecție vor fi marcate cu ajutorul 

unor semne speciale. Înainte de aprobarea proiectului, dimensiunea minimă a zonelor de protecție 

și limitele ei vor fi introduse în planul general de construcție urbană și alte tipuri de așezări, în 

planuri de utilizare a terenurilor, precum și pe alte materiale cartografice. Populația trebuie sa fie 

informată cu privire la hotarele stabilite pentru zonele de protecție și limitele acestora.  
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Măsurile de diminuare a impactului pe componentele de mediu și  Planul de Management de 

Mediu.  

8. Măsuri de atenuare a impactelor în faza de construcție 

Măsurile de atenuare care urmează să fie puse în aplicare în faza de construcție vor fi parte a 

activităților de construcție, iar costurile vor fi incluse în costurile de construcție în secțiunile 

respective din devizul de cheltuieli. 

Deșeuri de construcție Deșeurile generate în timpul construcțiilor pot constitui o sursă posibilă 

de poluare a mediului. Mai jos sunt descrise principalele tipuri de deșeuri provenite de la 

activitatea construcțiilor hidrotehnice și măsuri pentru diminuarea acestui impact în așa fel încât 

să fie redus la maxim poluarea mediului înconjurător. 

TABELUL  5. GESTIONAREA DEȘEURILOR PROVENITE ÎN FAZA DE CONSTRUCȚIE 

Deșeuri generate Măsuri de atenuare 

Lucrării de terasament 

Sol fertil, pământ Solul fertil va fi decopertat, depozitat în secții separate privind 

nivelul componentului de humus, ierbat cu utilizarea lui 

ulterioară la amenajarea gazoanelor în cadrul amenajării 

teritoriului acestei zone.. Celelalte resturi de soluri vor fi 

utilizate la rambleierea barajului  

Activități de construcție 

Resturi de materiale de 

construcții 

Vor fi stocate temporar pe șantier în containere metalice de 

capacitate mare, în zone special amenajate, care vor fi utilizate 

la rambleierea barajului de protecție, alte resturi vor fi preluate 

(pe bază de contract) de către operatorii economici autorizați 

pentru activitățile de valorificare sau eliminare. 

Resturi din polietilenă 

(HDPE) și PVC 

Activități ale personalului angajat 

Deșeuri asimilabile 

deșeurilor menajere 

Deșeurile de la amplasamentul construcțiilor vor fi colectate și 

evacuate de către Serviciului de salubritate pentru depozitare la 

depozitul de deșeuri..  

Activitățile  întreținere a vehiculelor și utilajelor 

Deșeuri metalice provenite 

de la reparațiile utilajelor și  

echipamentelor din șantier 

Vor fi colectate separat și stocate temporar pe amplasament, 

urmând a fi preluate (pe baza de contract) de către operatorii 

economici autorizați. 

Uleiuri uzate Vor fi colectate separat, pe tipuri, și stocate temporar în 

recipiente metalici pe teritoriul șantierului într-o zonă special 
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Deșeuri generate Măsuri de atenuare 

amenajată, urmând a fi preluate (pe bază de contract) de către 

operatorii economici autorizați. 

Acumulatoare uzate Dacă acestea vor fi urmează a fi colectate și stocate în 

recipiente metalice pe șantier într-o zonă special desemnată, 

urmând a fi preluate (pe bază de contract) de către operatori 

autorizați. 

Anvelope uzate Dacă acestea vor fi urmează a fi colectate și stocate temporar pe 

platforme betonate pe șantier, urmând a fi preluate pe bază de 

contract de către operatori autorizați. 

Materiale impregnate cu 

produși petrolieri (lavete, 

filtre auto ulei) 

Vor fi colectate în containere metalice și stocate în incinta 

organizării de șantier, urmând a fi preluate (pe bază de 

contract) de către operatori autorizați. 

 

După cum e descris în Tabelul de mai sus cea mai bună măsură de a minimiza impactul. este 

reducerea impactelor, datorată deșeurilor de construcție, de care va avea grijă antreprenorul, care 

va aplica un plan de gestionare a deșeurilor pe toată perioada de construcție, conform căruia 

deșeurile vor fi predate în bază de contract operatorilor, care le vor utiliza  conform destinației. 

 Măsuri de atenuare a impactelor asupra apelor subterane și de suprafață. La etapa de 

construcție apele subterane au riscul de a fi poluate doar în cazul unor accidente majore (scurgeri 

accidentale de carburanți sau uleiuri) produse de utilajele auto și alte echipamente utilizate pe 

șantier. Pentru evitarea accidentelor va fi efectuată întreținerea periodică a echipamentului și 

utilajului de construcție.  

În continuare sunt enumerate măsurile de diminuare a impactului asupra mediului din zona 

amplasamentului: 

- executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic elaborat cu scopul reducerii 

poluării apelor de suprafață și subterane;  

- colectarea deșeurilor menajere pe o platformă special amenajată în containere speciale 

pentru  categoriile de deșeuri formate pe șantier;  

- utilizarea cabinelor ecologice mobile (toalete) vidanjabile pentru personalul din șantier;                

- verificări zilnice a utilajelor antrenate în lucrări de construcție pentru a preveni scurgerile 

de ulei; 

- se va evita spălarea echipamentelor pe șantierul de construcții; 

- amplasarea sistemelor de depozitare a carburanților se va face pe o platformă special 

amenajată la o cota mai mare decât terenul propriu-zis; 

- reparația utilajelor se va efectua numai în spatii special amenajate; 

- depozitarea temporară a materialelor/pământurilor excavate se va face în afara zonelor de 

scurgere a apelor; 
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Măsuri de atenuare a impactelor asupra aerului. Sursele caracteristice acestei etape nu pot fi 

controlate prin instalații/sisteme pentru captarea și epurarea aerului poluat. Măsurile specifice vor 

consta în următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor de particule generate de manevrarea 

materialelor (în special pământ):  

-  pulverizarea cu apă a platformelor de lucru și a drumurilor de acces neasfaltate în perioadele 

lipsite de precipitații (aer uscat, vînt); 

-  curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice; 

-  evitarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf 

în perioadele cu vânt cu viteze de peste 3 m/s; 

-  diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de 

particule solide în atmosferă; 

- utilizarea de betoane preparate în stații specializate, evitîndu-se utilizarea de materiale de 

construcție pulverulente în amplasament; 

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate; 

- întreținerea drumurilor șantierului de construcție prin activități de curățare și spălare periodică; 

- generatoarele diesel care vor furniza energie să fie amplasate mai departe de zonele de lucru și 

de trai a muncitorilor; 

- stabilirea unui timp cît mai scurt de stocare a deșeurilor de construcție la locul de producere 

pentru a împiedica antrenarea lor de către vînt și implicit în poluarea aerului din zonă; 

- limitarea ariilor perturbate din jurul platformelor; 

- reabilitarea terenurilor perturbate din jurul amplasamentelor, după finalizarea lucrărilor de 

construcție/închidere. 

Măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanți generați de motoarele autovehiculelor și 

utilajelor: 

- utilizarea de autovehicule dotate cu motoare având tehnologii performante privind consumurile 

și emisiile de poluanți (ex. de tip EURO V),  

- întreținerea corespunzătoare a motoarelor autovehiculelor și a utilajelor. 

- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în 

norme; 

- acoperirea camioanelor care transportă materiale (sol, material inerte inerte) cu prelate;  

- reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice pînă la 30 km/h a vehiculelor grele pentru 

transportul echipamentelor și al materialelor; 
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- introducerea unor limite de viteză pentru vehiculele ca asigură transportarea deșeurilor, 

materialelor; 

- alimentarea cu carburanți se va face la stațiile de alimentare cu combustibil.  

Măsuri de atenuare a impactelor asupra solului si subsolului. Pentru a diminua poluarea solului 

la momentul construcției este necesar ca la inițierea lucrărilor de construcție muncitorii să fie 

instruiți privind necesitatea de protecție a solurilor, evitării poluării și compactării neargumentate. 

Responsabilitatea gestionării corecte a resurselor de sol, amplasarea, depozitarea și păstrarea 

volumelor humificate de sol conform proiectului revine antreprenorului responsabil de construcție.  

Principalele măsuri de atenuare a impactelor asupra solului în faza de construcție sunt: 

- păstrarea stratului fertil conform legislaţiei naționale și utilizarea rațională a lui; 

-  păstrarea solului în grămezi, pe platforme speciale separate după nivelul de humus în el; 

- instruirea muncitorilor, conducătorilor de unități tehnice; 

- efectuarea lucrărilor  doar pe suprafețe planificate; 

- evitarea poluării solului cu petrol prin utilizarea echipamentelor și utilajelor 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic; 

- amenajarea platformelor speciale pentru alimentarea transportului, dacă este cazul; 

- utilizarea containerelor pentru stocarea deșeurilor; 

- prevederea cabinelor ecologice vidanjabile în cadrul organizării de șantier. 

Pentru protecția drumurilor de acces spre depozit se recomandă aplicarea unor măsuri simple 

antierozionale, cum ar fi înierbarea terasamentelor adiacente drumurilor unde este cazul.  

Măsuri de atenuare a zgomotului. Pentru atenuarea zgomotului sunt propuse următoarele 

măsuri: 

-  reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele; 

-  utilizarea rațională a motoarelor utilajelor, oprirea lor în perioadele în care nu sunt implicate 

în activitate; 

-  folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi 

realizate, astfel încât acestea să fie asociate niveluri moderate de zgomot; 

-  programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelurilor de zgomot prin 

utilizarea simultană a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante; 

-  monitorizarea nivelului de zgomot la limita incintei, pe direcția principalelor surse de 

zgomot, și adoptarea de măsuri suplimentare acolo unde este cazul, 

-  zgomotul la echipamente și utilaje va respecta limitele impuse pe șantierul de construcții, 

conform legislației naționale; 

-  traficul pe șantier va fi controlat și limitat; 

 

Toate instalațiile și utilajele folosite pentru desfășurarea proceselor specifice construcțiilor vor fi 

omologate conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele RM privind 

zgomotul.  
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Măsuri de atenuare a impactelor asupra biodiversității. Cerințele și măsurile de diminuare a 

impactului asupra componentelor biodiversității la etapa de construcție a  sunt următoarele: 

- decopertarea solului conform normelor legislaţiei funciare și silvice. Decopertarea se va 

efectua în baza unui act coordonat cu Inspecția Protecția Mediului, Chișinău 

- pentru protecția peisajului, activitățile de construcție se vor desfășura strict în perimetrul  

necesar  organizării de șantier, pe o perioadă de timp limitată; 

- accesul în zonă se va face doar pe drumul de acces amenajat, iar  circulația  utilajelor  respective 

a mijloacelor de transport auto se va realiza doar pe suprafețele de teren strict  necesare executării 

lucrărilor, pentru evitarea poluării vegetației din zonele limitrofe; 

- utilajul, echipamentul și autobasculantele utilizate vor fi unele de performanță, dotate în așa 

fel ca să preîntâmpine poluarea solului și vegetației cu carburanți sau uleiuri; Defecțiunile tehnice 

ale utilajelor, care pot duce la pierderi de carburanți, trebuie observate și remediate rapid pentru a 

nu reprezenta surse de poluare a biodiversității. Alimentarea mașinilor se va face numai pe 

suprafața destinată organizării de șantier; 

- se va avea o grija deosebită față de vegetația din imediata vecinătate a zonei ce se va construi, 

iar după amenajare se va avea în vedere amenajarea peisagistică a arterelor de circulație și a 

terenurilor adiacente; 

- personalul încadrat va trece un training în domeniul protecției componentelor de mediu; 

- limitarea în timp a execuției lucrărilor și respectarea graficului de lucrări în sensul limitării 

traseelor și programului de lucru pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice 

amplasamentului; 

- transportarea combustibilului în cisterne și depozitarea acestora în butoaie corespunzătoare 

destinate numai pentru acest scop;  

- asigurarea unei stării ecologice adecvate, a tuturor terenurilor afectate temporar, și după 

efectuarea  lucrărilor de execuție; 

- programul de lucru va fi pe timp de zi astfel încît să nu se producă perturbații în zonele de 

înnoptat ale păsărilor și animalelor. 

Orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în 

mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă. Deteriorarea și/sau 

distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a animalelor, păsărilor,  este interzisă.  

Măsuri de atenuare a impactelor asupra mediului socio-economic. Impacte negative asupra 

mediului socio-economic nu vor fi, deoarece activitatea obiectului nu va influenta negativ starea 

populației,  dar din contra va spori capacitatea de recreație a populației, a protecție față de riscurile 

de inundații, va asigura locuri de muncă în perioada construcțiilor, de odihnă a populației după 

contracția și amenajarea zonei, de pescuit pentru amatori. Această situație va îmbunătăți peisajul 

zonei și va influența pozitiv populația. Construcțiile planificate se încadrează perfect în zonă, 

stimulînd dezvoltarea florei și faunei acvatice și silvice, ceea ce face mai atractiv sectorul zonei. 

Prevenirea posibilelor riscuri de inundații, va fi asigurată la etapa de construcții prin exercitarea  

monitorizării  respectării și asigurării capacităților la  funcționarea construcțiilor, prin exercitarea 

funcțiilor  atribuite la etapa de construcție.  

Concluzii: Odată cu respectarea măsurilor de reducere la minim a potențialului impact asupra 

factorilor de mediu în timpul construcției vizate pentru fiecare componentă de mediu în parte 
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probabilitatea impactului va fi de scurtă durată, iar magnitudinea se poate clasifica drept 

nesemnificativă. Este necesar ca la inițierea lucrărilor de construcție muncitorii să fie instruiți 

privind necesitatea de protecție a tuturor componentelor de mediu. 
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9. Măsuri de atenuare a posibilelor impacte asupra componentelor de mediu,  

populației, la etapa de operare.  

În faza de operare a construcțiilor hidrotehnice, acestea au un impact pozitiv și parțial negativ 

asupra mediului, în cazurile nerespectării  cerințelor către exploatarea acestora, conform legislației 

și normativelor ce țin de protecția mediului, de asigurarea siguranței acestor construcții.  Așadar 

devine pe înțelese că în final de la aceste construcții se așteaptă un impact convenabil, unanim 

acceptat, prin potențarea efectelor benefice, protejînd în acest fel elementele importante ale 

mediului. 

Evaluarea stării construcțiilor hidrotehnice și a condițiilor de exploatare corespunzătoare, 

admisibile nivelului de risc de accident a construcției hidrotehnice,  vine să  asigure viața 

populației, bunurile materiale, sănătatea și interesele legale, precum și protecția mediului 

înconjurător.  

Aprobarea  Declarației siguranței construcțiilor hidrotehnice de către autoritățile de supraveghere 

de stat asupra siguranței construcțiilor hidrotehnice, va servi  ca o garantare a siguranței 

construcției. 

Măsuri de atenuare a impactului asupra apelor subterane și de suprafața/solului/subsolului 

La etapa de exploatare a obiectivelor hidrotehnice va fi necesar de respectat și asigurat următoarele 

cerințe: 

- exploatarea construcțiilor hidrotehnice se va efectua conform Regulamentului propriu de 

gestionare a acestora, elaborat în baza Regulamentului-tip de exploatarea a lacurilor de 

acumulare/izurilor aprobat prin HG 977 din 16-08-2016cu modificările ulterioare 

- asigurarea, conform prevederilor legislației a accesului altor utilizatori de apă în condițiile 

stabilite și de regulamentele proprii de exploatare a lacului. 

- crearea și întreținerea fîșiilor riverane și respectarea regimului în zona de protecție a lacului, 

conform Legii Nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fîşiile de protecție a apelor rîurilor și 

bazinelor de apă; 

- coordonarea regimurilor hidrologice cu autoritatea de specialitate pentru gospodărirea apelor; 

- verificarea și supravegherea regimului hidrologic, cotelor de nivel și debitelor de exploatare a 

lacului de acumulare/iazului, conform Regulamentului aprobat prin HG 977 din 16-08-2016; 

- verificarea și monitorizarea stării construcțiilor și întreținerea acestora în stare de funcționare, 

conform Regulamentului aprobat prin HG 977 din 16-08-2016; 

- efectuarea lucrărilor de reparație cu antrenarea organizațiilor specializate; 

- executarea oportună a lucrărilor de amenajare a teritoriului; 

- executarea funcționării conform cărții tehnice; 

- supravegherea  barajului de protecție; 

În cazul  situațiilor de pericol sporit sau accident, ceea ce nu se poate întâmpla, deoarece calculele 

hidrologice sunt efectuate pentru diferite probabilități cu debite a deversorului și a colectorului 

care asigură evacuare apelor de viitură pentru orice probabilitate, inclusiv 1% și 0,5 %. Și totuși 

cînd pot exista situații neprevăzute cu ridicarea nivelului apelor în lacul de acumulare Agenția 

Apele Moldovei va informa  imediat autoritățile publice centrale și locale, Serviciului Protecției 
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Civile și Situațiilor Excepționale, autorităților de protecție a mediului, și modificările regimului de 

evacuare a apei în ordinea stabilită, precum și următoarele: 

- verificarea și asigurarea funcționării sistemelor de organizare a colectării apelor de 

scurgere din zona lacului și colectorului de evacuare; 

- verificarea și reparația în caz de necesitate a colectorului de evacuare a apelor de viitură 

prin gurile prevăzute pe colector la o distanță de 300m; 

- verificarea funcționării colectoarelor de drenaj amplasate pe părțile colectorului, prevăzute 

de proiect; 

- curățirea și menținerea periodică a rigolelor de scurgere de pe versanți și ca măsuri 

antierozionale;  

- înierbarea și întreținerea spațiilor verzi; 

Alte componente ale mediului, la etapa de operare a obiectului  nu vor avea presiune și stare de 

stres.  
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10. Plan de Management de Mediu 

 

Planul de Management de Mediu (PMM) este elaborat pentru a facilita respectarea cerințelor de 

mediu la planificarea, realizarea lucrărilor de construcție și de funcțiune a obiectivelor în 

construcții.  

Planul de Management de Mediu, rezumat în Tabelul de mai jos, descrie și activitățile ce trebuie 

considerate la etapa de proiectare tehnică. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
TABELUL  6. PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU 

Factorul de 

mediu 
Măsuri de atenuare a impactului 

Măsuri instituționale 

Costul 
Implementare 

Răspundere 

pentru 

coordonare 

Supraveghere 

Etapa de proiectare 

 

 

Apele de 

suprafață și 

subterane 

Proiectarea construcțiilor hidrotehnice din zona proiectului, 

care include lacul de ape antiviitură, barajul de protecție 

pentru a preveni riscul de inundații în zonă, deversorul și 

colectorul de evacuare a apelor lacului, sunt prevăzute 

conform legislației și normativelor în vigoare în domeniul 

construcțiilor hidrotehnice, și de  protecție a mediului; 

Proiect Tehnic Beneficiar 

IPM, AM, 

MM, ANSP, 

Serviciul de 

verificare a 

documentelor 

de proiectare 

Costul de 

proiectare 

Eroziunea 

solului 

Ierbarea taluzurilor lacurilor, sădirea fîșiilor de  protecție pe 

perimetrul lacului și pe ambele părți a colectorului, 

prevederea canalelor de scurgere - rigole cu orientarea apelor 

de pe versanți. 

Proiect Tehnic Beneficiar IPM, AM 
Costul de 

proiectare 

Sol/subsol 

Soluții tehnice pentru prevenirea eroziunii solului, 

prevenirea poluării subsolului, testarea zonelor suspectate cu 

sol contaminat, utilizarea rațională a solului fertil decopertat.  

Proiect Tehnic Beneficiar IPM, AM 
Costul de 

proiectare 

 

Aer 

 

Includerea în proiect a măsurilor de prevenire a poluării 

aerului de la procesele de construcție a obiectivelor 

hidrotehnice planificate. 

Proiect Tehnic Beneficiar 

IPM, MM 

ANSP, 

Serviciul de 

verificare a 

documentelor 

de proiectare 

Costul de 

proiectare 

Etapa de construcție 
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Factorul de 

mediu 
Măsuri de atenuare a impactului 

Măsuri instituționale 

Costul 
Implementare 

Răspundere 

pentru 

coordonare 

Supraveghere 

Deșeuri din 

construcție  

elaborarea planului de gestionare a tipurilor de deșeuri ; 

colectarea separată și stocarea temporară a deșeurilor, 

predarea lor  pentru valorificare eliminare a lor în 

conformitate cu cerințele legale ; 

transportarea deșeurilor la organizații care reciclează sau 

prelucrează deșeurile; 

 

Antreprenor  Antreprenor  

Autorul de 

proiect, gradul 

de fertilitate  

Responsabilul 

tehnic  

Costul de 

construcție 

Apele de 

suprafață și 

subterane 

întreținerea corespunzătoare a mașinilor și utilajului, 

utilizate în perioada de construcție a obiectivelor 

hidrotehnice;  

excavarea, decopertarea  și transportarea solului excavat, 

stocarea straturilor solului fertil decopertat și depozitarea  

temporară a solului decopertat în dependență de conținutul 

de humus, ierbarea straturilor de sol, pentru evitarea 

eroziunilor și prevenirii poluării  în condiții corespunzătoare 

etc.; 

construcția rigolelor de evacuare și orientare a scurgerilor de 

pe versanți. 

Antreprenor  Antreprenor  

Autorul de 

proiect, 

Responsabilul 

tehnic  

Costul de 

construcție 

Geologia și 

resursele de 

sol/subsol 

întreținerea corespunzătoare a echipamentelor, utilajului, 

mecanismelor implicate în perioada de construcție și a 

lucrărilor de terasament; 

excavarea solului, manipularea și transportul materiilor 

prime excavate, folosite pentru taluzuri și barajul de 

protecție, decopertarea straturilor fertile de sol, depozitarea 

Antreprenor  Antreprenor  

Supravegherea 

de autor,  

 

responsabilul 

tehnic  

Costul de 

construcție 
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Factorul de 

mediu 
Măsuri de atenuare a impactului 

Măsuri instituționale 

Costul 
Implementare 

Răspundere 

pentru 

coordonare 

Supraveghere 

 lui,  stocarea temporară a solului excavat și de utilizat 

ulterior la construcția barajului, etc; 

Aer 

optimizarea lucrărilor de excavare a solului, de manipulare 

cu autovehiculele și alte echipamente de construcții;  

în perioada de secetă se va prevedea stropirea cu jet de apă a 

surselor de poluare cu praf; 

spălarea roților vehiculelor înainte de părăsirea 

amplasamentului.  

Antreprenor  Antreprenor  

Autorul de 

proiect, 

Responsabilul 

tehnic 

Costul de 

construcție 

Zgomot și 

vibrații 

eliminarea la minimum a nivelului de zgomot la sursă pentru 

mașinile și mecanismele utilizate în perioada construcțiilor;  

distanța suficientă pînă la zonele rezidențiale pentru a 

asigura nivelul de zgomot, pentru a nu stresa fauna zonei;  

Antreprenor  Antreprenor  

Autorul de 

proiect, 

Responsabilul 

tehnic 

Costul de 

construcție 

Flora și fauna 

lucrările de construcții ar trebui să înceapă înaintea sezonului 

de împerechere a animalelor și păsărilor;  

măsurile de prevenire/reducere/compensare a efectelor 

asupra solului, calității apei de suprafață și subterane și 

calității aerului, de prevenire și reducere a accidentelor și 

incidentelor din timpul construcției și traficului.  

Antreprenor  Antreprenor  

Supravegherea 

de autor,  

 

responsabilul 

tehnic  

Costul de 

construcție 

Resurse 

culturale, 

istorice, 

patrimoniul 

cultural 

încetarea lucrului imediat ce s-au depistat careva monumente 

sau vestigii istorice și culturale în timpul lucrărilor de 

excavare sau altor activități de construcție  

oferirea informației relevante Agenției Naționale 

Arheologice. Agenția va determina valoarea monumentelor 

istorice/arheologie și va oferi instrucțiuni privind reluarea 

Antreprenor  Antreprenor  ANA 
Costul de 

construcție 
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Factorul de 

mediu 
Măsuri de atenuare a impactului 

Măsuri instituționale 

Costul 
Implementare 

Răspundere 

pentru 

coordonare 

Supraveghere 

 lucrărilor. Aceasta poate include excavarea sau 

documentarea în alt mod a monumentelor înainte de a 

continua lucrările, sau, în cazul obiectelor foarte valoroase, 

elaborarea unui proiect de evitare a acestora pe acel teren 

 La etapa funcționării construcțiilor hidrotehnice măsuri specifice de prevenire a poluării componentelor de mediu nu se prevăd  cu excepția 

asigurării funcționării obiectivelor după destinația lor. 

După ce obiectul va fi dat în exploatare, acesta va fi predat în gestiune gestionat  Agenției „Apele Moldovei”. Toate activitățile, ce țin de supraveghere 

a construcțiilor hidrotehnice, conform prevederilor Regulamentului propriu de gestionare a lacului apelor antiviitură , de verificare și monitorizare  a 

nivelului apelor în acest lac, conform frecvenței stipulate în Regulament, luarea Deciziilor privind reparația colectorului, consolidarea barajului vor 

fi luate de organul de specialitate în gestionarea apelor, Agenția „Apele Moldovei”. 

 

Deșeurile  

de la 

exploatarea 

deversorului 

(grătar) 

Curățarea grătarului, de deșeurile acumulate   și stocarea 

temporară a lor în containere pînă la evacuarea lor de către 

serviciul de salubrizare; 

Apele Moldovei 
Apele 

Moldovei 

Apele 

Moldovei 

Costuri 

operaționale 

Apele de 

suprafață și 

subterane/sol

ul/subsolul 

Asigurarea prezenței și respectării prevederilor din 

Regulamentul propriu de gestionare a lacului de acumulare  

Crearea și întreținerea fîșiilor riverane și respectarea 

regimului în zona de protecție a lacului, conform Legii Nr. 

440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fîşiile de protecție 

a apelor rîurilor și bazinelor de apă; 

Coordonarea regimurilor hidrologice cu autoritatea de 

specialitate pentru gospodărirea apelor; Verificarea și 

monitorizarea stării construcțiilor și întreținerea acestora în 

Apele Moldovei Apele 

Moldovei 

Apele Moldovei 

 

Costuri 

operaționale 
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Factorul de 

mediu 
Măsuri de atenuare a impactului 

Măsuri instituționale 

Costul 
Implementare 

Răspundere 

pentru 

coordonare 

Supraveghere 

stare de funcționare, conform Regulamentului menționat mai 

sus; 

Efectuarea lucrărilor de reparație (cu forțele gestionarului  

sau cu antrenarea organizațiilor specializate); 

Verificarea stării colectorului și efectuarea reparațiilor 

necesare la colectorul de evacuare a apelor de viitură. 

Evitarea acumulărilor de apă pluvială prin menținerea și  

curățarea rigolelor de evacuare a acestora pentru a preveni 

eroziuni ale solului și poluarea apelor de suprafață 

Efecte ale 

fenomenelor  

periculoase  

Informarea populației despre posibilul fenomen  (inundații 

provocate de precipitații abundente) și asigurarea lor că 

situația va fi sub controlul organelor ce vor gestiona acest 

obiect, de  Agenția ”Apele Moldovei”.  

Apele Moldovei Apele 

Moldovei 

Apele Moldovei, Apele 

Moldovei 

Flora și fauna 

Refacerea vegetației  cît mai mult posibil în zonele afectate, 

și protejarea faunei zonei  prin înverzirea sădirea tufișurilor 

de salcie, ierbarea  fîșiilor de protecție și întreținerea lor, 

respectarea regimului economic în zona de protecție a 

apelor. Amenajarea lacului din punct de vedere estetic și 

pentru păstrarea faunei de luncă umedă, cum sunt libelulele, 

chițcanii, pisările de baltă. 

Păstrarea unei porțiuni de pajiște adiacente bazinului  

pentru atragerea fluturilor. 

antreprenor antreprenor 

ANSP, IPM 
Costuri 

operaționale 
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11. Plan de Monitorizare a Mediului 

 

Planul de monitorizare acoperă etapele de construcție și operare a lucrărilor hidrotehnice. 

Monitorizarea factorilor de mediu este necesară pentru a determina performanțele diferitor 

componente ale proiectului și eficacitatea măsurilor de reducere a impactului negativ. Scopul 

monitorizării este de a asigura că proiectul funcționează în limitele evaluării impactului asupra 

mediului și este conform cu cerințele legislative și de reglementare. 

Monitorizarea va fi efectuată de antreprenor, pe durata execuției lucrărilor, cât și de instituțiile 

interesate (Centru Național de Sănătate Publică, Inspecția pentru Protecția Mediului, Chișinău).  

Înainte de începerea construcției este necesar de a efectua cercetări privind situația actuală a 

componentelor de mediu: aer, sol/subsol, apele de suprafața și subterane. Aceste cercetări se 

încadrează în planul de monitorizare a componentelor de mediu înainte de a începe construcția 

(fiind studiate măsurările de fond). Aceste măsurări de fond vor constitui referința de bază, iar 

toate analizele efectuate în etapele de construcție, operare vor fi comparate cu datele de bază pentru 

a identifica dacă există modificări a factorilor de mediu ca urmare a construcției și operării. 

Apoi pe parcursul etapei de construcție să fie evaluat starea mediului urmare a lucrărilor efectuate.  

Pentru monitorizarea implementării PMM de către antreprenor și monitorizării activității din punct 

de vedere al protecției mediului va fi numit un responsabil de monitorizarea stării construcțiilor 

hidrotehnice și de mediu. Se vor face controale periodice pentru verificarea îndeplinirii 

obiectivelor din PMM și respectarea măsurilor și a condițiilor impuse de legislația și actele 

normative în vigoare în domeniul mediului și a construcțiilor hidrotehnice. 

 

În Tabelul 9 Planul de Monitorizare a Mediului sunt descrise principalii componenți de mediu care 

necesită a fi monitorizați pe parcursul implementării proiectului.  
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TABELUL  7. PLAN DE MONITORIZARE A MEDIULUI 

Componenta de 

mediu 
Parametrii monitorizați Locul 

Modul de 

monitorizare 

Frecvența/Peri

oada 
Responsabil 

Perioada de 

monitorizare 

 Perioada de construcție      

Ape subterane și 

de suprafață 

Deversări de produse 

petroliere, alte deversări de 

ape uzate (menajere, spălare 

de transport),  

Terenul 

supus 

construcției 

vizuală permanent Beneficiarul/Antreprenorul În perioada de construcție  

Sol și subsol 

 

Produse petroliere, alți 

poluanți 

Terenul 

supus 

construcției 
vizuală permanent 

Beneficiarul/Antreprenorul 
Permanent și special în 

cazurile accidentale  

   

Aer 

CO, SO2, CO2, N2O, 

funingine, hidrocarburi 

motorina,  Benz(a)piren, 

Aldehidă acetică, suspensii 

solide 

Terenul 

supus 

construcției 

În perioada de 

construcție 

instrumental 

Prelevare de 

probe 
Beneficiarul/ Antreprenorul În perioada de construcție 

Biodiversitate 
tufișuri defrișați, păstrarea 

pajiștii adiacente lacului  

Terenul 

supus 

construcției 

În corespundere 

cu desenele 

tehnice 

Monitorizare 

după caz 
Beneficiarul/ Antreprenorul În perioada de construcție 

 Perioada de operare      

Ape subterane și 

de suprafață/sol 

subsol 

Îngrămădirea deșeurilor în 

grătarul deversorului, 

curățarea grătarului ; 

 

Prezența apelor uzate 

menajere în  căminele 

colectorului de canalizare, 

reamplasat în corpul 

barajului;  

 

Grătarul 

deversorului; 

 

Căminul din 

amonte și din 

aval al 

colectorului 

de sub baraj  

  

Vizuală 

 

 

 

Vizuală 

 

 

 

Vizuală 

 

Conform 

graficului 

stabilit și după 

ploile torențiale; 

Conform 

graficului: 

 

 

 

Apele Moldovei 

 

 

Apele Moldovei 

 

 

 

În perioada de operare 
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Componenta de 

mediu 
Parametrii monitorizați Locul 

Modul de 

monitorizare 

Frecvența/Peri

oada 
Responsabil 

Perioada de 

monitorizare 

Prezența înnămolirii 

colectorului de evacuare a 

apelor; 

 

Înnămoliri a canalelor, 

rigolelor de scurgere 

Gurile de 

reparație a 

colectorului 

Canale, 

rigole de 

scurgeri 

Vizuală Conform 

graficului 

 

Conform 

graficului 

Biodiversitate 

Ierbare a taluzurilor, 

efectuată, fîșii de protecție 

sădite, tufișuri de salcie sădiți, 

respectarea și amenajarea 

zonei adiacente lacului.  

Locuri 

destinate 

acestor 

activități, 

zona de 

protecție a 

lacului 

în corespundere 

cu desenele 

tehnice 

Monitorizare 

după caz 

Antreprenor, Apele 

Moldovei 

 

 

 

În perioada de operare 

 

Situații de risc 

Nivelul apelor de viitură, 

prognozele Serviciului 

Hidrometeometeorologic de 

Stat 

Starea tehnică a barajului 

Lacul 

antiviitură 

barajul 

Vizual 

 

instrumental 

Permanent,  

conform 

Regulamentului-

tip de exploatare 

a lacurilor de 

acumulare/iazuri

lor și 

Regulamentul 

propriu 

Antreprenor, 

Apele Moldovei 

 

 

 

În perioada de operare 
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12 Concluzii  majore, care au rezultat din studiul de evaluare a impactului asupra 

mediului de la construcțiile planificate. 
 

Studiul dat prezintă evaluarea impactului asupra mediului al proiectului preconizat pentru 

implementare „Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. 

”Reamplasarea barajului lacului de antiviitură Ceucari”  

Studiul este efectuat la etapa de fezabilitate al proiectului și are ca scop identificarea impacturilor 

asupra mediului și determinarea măsurilor de compensare sau diminuare al eventualelor impacturi. 

Eventualele impacturi asupra mediului cunoscute la această etapa, precum și prevederile legislației 

naționale   au fost luate în considerație, în prezentul document. Conform studiului, calitatea aerului, 

apelor de suprafață și subterane și a solului ar putea fi afectate nesemnificativ doar în timpul 

construirii obiectivelor, iar în perioada funcționării obiectivelor hidrotehnice, pot fi unele impacte de 

la reparațiile colectorului, de la curățarea grătarului deversorului și a canalelor de scurgere. În acest 

sens, pentru fiecare component al mediului au fost identificate masurile de diminuare, care au fost  

luate în considerație atât de către proiectant, antreprenor cât și de investitorul proiectului.                 

O atenție deosebită este acordată condițiilor de fond, obținute pentru  apă, sol și aer. De aceste date 

s-a ținut cont la  comparația datelor obținute la diferite etape ale proiectului precum: construirea și 

gestionarea. Analiza comparativă a acestor seturi de date, demonstrează eficacitatea masurilor de 

compensare sau diminuare. Impacturile eventuale negative pot fi diminuate cu condiția respectării 

cerințelor de protecție a mediului și implementarea măsurilor identificate în perioada de construcții. 

Totodată trebuie de menționat și impactul substanțial pozitiv al proiectului, prin construcția lacului 

de acumulare, populația zonei va beneficia de condiții climaterice mai moderate, de o zonă de 

recreație și odihnă, va fi îmbunătățită situația ecologică în zonă, se va îmbunătăți și starea peisajelor, 

a aerului atmosferic  și a biodiversității. 

Prognoza asupra calității vieții/standardului de viață și a condițiilor sociale în comunitățile/localitățile 

proiectului  denota o stare bună de calitate a vieții societății ,  pozitivă orientată fără impacturi 

negative de la construcția obiectivelor hidrotehnice.  

Aceste concluzii reiese din generalizarea impacturilor eventuale ale proiectului  asupra aerului, apei, 

solului și măsurile de diminuare a impacturilor in timpul perioadei construirii și exploatării 

obiectivelor hidrotehnice care sunt studiate , evaluate în cadrul documentației de EIM.                                                                                                        

Starea favorabilă a patrimoniului natural, a peisajului, a biodiversității nu este afectată, deoarece 

nu se constată:                                                                                                                                                            

- - modificarea suprafețelor fîșiilor împădurite produsă din cauza proiectului;                                                         

- distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse în Cartea Roșie;                                                   

- distrugerea populației de plante sau animale de interes conservativ ridicat;                                                          

- alterarea semnificativă a habitatelor utilizate de speciile de păsări, mamifere, amfibieni, reptile și 

nevertebrate; totodată se constată;                                                                                                                      

- eventualitatea unor modificări locale și minore asupra habitatului de pășune prin realizarea 
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proiectului;                                                                                                                                                                           

- deranj minim asupra câtorva specii de păsări, în perioadele de realizare a construcției;                         

Complexul de habitate și specii de păsări nu va fi afectat;                                                                                         

- impactele identificate sunt nesemnificative și nu au ca rezultat modificarea statutului de 

conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ;                                                                                             

- derularea proiectului nu generează situații majore de risc;                                                                             

- impactul asupra mediului va fi pozitiv. 

Apele, solurile, aerul,  peisajul, landșaftul, procesul socio-economic  nu vor suferi modificări 

esențiale, doar că unii factori de mediu vor fi esențial îmbunătățit.  

Unul dintre aspectele importante abordate în legislația națională este stabilirea unor politici de mediu 

ce să asigure o dezvoltare durabilă și a managementul riscului de mediu. În esență acesta constă în 

identificarea eventualelor riscuri de poluări, stabilirea probabilităților de apariție, factorii de mediu 

susceptibili a fi impactați, precum și modalități de prevenire și control pentru aceste riscuri. Ca orice 

procedeu de estimare ce ține de sfera probabilităților și evaluarea riscului prezintă un grad de eroare 

sistematic introdusă considerată a fi în genere de maxim 3%. Managementul integrat al riscului 

impune o coroborare a ponderilor influențelor sau determinărilor unor faze precum localizarea, 

prevenirea, diminuarea, protecția și instituționalizarea.  

Toate măsurile ce țin de organizarea exploatării construcțiilor hidrotehnice,  regimul hidrologic de 

funcționare a lacurilor, protecția civilă în caz de pericol a inundațiilor, tehnica securității, efectuarea 

controlului și a observațiilor, persoanele responsabile   se vor efectua în corespundere cu HG 977 din 

16.08.2016 cu privire la Regulamentul – tip de exploatare a lacurilor de acumulare, și respectiv a 

Regulamentului propriu, de implementarea căruia va fi responsabil Agenția Apele Moldovei.                                                                                                                                                                              

Posibilele riscuri și accidente. Posibilul risc, care ar putea fi presupus se datorează cauzelor naturale 

( cutremure, debite mari de apă) și exploatării necorespunzătoare a obiectivului, nerespectării  

normelor de securitate și sănătate, a normelor și a legislației de mediu in vigoare. 

De efectele negative a acestora, s‐a ținut cont la proiectarea barajului de protecție, a taluzurilor și 

colectorului de evacuare a apelor. Va fi  asigurat protecția terenurilor adiacente la tranzitul debitului 

cu probabilitatea de 1% și respectarea normelor în construcții privind rezistenta si stabilitatea 

construcțiilor hidrotehnice.  

Prevederile proiectului sunt de natură să reducă riscul de accidente si efectele acestora. Efectele 

acestor accidente asupra mediului  se pot elimina /limita prin întreprinderea de măsuri, incluse în  

Planul de intervenție în situații de urgență, elaborat de gestionarul lacului, Apele Moldovei în comun 

cu Comisia Situații Excepționale. Acestea vor fi elaborate și stabilite după predarea obiectivelor 

hidrotehnice construite în gestiunea Agenției ”Apele Moldovei”. 

- Agenția ”Apele Moldovei”, organele Inspecției, de Stat in Construcții si ale Agenției de Protecție a 

Mediului vor acționa in permanenta in baza competentelor legale ce le au pentru controlul respectării 

prevederilor proiectului, documentațiilor, avizelor si autorizațiilor emise; a prevederilor 

Regulamentului, fișei tehnice. Minimizarea impactului produs de accidente și de avarii posibile vor 
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fi efectuate printr‐un plan de prevenire si management al situațiilor de urgență, care va fi elaborat de  

gestionarul construcțiilor, Agenția Apele Moldovei, care va ține cont de următoarele:  

Măsurile  de prevenire si combatere a poluărilor accidentale;  

Măsurile de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a 

accidentelor la construcțiile hidrotehnice. 

Pentru minimizarea impactului produs de accidente sau avarii aceste măsuri planificate  vor fi  

revizuite si actualizate periodic, ori de câte ori apar elemente noi, situații noi de urgență, care trebuie 

luate în considerare precum si la termenele cerute de legislația in vigoare. 
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13. Informarea publicului 
 

Procedura  EIM s-a prevăzut în strictă corespundere cu legislația în vigoare.  

Conform graficului de efectuare EIM, procedurile de evaluare a impactului asupra mediului au fost 

respectate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului 

asupra mediului. Examinarea și discutarea documentației privind evaluarea impactului asupra 

mediului: a început  în  septembrie  2021, după care documentația de EIM va fi înaintată pentru 

examinare la Autoritatea competentă. Finalizarea examinării documentației privind evaluarea 

impactului asupra mediului de către autoritatea competentă se planifică cu emiterea Acordului de 

MEDIU. 

Informarea publicului din zona proiectului cu activitatea planificată în sat Stăuceni . mun. Chișinău a 

început din luna august 2021 cu prezentarea aspectelor tehnice ce țin de construcția obiectivelor 

hidrotehnice în zona sectorului Ceucari, mun. Chișinău 

 Participanții la acest eveniment au fost APL, reprezentanții instituțiilor de învățământ, inspectorii de 

mediu. Desfășurarea dezbaterilor publice vor fi organizate în luna septembrie, odată cu publicarea 

documentației EIM în ziarele locale și naționale. Raportul privind participarea publicului și 

organizarea dezbaterilor publice au fost transmise MM, după prezentarea documentației EIM. 

În același timp la etapa elaborării documentației EIM aceasta a fost propusă pentru  consultare 

autorității publice locale –com. Stăuceni, mun. Chișinău. 

De asemenea, toate documentele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sînt  publicate 

pe pagina web oficială a inițiatorului, Agenției de Mediu, pe adresa de email info@pro-mediu.md, 

sau pe adresa: or. Chișinău, str. Căpriana 50, of. 208.   

Informarea publicului privind etapele principale ale procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului se realizează prin publicarea de anunțuri în ziarul național „Moldova Suverană”, precum și 

pe pagina web autorității locale, în care se publică informația succintă privind activitatea planificată 

și indicarea pagilor web unde s-a publicat cererea, precum și proiectul programului de realizare a 

evaluării impactului asupra mediului. În anunț se va menționa data până la care se transmit 

comentariile, precum și adresele unde se transmit comentariile. 

La fel va fi publicat Anunțul  privind posibilitatea de consultare a documentației privind evaluarea 

impactului asupra mediului.  

Publicarea anunțului privind desfășurarea dezbaterilor publice se efectuează cu 10 zile înainte de data 

desfășurării dezbaterilor publice. 

Dezbaterile publice vor fi organizare în satul Stăuceni, unde se va realiza construcția lucrărilor 

hidrotehnice , data și ora desfășurării dezbaterilor publice vor fi coordonate de către Agenția de Mediu 

împreună cu autoritățile publice locale Stăuceni. 

Documentația de EIM va fi examinată împreună cu Raportul privind participarea publicului, care se 

transmite autorității competente, după ce vor fi organizate dezbaterile publice. 

mailto:info@pro-mediu.md

