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1. Date generale  

 

Prezentul raport de mediu 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.   

 

Beneficiar  
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Elaborator 
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MD- 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str.Capriana 50, of 208 
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Pagina web:  www.pro-mediu.md  
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2. Preambul 

 

Inundațiile constituie unele dintre fenomenele naturale care au marcat și marchează profund 

dezvoltarea societății umane, ele fiind din punct de vedere geografic cele mai răspândite dezastre 

și totodată și cele mai mari producătoare de pagube și victime omenești. În același timp, marile 

inundații au constituit factorul declanșator și catalizatorul unor mari schimbări în modul de 

abordare a acestui fenomen, de la acceptarea inundațiilor ca pe un capriciu al naturii, la încercarea 

omului de a se opune naturii prin abordări de genul lupta împotriva inundațiilor, la cele de apărare 

împotriva inundațiilor.  

 

Orașul contemporan este mai sensibil la inundații decât o localitate veche cu clădiri din lemn. 

Aceasta se explică prin faptul, că datorită tasării neuniforme a solului, în timpul inundațiilor au loc 

multe rupturi în sistemele de canalizare și conductele de apă, magistralelor de gaze naturale, 

cablurilor electrice, telefonice, telegrafice, etc.  

 

Inundațiile produse în ultimii ani și consecințele ce le-au urmat, au condus, pe fondul unei creșteri 

a responsabilității sociale, la o nouă abordare, aceea de management al riscului la inundații, 

abordare în care conștientizarea și implicarea comunităților au un rol esențial în evitarea pierderilor 

de vieți omenești și reducerea pagubelor. Această abordare este astăzi, aceea care a deschis calea 

spre a face fată provocărilor viitoare prin introducerea unor noi concepte cum sunt mai mult spațiu 

pentru râuri/ râulețe  sau conviețuirea cu viiturile și mai ales prin asimilarea conceptului dezvoltării 

durabile în managementul riscului la inundații.  

 

Managementul riscului la inundații înseamnă aplicarea unor politici, proceduri și practici având ca 

obiective identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor, tratarea, monitorizarea și reevaluarea 

riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât comunitățile umane, toți cetățenii, să poată trăi, 

munci și să-și satisfacă nevoile și aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil. Riscul la inundații 

este caracterizat prin natura și probabilitatea sa de producere, gradul de expunere al receptorilor 

(numărul populației și al bunurilor), susceptibilitatea la inundații a receptorilor și valoarea 

acestora, rezultând implicit că pentru reducerea riscului trebuie acționat asupra acestor 

caracteristici ale sale.  

 

Măsurile de intervenție operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare 

împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții 

hidrotehnice și poluărilor accidentale, ce se elaborează pe localități și la obiectivele care pot fi 

afectate de astfel de fenomene sau accidente și la nivel bazinul. Elaborarea unor activități concrete 

urgente de apărare împotriva inundațiilor se i-a de către organele centrale de gestionare a apelor 

în comun cu Comisia Situațiilor de excepționale, dar până la această etapă, activitățile vor lua în 

considerație propunerile primarilor, a planurilor de amenajare a teritoriului și a restricționării 

regimului de construcții în zonele inundabile . 

 

Practica mondială a demonstrat că apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate 

corect, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, care conduc la un șir de măsuri și 

acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. De-a lungul timpului, 

au existat mai multe forme de abordare a fenomenului, de la noțiunea de luptă împotriva 
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inundațiilor, omul a trecut succesiv la noțiunile de apărare împotriva inundațiilor și apoi la 

prevenirea inundațiilor. Inundațiile produse în numeroase tari în ultimii ani și consecințele lor au 

condus, pe fondul unei creșteri a responsabilității sociale, la o nouă abordare, aceea de management 

al riscurilor la inundații, care , care se realizează coordonat de către toți factorii responsabili și care 

presupune conștientizarea și implicarea comunităților umane în evitarea pierderilor de vieți 

omenești și reducerea pagubelor prin activități concrete la acest subiect. 

 

Prezentul document urmărește evaluarea potențialului impact asupra mediului de la “Protecția 

teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului 

de antiviitură Ceucari”, planificat de către Lagmar Impex SRL.  
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3. Introducere 

3.1 Informații generale privind obiectul raportului 

 

Inundație – fenomenul de acoperire cu apă a teritoriului aferent albiei râului, mai sus de cotele 

revărsării obișnuite a apei în albia majoră. Inundațiilor în Republica Moldova sunt supuse circa  

20% din suprafața țării, sau mai mult de 600 mii ha. 

Cauzele inundării, pot fi grupate în două categorii principale:  

- factorii naturali (climaterici, hidrologici, topografici, pedologici, vegetativi, morfologici 

etc);  

- factorii antropogeni ce țin de activitatea de gospodărire a omului, care adeseori pot fi 

imprevizibili și care pot influenta asupra proceselor de inundare.  

Inundarea localităților poate fi provocată de următoarele: 

- scurgerile tranzitorii ce se formează pe cursurile locale ori principale care intersectează 

localitatea;  

- scurgerile tranzitorii și de pe versanți;  

- scurgerile de pe versanți ce se formează nemijlocit pe teritoriile și versanții din preajma 

localităților;  

- unda de rupere cauzată de distrugerea barajelor și descărcătoarelor la iazurile amplasate 

mai sus. 

Circa 10% din digurile și construcțiile hidrotehnice existente în republică sînt în stare avariată, 

prezentînd pericol enorm pentru localitățile Republicii Moldova. 

Măsurile de protecție împotriva inundațiilor existente pot fi grupate în:  

- măsuri de prevenire;  

- măsuri de adaptare;  

- măsuri tehnice antiviitură. 

 

Experiența efectuării măsurilor de combatere a viiturilor în bazinele râurilor mici ale Moldovei 

indică că efectul economic maxim poate fi atins atunci cînd, de rînd cu metodele pasive (diguirea, 

lucrările de ameliorare forestieră etc.), sunt folosite și metodele active de protecție (reglarea 

scurgerii printr-un sistem de rezervoare de apă de reținere și evacuare consecutivă a apelor de 

viitură, calculată la un volum de 1-3% asigurare).  

 

În ultima perioadă de timp Republica Moldova, este supusă unor schimbări climatice tot mai 

pronunțate cu secete, topiri bruște a zăpezilor, ploi torențiale, care pot provoca inundații de 

proporții, ca rezultat al neglijării gestionării adecvate a digurilor  lacurilor de acumulare. Reglarea 

debitului și renovarea stării ecologice a  râurilor mici cu  lucrări de amenajare a albiei, drenarea și 

îndiguirea lacurilor din luncă, baraje   pot avea  efecte benefice, cit și nefavorabile asupra 

biodiversității din cadrul terenurilor umede. 

 

Construirea barajelor pentru lacurile de acumulare a apelor de viitură pot combate inundațiile, care 

pot provoca efecte grave asupra societății umane și provoacă dezechilibre ecologice importante. 

 

În anul 2004, ca rezultat al unei ploi torențiale mari a cedat lacul de acumulare Ceucari, din zona 

cartierelor Ceucari, mun. Chișinău, construit pentru reținerea apelor de viitura și a  cursului de apă 

Hulboaca și cu destinația lacului, de recreație a populației fig.1. Actualmente terenul de sub fostul 
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baraj a fost ocupat cu diferite deșeuri din construcție, actualmente terenul este în proces de 

pregătire pentru montarea colectorului - fig.2. Apele lacului existent se acumulau  din scurgerile 

de pe versanți și din vâlceaua  cursului de apă  prin evacuarea lor în colectorul existent al apelor 

pluviale, iar apoi cu evacuarea acestor ape în râulețul Bîc. După golirea lacului Ceucari din 2004 

și distrugerea barajului, scurgerile se evacuează, prin stufișul din preajmă in colectorul existent 

transportând în rîulețul Bîc nămol și deșeuri aruncate  stihiinic. În perioada secetoasă a anului 

terenul de sub apă seacă. 

 

 
 

FIGURA 1.TERENUL  CU BARAJUL EXISTENT DETERIORAT 
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FIGURA 2. TERENUL SUB FOSTUL BARAJ DE PROTECȚIE CEUCARI LA ETAPA ACTUALĂ 

 

Lungimea cursului de apă constituie circa 18 km. Rîulețul menționat este afluent pe stînga a r. Bîc. 

Suprafața de colectare a apei constituie 41,2 km2,  Panta medie a albiei alcătuiește 10,5 %. 

Pentru redresarea situației ecologice din această zonă în Planul de amenajare a teritoriului comunei 

Stăuceni cumulat cu Planul Urbanistic General al satului Stăuceni, municipiul Chișinău, elaborat 

de I.M.P. ”CHIȘINĂU PROIECT” a fost prevăzut dezvoltarea terenului sectorului Ceucari și a 

teritoriului adiacent r.Hulboaca cu lucrări de protecție împotriva inundațiilor și amenajarea pentru 

recreația populației. În componența proiectului de execuție “Protecția teritoriului adiacent 

râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor” Etapa III, în anul 2006 a fost inclus  proiectul de 

construcție a lacului antiviitură în secțiunea barajului existent, adiacent cartierului Ceucari. 

Proiectul prevedea: 

- construcția lacului antiviitură, cu cota de nivel a crestei barajului de 82,1m. 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. Основные 

положения проектирования», anexa 2, nota 3. 

- trecerea viiturii cu probabilitatea de 3,0% peste deversorul de ape mari al barajului în cazul 

calculului de bază și la trecerea viiturii cu probabilitatea de 0,5% pentru cazul calculului 

de control. 

- construcția colectorului de evacuare format dintr-un singur fir de formă dreptunghiulară 

din beton armat monolit prefabricat cu dimensiunile în secțiune 2x2,5m și camerei de 

racordare cu lungimea totală de 53m până la colectorul existent, format din două fire de 

formă dreptunghiulară din beton armat. 

La momentul actual sectorul de pământ în amonte de baraj este în proprietatea firmei “STARBIZ 

LLP” destinat pentru construcția vilelor.   
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În legătură cu aceasta a apărut necesitatea reamplasării barajului lacului antiviitură în amonte, în 

partea șoselei Balcani. Pentru evacuarea debitului de trecere a apelor de viitură a fost planificat 

pentru construcție lacul antiviitură cu un colector de evacuare a apelor până la punctul de racordare 

cu colectorul existent, care evacua anterior apele din lacul Ceucari, mun. Chișinău.  

 

Terenul din partea de sud și centru a terenului  și colectorul de evacuare mai înainte era ocupat de 

lacul Ceucari, mun. Chișinău. Pe sectorul adiacent barajului existent, actualmente sunt realizate 

canale de drenaj pentru reducerea nivelului apelor freatice. Toate construcțiile planificate sunt 

amplasate pe terenul Fondul Apelor, fig. 3, în care se evidențiază hotarele terenurile proprietarilor. 
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FIGURA 3. TERENUL DIN FONDUL APELOR ȘI  HOTARELE PROPRIETARILOR TERENULUI 
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Actualul proiect prevede construcția principalelor obiecte: 

1. Barajul  lacului antiviitură, care  se referă la acumularea apelor de viitură de pe 

versanți și  apele  rîulețului Hulboaca;, 

2. Deversorul încorporat în  corpul barajului; 

3. Colectorul de evacuare a apelor de viitură; 

4. Lacul de  excavare a  apelor; 

5. Traversarea colectorului de canalizare menajer-fecaloidă existent și includerea lui 

în manta de oțel sub baraj; 

6. Reamplasarea unui tronson a rețelei de ape pluviale în partea barajului existent 

Ceucari; 

7. Devierea apelor de scurgere din vâlcelele sus amplasate;. 

8. Reamplasarea altor rețele inginerești, care cad sub construcția lacului (rețele 

electrice, de telefonie). 

Întrucât în prezent politica națională este orientată spre dezvoltarea durabilă a țării, lucru posibil 

de realizat numai pe calea progresului calitativ al relațiilor economice, sociale și interacțiunii 

armonioase a acestora cu factorii de mediu, implementarea unor instrumente și mecanisme noi este 

absolut necesară.  

Mecanismul actual de asigurarea protecției mediului și integrarea principiilor dezvoltării durabile 

și sigure a orașelor este derularea procesului de evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a 

activităților planificate, care cad sub incidența Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului 

asupra mediului. Conform cadrului actual de reglementare al Republicii Moldova, proiectele 

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

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

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

mediului (EIM) se efectuează conform Legii privind evaluarea impactului asupra mediului nr.86 

din 29.05.2014 și conform anexei nr.2 la Lege. 

Prezentul Raport privind evaluarea potențialului impact asupra mediului a proiectului preconizat 

pentru implementarea proiectului „Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca împotriva 

inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari" este elaborat în conformitate cu  

Decizia  Nr. 10/1517/2021 din 28 mai 2021 privind evaluarea prealabilă a activității planificate, 

eliberată de Agenția de Mediu. EIM se realizează în scopul  argumentării amplasării acestor  

construcții, pe terenul propus, și evaluării eventualelor impacte asupra mediului cu respectarea 

exigențelor legislației  și actelor normative naționale și a altor acte, tratate și convenții 

internaționale, la care Republica Moldova este parte.  

 

 

3.2 Obiectivele proiectului 

 

Obiectivele principale ale proiectului ”Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca 

împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari” sunt protecția 

mediului și a sănătății populației de la procesele generate de scurgerile și viiturile posibile din 

această Zona, și prevenirea impactului negativ asupra mediului, de la construcția planificată a 

lacului de acumulare, construit în valea cursului de apă Hulboaca și a barajului de protecție a 

lacului. 
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Necesitatea promovării acestui proiect rezultă din necesitatea amenajării unui spațiu funcțional în 

albia râului Hulboaca, propus în conformitate cu tendințele de dezvoltare a Planului Urbanistic 

General (PUG) al comunei Stăuceni și a cartierului Ceucari din mun. Chișinău.  

 

Obiectivele proiectului se axează pe realizarea măsurilor de prevenire a inundării teritoriului 

cartierului Ceucari al mun. Chișinău.  

 

Zona proiectului  va cuprinde următoarele zone funcționale:  

- zona spațiului de agrement;  

- zona pentru pescuit și recreație a populației acestei zone.  

 

Proiectul se încadrează în prevederile următoarelor acte  de politici: 

- Strategia de Mediu pentru anii 2014 – 2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 

din 24 aprilie 2014, ce prevede măsuri de protecție și conservare a biodiversității, 

valorificarea ecosistemelor, reducerea poluării mediului  

- Concepția politicii naționale în domeniul resurselor de apă, aprobată prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 325 din 18.07.2003.   

 

Totodată, proiectul corespundere cu mai multe convenții și angajamente internaționale, asumate  

de Republica Moldova ca țara membru, precum:  

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

păsărilor acvatice (Ramsar, 2 februarie 1971).  

 Convenția cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (New-York, 9 mai 1992).  

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

prevede expres „Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor”. 

Pentru atingerea obiectivelor menționate în aceste acte, proiectul prevede următoarele etape: 

1. elaborarea proiectului de execuție  cu calcule hidrologice și geologice  pentru 

secțiunea lacului Ceucari în proiectare, inclusiv; 

2. construcția barajului lacului în amonte de cel proiectat în anul 2006; 

3. construcția deversorului în corpul barajului proiectat; 

4. construcția colectorului de evacuare a apelor până la colectorul existent; 

5. construcția lacului de acumulare a apelor de viitură; 

6. alte lucrări de transferare parțiale a infrastructurii existente (canalizației menajere, 

rețelei de ape pluviale, liniei electrice, telecomunicații), care existau pe locul 

proiectării noilor construcții hidrotehnice (lacul, barajul, colectorul de evacuare a 

apelor ).   

7. 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 legislației naționale cît și de prevederile 

directivelor europene relevante în acest domeniu. 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.   
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Proiectul a evaluat impactul asupra factorilor de mediu,  și anume: 

  flora și fauna; 

 sol, subsol, apă, 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. 

La toate etapele dezvoltării documentației EIM se vor respecta toate cerințele legislației în vigoare 

în domeniu, cu informarea și consultarea populației la fiecare etapă cu participarea activă la luarea 

deciziilor de mediu. 

 

 

3.3 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu 

prevederile Legii nr 86 din 29.05.2014 privind Evaluarea Impactului asupra Mediului și include 

următoarele etape de realizare:  

 

 Prin scr. înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. l376 lI-7649 din 30.04.2021, adresatul  

,Strabic" LLP,  a înaintat cererea de evaluare prealabilă a activității planificate  ,,Protecția 

teritoriului adiacent rîulețului Hulbocica împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului 

lacului antiviituri Ceucari",  

 Prin Decizia Nr. 10/1517/2021 din 28 mai 2021 privind evaluarea prealabilă a activității 

planificate, eliberată de către autoritatea competentă a fost inițiată efectuarea programului 

privind evaluarea impactului asupra mediului; 

Prin Avizul nr. 10/1829/2021 din 16 august 2021 a fost coordonat Programul de realizare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată; 

 

 În baza Avizului la Program este elaborată documentația de EIM, despre care vor fi informate 

autoritățile publice centrale și locale și vor fi organizate dezbateri publice pe marginea acestei 

documentații. 

  Documentația de EIM a fost dezvoltată în baza următoarelor studii, date și informații:  

 analizele informației existente privind starea componentelor de mediu (apele de suprafață 

și cele subterane, solurile și subsolul, flora și fauna, aerul atmosferic); starea monumentelor 

naturii, culturale, a peisajelor, situația privind aspectele socio-economice.  

 date ale Studiului prospecțiunilor hidrogeologice; 

 date din Raportul de decopertare selective a solurilor și depunerilor de nămol; 

 vizite în teren; 

 întâlniri cu reprezentanții APL, APC și inițiatorul proiectului; 

 date din Avizul Grădinii Botanice nr.38/11/20121  cu privire la planificarea construcțiilor 

hidrotehnice în zona Ceucari 
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 date din Raportul Institutului de Zoologie privind studiul diversității animalelor terestre în 

sectorul Ceucari- Gratiești 

 asigurarea informării publicului prin diferite metode: plasarea pe site, anunțuri ședințe de 

lucru, consultări și dezbateri publice. 

În scopul identificării potențialelor efecte asupra mediului și estimării gradului 

semnificativ al acestora în cazul dezvoltării proiectului, au fost întreprinse acțiuni secundare de 

analiza și verificare a datelor furnizate, inclusiv a avizelor din partea următoarelor instituții:  

Agenția „Apele Moldovei”,  Institutul de Zoologie, Grădina Botanică Națională „Alexandru 

Ciubotaru”, Î.S. Direcția Bazinieră de Gospodărire a apelor în cadrul  Agenției Proprietății Publice 

și altele. 

Aceste acțiuni, de regulă, presupun efectuarea studierii detaliate a caracteristicilor 

activității planificate și a  amplasamentului, inclusiv verificarea încadrării amplasamentului în 

planul de urbanism și poziția acestuia față de  arealele învecinate urmare efectuării controlului la 

fața locului în comun cu beneficiarul proiectului. 

3.4 Structura Documentației de EIM  
 

1 

2 

Date generale  

Preambul 

3 Introducere 

3.1 Informații generale 

3.2 Obiectivele proiectului 

3.3 Procedura  de evaluare a impactului asupra mediului 

3.4 Structura documentației 

4 Cadrul legislativ și instituțional  

5 Abordări și Metodologii  

6 Descrierea proiectului 

7 Alternative  

8 Cadrul natural și socio-economic 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

8.14 

8.15 

8.16 

8.17 

8.18 

8.19 

Așezarea geografică 

Seismicitate 

Clima  

Aerul atmosferic 

Zgomot 

Hidrologia 

Landșafturi 

Biodiversitatea/ flora și fauna  

Peisajul 

Solul/subsolul 

Ape subterane 

Ape subterane 

Arii naturale protejate de stat 

Organizarea administrativă 

Hazarde naturale, fenomene meteorologice periculoase 

Calitatea apelor 

Zone de protecție a apelor 

Managementul apelor uzate și pluviale 

Mediul socio-economic și infrastructura 

9 Evaluarea impactului asupra mediului 

9.1 Metodologia 
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9.2 Impactul în faza de construcție 

9.2.1 Activități de pregătire a terenului 

9.2.2 Deșeuri din construcții 

9.2.3 Impactul asupra apelor subterane și de suprafață 

9.2.4 Impactul asupra aerului  

9.2.5 Impactul asupra solului și subsolului 

9.2.6 Emisii de zgomot 

9.2.7 Impactul asupra biodiversității 

9.2.8 

9.2.9 

Impact asupra peisajului 

Impactul socio-economic 

9.3 Impactul în faza de operare 

9.3.1 Impactul asupra apelor subterane și de suprafață 

9.3.2 Impactul asupra solului/subsolului 

9.3.3 Emisii și impactul asupra aerului 

9.3.4 Emisii de zgomot 

9.3.5 Impactul asupra biodiversității 

9.3.6 Impactul socio-economic 

9.3.7 Impactul asupra patrimoniului cultural 

10 Măsuri de atenuare a impactului și Plan de Management de Mediu 

10.1 Măsuri de atenuare a impactelor în faza de construcție 

10.1.1 Deșeuri de construcție și substanțe periculoase 

10.1.2 Ape subterane și de suprafață 

10.1.3 Aer 

10.1.4 Sol subsol 

10.1.5 Zgomot 

10.1.6 Biodiversitate 

10.1.7 Socio-economic 

10.2 Măsuri de atenuare a posibilelor impacte asupra componentelor de mediu și  

populației, la etapa de operare 

10.2.1 Măsuri de atenuare a impactului asupra apelor subterane și de 

suprafață/solului/subsolului 

10.2.2 Măsuri de atenuare a impactului asupra biodiversității 

10.2.3 Măsuri de atenuare a impactului asupra mediului de la zgomotul obiectivelor 

proiectate 

10.2.3 Măsuri de atenuare a impactului socio economic 

11. Plan de Management de Mediu  

12 Plan de Monitorizare a Mediului  

13 Informarea publicului  

14 Concluzii generale  

15 Referințe  

 Anexe  
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4. Cadrul legislativ și instituțional 

4.1 Cadrul normativ 
 

În scopul dezvoltării infrastructurii hidrotehnice pentru a proteja în mod adecvat mediul la nivel 

global, național și local de efectele negative provocate de  dezastrele naturale, de gestionarea 

neadecvată a construcțiilor hidrotehnice, a managementului riscurilor de inundații, precum și 

pentru stabilirea cadrului legal și instituțional este necesar alinierea treptată a practicilor Republicii 

Moldova, a legislației naționale  la Directivele  ale Uniunii Europene în acest domeniu. 

 

Legislația Republicii Moldova aferentă domeniului 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 publicată în 

monitorul oficial Nr. 393 din 04.07.2014 și intrat în vigoare din data de 04.01.2015. Prezenta lege 

transpune parțial Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 

decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 

În această lege sînt descrise detaliat procedurile și modalitățile aplicate în procesul de evaluare a 

impactului asupra mediului al unor proiecte publice și private sau al unor genuri de activitate 

planificate care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova sau din 

alte state.  

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”. 

Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător constituie cadrul juridic 

de bază pentru elaborarea actelor normative speciale și instrucțiunilor în probleme aparte din 

domeniul protecției mediului în scopul: 

• asigurării fiecărui om a dreptului la un mediu sănătos și estetic plăcut; 

• realizării supremei responsabilități a fiecărei generații pentru protecția mediului în fața 

generațiilor viitoare; 

• obținerii unui diapazon cît mai larg de folosire a resurselor naturale fără a depăși limitele 

admisibile, evitîndu-se epuizarea și degradarea lor, riscul pentru sănătatea oamenilor și alte 

consecințe nedorite și imprevizibile; 

• protecției solului și subsolului, apelor și aerului de poluare chimică, fizică și bio-logică, de 

alte acțiuni care dereglează echilibrul ecologic; 

• păstrării biodiversității și genofondului, integrității sistemelor naturale, valorilor naționale 

istorice și culturale; 

• restabilirii ecosistemelor și componentelor lor, afectate prin activitatea antropică sau 

calamități naturale. 

Legea Nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică stabilește, în conformitate cu 

prevederile Constituției Republicii Moldova, cu Legea privind protecția mediului înconjurător și 
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cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile și principiile expertizei ecologice, precum și 

regulile de bază privind organizarea și efectuarea acesteia. 

Proiectul  Legii privind siguranța construcțiilor hidrotehnice, stabilește cadrul necesar 

aplicării unor prevederi al Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2007/60/Ce a 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 20074 privind evaluarea și gestionarea 

riscurilor de inundații, publicat în Jurnalul Oficial nr 288 din 06/11/2007.  Proiectul Legii prevede 

toate aspectele ce țin de  siguranța construcțiilor hidrotehnice, evaluării și gestionării riscurilor de 

inundații cu scopul de a reduce consecințele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul 

cultural și activitatea economică asociate cu inundațiile și de asemenea relațiile între organele 

centrale de stat, persoanele juridice și fizice ce țin de proiectarea, construcția, punerea în 

exploatare, reconstrucția, conservarea și lichidarea construcțiilor hidrotehnice. 

 

Alte legi ale RM relevante pentru procesul de efectuare a evaluării impactului asupra mediului la 

nivel național sunt: 

• Legea Nr. 94 din 05.04.2007 cu privire la rețeaua ecologică; 

• Legea Nr. 272 din 23.12.2012 cu privire la ape; 

• Legea Nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și 

bazinelor de apă; 

• Legea Nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecția aerului atmosferic; 

• Legea Nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat; 

• Legea Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; 

• Legea Nr. 439 din 27.04.1995 cu privire la regnul animal; 

• Legea Nr. 239 din 08.11.2007 cu privire la regnul vegetal; 

• Legea Nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale; 

• Legea Nr. 325 din 15.12.2005 cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova; 

• Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții 

• Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996; 

• Codul funciar Nr. 828 din 15.12.1991; 

 

 Legea nr. 93 din 05.04.2007 privind Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, 

care stabilește cadrul juridic, principiile de activitate, atribuțiile, obligațiile și drepturile 

efectivului Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, precum și condițiile 

îndeplinirii serviciului/activității în subdiviziunile lui. 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  Nr. 977/2016 

cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1340 din 4.12.2001 cu privire la Comisia 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.  Hotărârea Guvernului determină 

sarcinile principale, modul de organizare și funcționare al Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova. Pune în sarcină conducătorilor organelor 

administrației publice centrale și locale, ai întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor și 

altor unități economice cu orice formă organizațional-juridică și tip de proprietate, crearea 

comisiilor pentru situații excepționale și aprobarea regulamentelor de funcționare ale 

acestora. 
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4.2 Cadrul Instituțional  

 

Instituțiile abilitate cu funcții asociate cu EIM din Republica Moldova sunt următoarele: 

 Ministerul Mediului al RM, este autoritate centrală competentă, abilitată cu 

responsabilități în elaborarea și promovarea politicii de stat, inclusiv a cadrului legislativ 

și normativ în domeniul gestionării riscurilor contra inundațiilor.  

 Instituții subordonate Ministerului Mediului 

Agenția de Mediu este autoritate  administrativă subordonată Ministerului Mediului , responsabilă 

de implementarea politicii statului în domeniile de activitate .                                                                                                                                                        

Principalele domenii de activitate sune: 

 evaluarea impactului asupra mediului; 

 evaluarea strategică de mediu; 

 expertiza ecologică; 

 protecția aerului atmosferic și schimbările climatice; 

 protecția și reglementarea utilizării regnului vegetal și celui animal, a resurselor biologice 

acvatice; 

 managementul deșeurilor; 

 biosecuritate; 

 monitoringul resurselor naturale; 

 monitoringul calității mediului; 

 accesul la informația de mediu; 

 educație și conștientizare ecologică; 

 mecanisme economice de mediu 

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului  își îndeplinește atribuțiile în domeniul implementării 

politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, 

exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în 

legislației de mediu  pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecție mediului, a 

intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite legislație.  

 Inspectoratul realizează funcțiile în   domeniile: 

 realizarea politicii de mediu;  

 protecția aerului atmosferic; 

 protecția resurselor acvatice;  

 protecția florei, faunei și ariilor naturale protejate;  

 protecția solului și subsolului;  

 gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice;  

 utilizarea raționale a resurselor naturale;  

 activități planificate; 

 siguranța ocupațională.  

Agenția “Apele Moldovei” este responsabilă de implementarea politicii de stat  în domeniul 

gospodăririi resurselor de apă, hidroameliorației, aprovizionării cu apă și canalizare; 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat are sarcinile de efectuarea a monitoringul stării și evoluției 

condițiilor hidrometeorologice și a calității mediului ambiant în scopul protecției populației și 

ramurilor economiei naționale contra fenomenelor hidrometeorologice periculoase, stihinice și a 

nivelului înalt de poluare a mediului ambiant; elaborează prognozele meteorologice, 

http://www.mediu.gov.md/ro/content/monitorigul-resurselor-naturale
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agrometeorologice, hidrologice, precum și despre nivelul poluării mediului ambiant; Asigurarea 

populației, organelor administrației publice centrale și locale, agenților economici, apărării 

naționale cu informație hidrometeorologică și de-spre calitatea mediului ambiant; 

Expediția Hidro-Geologică “EHGeoM” își desfășoară activitatea pe principii de auto-gestiune 

în conformitate cu Constituția Republicii Moldova; 

Agenția pentru geologie și resurse minerale reglementează și coordonează studierea, protecției 

și folosirii raționale a subsolului și de dezvoltare a bazei materiei prime minerale a Moldovei; 

Institutul de Ecologie și Geografie are următoarele scopuri și obiective: 

 studiul dinamicii și evidențierea tendințelor de modificare a componentelor geo- și 

ecosistemelor sub influenta factorilor naturali și antropici; 

 evaluarea factorilor ce condiționează apariția situațiilor geoecologice nefavorabile; 

 optimizarea structurii geo sistemelor în scopul asigurării funcționării stabile a lor; 

 elaborarea Sistemului Geoinformaţional de mediu și de resurse naturale;  

 crearea bazei informaționale pentru monitoringul integrat; 

 

 Ministerul Sănătății supraveghează sănătatea populației și stabilește prioritățile ce țin de 

sănătatea publică,  promovează prevederi asupra aspectelor de sănătate în toate politicile 

publice și susține implementarea eficientă a acestora în alte sectoare, în vederea maxi-

mizării rezultatelor în domeniul sănătății. Reprezintă interesele statului în structuri și 

organisme internaționale în domeniul sănătății, dezvoltă relații de colaborare cu structuri 

similare din alte state și cu organizații internaționale interesate în domeniul sănătății, în 

conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Centrul Național de Sănătate Publică este o instituție subordonată Ministerul Sănătății  și  

asigură activitatea de specialitate în domeniul elaborării și implementării strategiilor și politicilor 

privind supravegherea și evaluarea sănătății populației, managementul riscurilor pentru sănătatea 

publică, protecția sănătății, prevenirea, controlul și supravegherea maladiilor transmisibile și 

netransmisibile, autorizarea de stat a activităților, serviciilor și produselor cu impact asupra 

sănătății populației, managementul urgențelor de sănătate publică și promovarea sănătății. Centrul 

asigură activități și expertize înalt specializate și oferă suport metodica-practic în domeniul 

sănătății publice. 
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5. Abordări și metodologii  

În procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Protecția teritoriului 

adiacent rîulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură 

Ceucari” toate procedurile 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) atît pentru faza de construcție, cît și pentru faza de operare a proiectului. La 

procedura de evaluare a impactului s-a ținut cont de toate avizele, studiile, elaborate la propunerea 

inițiatorului proiectului. 

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

reglementările naționale precum cele internaționale, precum și practicile deja utilizate la nivel 

național, și UE în acest domeniu.  

Ca prim pas în procesul de EIM  în cadrul proiectului  au fost identificate condițiile  de mediu si 

sociale actuale, după care au fost evaluate prognozările schimbărilor ce țin de influența 

construcțiilor hidrotehnice asupra mediului și populație din zona proiectului. Aceste prognoze au 

fost efectuate în baza setului de materiale: studii, rapoarte, calcule, date din rapoarte, întâlniri și 

vizite în teren. Ca rezultat al comparațiilor stării componentelor de mediu actuale cu cele 

prognozate s-au stabilit măsurile de diminuare a impactelor asupra componentelor de mediu, cu 

planificarea monitorizării realizării acestora.  

Metodologia EIM se axează pe informarea publicului la fiecare etapă de dezvoltare a EIM, astfel  

asigură  posibilitatea de a aborda problemele și înainta propuneri,  comentarii  la acest subiect.  
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6. Descrierea proiectului                                                                          

 

Proiectul ce urmează a fi implementat prevede construcția unui șir de obiecte cu menire de 

protecție a populației contra inundațiilor și de  protecție a mediului în zona Ceucari, comuna 

Stăuceni,  municipiul Chișinău. Terenul pe care se amplasează obiectivele proiectate sunt terenuri 

din fondul apelor. Amplasamentul lucrărilor de proiect este situat în partea de sud-vest la circa 2 

km de com. Stăuceni, mun. Chișinău 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 in aval de șos. Balcani. Zona locativă cea mai apropiată de construcțiile hidrotehnice este 

în sectorul fostului lac a apelor Ceucari. 

În prezent în regiune se observă un proces de deșertificare, 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,  agrement,  sport 

voluntar) a zonei respective.  

Apele subterane din lunca rîulețului Hulboaca se găsesc pe alocuri la 0,3-0,5m și pînă la 3m 

adâncime. Aria proiectului vezi fig.4 

 
FIGURA 4. ARIA PROIECTULUI 

 

Construcțiile planificate în această zonă includ: 

 Construcția barajului lacului antiviitură. 

Obiectivul se amplasează  la 1460 m in amonte de lacul barajului existent cu nr. cadastral 

31532010160 și nr. cadastral 3153201158, suprafața de 0,6082ha,  și la 550 m in aval de șoseaua 

Balcani, pe terenul de folosință pentru construcții, din com. Stăuceni, mun. Chișinău, proprietate 

privată a d-lui Gurev Victor (ll2) și d-nul Ghidicov Valeri (Il2), dat in superficie la SRL ,,Lagmar 

Impex".   
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Caracteristicile obiectului includ următoarele: 

 Cota de sus a barajului este determinată prin calcule pentru trecerea debitului calculat de 

control cu probabilitatea de 0,5% la nivelul forțat al apei (NFA) ce constituie 84,6m, 

reieșind din regimul valurilor de apă pe taluz cauzat de valurile de vînt la NFA- 83,3m; La 

trecerea debitului de calcul de bază cu probabilitatea de 3% nivelul apei constituie 80,6%.  

Barajul este executat din sol cu taluzurile primite din construcțiile asigurării stabilității lor, 

la seismicitate de 8 grade. La construcția corpului barajului și a fundației sunt folosite soluri 

plastice moi. .Dimensiunile: taluzul în amonte -3,5m și în aval m-2,75m,  lățimea minimă 

a crestei barajului 6,5m admisă pentru asigurarea trecerii transportului. La intrarea 

deversorului sub baraj se prevede consolidarea taluzului cu  beton armat monolit. 

 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 CHиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения 

(coeficient de siguranță fiind 1,15 ).Основные положения проектирования», anexa 2, 

nota 3. Trecerea viiturii cu probabilitatea de 3,0% peste deversorul de ape mari al barajului 

în cazul calculului de bază și la trecerea viiturii cu probabilitatea de 0,5% pentru cazul 

calculului de control. 

 Rambleierea barajului se execută cu sol din albia lacului proiectat, reprezentat de argilă 

nisipoasă moale și plastic grea. Solurile sunt bune pentru executarea rambleierii calitative 

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

se efectuează cu sol uscat. Proiectul prevede ararea și grăparea solului  pentru rambleierea 

barajului. Densitatea solului la executarea rambleierii barajului constituie 1,6g/cm3. 

Având în vedere nivelul înalt a apelor freatice proiectul prevede executarea canalelor de drenare 

temporare dea lungul taluzurilor aval și amonte a barajului pentru desecarea stratului de la 

suprafață a solului în fundația barajului. Se prevede rambleierea crestei barajului cu 0,5m mai sus 

de cota de proiect pentru compensarea  tasării corpului barajului (0,3m) și fundației (0,2m). La fel 

se prevede consolidarea taluzului aval și crestei barajului cu înierbarea de ierburi multianuale pe 

sol vegetal cu grosimea de 0,3m. 

Forma barajului în plan este rectilinie cu atingerea cotelor ne inundabile de partea stângă și dreaptă 

a malurilor. Marginea consolidată de jos este situată la nivelul fundului vâlcelei. Marginea 

consolidată de sus se află la 0,5m mai sus de cota de trecere a viiturii în cazul calculului de bază 

ce constituie 81,1m. 
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FIGURA 5. TERENUL PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE (LACULUI ANTIVIITURĂ CU 

BARAJUL DE PROTECȚIE, COLECTOR DE EVACUARE ) 
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 Construcția deversorului  

Deversorul se prevede  sub baraj pe partea stingă si 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  2,5x2 m. 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 2,5 m. Lungimea  deversorului – 61,46 m. Pentru 

asigurarea siguranței în funcționare a lucrului descărcătorului având în vedere seismicitatea 

teritoriului sub construcție de 8 baluri și prezența solurilor de fundație plastic-moi s-a admis 

secționarea conductei deversorului dea lungul cu rosturi de deformație. La intrarea în deversor 

pentru prevenirea infiltrării dea lungul conductei se prevede executarea diafragmelor din beton. 

Blocurile se montează pe placă din beton armat monolit cu grosimea de 0,2 m pe un strat de piatră 

spartă cu grosimea de 0,15 m.Montarea blocurilor se admite numai pe placă de fundație orizontală. 

Panta necesară pentru deversor este atinsă din contul formării pentru fiecare bloc trepte cu 

înălțimea de 5-6-7 cm.Pentru compensarea tasării fundației sub deversor se prevede pozarea 

conductei deversorului cu o ascensiune de construcție la axa barajului în mărime de 15cm.                                                                      

La racordarea cu taluzul amonte al barajului la intrarea în deversor se prevede sectorul de intrare 

cu pereți de sprijin din beton armat monolit. La intrarea în deversor pentru prevenirea spălării lui 

se prevede executarea pintenului din beton armat monolit.  Sectorul de intrare este echipat cu grătar 

înclinat de reținere a gunoaielor, repetând proiecția orizontală a taluzului amonte și acoperind 

complet secțiunea de intrare, fig. 6. 
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FIGURA 6. PLANUL DEVERSORULUI ÎNCORPORAT SUB BARAJ 
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 Colectorul de evacuare 

 

Colectorul cu lungimea de 1524 m servește pentru evacuarea apelor de la baraj (deversor) până la 

colectorul existent format din 2 fire din beton armat monolit prefabricat 2x2,5m.                                                         

Lucrul colectorului este prevăzut în regim sub presiune. Din aceste considerente colectorul va fi 

executat dintr-un singur fir din blocuri prefabricate ПТУ30-25 consolidate într-o conductă 

continuă cu  dimensiunile în secțiune 2,5x2 m. Blocurile se montează pe placă din beton armat 

monolit cu grosimea de 0,2m pe un strat de piatră spartă cu grosimea de 0,15m.                                            

Pe sectorul intersecției cu barajul existent până la intrarea în colectorul existent, se prevede  patul 

din piatră spartă cu grosimea de 1,0m, ținând cont că solurile sunt plastic fluide.  

Pentru posibilitatea verificării colectorului și efectuării lucrărilor de reparație sunt prevăzute 

montarea gurilor de acces etanșe cu diametrul de 700 m la un interval de 300m.                                     

Pentru racordarea cu colectorul existent din 2 fire din țevi dreptunghiulare cu dimensiunile în 

secțiune 2,5x2m este proiectată construcția camerei de racordare din beton armat monolit. 

De-a lungul colectorului din ambele părți se mai prevede executarea drenajului din țevi de 

polietilenă perforate pentru descărcarea și evacuarea apelor freatice de pe versanți. Evacuarea 

apelor de drenaj sunt prevăzute în camera de racordare. Lucrările menționate  se propun în albia 

minora a rîulețului Golbaciha (Cevcari) care este afluent de stânga al rîului Bîc. 

Modul de folosință a terenului  ,,fondul apelor", proprietate publică, in gestiune economică la 

Agenția ,,Apele Moldovei", IS ,,Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor", dat în arendă Starbiz 

LLP în baza contractului de arendă nr.36 din 01.06.2011. 
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FIGURA 7. PLANUL COLECTORULUI DE EVACUARE 

Colector de evacuare 
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 Bazinul de acumulare a apei excavate. 

Construcția bazinului de acumulare a apei excavate cu suprafața oglinzii apei de 6,5 ha, volumul 

de 122,80 mii m3; este planificat pe terenul cu nr. cadastral 31532010160, destinația ,,pentru 

construcții", suprafața de 3,7388 ha, din com. Stăuceni, mun. Chișinău, proprietate privată a d-lui 

Gurev Victor (U2) și d-nul Ghidicov Valerii (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, luând 

în calcul și stratul fertil în mărime de pînă la  1,0m. 

Pozarea taluzurilor subacvatice de mal din condițiile asigurării stabilității și siguranței sunt  

stabilite de 5,0m. Din considerente că bazinul este așezat pe un strat de argilă neogenă măsuri de  

etanșare nu se prevăd. Proiectul prevede pe perimetrul bazinului sădirea fâșiei forestiere de 

protecție din ierburi și salcie. 

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 100mm 

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; 
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FIGURA 8. PLANUL TRAVERSĂRII CONDUCTEI DE CANALIZARE MENAJER FECALOIDA SUB BARAJ 

 

 Reconstrucția unui tronson a rețelei de ape pluviale 

Odată 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, fig.9. În locul încorporării conductei pentru ape 

pluviale în pereții colectorului proiectat se prevede transmiterea presiunii verticale asupra peretelui 

vertical suplimentar pe calea montării plăcii orizontale. 
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FIGURA 9. PLANUL TRONSONUL DE APE PLUVIALE 

 

 

 

 

 Devierea apelor de scurgere in bazinul acumulator a apelor de viitură  

Pe sectorul situat în amonte de bazinul acumulator, se revarsă principalele fluxuri de apă: 

 de la deversorul de ape mari a lacului satului Gratiești; 

  de la evacuatorul de fund a lacului satului Grătiești, 

  de la vâlceaua afluentului sting a râulețului Hulboaca (Ceucari), 

  de la izvorul versantului  stâng. 

Pentru devierea apelor de scurgere in mod organizat se prevede extinderea canalelor până la 

bazinul proiectat cu taluzuri de inclinație lină, fig.10 
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FIGURA 10. DEVIEREA APELOR DE SCURGERE ÎN BAZINUL DE ACUMULARE 

 

 Tranzitarea debitului în perioada de construcție  
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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 

alibi temporare de pământ paralel colectorului. Amplasamentul lucrărilor propuse este situat in 

partea de sud-vest la circa 2 km de com. Stăuceni, mun. Chișinău și se mărginește la sud cu limita 

intravilanului or. Chișinău, adiacent cartierului Ceucari. Lucrările se efectuează in albia minora și 

majoră a rîulețului Hulboaca (Ceucari) care este afluent de stânga al râului Bîc. 

 Reamplasarea rețelelor electrice 10-0,4 kV 

Activitatea de reamplasare a  rețelei electrice prevede scoaterea acesteia din zona inundabilă și a 

stației de transformatoare la trecerea viiturii cu probabilitatea de  2%. Montarea rețelei va fi 

efectuată în aerian și parțial în subteran. Coordonările sunt asigurate. 

 Reamplasarea cablului de telecomunicație  

Activitatea reamplasării se referă la scoaterea rețelei de telecomunicații din zona inundabilă a 

proiectului și montarea lui în afara acestei zone pînă la racordarea cu cablul existent. Coordonările 

sunt asigurate.  

 

Concluzii:  

În cadrul proiectului se prevăd  procese ce țin de amenajarea și îmbunătățirea stării ecologice a 

terenurilor adiacente vîlcelei cursului de apă Hulboaca, respectînd normativele și legislația în 

construcții și de protecție a mediului și cu scopul de a preveni procesele naturale periculoase, care 

pot afecta populația și polua mediul.                                                                                       

Construcția lacului în albia râului Hulboaca va stabili un spațiu funcțional, propus în conformitate  

cu tendințele de dezvoltare a Planului Urbanistic General al comunei Stăuceni și a cartierului 

Ceucari din mun. Chișinău. Proiectul este prevăzut ca măsură de prevenire a inundării teritoriului 

cartierului Ceucari. Zona proiectului  va cuprinde următoarele  zone funcționale: zona spațiului de 

agrement; zona amenajărilor pentru pescuitul voluntar.  

Toate construcțiile din acest proiect sunt compatibile cu destinația terenului și cu zona de protecție 

a lacului de acumulare a viiturilor și nu pot provoca impact asupra mediului. Lucrările de 

amenajare a lacului, cu taluzuri stabile, barajul și fundația executată din soluri plastice moi, 

argiloase, compactate conform cerințelor normativelor construcțiilor hidrotehnice vor permite 

asigurarea  stabilității lor, luând în calcul seismicitatea de 8 grade pentru construcții (coeficientul 

de siguranță fiind 1,15).  

Malurile lacului  înverzite, și amenajate cu fîșii de protecție din ierburi rădăcinoase și tufișuri de 

salcie vor asigura protecția contra eroziunilor și a apelor de poluare.  În același timp, construcția 

colectorului de evacuare a apelor se prevede cu amenajarea terenului, care presupune sădirea fîșiei 

verzi din ambele părți ale colectorului, orientarea apelor de scurgere de pe versanți și din vîlceaua 

cursului de apă în canale de drenaj cu captarea lor prin sistemul de drenaj cu evacuarea lor în 

colectorul menționat denotă faptul că aceste terenuri adiacente sunt amenajate și vor constitui o 

parte importantă  a zonei de recreație a populației.                                                                                                                                           

Proiectul prezintă următorii indici tehnico-economici (tab.3), pe care se axează construcția tuturor 

construcții hidrotehnice. 

TABELUL 3. INDICII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI  

Nr. Denumirea Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

  Barajul   
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1 Lungimea m 304,0 

2 Înălțimea m 10,6 

3 Lățimea crestei m 6,5 

4 Cota coronamentului m 84,60 

5 Proiecția orizontală a taluzului amonte m 3,5 

6 Proiecția orizontală a taluzului aval m 2,75 

7 Volumul barajului rambleiat mii. m3 82,0 

8 Nivelul forțat al apei cu probabilitatea de 0,5% m 83,3 

9 Nivelul forțat al apei cu probabilitatea de 1,0% m 82,6 

10 Nivelul forțat al apei cu probabilitatea de 3,0% m 80,6 

11 Volumul de acumulare la NFA de 0,5% mii. m3 1978,6 

12 Volumul de acumulare la NFA de 1,0% mii. m3 1700,0 

13 Volumul de acumulare la NFA de 3,0% mii. m3 930,0 

14 Timpul total de golire a bazinului la tranzitarea viiturii cu 

probabilitatea de 3,0% (în cazul calcului de bază) 

ore 25 

15 Timpul total de golire a bazinului la tranzitarea viiturii cu 

probabilitatea de 0,5% (în cazul calcului de control) 

ore 48 

  Deversorul   

16 Lungimea m 61,46 

17 Dimensiunile în secțiune m 2x2,5 

18 Capacitatea de tranzitare cu probabilitatea de 0,5% m3/s 24 

19 Capacitatea de tranzitare cu probabilitatea de 3,0% m3/s 21 

 Colectorul de evacuare   

20 Lungimea colectorului m 1523,76 

21 Dimensiunile în secțiune a colectorului m 2x2,5 

22 Capacitatea de tranzitare cu probabilitatea de 0,5% m3/s 23 

23 Capacitatea de tranzitare cu probabilitatea de 3,0% m3/s 21 

 Bazinul acumulator de apă excavat   

24 Suprafața oglinzii apei ha 6,09 

25 Adâncimea albiei: 

- La NNR maxim; 

- La NNR minim. 

 

m 

m 

 

2,5 

2,0 

26 Volumul apei la NNR mii. m3 122,8 

 Consumul de bază a materialelor și articolelor:   

27 Blocuri de beton armat prefabricat ПТ 25-20 Buc. 1182 

28 Blocuri de beton armat prefabricat ПТУ25-20и Buc. 42 

29 Blocuri de beton armat prefabricat N54и Buc. 2 

30 Blocuri de beton armat prefabricat N55и Buc. 1 

31 Beton monolit m3 2485 

32 Piatră spartă m3 1338 

33 Nisip cu pietriș mii. m3 373 

34 Construcții metalice t 2,39 

35 Țevi din polietilenă DN160 m 3060 

36 Cămine de beton armat prefabricat Buc. 67 

37 Armatură t 73,4 
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7. 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.  

7.1 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 

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. 

 

 

7.2 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.  
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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. 

7.3 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 

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, 
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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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8. Cadrul natural și socio-economic                                                                       

8.1 Așezare geografică 

 

Proiectul se referă la zona municipiului Chișinău, com. Stăuceni, care este la 7 km distanță de 

municipiul Chișinău. Zona com. Stăuceni din mun. Chișinău este situată în centrul Republicii 

Moldova. Zona naturală se încadrează în raionul Cîmpia Moldovei Centrale. Localitatea 

învecinează la Nord Vest cu comuna Gratiești,  la Sud cu mun. Chișinău. Terenul planificat pentru 

construcții hidrotehnice este amplasat în partea de Sud Vest a com. Stăuceni și mărginește cu 

hotarul or. Chișinău.  

 

Terenul construcției se găsește la periferia com. Stăuceni, învecinat cu or. Chișinău la Sud, și 

hotarul com Grătiești în partea de Vest și Nord- Vest.  Proiectul mărginește în partea stîngă a 

construcțiilor hidrotehnice cu zone verzi și terenuri agricole a com Gratiești, iar în partea dreaptă 

cu parcele agricole și fîșii forestiere ale comunei Stăuceni.   Zona proiectului reprezintă un teren 

secat în urma fostului lac Ceucari adiacent rîulețului Hulboaca, lipsit de careva construcții și o 

albie înverzită a r. Hulboaca. 

 

Teritoriul din preajma barajului existent este alcătuit din straturi de deșeuri de construcții de la 

șantierele de construcții din oraș și nămoluri, iar la intrare din partea de jos a digului sunt stufișuri 

cu deșeuri. Încă în 2012 , ca rezultat al unui studiu de amenajare a acestei zone s-a planificat 

strămutarea acestui baraj existent, deteriorat. Sistematizarea și amenajarea construcțiilor 

planificate în această zonă, conform Planului Urbanistic General al comunei Stăuceni, va face 

posibil dezvoltarea legăturii directe cu or. Chișinău. 

 

Zona mun. Chișinău  se află în partea centrală a unei structuri geologice din sud-estul Europei, a 

cărei bază este formată din plăci de granit și gnaisuri din epoca arhaică, dispuse la o adâncime de 

cca. 1150 m sub nivelul mării. Partea superioară a secțiunii geologice a acestei structuri este 

reprezentată de roci sedimentare din erele siluriană, devoniană, paleogenului și neogenului. În 

secțiunea erozivă apar numai argile, nisipuri și piatră calcaroasă din Cenozoicul superior. De la 

nord la sud teritoriul municipiului este intersectat de un strat de recife mediosarmatice. Straturile 

argilo-nisipoase, prezente pe întreg teritoriul orașului, au o adâncime de la 2 până la 30 m. Pe 

pantele văii râului Bâc se găsesc terase aluviale cu lățimea de până la 1,3 m. Perturbări tectonice 

neînsemnate au fost înregistrate în partea de nord-vest a orașului Chișinău.   

 

Municipiul Chișinău, inclusiv comuna Stăuceni este împărțit în două zone: de vest și de sud, care 

țin de zona Colinei Codrilor, prezentate de cumpene înguste ale apelor și de pante de teren 

alunecător și, de asemenea, de sectoarele de est și de nord ce se mărginesc cu Câmpia Nistrului. O 

componentă importantă a reliefului  o constituie valea Bâcului și pantele ei dezmembrate. Partea 

cea mai mare, de pe malul drept al Bâcului, ocupă trei terase străbătute de câteva vâlcele. Partea 

din stânga a văii Bâcului, pe alocuri pietroasă, este întretăiată de mai multe văi și vâlcele, orientate 

mai ales de la nord spre sud. 

Structura geologică a zonei proiectului pînă la 25m conține straturi tehno gene (tQ), formațiuni 

moderne de sol (nQ),aluviu-deluviale (adQ,)  neogenecuatermare (Q-N), neogene ((N). Zona 

proiectului se consideră favorabilă și relativ favorabilă pentru construcții. În Zona proiectului nu 

sunt constatate procese și fenomene fizic –geologice nefavorabile sau  geologice periculoase.   
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8.2 Seismicitatea 

Ca și întreg teritoriul inter-riveran între Nistru și Prut, sat. Stăuceni, municipiul Chișinău 

referă la o regiune cu activitate seismică 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.  

8.3 Clima 

Moldova are o clima temperat-continentală formată în mare parte de masa de aer din 

Atlantic din vest și masa de aer Mediteraneean din sud-vest. Clima este caracterizată prin ierni 

blânde scurte, veri lungi calde și un nivel ridicat de variabilitate în întreaga țară. Această climă 

extrem de variabilă creează un mediu provocator pentru sectorul agricol, în special pentru fermierii 

care se ocupă de culturile anuale care necesită alimentare cu ploi.   

Temperatura medie anuală în Republica Moldova variază între 8°C în nordul Moldovei 

până la 10°C în raioanele de sud-est. Precipitațiile cresc, în general, de la sud-estul țării spre nord-

vest, cu precipitații anuale variind de la 500 mm până la 625 mm, respectiv. Deși cele mai umede 

luni ale anului sunt de obicei cele din prima jumătate a verii, perioadele uscate lungi, mai ales la 

sfârșitul verii, combinate cu temperaturi ridicate și vânturile continentale calde pot stresa grav 

culturile și pășunile în timpul etapelor critice ale ciclului lor de creștere.  

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

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

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

aerului are o influență considerabilă asupra regimului hidrologic al râurilor și bazinelor acvatice, 

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

formare a secetei. 

În zona proiectului datele observațiilor asupra climei se efectuează la stația meteorologică 

Chișinău. Conform observațiilor climografului lunar (1886-2018) mediu climatic în Chișinău, luni 

cu precipitații mai mari sunt lunile iunie, iulie, mai 174 mm precipitații. Cele mai multe precipitații 

se produce în Iunie cu o medie de precipitații 66 mm. Suma anuală de precipitații în Chișinău este 

de 505 mm. Temperatura medie anuală este 14℃ în Chișinău. Cele mai calde luni ale anului este 

iulie, cu o temperatura medie: 26℃. De obicei ianuarie este cea mai rece lună în Chișinău, cu 

temperatura medie 2℃. Diferența intre luna mai tare: iulie și cea mai rece lună: ianuarie este: 

24℃. Diferența dintre cel mai mare precipitații (iunie) și precipitații mai mici (martie) este 36mm. 

 

Caracterizarea climatică este prezentată mai jos, după cum urmează: 

 Temperatura medie maximă a aerului exterior în cea mai caldă lună+27,3 °C 

 Temperatura medie a aerului exterior în cea mai rece lună - 3,1 °C 

 Viteza vîntului, frecvența depășirii căreia constituie 5% - 8 m/s; 

 Coeficientul A - 200. 

TABELUL 4. FRECVENTA (%) DIRECȚIILOR VÎNTULUI ȘI A CALMURILOR NR AN:  

N NE E SE S SV V NV Calm 

16 9 10 11 12 6 13 23 24 

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

 

Atmosfera este considerata cel mai larg vector de propagare a poluării, poluanții evacuați afectând 

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

ale mediului natural. Principalii factori care contribuie la intensificarea poluării aerului atmosferic 

pe teritoriul Republicii Moldova sînt emisiile de gaze din diverse sectoare ale economiei naționale: 

electroenergetic și termoenergetic (CET-urile, centralele termice), sectorul agro-industrial, 

transportul (auto, feroviar, aerian, fluvial).  

 

Poluarea aerului atmosferic în orașele mari este influențată preponderent de emisiile de la 

transportul auto, cazangerii și întreprinderi mari ale industriei, iar în centrele raionale și localitățile 

rurale, de emisiile întreprinderilor mici: mori, fabrici de vin, brutării, cariere, deșeuri, precum și 

cele emise din sursele casnice.  

 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) monitorizează calitatea aerului în țară printr-o rețea de 

19 posturi staționare situate în 5 regiuni industriale: Chișinău - 6, Bălți - 2, Bender - 4, Tiraspol - 

3 și Rîbnița – 2, Leova – 1, Mateuți - 1. Zilnic, de trei ori pe zi sunt colectate probe ale aerului și 

sunt analizați astfel de parametri precum dioxidul de sulf (SO2), monoxidul de carbon (CO) și 

dioxidul de azot (NO2). Conform măsurărilor efectuate sînt monitorizate fracțiunea Concentrației 

Maxime Admisibile (CMA) anuale atinse de substanțele particulelor poluante (PM), dioxidul de 

sulf (SO2), dioxidul de azot (NO2) și monoxidul de carbon (CO).  

 

În rezultatul evaluării tendinței de modificare a calității aerului bazate pe datele din ultimii 5 ani, 

perioada 2017-2019 s-a constatat, că nivelul de poluare a aerului nu s-a majorat semnificativ.  

 

 
FIGURA 11. EMISIILE DE SUBSTANTE POLUANTE IN AERUL ATMOSFERIC DE LA SURSELE STATIONARE ALE 

AGENTILOR ECONOMICI ÎN MUN CHIȘINĂU  
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Starea poluării aerului în mun. Chişinău în anul 2018 este prezentat în imaginea de mai jos, fiind 

înregistrat un nivel înalt de poluare a aerului.   

 
FIGURA 12. NIVELUL DE POLUARE A AERULUI ÎN MUN, CHIȘINĂU, 2018 

 

În zona amplasamentului proiectului  sau în vecinătatea lui, SHS nu dispune de post staționar de 

observație.  

 

Ca surse de poluare în zona amplasamentului studiat – zona vîlcelei r. Hulboaca  se remarcă 

următoarele: 

- La vest și nord vest – cu stație de aprovizionare cu petrol la circa 400 m, care pot degaja emisii 

de hidrocarburi, emisii de la transportul auto;  

- În partea stingă a amplasamentului lacului de acumulare cu baraj este o hală, care producea 

beton armat. La moment aceste construcții nu funcționează și vor fi demolate de către stăpînii 

acestora și scoase din zona lacului, deoarece terenul nu le aparține. Lichidarea construcțiilor 

este motivată prin faptul ca terenul este deja privatizat.  

- 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.08/766 din 12.07.21 pentru Stăuceni sînt indicate în tabelul 

4.  

 

TABELUL5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de poluare a aerului în mun. Chişinău 

conform  Indicelui Complex al Poluării Aerului (IPA5), a. 2018 

         Numărul posturilor    

            de observaţii - 6      

          nr. 3 – str. Calea Ieşilor, 21 

 nr. 4 – str. Vladimirescu, 1 

 nr. 6 – str. Fîntînilor 

 nr. 7 – str. Grenoble, 134 

 nr. 8 – str. Moscovei, 21 

 nr. 9 – str. Uzinelor, 171  

  

               Nivelul     

        poluării aerului 

         Înalt     
        IPA5 = 8  

                 

        IPA5 – caracteristica cantitativă a nivelului de poluare cauzată de substanţele prioritare     

        ( dioxid de azot, monoxide de azot, monoxid de carbon, fenol şi aldehida formică) 

        Evaluarea  nivelului  poluării  aerului conform IPA5:  

       0-4 – redus, 5-6 – sporit, 7-13 – înalt, ≥14 – foarte înalt  
        CMAmm – Concentraţia Maximă Admisibilă (maximă momentană înregistrată timp de 20 minute) 

        CMAmd – Concentraţia Maximă Admisibilă (media diurnă) 

                 Numărul de zile  

                 cu depăşiri CMAmm 

    Dioxid de azot            –    218 

    Aldehida formică         –      31 

    Suspensii solide           –      16   

          Fenol              –     26 

           

              

               

               

               
          

     

    

            Numărul de zile 

           cu depăşiri CMAmd 

           Dioxid de azot         –    255                                             

           Aldehida formică     –    194 

           Monoxid de azot      –    168 

           Fenol           –      53          

           Suspensii solide        –       3         
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8.5 Zgomotul  

 

Nu există nici o monitorizare a zgomotului și vibrațiilor în Moldova (CEE ONU, 2014). 

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, 

dar acestea nu vor avea un impact asupra zonei de recreație. Aria proiectului pentru implementare 

nu este expusă la câmpuri magnetice sau electrice, la emisii radioactive.  

8.6 Hidrologia 
 

Rețeaua hidrografică a Republici Moldova este formată din 4 bazine de scurgere: râul Nistru care 

constituie 67% de suprafață; râul Prut care constituie circa 24% din suprafață, celelalte două bazine 

hidrografice care constituie 9% - afluenții Dunării care se revarsă direct în Marea Neagră. Proiectul 

este situat în bazinul hidrografic al râului Nistru. Regimul de apă natural al râului   a fost schimbat 

prin construcția de baraje și rezervoare, concepute pentru a preveni inundațiile, a capta 

sedimentele, și a furniza apă pentru consumul agricol, industrial și casnic, precum și pentru 

piscicultură (MM, 2012 ).   

 

Activitatea planificată în cadrul proiectului se va desfășura în mun. Chișinău, com. Stăuceni, sat. 

Stăuceni pe terenul  cu numărul cadastral 31532010010,  în albia cursului de apă Hulboaca.   

 

Panta medie a colectorului de evacuare a apelor din lacul de acumulare constituie 118‰, iar panta 

medie a albiei 10,5‰.  La etapa studiului și a calculelor hidrologice sunt îndeplinite pentru  

secțiunea lacului Ceucari în proiectare, conform acestora, 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 0,5% durata viiturilor în secțiunea lacului în proiectare constituie 16 ore și 

36 minute, iar durata de creștere fiind de 5 ore și 30 minute, și  durata de creștere este 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 37minute. 

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. 

 

Debitele de calcul maximale ale apei pentru clasa III s-a acceptat conform CHиП2.06.01-86, tab.1 

ce constituie: 

- pentru cazul calculului de bază cu probabilitatea de 3%-56,5m 3 /s; 

- pentru cazul calculului de control cu probabilitatea de 0,5%-89,4m 3 /s; 

 

Timpul total de golire a bazinului acumulator de apă excavat constituie: 
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- la tranzitarea viiturii cu probabilitatea de 3,0% (în cazul calculului de bază) – aproximativ 

25 de ore; 

- la tranzitarea viiturii cu probabilitatea de 0,5% (în cazul calculului de control) – 

aproximativ 48 de ore 

 

Condițiile inginero-geologice a terenului sub barajul lacului, bazinului acumulator de apă excavat 

și a colectorului de evacuare sunt relativ favorabile pentru  construcție. Procese și fenomene fizico-

geologice nefavorabile pe terenurile cercetate și adiacente nu se observă. Numai pe versantul vestic 

al vâlcelei în partea de Sud a terenului și pe versantul de Est la hotarul de Nord a plantației 

forestiere se observă efilarea apelor freatice la suprafață în formă de izvoare cu debit mic.  

 

Procese de alunecare pe teren și pe teritoriul adiacent lipsesc. În structura geologică a obiectului 

participă depuneri contemporane aluvial-deluviale și aluviale, prezentând la suprafață argilă 

nisipoasă mâloasă, argilă nisipoasă cu straturi de nisip pe pat argilă neogenă. Mai jos se observă 

nisip pe pat de argilă. Depunerile aluviale contemporane sunt răspândite la fundul vâlcelei. 

Secțiunea  geologică este formată din argile nisipoase gri, galben-gri, galben-brune și galben- 

deschise dure, semidure cu o consistență plastic grea. Grosimea stratului variază în limitele 1,2-

5m. La adâncimea de 2m (sonda 1), 2,6m (sonda 6t) și 5,4-5,5m (sonda 6t, 3t) argila nisipoasă este 

așternută pe un pat de argilă neogenă având o consistență gri-semidură. Grosimea stratului 

descoperită a argilei variază de la 5,6m (sonda 4t) până la 9,1m (sonda 2). 

 

Formațiunile contemporan aluvial-deluviale sunt așezate pe versanții vâlcelei nemijlocit sub stratul 

de sol vegetal cu grosimea de 0,3-0,5m. Versanții vâlcelei care formează albia lacului sunt compuși 

în principiu din argilă nisipoasă cu grosimea stratului de 3-5m așezate pe pat de argilă. 

  

8.7 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 sunt înregistrate arii protejate.  

 

Ariile de Importanță Avifaunistică pentru Păsări și Biodiversitate (AIA) sunt zonele stabilite de 

Birdlife International (cel mai mare parteneriat pentru conservarea naturii din lume) ca fiind un 

habitat global important de conservare a păsărilor și altor animale sălbatice din lume . Există 

douăsprezece Arii de Importanță Avifaunistică în Moldova. Dintre acestea, una este situată în 

apropiere de zona proiectului,   Bazinul Ghidighici. 

 

Ecosistemele urbane au o importanță deosebită pentru protecția mediului și conservarea 

biodiversității, impunându-se ca un component de valoare în crearea ambianței dintre blocurile de 

construcții (spațiu locativ) și mediul înconjurător. 
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Suprafața totală a terenurilor silvice din mun. Chişinău în prezent constituie circa 7648.49 ha (19 

% din suprafața totală a municipiului). Spațiile verzi din intravilan ocupă circa 3623.49 ha (24 % 

din suprafața totală a orașului). 

 

Vegetația silvică este reprezentată prin păduri de foioase de tipul celor din Europa Centrală. 

Răspândirea lor pe teritoriul ținutului depinde de nivelurile hipsometrice, de expoziția și gradul de 

inclinare a pantelor, de sol și de alte condiții. 

 

8.8  Biodiversitatea/flora și fauna 

 

Biodiversitatea în Republica Moldova a fost grav redusă în ultimii 100 de ani. Suprafața împădurită 

din țară este cea mai scăzută comparativ cu orice  țară din Europa (UNECE, 2014). Suprafața 

actuală a pădurilor și a altor tipuri de vegetație forestieră este insuficientă pentru menținerea 

echilibrului ecologic al mediului. Diferența dintre suprafața împădurită actuală de aproximativ 

11% și nivelul optim al acestui indicator (25-30%) explică dezechilibrul ecologic cu care se 

confruntă Republica Moldova (Teleuță, A.2010). Lipsa habitatelor viabile de dimensiuni 

semnificative este cu siguranță amenințarea cea mai importantă pentru biodiversitatea fiecărei 

dintre  ecosistemele țării.  

 

Resursele biologice ale Republicii Moldova sunt constituite dintr-o varietate specifică de plante, 

animale, ciuperci și microorganisme, valoarea cărora este indiscutabilă pentru orice ecosistem 

terestru, acvatic sau aerian. Diversitatea speciilor este determinată in primul rând de poziția 

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

vecine și, nu in ultimul rând, de impactul antropic. Republica Moldova este situată in zona de 

silvostepă (circa 60% din teritoriul țării - Nordul și parțial Centrul) și zona de stepă (Sudul și sud-

estul țării). De aici rezultă că una din resursele naturale de valoare este biota. Spre regret, 

suprafețele acoperite de vegetație spontană sunt Flora actuală (Plantae) a Republicii Moldova 

numără 5568 specii de plante, dintre care plante superioare - 2044 specii și plante inferioare - 3524 

specii. In ecosistemele naturale și antropice, diversitatea plantelor superioare este dominată de 

magnoliofite - 1860 specii, urmate de briofite - 158 pecii, pteridofite - 17 specii, ecvisetofite - 8 

specii și gimnosperme - 1 specie. După forma vitală, 129 specii sunt plante arborescente, dintre 

care 3 specii de liane, 81 specii de arbuști și 45 specii de arbori. Plantele inferioare sunt 

reprezentate de cca. 3400 specii de alge. In funcție de bogăția floristică, ecosistemele formează 

următorul șir: forestiere (cca. 850 _ specii), de luncă (cca. 650 specii), de stepă (cca. 600 specii), 

petrofite (cca. 250 specii), acvatice și palustre (cca. 160 specii). Circa 30 specii de plante lemnoase 

din pădurile republicii reprezintă importante surse de lemn și de fructe, cca. 200 specii sunt plante 

medicinale, iar majoritatea speciilor ierboase silvice servesc drept hrană pentru animalele sălbatice 

erbivorefoarte reduse, constituind numai aproximativ 15%, iar terenurile cu utilizare agricolă, circa 

73,8%.  

 

Spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, folosite de populație pentru recreare constituie 33 

553,56 ha, inclusiv: de folosință generală - 6790,56 ha, cu acces limitat - 3166,29 ha, cu profil 

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

a AȘM deține un genofond de plante de cca. 11 mii specii și taxoni, dintre care: plante tropicale și 
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subtropicale - 2517 specii și taxoni, plante floricole - _ 1150, plante medicinale - 300, plante 

aromatice - 350 specii, plante furajere netradiționale 350 specii, plante lemnoase - 2000 specii 

 

Urbanizarea teritoriului mun. Chişinău a schimbat din temelie aspectele lui naturale ducând la 

înrăutățirea calității tuturor factorilor de mediu. 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. În corespundere cu ”Legea nr. 

1538-XIII din 25.02.1998 despre fondul ariilor naturale protejate de stat” și hărții S 1:500 000 a 

Institutului de Geografie a Academiei de Științe a RM ”Conservarea diversității biologice a RM ” 

(2001) în imediata apropiere lipsesc careva monumente ale naturii protejate de stat, precum și 

arheologice și a altor monumente istorice protejate de stat.  

 

Construcțiile hidrotehnice planificate de proiect acoperă o zonă mică a rîulețului Holbaciha, zonă 

inundabilă cu  împrejurimi parțial ocupate de fîșii silvice și în mare parte  este ocupată de porțiuni 

de luncă și terenuri agricole. Vegetația, flora, fauna naturală a zonei a fost profund studiată de 

specialiștii Grădinii botanice, Institutului de Zoologie, care au făcut recomandările de rigoare 

pentru zona proiectului pentru a menține un echilibru ecologic și crearea unor ecosisteme 

funcționale. Studiul entomofaunei a inclus filetări și colectare manuală de pe diferite specii de 

plante (arbori, arbuști, ierburi), Probele de insecte au fost colectate la diferite distanțe prin metoda 

unificata: 100 fileturi a cîte 3 repetări în fiecare biocenoză. Speciile de vertebrate terestre s-au 

evaluat pe un traseu de 2 km, care constituie lungimea sectorului vizat. Animalele vertebrate au 

fost identificate după observații directe și cu ajutorul capcanelor (mamifere mici). Speciile de 

lilieci in perioada activității trofice au fost determinate cu ajutorul sistemului ultrasonor de detecție 

- D-230 (Pettersson Elektronik, Suedia). 

Ecosistemele din zona studiată se încadrează in 4 categorii: perdele forestiere, zone umede, pajiști 

și agrocenoze. Perdelele forestiere sunt reprezentate de plantații bătrâne cu frasin (Fraxinus 

excelsior), arlar american (Acer negundo). pe alocuri cu sophora (Sophora japonica), păducel 

(Crataegus monog,tna) și subarboret, cu lățimea cuprinsd intre 10 și 30 m. Zona umedă este creată 

de râulelul Hulboaca, in lunca căruia crește vegetație ierboase hidrofile (stuf) și vegetație lemnoasă 

rară, reprezentînd  sălcii (Salrx sp.). Pajiștea se întinde de-a lungul sectorului intre vegetația de 

stuf și perdeaua forestieră. 

Ecosistemele din zona studiată au inclus lunca umeda a sectorului, desul umed cu vegetație erbacee 

specifică zonelor umede, fîsii forestiere alăturate din ambele parți ale luncii umede și terenuri 

agricole. Tipurile de ecosisteme studiate sunt populate de nevertebrate higrofile și mezofile, 

specifice zonelor umede. În zona studiată au fost identificate in total 35 de specii de insecte, dintre 

care patru specii de libelule , 3 specii de insecte polenizatoare, 3 specii de coleoptere, 18 specii de 

fluturi și 7 specii de diptere  

În cadrul cercetărilor efectuate in ecosistemele sectorului s-a stabilit prezența a 3 specii de 

amfibieni, dintre care 2 comune și larg răspândite - broasca mare de lac (Rana ridibunda), broasca 

mică de lac (Rana lessonae), precum și brotocelul (Hyla orientalis), specie vulnerabilă inclusă in 

Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015), care preferă habitatele umede cu vegetație de 
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subarboret. Dintre reptile a fost stabilita prezența speciilor comune – șopârla ageră  (Lacerta agili) 

și Șarpele de casă (Natrix natrix).  

Fauna de păsări reprezintă diversitatea fiind favorizată de ecosistemele favorabile pentru speciile 

de păsări caracteristice biotopurilor de tip deschis, sectoarelor de lizieră de balta. 

 În limita terenului Fondului apelor, unde se implementează proiectul nu vor fi copaci pentru 

defrișare.  Stratul de iarbă din interiorul fîșiei forestiere, adiacente construcțiilor  abundă în 

următoarele specii: toporaș (Viola mirabilis), găinușă (Isopyrum thalictroides), anemone 

(Anemine ranunculoides), leurdă (Allium ursinum) și altele. Vegetația ierboasă din lunca râului 

este reprezentată de stuf, rogoz, pelin.  

În zona proiectului lipsesc plante cuprinse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și 

animale pe cale de dispariție. 

 

8.9 Peisajul  

 

Moldova are un mediu natural bogat din punctul de vedere al diversității peisajului, cuprinzând 

păduri, câmpii, lungi, teren muntos și mlaștini. Pădurile constituie una din sursele de avuție 

naturală regenerabilă și comportă o importanță strategică în moștenirea naturală. La începutul 

anului 2007, pădurile reprezentau 11.1%, ar până la sfârșitul anului 2010 zona împădurită crescuse 

la 13%. În viitorul apropiat se preconizează că va crește la 15%. Fauna Moldovei este determinată 

în mare măsură de starea funcțională a ecosistemelor naturale. După o îndelungată presiune 

antropogenă, majoritatea ecosistemelor naturale au suferit schimbări, dar cel mai mult s-au 

modificat câmpiile, luncile și ecosistemele acvatice. Acest lucru are un impact negativ asupra 

comunităților de vertebrate și nevertebrate. 

Republica Moldova este parte la Convenția Europeană a Peisajului (Convenția Florența), pentru 

care se află în pregătire legislația de aplicare.  

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

Construcția lacului și barajului antiviitură, amenajarea lacului cu taluzuri inverzite,  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.  

 8.10 Solul și subsolul 

 

În baza datelor Planului Local de Acțiuni al mun. Chișinău din 2010, în  structura geologică a 

teritoriului mun. Chişinău participă formațiunile precambrianului, paleozoicului (cambrianului, 

silurianului), mezozoicului (cretacicului) și cainozoicului (paleogen, neogen, cuaternar). Sînt 

studiate formațiunile paleozoice, mezozoice și cainozoice. Formațiunile paleozoice sunt 

reprezentate prin sedimentele cambrianului și silurianului.  

 

În limitele mun. Chişinău și în preajma lui sunt larg dezvoltate procesele de formare a reliefului - 

procesele de erodare și alunecări de teren ce aduc la complicarea construirii și exploatării clădirilor 

și construcțiilor. 

 

Conform raionării geobotanice a Moldovei (Гейдман, Кравчук, 1978) teritoriul or. Chişinău și 

suburbiilor lui este situat în zona frontierei a două regiuni: regiunea europeană de pădure foioasă 
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(regiunea pădurilor foioase a Codrilor) și regiunea Mediterană de pădure (regiunea dumbrăvilor 

subaride de gârneţ din sudul Moldovei). 

 

În mun. Chişinău ecosistemele naturale de pădure în principal sunt formate din asociații seculare. 

În parcuri și parcuri - pădure aproximativ a doua treime din vegetație se referă la plante introduse.  

 

În municipiu sînt evidențiate următoarele forme de relief: 1) lunca r. Bâc; 2) primele terase a r. 

Bâc; 3) văi torențiale (râpi) și văgăuni; 4) podișuri și pante de eroziune denotaționale; 5) martori 

de eroziune a calcarelor recifele de vârsta sarmațian mediu; 6) teritorii (arii) tehnogene. 

 

Geomorfologic teritoriul mun. Chişinău în suprafață se prezintă prin diversitatea elementelor 

rețelei hidrografice în trei nivele ierarhice integrate genetic în potențialul și structura văii r. Bâc de 

nivelul IV ierarhic. 

 

 

Solurile predominante pe teritoriul mun. Chişinău sunt:  

- cernoziom argilo-iluvial; 

- erodisoluri; 

- soluri desfundate. 

În partea de nord–vest a municipiului prevalează cernoziomurile levigate, malul stâng și porțiunile 

medii a versanților în raioanele de pe malul drept sunt ocupate de cernoziomuri obișnuite. În partea 

de sud-vest a orașului sunt prezente porțiuni cu cernoziomuri carbonatice. Ultimul tip de sol ocupă 

și porţiunile inferioare a versanților în lunca r. Bâc.  

 

În vîlcele și văile râpelor mari, în rezultatul scurgerilor temporare și permanente sunt prezente 

cernoziomuri freatic umede, iar în luncile r. Bâc și afluenţii cei mai mari - soluri de luncă freatici 

umede stratificate, care în partea inferioară a r. Bâc în limitele municipiului pot avea indici de 

salinizare moderată. 

 

Solurile din zona menționată sunt puțin favorabile pentru dezvoltarea vegetației forestiere.  

 

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;  
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- 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. 

 

8.11. Ape de suprafață  

 

Teritoriul Republicii Moldova este traversat de peste 3200 râuri, râulețe și pâraie permanente, 90% 

din care au o lungime mai mica de 10 km și numai 9 de peste 100 km. Cele mai mari râuri și 

principalele surse de apă - Nistru și Prutul, care pentru Moldova sunt râuri de frontieră, în granițele 

sale actuale, Republica Moldova are 569 m din malul stâng al Dunării la confluența sa cu Prutul. 

Cel mai important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri îl constituie sumarul 

apelor de suprafață acumulate, care are un volum de circa 1,32 miliarde m3 /an.  

 

Bazinul hidrografic al fluviului Nistru este un bazin transfrontalier comun pentru Moldova și 

Ucraina. Acesta este al cincilea cel mai mare în regiunea Mării Negre și are cea mai mare suprafață 

în Moldova. Debitul mediu anual de apă este de 292-316 m3/s; debitul specific se află în intervalul 

de 4,68-6,49 l/s (MM, 2014b). Râul Nistru servește ca o sursă de alimentare cu apă potabilă pentru 

principalele orașe situate pe malurile sale, inclusiv Chișinău, în zona proiectului. 

 

Pe teritoriul țării se găsesc puține lacuri naturale. Dintre acestea majoritatea lor sunt lacuri din 

luncile râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Foltane) și Nistru (Nistrul Vechi), denumite lacuri de luncă 

și lacuri-limane fluviale, cum sunt lacurile Săla, Cahul, Cuciurgan. Dintre lacurile naturale mai pot 

fi menționate și lacurile de baraj natural care se formează datorită alunecărilor de teren. Deși în 

majoritatea sa așa lacuri sunt mici, în unele cazuri suprafața acestora poate atinge câteva hectare. 

Așa sunt lacurile din regiunea “Suta de Movile” 

 

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

hidrocentralelor, pentru irigații, pescuit, nevoile de apă ale industriei și ale așezărilor omenești, dar 

și pentru reținerea solului erodat. Lacuri de acumulare mari și centrale hidroelectrice au fost 

amenajate pe râul Prut în colaborare cu România (Costești-Stânca) și pe r. Nistru (Dubăsari). Toate 

lacurile de origine antropică au fost construite prin diguirea cursului de apă a pîrăurilor și rîurilor 

mici, au condus la dereglarea regimurilor hidrologice a rîurilor în care ajungea apa pînă la diguire.  

 

Majoritatea lacurilor din Republica Moldova sunt înnămolite, au pierdut capacitatea de păstrare a 

volumului de apă proiectat și necesită cheltuieli mari pentru curățirea lor de nămol. Astfel de lacuri, 

ca regulă influențează negativ regimul hidrologic al rîurilor. Unul din fluviile principale care  curge 

pe teritoriul mun. Chişinău, este r. Bâc. Scurgerea naturală anuală a r. Bâc în regiunea mun. 

Chişinău (raionul Vesterniceni, 1914-1962) variază de la 2,24 până la 170,41 mln.m3/an. Râul Bâc 
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are o lungime de 155 km și o suprafață a bazinului hidrografic de 2,040 km2.  Un afluent al rîului 

Bîc este rîulețul Hulboaca. 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.  

 

Calitatea apei râului Bîc se caracterizează printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu, nitriți, 

compuși ai cuprului, produse petroliere, fenol, substanțe tensioactive, substanțe ce degradează 

biochimic (CBO5), precum și prin nivelul redus al conținutului de oxigen dizolvat in apă. Apa 

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

 

Lacul de acumulare din 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 . Lacul se preconizează a fi construit prin excavație cu adâncimea 

de pînă la 3 m, la care se află ecranul de lut argilos , care poate ermetiza fundul acestuia. Apa 

acumulată în  lac din scurgeri de pe versanți și din rîulețul Hulboaca  lac va comunica cu apele 

lacului Gratiești situate în amonte , mai sus de șoseaua Balcani. 

 

În bazinele acvatice din țară viețuiesc circa 20 specii de pești (plătica, carasul, bibanul, crapul, 

soreanul, etc.). 

 

Fluviul principal, care curge pe teritoriul mun. Chişinău, este r. Bâc cu 9 afluenți. Scurgerea 

naturală anuală a r. Bâc în mun. Chişinău (raionul Vesterniceni, 1914-1962) variază de la 2,24 

până la 170,41 mln.m3/an. La periferia orașului în partea de sud -vest curge râul Ișnovăț, afluent 

de dreapta al Bâcului. Râul Bâc are o lungime de 155 km, suprafața bazinului - peste 2000 km². 

Bîcul se revarsă în fluviu Nistru la un km distanță de satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi. 

Debitul maxim al apelor mari de primăvara în râul Bâc a fost de 40,7 m3/s (1973), iar a viiturilor 

pluviale de 222 m3/s (1948), calitatea apei rîului Bîc este puternic poluată. 

 

Râul Nistru este principală sursă de alimentare cu apa a municipiului Chişinău. După gradul de 

poluare, apa Nistrului se caracterizează ca moderat poluată. Calitatea apelor în municipiu este 

supusă deteriorării, ceea ce complică problema raportului resurse – cerințe. Starea ecologică a 

resurselor acvatice în municipiu Chişinău este determinată de dezvoltarea factorilor economici, 

activitatea umană și calamitățile naturale. 

 

Calitatea apei rîulețului Hulboaca cu lacurile din albia ei este considerată de clasele IV, poluată.  

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

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

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

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

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

rezultate în urma precipitațiilor, vin în contact cu terenul și în procesul scurgerii antrenează atât 

ape uzate de diferite tipuri, cat și deșeuri, îngrășăminte chimice, pesticide și in momentul deversării 

in receptor conțin un număr mare de poluanți. Dintre sursele de poluare a resurselor de apă in 

republică sunt monitorizate doar cele provenite din evacuările rezultate din activitățile 

utilizatorilor primari de apă, care influențează negativ apele de suprafață din cauza purificării 

insuficiente a apelor uzate sau  a evacuării apelor uzate fără purificare.  
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În prezent, în oraș există 18 bazine artificiale de apă, diferite după mărime. Lacul Valea Morilor 

are un volum mai mare de 1mln.m3 și se atribuie la categoria bazinelor mici. Iazuri mari (cu 

volumul 300 mii m3) sunt 3; medii (cu volumul 100-300 mii m3) – 4; mici (până la 100 m3) - 10. 

Volumul total a bazinelor din oraș în prezent constituie 3,4 mln. m3, suprafața totală a oglinzii de 

apă – 121ha. Lungimea liniei de mal a tuturor bazinelor – 18,7km. 

 

Bazinele de apă a orașului sunt amplasate la periferie: în sectorul Botanica - 6 bazine, Sculeni - 4, 

Rîşcani - 3, Buiucani - 1 (cel mai mare bazin Valea Morilor). 

 

În zona suburbană a municipiului au fost amenajate rezervoarele de apă de la Ghidighici și de la 

Ialoveni ca locuri de recreere și agrement. La începutul anilor '50 în partea de sud-vest a orașului 

a fost amenajat Parcul Central de Cultură și Odihnă al Comsomolului Leninist și Lacul 

Comsomolului (astăzi ambele numite Valea Morilor). În parcurile din cartierele Rîșcani și 

Botanica, la Bariera Sculeni au fost construite cascade mici cu lacuri naturale. 

 

8.12 Apele subterane 

 

Parametrii fizico-chimici ai apelor subterane de adâncime sunt monitorizați de către întreprinderea 

de Stat „Expediția Hidrogeologică din Moldova" (I.S. „EHGeoM"). Caracteristica chimică a 

apelor se evaluează in urma observațiilor sistemice asupra regimului lor, lucrărilor de explorare a 

zăcămintelor și forajului de noi sonde. Monitorizarea parametrilor de regim se realizează prin 

intermediul rețelei de stat de sonde de observații - 180 la număr, amplasate pe întreg teritoriul 

republicii și care cuprind toate acviferele care se exploatează. Din cele cca. 15 orizonturi și 

complexe acvifere răspândite pe teritoriul republicii cel mai intensiv sunt exploatate orizontul 

Sarmațianului mediu (Bessarabianului), complexul Badenian Sarmațianul inferior, complexul 

Cretacicului superior-Silurian, și mai puțin apele cantonate in rocile de vârsta ponțiană.  

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

compoziția chimică și mineralogică a rocilor, vârsta și condițiile de formare a straturilor acvifere, 

adâncimea lor, etc. In funcție de factorii geologici se observă, spre exemplu, o sporire a gradului 

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

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

capacității de alimentare (infiltrație) a acestora.  

Conform cercetărilor Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) privind calitatea apei izvoarelor 

și cișmelelor din 18 raioane ale republicii efectuate in cadrul Programului de Stat „Cercetări 

științifice și de management ale calității „ apelor", se atestă un nivel înalt de poluare a apei cu 

nitrați (de la 4 pană la 65% din izvoarele monitorizate, conținutul cărora depășește de 1-5 ori CMA.  

 

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

a majorității populației rurale. Apele subterane de profunzime, cu un regim mai constant, în raport 

cu cele freatice, uneori sunt mineralizate, având calități curative (Cahul, Camenca,  Varnița ş.a.). 

Rezervele de ape freatice sunt limitate și în ultimii ani se atestă scăderea nivelului lor în straturile 

acvifere, una din cauze fiind folosirea lor în scopuri agricole. Ca și apele de suprafață cele 

subterane au o importanță majoră în activitatea omului, dar rezervele lor de sunt reduse și este 
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indicată promovarea unei politici naționale orientată spre acumularea, păstrarea și utilizarea mai 

rațională, mai pe larg a apelor de suprafață. 

În mun. Chișinău în dependență de caracteristica (particularități) hidrodinamică și genetică, se 

împart în două categorii independente: apele subterane (orizonturile acvatice adânci) și apele 

freatice (Planul de Acțiuni local mun. Chișinău 2010).  

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. 

Pentru aprovizionarea cu apă din surse subterane a țării sînt forate aproximativ 7,000 de foraje de 

diferite orizonturi acvifere . Acestea includ acvifere închise (de adâncime), freatice și de suprafață. 

Principalele rezerve de apă subterană în Moldova se află în straturile acvifere adânci închise. 

Capacitatea de reîncărcare naturală a acviferelor închise este limitată și există un risc de exploatare 

excesivă (URL 6). 

 

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. 

După harta seismicității raionale a Republicii Moldova și în legătură cu aflarea în apropiere a 

apelor freatice teritoriul sub construcție se raportează la zona de 8 baluri. Partea luncii râului se 

alătură la teritoriile permanent natural inundabile. În acest context realizarea proiectului  va face 

posibil valorificarea durabilă a acestor terenuri, fără riscuri de inundații.  

 

8.13 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. Conform Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat, fondul 

include următoarele obiecte ce sunt reprezentate în tabelul de mai jos. 

TABELUL6.  SUPRAFAȚA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE STAT DIN MUN. CHIŞINĂU 

Nr. 

d/o 
Denumirea Numărul 

Suprafața 

totală (ha) 

1 Grădina Botanică 1 105 

2 Grădina Zoologică 1 37.1 

3 Grădina Dendrologica 1 83 

4 Parcul Muzeului National de Etnografie și Istorie Naturală 1 0.075 

5 Arbori seculari, specii rare floristice 87 - 

  

Proiectul nu va influența negativ  nici una din aceste arii naturale protejate de stat din mun. 

Chișinău. 

8.14 Organizarea administrativă 

 

Or. Chișinău este un centru administrativ situat în partea centrală a Republicii Moldova. Este 

centrul administrativ, economic și capitala Republicii Moldova. Municipiul Chișinău include 
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următoarele unități administrative: orașul Chișinău – împărțit în 5 sectoare; și 18 unități 

administrative suburbane – 6 orașe și 12 sate.  

 

Comuna Stăuceni pe teritoriul căruia este planificat dezvoltarea și implementarea proiectului face 

parte din municipiul Chișinău, are arondat propriul său primar și un consiliu local. Municipiului îi 

este atribuit nivelul întâi de autoritate în administrația publică, conform Legii Administrației 

Publice în Republica Moldova (Legea 436/2007). Consiliului Municipal îi revine sarcina de a 

aproba bugete, programe, planuri, strategii relevante pentru municipalitate, toate aceste decizii 

fiind obligatorii pentru suburbii.  

 

Conform datelor BNS din 2018 or. Chișinău este amplasat pe o suprafața de cca 120 km.p., iar 

suprafața municipiului este de cca 635 Km2, cu 825,9 mii de locuitori, densitatea populației – 

5.514 loc./1 km.2, In mun. Chișinău sînt 34 de orașe și sate.  

 

Conform Planului urbanistic general al mun. Chișinău ”la începutul anului 2005 populația 

municipiului Chişinău reprezenta 1/5 (cca. 21%) din populația Republicii Moldova, sau aproape 

jumătate (49,2%) din populația urbană a republicii. Conform recensământului 2015 publicat de 

BNS, populația mun. Chișinău constituie 809,6 mii locuitori, o creștere de cca 12 % față de 

numărul înregistrat la recensământul din 2004.  

 

8.15 Hazarde naturale, fenomene meteorologice periculoase  

 

Prin amplasarea geografică și particularitățile naturale a amplasamentului 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. Perioada de secetă se caracterizează prin lipsa precipitațiilor în intervalul 

rece al anului (octombrie-martie) și în perioada caldă. Deși secetele se pot înregistra pe parcursul 

întregului an, cele mai numeroase se produc la sfîrşitul verii și începutul toamnei. Toate aceste 

fenomene meteorologice nefavorabile pot provoca anual daune considerabile.  

 

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 

tine cont la proiectarea tuturor construcțiilor din cadrul proiectului. Proiectanții vor tine cont de 

asigurarea rezistenței la seismicitatea de 8 grade. Conform hărții zonării seismice, și prognozei 

cutremurelor viitoare, se are în vedere poziția construcției față de focar și situația geologică 

concretă în care aceasta se plasează.  

 

Procese și fenomene geologice periculoase (alunecări de teren, ravene) lipsesc în zona de influentă 

activă asupra construcțiilor hidrotehnice. 
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 8.16 Calitatea apelor  

 

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

apelor de suprafață constituie îndeosebi salubrizarea insuficientă a teritoriului, gestionarea 

neadecvată a apelor uzate menajere și industriale, a apelor pluviale, neamenajarea zonelor de 

protecție a râurilor și a fîşiilor riverane. Un mare poluator al apelor de suprafață sunt apele uzate 

neepurate, sau insuficient epurate și deversate în receptorii naturali. Potrivit datelor Ministerului 

Mediului apa rîului Nistru este evaluată ca moderat poluată.  

 

Calitatea apelor de suprafață din rețeaua hidrografică a zonei poate fi considerată bună pentru 

utilizarea ei  în calitate de apă potabilă numai din rîul Nistru după o tratare fizico chimică. Mai des 

apa râului Nistru și a altor rîulețe este utilizată pentru irigarea terenurilor agricole.  

Apele subterane din straturile acvifere freatice și de adâncime sunt utilizate pentru alimentare cu 

apă la nivel local în zonele rurale, în absența unui sistem centralizat de aprovizionare cu apă 

(PNUD, 2009).  

 

Apa fântânilor folosită în zonele rurale pe întreg teritoriul țării nu reușește să îndeplinească 

normele privind apa potabilă. În medie, 87% din testele de apă din stratul freatic (acvifere freatice) 

conține nitrați care depășesc Concentrația Maximă Admisibilă (CMA) de aproape zece ori. 

Principalele surse de poluare sunt depunerile de deșeuri în vecinătatea surselor de apă, infiltrărilor 

de la depozitele de deșeuri, stațiilor de tratare a apelor reziduale non-funcționale, și găurilor 

improvizate pentru deșeurile menajere (MM, anul este necunoscut). Investigațiile indică o 

corelație puternică între calitatea apelor subterane din straturile acvifere  neizolate și utilizarea 

terenurilor (URL 6). 

 

Calitatea apei în acviferele închise este influențată, în principal, de condițiile  geologice locale. 

Impact asupra apelor subterane din zona proiectului lipsește, deoarece straturile de adîncime sunt 

protejate de soluri argiloase. Apele de suprafață din zona proiectului, a lacului Gratiești sunt 

formate din scurgerile de pe versanții lacului și din apa izvoarelor din lunca rîulețului Hulboaca, 

care  sunt încărcate cu nămol de la eroziunile solului evacuate de pe versanți și unele deșeuri verzi. 

Apele de suprafață din zona proiectului ar putea fi folosite pentru  irigarea spațiilor verzi și 

anumitor culturi agricole.  

 

8.17 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 și bazinelor de apă crearea  zonelor 

de protecție a apelor cu o lățime de cel puțin 500 metri de la muchia taluzului riveran al albiei pe 

maluri, dar nu mai departe de cumpăna apelor. Pentru  pîraie (cu curent de apă permanent sau 

temporar) de-a lungul malurilor s-a stabilit zona de  protecție a apelor cu o lățime de cel puțin 15 

metri pe ambele maluri. Lățimea zonelor de protecție a apelor rîului Nistru constituie cel puțin 

1.000 metri. Amplasarea și construcția obiectivelor de orice menire în perimetrul fîşiilor riverane 

de protecție a apelor este limitată.  

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. 
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Taluzurile lacului se stabilizează cu ierburi rădăcinoase pentru prevenirea eroziunilor și poluarea 

apei. În zona lacului va fi asigurată respectarea cerințelor pentru zona de protecție de 500m. În 

această zonă nu vor fi activități economice. Halele de producere a betonului, actuale amplasate la 

300m de lac vor fi evacuate din zonă , ca fiind amplasate pe terenuri private și fără autorizații de 

funcționare.   

 

8.18 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. Apele uzate din zona necanalizată a sat. Stăuceni sunt acumulate în haznale și apoi 

transportate la stația de epurare Chișinău.  

 

În zona proiectului se prevede strămutarea unui colector existent de canalizare menajeră cu 

diametrul de 108 mm, care cade sub zona lacului și care va fi plasat sub barajul lacului, în manta 

de otel cu diametrul de 400mm  și construcția  unui tronson de ape pluviale pentru a orienta apele 

pluviale din zona fostului baraj Ceucari în colectorul existent.. Pentru organizarea colectării apelor 

de scurgere de pe versanți se prevăd  rigole cu orientarea apelor în lac și în colectorul de evacuare 

a apelor.   

 

8.19 Mediu socio-economic și infrastructura 

 

Municipiul Chișinău este cel mai mare și dezvoltat centru economic al republicii, cu o pondere 

considerabilă în economia națională. În prezent în municipiu sînt înregistrați peste 55 000 agenți 

economici. Municipiul asigură peste 45% din volumul PIB al republicii și peste 60% din volumul 

total al impozitelor și taxelor încasate la bugetul consolidat. După produsul regional brut calculat 

pe cap de locuitor, nivelul municipiului este de două ori mai mare comparativ cu media pe 

republica. 

 

Chișinău este capitala finanțelor și a afacerilor Republicii Moldova. PIB-ul său este constituit de 

aproximativ 60% din economia națională care în 2015 era de 6.3 miliarde de EUR. Astfel, PIB per 

cap de locuitor în întreaga țară în 2015 era de 1.650 EUR, în timp ce în Chișinău era 1.728 EUR. 

Comparând, vom vedea că în 2017 PIB-ul pe cap de locuitor urca în medie până la 30.000 EUR în 

țările din UE, în timp ce în România acesta era de 9.600 EUR. Rata ocupării forței de muncă atât 

a bărbaților (46%) cât și a femeilor (40%) este scăzută din cauza migrației internaționale ridicate.  

Pe măsură ce economia crește, au crescut cu 13.2% și veniturile medii brute din Chișinău, acestea 

depășind pragul mediu de venituri din Moldova cu 19.0%. Veniturile în al doilea sfert din 2018 

erau de 7.577 MDL (389.62 EUR). 

 

În sectorul industrial al municipiului Chișinău activează peste 1800 de întreprinderi. Circa 400 de 

întreprinderi reprezintă industria alimentară, 180 de întreprinderi - industria ușoară, 380 de 
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întreprinderi – industria constructoare de mașini și prelucrarea metalelor, 126 de întreprinderi - 

industria chimică, etc. 

 

Sectorul industrial al municipiului reprezintă peste 65% din volumul total al industriei 

prelucrătoare pe țară, inclusiv, industria alimentară – 33,7%, fabricarea produselor de tutun – 

88,1%, industria textilă – 62,7%, fabricarea articolelor vestimentare – 50,8%, prelucrarea pieilor, 

fabricarea încălțămintei –94,6%, industria lemnului – 67,1%, industria chimică – 91,6%, 

fabricarea mobilei – 98%, industria constructoare de mașini – 84,6%, fabricarea articolelor din 

minerale nemetalifere – 74,2%. 

 

Complexul industrial al orașului este format din 19 formațiuni industriale (cu suprafața de 2800,7 

ha), în care sînt amplasate peste o mie de întreprinderi din diferite domenii de activitate economică 

(sfera de producere, transport, energetica si comunala). Cea mai mare parte a întreprinderilor 

industriale se află în partea de nord-est a municipiului Chișinău. Pe teritoriul municipiului 

activează peste 1.300 unități comerciale cu suprafața comercială de 121 000 mii metri pătrați. 

Sectorul alimentației publice include 705 unități comerciale cu 47 100 locuri. Pe teritoriul 

municipiului își desfășoară activitatea 38 de piețe agricole cu suprafața de 70,1 ha și   13 416 locuri 

de comerț. 

 

În timp ce se estimează că populația Moldovei va intra în declin de-a lungul anilor, populația 

Chișinăului înregistrează o creștere constantă. Aria municipală are o populație de aproximativ 

800.000 de locuitori, aproximativ o cincime din întreaga populație a țării. Orașul Chișinău în sine 

are o populație de aproape 700.000 de oameni (87% din întreaga populație a municipiului).  

 

Dat fiind că există o tendință de creștere rapidă a populației, municipalitatea se confruntă cu 

supraîncărcarea serviciilor de oferire a utilităților și cu îngreunarea întreținerii sistemului. 

Planificarea disproporționată datează din perioada sovietică – rata creșterii populației și a 

capacității rețelelor de utilități, precum și a infrastructurii a fost supradimensionată. Consecința a 

fost o infrastructură urbană plină de neajunsuri și ineficiențe și o degradare semnificativă a calității 

mediului înconjurător. 

 

Cîştigul salarial al unui lucrător din economia municipiului Chişinău în luna decembrie 2015 a 

fost de 6255,2 lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 7,8%, și depăşind media 

pe ţară cu 19,7%. Numărul şomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenţiei Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă (inclusiv cei aflați la evidenţă la 01.01.2015), a constituit 7336 

persoane, micşorîndu-se cu 8,5 la sută comparativ cu ianuarie-decembrie 2014. Numărul şomerilor 

aflați la evidență la finele lunii decembrie a fost de 1913 persoane.  

 

Investițiile din contul tuturor surselor de finanțare realizate în 2015 au însumat 12284,1 mil. lei, 

micşorîndu-se cu 2,8 la sută față de ianuarie-decembrie 2014. Lucrările de construcții-montaj au 

constituit 5669,3 mil. lei, cu 13,7 la sută mai puțin decât în perioada similară din anul precedent. 

Sursa principală de finanțare a investițiilor (65,2% din total) a fost mijloacele proprii ale agenților 

economici și populației. 
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Volumul lucrărilor în antrepriză executate cu mijloace proprii de către organizațiile în antrepriză, 

a însumat 4620,5 mil. lei, micşorîndu-se cu 13,8 la sută față de perioada corespunzătoare din anul 

2014. Volumul producției industriale pentru ianuarie-decembrie 2015 a însumat 22825,3 mil. lei 

în preturi curente. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetare statistică lunară au marcat o 

creștere de 3,7% a volumului producției industriale. Activitatea de producere a întreprinderilor 

cuprinse în cercetare statistică lunară, evaluată în prețurile medii ale anului precedent, a fost 

determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le-au 

revenit 74,6% din volumul total de producție. 

 

În municipiu sînt înregistrate 19 bănci comerciale, inclusiv 3 filiale a băncilor străine. În prezent 

în municipiul Chișinău activează peste 2200 de întreprinderi cu capital străin. 

Conform datelor statistice rețeaua instituțiilor de învățămînt din municipiul Chișinău cuprindea 

152 de instituții preșcolare (33 577 copii); 166 de instituții preuniversitare (școli primare – 19; 

gimnazii – 18; școli medii de cultură generală – 22; licee – 101, în care învață 82 562 de copii); 18 

instituții de învățămînt secundar profesional; 21 de instituții de învățămînt mediu de specialitate 

(colegii); 27 de instituții de învățămînt superior universitar. 

 

Rețeaua instituțiilor științifice cuprinde Academia de Științe a Republicii Moldova, instituțiile de 

învățămînt superior universitar și instituții specializate de cercetări științifice. Dintre 83 de 

organizații care efectuează lucrări tehnico-științifice 61 sînt instituții științifice, 13 organizații de 

proiectare și 9 instituții de învățămînt superior universitar. 

 

Rețeaua instituțiilor de cultură din municipiul Chișinău cuprinde 49 de biblioteci publice, cu un 

fond de carte de 4015 mii exemplare; 26 de instituții culturale cu 6 500 locuri, 12 teatre, 15 muzee. 

 

Sfera ocrotirii sănătății cuprinde 15 spitale (inclusiv republicane) pe teritoriul municipiului cu o 

capacitate de 10 908 paturi; 394 de instituții medicale de tip ambulatoriu sau policlinică, care 

acordă ajutor medical populației; în sfera ocrotirii sănătății sînt angajați 7 152 medici și 9 275 

cadre personal medical mediu 

 

În municipiul Chișinău sunt înregistrate 5 monumente istorice, inclusiv 3 biserici și 2 catedrale. 

 

Aprovizionarea populației mun. Chișinău cu apă potabilă din surse centralizate acoperă circa 

96,5%. cu canalizare acoperă cifra de 96,7%. Cu apă caldă circa 88,8%. Aprovizionarea populației 

mun. Chișinău cu energie electrică și termică se efectuează de la centrale electrice și termoficare 

(CET); care furnizează  energie termică consumatorilor, în condiții de eficientă și la standarde de 

calitate. Principalul furnizor al energiei electrice in RM este stația de producere a energiei  de la 

Cuciurgan, distribuitorul I.C.S. Premier Energy SRL.   

 

Economia Republicii Moldova a atins un remarcabil ritm de creștere de 4.6% în 2014. Creșterea 

s-a datorat în principal evoluțiilor pozitive din sectorul producției, în timp ce sectorul serviciilor și 

cel al construcțiilor au fost destul de anemice. Sectorul agricol cu certitudine i-a surprins pe 

observatorii economici, progresând cu 8.2%, după o revenire în mare forță de 38% in 2013.  

Creșterea cu 10% a formării capitalurilor fixe brute ar putea fi considerată una remarcabilă, dacă 

nu s-ar datora aproape în totalitate investițiilor publice de capital și celor private. Austeritatea care 
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plutește amenințător deasupra bugetului public în 2015-2016 (și poate chiar mai departe) va 

diminua investițiile deja puține în infrastructură. 

  

Așa cum se poate vedea din raportul pe 2014 privind starea națiunii, diferența dintre venitul încasat 

în Moldova și cel din Europa Centrală și de Est este destul de mare, iar viteza de convergență 

destul de scăzută, făcând practic imposibilă o reîntoarcere masivă a migraților, ceea ce înseamnă 

că piața forței de muncă rămâne relativ ferită de șocuri.  

 

Rata șomajului (ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea 

de 4,2%, fiind mai mică fată de trimestrul II 2019 (4,5%) (indicator ODD 8.5.2)  

 

În satul Stăuceni activează circa 25 de agenți economici. Din activitățile prioritare fac parte 

construcțiile inginerești, comercializarea băuturilor alcoolice și transportul auto, precum și alte 

activități economice vitale. 

 

 

 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=6306&idc=605
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9. Evaluarea impactului asupra mediului 

9.1 Metodologia 

 

Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului aplicată în proiect a reieșit din Legea Nr. 

86 din 29.05.2014. Aceasta prevede etapele necesare procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului (EIM) pentru proiecte publice și private și integrează cerințele aplicabile proiectelor care 

au potențiale efecte asupra factorilor de mediu și sociali, pentru care este necesară evaluarea 

adecvată (EIM). Evaluarea impactului asupra mediului este un proces conform cu legislația 

națională de mediu și prevede ca activitățile cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător 

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

Evaluarea 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 din 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, 

care transpune parțial prevederile Directivei 2011/92/ UE privind evaluarea efectelor 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) atît pentru faza de construcție, cît și pentru faza de operare a proiectului. De 

asemenea a fost evaluat impactul socio-economic. 

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. 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. 

- Analiza Avizelor: Agenției Apele Moldovei, Agenției Proprietate Publică. La solicitarea 

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

de către specialiști in Grădinii Botanice ai Institutului de Zoologie, de avizele și raportul 

cărora s-a ținut cont la elaborarea EIM.  

- Interviuri și întâlniri cu autoritățile naționale și locale: Întâlniri cu proiectanții campaniei 

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

informații  și rapoarte privind proiectarea obiectivelor hidrotehnice. 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. 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 
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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  

 

Provocări și incertitudini 

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

din lacul de acumulare proiectat prin colectorul cu dimensiunile 2500x2000 într-un singur fir  și 

în doua 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 

utilizînd mai puține materiale ce minimizează folosirea resurselor naturale și nu implică poluarea 

mediului. Ambele variante au fost prevăzute pentru amplasare  pe același teren, fiind cel mai 

relevant, este vorba de albia rîulețului Hulboaca. Alte alternative de amplasare a colectorului  nu 

puteau fi acceptabile, deoarece colectorul conturează albia rîulețului Hulboaca. 

 

Varianta zero la fel a fost analizată, însă această opțiune nu poate fi acceptată , reieșind din 

descrierea din subcapitolul 7.1 

 

Impactul 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. 

În cazul proiectului  amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător este un barometru al 
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durabilității dezvoltării acestei zone. Conservarea mediului natural reprezintă o reflecție a 

dezvoltării economice durabile, cât și un indice al unui nivel superior de civilizație, care își 

planifică evoluția pe termen lung cu scopul de a îmbogăți durabil mediul și recreația populației,  

acum, și pentru generațiile care urmează. 

 

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. Importanta 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 de la transportul urban în aceasta zona este 

mai mare decât impactul prognozat de la construcțiile proiectului. 

 

La etapa inițială de încadrare a proiectului “Protecția teritoriului adiacent rîulețului Hulboaca 

împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, în cerințele Legii Nr. 

86 din 29.05.2014 a fost înaintată autorității competente cererea privind activitatea planificată, iar 

prin Decizia Nr. 10/1517/2021 din 28 mai 2021 privind evaluarea prealabilă a activității 

planificate, eliberată de către autoritatea competentă a fost inițiată efectuarea programului privind 

evaluarea impactului asupra mediului nr. , a fost preconizat că activitatea planificată va fi supusă 

evaluării impactului asupra mediului la nivel național.  

 

Pentru continuarea procesului de EIM a fost elaborat Programul de realizare a EIM, care a avut 

drept scop planificarea activităților de elaborare a EIM. Prin acest program a fost coordonat cu 

autoritatea competentă structura documentației EIM, graficul consultărilor și dezbaterilor publice, 

lista autorităților cu care va fi consultat documentul. În baza Programului, avizat prin avizul nr  

10/1829/2021 din 16 august 2021. a fost coordonat Programul de realizare a evaluării impactului 

asupra mediului pentru activitatea planificată. 

 

Informațiile, analizele, studiile existente privind starea componentelor de mediu (apele de 

suprafață și cele subterane, solul - subsolul, flora fauna, aerul atmosferic); situația privind aspectele 

socio-economice, analizele economico-financiare și altele, elaborate de către experți, publicate în 

literatura de specialitate, în rapoartele organelor de protecție a mediului și a altor instituții relevante 

au fost luate în calcul la efectuarea EIM. 

 

Evaluarea Impactului asupra mediului pentru alternativa aleasă de proiect se efectuează ţinând 

cont de aprecierile, bazate pe indici de calitate ce pot să reflecte starea generală a factorilor de 

mediu menționați. Calitatea unui factor de mediu se încadrează în documentația EIM pentru 

proiectul dat cu limitele admise în normativele de reglementare națională sau se estimează efectele 

“proiectului“ asupra mediului având la bază “mărimea“ care se determină luând în considerare 

nivelul unor indicatori de calitate ce caracterizează efectele.  

 

Analiza calității documentației de EIM va fi evaluată de către Autoritatea competentă și alte 

autorități publice centrale și locale. Acordul de mediu urmează a fi eliberat după ce comisia va 

examina calitatea documentației EIM și riscurile de mediu în urma implementării acestui proiect. 

La elaborarea Documentației de EIM pentru proiectul construcțiilor hidrotehnice din cadrul 
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proiectului , planificat pentru dezvoltare în com. Stăuceni, mun. Chișinău au fost utilizate criterii 

și metodologii, cunoscute în acest scop la nivel național și internațional. 

 

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 continuare sunt prezentate, pentru fiecare factor de mediu în parte, potențialul impact al 

implementării proiectului în toate fazele: de construcție și de operare. 

9.2 Impactul în faza de construcție 
 

Lucrări de bază/pregătitoare pentru realizarea organizării de șantier sunt 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. 

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, Șefii de șantier devin persoanele responsabile pentru normele de 

sănătate și securitate. O dată la șase luni, companiile oferă cursuri de formare la locul de muncă.  

Companiile au în evidențele angajaților înregistrări privind toate formările furnizate pentru fiecare 

dintre angajați. Maiștrii instruiesc subordonații la fiecare 3 luni și există evidențe care să 

dovedească ca pregătirea a fost efectuată. Muncitorii sunt testați medical. Instrucțiunile de 

siguranță necesită  prezentate mai aproape de locurile de muncă.                                    

Compania de construcție trebuie să fie  certificată în sisteme de management al siguranței. 

Facilitățile sanitare, de apă potabila, sanitație  și de spălare trebuie să corespundă legislației 

naționale, în domeniul sănătății muncitorilor. În scopul prevenirii cărora impacturi asupra 

muncitorilor în perioada de construcție a obiectului se va ține cont de  instrucțiunile scrise pentru 

protecția muncii, pentru a asigura siguranța muncitorilor, la locul de muncă (cerințe generale, 

cerințe speciale pentru siguranța la pericole,), de protecție a muncii pentru sudorii cu gaz, 

instrucțiuni pentru sănătatea și siguranța muncii pentru toți angajații. 

Inspectoratul de Stat al Muncii monitorizează activitatea companiei și abordează situațiile in care 

sunt identificate defecte.  

În cazuri rare de căldură intensă, muncitorii care efectuează sarcini într-un astfel de mediu sunt 

corect hidratați pe tot parcursul perioadei de expunere la temperaturi ridicate.                                                 

În ceea ce privește protecția muncii, exista semne de avertizare pe panourile electrice, pentru a 

evita accidentele. Șantierele de lucrări sunt protejate în mod adecvat de garduri de siguranță.  

Angajații primesc caști de protecție, mănuși, salopete, căști pentru urechi, garduri de protecție, 

indicatoarele de Echipamentul folosit în lucrări sunt în general depășite, cu întreținere redusă, 
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suficient doar pentru a menține funcționarea mașinilor. Există instrucțiuni cu privire la utilizarea 

echipamentelor de muncă. 

9.2.1 Activități de pregătire a terenurilor pentru construcții 

 

Activitățile de pregătire a terenurilor pentru construcții constă în îndepărtarea oricăror obstrucții 

generate de om sau naturale de pe terenul destinat construirii lacului. Pregătirea amplasamentului 

mai include activități de terasament (săpare, excavare, nivelare); de construire a căilor de acces și 

circulație pe terenul de construcție. în mod tipic, aceste tehnici vor include tăierea, umplerea și 

efectuarea anumitor drumuri de acces. Pînă la începerea construcțiilor, amplasamentul se curăță 

de diferite deșeuri, se excavează pentru a preveni și minimiza deversările apelor pluviale care pot 

provoca eroziuni ale solului, pentru a exclude scurgerea directă a apelor pe terenurile din preajmă. 

Prin operațiunile de curățare a terenului se va minimiza compactarea solului și conservarea solului 

fertil. 

 

În perioada de pregătire a terenului pentru construcții, precipitațiile atmosferice, apele, care pot fi 

scurse de pe versanți sunt îndreptate spre albia  tranzitarea debitului format.                                                                      

Tranzitarea debitului format în perioada de construcție a lacului, de  rambleiere a barajului și 

construcția colectorului de evacuare a apelor, reieșind din soluțiile de proiectare, se va prevedea 

executarea unei alibi temporare de pământ paralel colectorului. 

Amplasamentul lucrărilor propuse este situat 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. Lucrările se efectuează in albia minora și majoră a rîulețului Golbaciha (Cevcari) care 

este afluent de stînga al rîului Bîc. 

În zona amplasamentelor obiectului nu se găsesc arbori care vor fi  defrișați. Pe toată zona 

proiectului pot fi văzute unele tufișuri mici, crescute după golirea lacului existent care vor fi 

lichidate în perioada pregătirii terenului. Terenul este liber de alte construcții, pe care crește 

vegetație, fiind albia apelor minoră și majoră a  rîulețului Hulboaca, iar în partea de jos a barajului 

existent  pe alocuri sunt stufării.. La etapa actuală albia, este secată, pe alocuri cu zone mai umede. 

Pe sectorul adiacent lacului existent sunt văzute canale de drenaj pentru reducerea nivelului apelor 

freatice.  

 

La construcția obiectelor hidrotehnice, prevăzute de proiect  lucrările de bază vor fi cele de 

terasament. În perioada executării lucrărilor de terasament o mare parte se acordă decopertării, 

depozitării și utilizării raționale a stratului fertil de sol (cu conținutul de humus mai mare de 2%). 

Acest sol va fi depozitat temporar pe un loc, după care va fi utilizat conform prevederilor 

proiectului.                                                                                                                                                       

 

După etapa pregătirii terenurilor pentru construcții se organizează și se amenajează șantierul 

propriu zis, care include:                                                                                                                                          

 

- îngrădirea terenului; 

- instalarea containerelor pentru administrarea lucrărilor, pentru asigurarea meselor, 

toaletelor și igienei muncitorilor; 

- locuri, hale provizorii pentru depozitarea materialelor, necesare pentru executarea 

lucrărilor; 
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- locuri pentru depozitarea solului excavat umed pentru uscare; 

- locuri pentru staționarea tehnicii: mecanismelor de excavare, de încărcare, de compactare 

etc. 

- amenajarea căilor de acces provizorii pentru transport și mecanismele implicate în lucrările 

de terasament. 

 

La finele construcției toate cabinele, și instalațiile vor fi dezafectate și șantierul va fi adus la starea 

sa inițială conform proiectului.                                                   

9.2.2 Deșeurile din construcții 

În timpul perioadei de construcție se pot forma doar un volum mic de deșeuri  după caz:  

- deșeuri din construcții, resturi de beton și cărămizi, pietre, resturi de asfalturi, amestecuri 

metalice, pământ și pietre din excavații, materiale de construcție pe baza de mase plastice, 

alte amestecuri de deșeuri, care vor fi colectate și utilizate la compactarea digului;  

- uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere de la utilajele de construcții și mijloacele 

de transport;  

- anvelope uzate, și filtre de ulei din activitatea de întreținere a mijloacelor de transport; 

- baterii;  

- de asemenea, pe perioada construcției, mai pot rezulta ca deșeuri menajere: deșeuri 

biodegradabile din toaletele mobile instalate pe șantier, deșeuri municipale amestecate.  

Impactul potențial negativ de la acestea fluxuri de deșeuri pot avea loc, de aceea o mare parte din 

deșeurile din construcții vor fi utilizate la construcția și consolidarea barajului, iar alte deșeuri, în 

special cele periculoase sau contaminate (ca exemplu,  uleiurile uzate, filtre de ulei, sol poluat cu 

uleiuri etc ) vor fi colectate în containere și evacuate la agenții economici, care le vor utiliza  în 

ordinea stabilită.  

9.2.3 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. Apele uzate rezultate din 

activitățile igienico-sanitare ale personalului sunt ape uzate menajere de tip fecaloid menajer. În 

acest sens, pentru organizarea de șantier vor fi utilizate toaletele 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.  

 

În ceea ce privește funcționarea utilajelor, modul de lucru, vechimea utilajului și starea lor tehnică 

sunt elemente care pot constitui ca surse de poluare a apelor de suprafață și chiar de adâncime. 

Astfel se pot produce scurgeri de motorină și uleiuri de motor care pot afecta calitatea resurselor 

de apă. De asemenea, spălarea utilajelor și echipamentelor, repararea și întreținerea acestora pe 

amplasament (efectuarea schimburilor de ulei) și stocarea motorinei și a uleiului uzat în recipiente 

necorespunzători, sunt activități care se pot considera ca surse de poluare a resurselor de apă.  

 

Activitățile personalului aferent organizării de șantier care pot produce un impact negativ asupra 

resurselor de apa poate fi evacuarea necontrolată a apei uzate de tip fecaloid – menajer care poate 

afecta atât calitatea apei de suprafață cât si a apei subterane în cazul în care nu sunt luate măsuri 
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de protecție. În perioada construcției obiectului se vor utiliza toaletele ecologice. Pe parcursul 

construcției echipamentele, utilajele nu vor fi spălate pe acest teritoriu. Toate posibilele impacturi 

dacă vor avea loc vor purta un caracter de scurta durată. În cazul aplicării măsurilor de prevenire 

a posibilelor impacturi apele freatice, apele de suprafață nu vor fi afectate de poluare și nici nu se 

prognozează această poluare.  

 

Excavațiile pentru fundațiile lacului, barajului, colectorului, precum și pentru șanțurile de pozare 

a conductelor, având ca rezultat teren neconsolidat, suprafețe fără vegetație, suprafețe supuse 

eroziunii ar putea fi poluate punctual cu produse petroliere și poluate, reieșind din nivelul ridicat 

al apelor freatice, dar acestea vor avea o durată mică și în cantități mici, ceea ce denotă că execuția 

și exploatarea. 

 

Proiectului se preconizează că nu vor avea un impact semnificativ asupra apei subterane. Acest 

impact, s-a constatat a nu fi semnificativ, resursele subterane se află în  depozite argiloase, ceea ce 

înseamnă că nu se dezvoltă un debit însemnat de apă subterană în bazinele de prim strat, deci 

construcțiile nu vor influența comportamentul apei subterane.  

 

Tipurile de impact menționate în continuare depind în totalitate de tehnologiile de execuție 

adoptate de degradarea calității apei din cauza practicilor de lucru cu risc pentru mediu, cum ar fi 

întreținerea defectuoasă a utilajelor de construcții, depozitarea improprie a materialelor și 

consumabilelor de genul motorinei și uleiului, depozitarea improprie a deșeurilor menajere și de 

șantier.  

9.2.4 Impactul asupra aerului și climei 

 

Activitățile care constituie surse de poluare cu degajarea poluanților în aerul atmosferic la etapa 

de construcție pentru amplasamentul obiectivelor hidrotehnice  sunt prezentate în aliniatele 

descrise mai jos. La această etapă lucrările planificate pentru construcția obiectelor hidrotehnice 

lipsesc careva motive ce ar influența negativ clima. Vor fi doar unele mici influențe asupra aerului 

atmosferic de la activitățile proiectului. 

 

Lucrările efectuate la etapa de construcție pot fi divizate în următoarele două faze în funcție de 

generare temporară a poluanților:  

1) 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. Pregătirea amplasamentului mai include activități de terasament (săpare, 

excavare, nivelare, arare a terenului); de executare a fundațiilor lacului de acumulare, de 

depozitării straturilor de sol fertil decopertate, planificarea taluzurilor și căilor de acces și 

platforme; și circulație pe terenul de construcție. În mod tipic, aceste tehnici vor include 

tăierea, umplerea și efectuarea operațiunilor de nivelare, de compactare,  

2) Construirea generală: Această fază include lucrări de încărcare a solului fertil și  mineral 

excavat, depozitarea lui în locurile de depozitare planificate pentru diferite tipuri de sol, ararea 

lui, uscarea solului, conform planificării lucrărilor de șantier, organizării lucrărilor de 

construire a taluzurilor lacului, a compactării solului excavat pentru construcția barajului, 

lucrărilor de întărire cu beton a taluzurilor, construcția deversorului în corpul barajului, a  

colectorului de evacuare, a excavării șanțurilor pentru reamplasarea rețelei de canalizare 
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menajeră în manta de oțel sub baraj, reconectarea canalizării pluviale la colectorul de evacuare 

apelor și umplerea cu materialul excavat a săpăturilor. Acestea sunt faze finale și în general, 

cea mai lungă fază a activităților de construcție. 

3) După construcția obiectivelor enumerate vine faza amenajării acestor construcții, care 

include semănatul ierburilor pe taluzurile lacului, plantarea fășiei de protecție cu salcie. Din 

ambele părți a colectorului vor fi plantate fîșii verzi. 

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   

9.2.4 Impactul asupra aerului  

 

9.2.4.1 Surse de poluare și poluanți generați în aerul atmosferic 

  

Deoarece construcția hidrotehnică prevede a fi efectuată pe trei sectoare - baraj, colector și lac de 

acumulare, sunt identificate următoarele surse de emisii: 

Construcția barajului – sursa 6001, inclusiv: 

6001 (1) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de 

decopertare, rambleiere, excavare, compactare  

6001 (2) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea 

solului și materialelor de construcție    

6001 (3) Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție    

  

Construcția deversorului și colectorului – sursa 6002, inclusiv: 

 6001 (1) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de 

decopertare, rambleiere, excavare, compactare  

 6002 (2) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru 

transportarea solului și materialelor de construcție   

 6002 (3) Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție   

  

Construcția lacului antiviitură - sursa 6003, inclusiv: 

6003 (1) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de 

decopertare, rambleiere, excavare, compactare 

6002 (2) Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea 

solului  

6003 (3) Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile 

mecanice cu excavatorul  

 

Necesarul de mașini și echipamente pentru cele trei obiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

TABELUL 7. MAȘINI ȘI UTILAJE UTILIZATE LA ETAPA DE CONSTRUCȚIE A LACULUI ANTIVIITURĂ  

 Tipul de mașină  Număr de unități  Numărul total de ore  
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În timpul 

funcționării 

motoarelor 

diesel ale 

vehiculelor și echipamentelor de construcție, se emit în atmosferă următorii poluanți: dioxid de 

azot, oxid de azot, funingine, dioxid de sulf, oxid de carbon, benzapiren, aldehidă acetică, 

hidrocarburi motorină, 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 instalaţiilor și a încăperilor de producere. pentru alte activități, dar și utilizării 

automobilelor pe baza combustibilului diesel: pentru transportul solului mineral și materialelor de 

construcție (pietriș, nisip, metal, beton asfaltic).  

 

Contribuțiile totale ale emisiilor vehiculelor sunt minore și temporare. 

 

În timpul descărcării și transbordării solului și nisipului, în atmosferă se emite particule de praf și 

suspensii solide.  

 

Astfel, obiectul proiectat, la etapa de construcție, va avea 9 surse staționare și mobile neorganizate 

(conform descrierilor de mai sus). 

 

Parametrii și caracteristica surselor de poluare pentru perioada activităților de construire a 

obiectului sunt prezentate în tabelul 12. 

Amplasarea surselor de poluare, pentru etapa de construire este prezentată în figura 12.  

 

9.2.4.2. Calculele emisiilor de poluanți degajați în aerul atmosferic din perioada de construcție a 

obiectivelor hidrotehnice  

 

Indicii cantitativi ai emisiilor de poluanți în aerul atmosferic de la sursele de poluare din timpul 

activității de construire a obiectivelor hidrotehnice, sunt determinați prin metode de calcul, în 

conformitate cu Legislația Ecologică a Republicii Moldova, prezentate în lista de referințe. De 

Baraj 

Macara 1 48 

Excavator draglină 2 462 

Buldozer  3 3 928 

Compactor   1 3 356 

Autocamioane  5 1 265 

Deversor, colector  

Macara  4 226 

Excavator  2 2 294 

Buldozer  3 1 408 

Compactor   1 423 

Autocamioane  5 3 080 

Lac de acumulare  

Macara 1 9 

Excavator  2 5 530 

Buldozer  3 1 160 

Autocamioane  5 8 547 
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asemenea, în conformitate cu investigațiile inginerești, analizelor ecologice, soluțiile tehnologice: 

de decopertare, deplasare, încărcare și transferare a straturilor de sol, pozare, montare, sudare și 

finisare a construcțiilor, construire a drumului și platformelor de acces. 

Calculele emisiilor de poluanți în atmosferă sunt prezentate în Anexa 2.  

 

 

9.2. 4.3 Concentrațiile de fond ale poluanților aerului atmosferic 

 

Aerul atmosferic în regiunea amplasării obiectivelor hidrotehnice este caracterizat prin 

concentrațiile de fond al poluanților, prezentați în capitolul 8.4. 

 

9.2 4.4 Cantitatea emisiilor de poluanți în aerul atmosferic  

 

De la sursele de poluare ale șantierului de construcție a lacului antiviitură în aerul atmosferic se 

degajă o varietate de substanțe nocive, lista lor, gradul de pericol și concentrațiile maximal 

admisibile sunt prezentate în tabelul 8. 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. Datele sunt prezentate în tabelele 8-11.  

 

TABELUL 8.  VALORILE MAXIMALE ȘI TOTALE A EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN PERIOADA ACTIVITĂȚILOR DE 

CONSTRUIRE A OBIECTULUI PROIECTAT 

Nr. 

crt. 
Nume poluanți CMA, mg/m3 Emisie maximală, g/s Emisie totală, t/an 

I. Poluanți solizi: 

0328 Funingine  0,15 0,04557 0,59564 

0703 Benz(a)piren 0,000001 0,0000030 0,00015 

2902 Suspensii solide (praf) 0,5 0.13539 0.68513 

II. În total poluanți solizi:  0.18096 1.28092 

 Poluanți gazoși și lichizi: 

2.1. Dioxid de azot 0,085 1,21938 4,23981 

2.2. Dioxid de sulf 0,5 0,17733 9,62135 

2.3. Oxid de carbon 5,0 2,20210 5,30763 

2.4. Aldehidă acetică 0,01 0,00035 0,00339 

2.6. Hidrocarburi motorină  1,2 0,26473 4,32679 

 În total poluanți gazoși și lichizi: 3,86389 23,49775 

III. Total pentru etapa de construire a obiectivului 

hidrologic: 4.04484 24.77867 

 

9.2 4.5 Lista poluanților emiși în aerul atmosferic 
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Lista poluanților emiși în aerul atmosferic de la sursele de poluare ale întreprinderii proiectate, 

clasamentul lor de pericol și concentrația maximal-admisibilă (CMA) de poluanți sunt prezentate 

în tabelul 5. 

             Concentrațiile maximal-admisibile (CMA) de poluanți sunt admise în conformitate cu 

„Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух”, Sankt Petersburg, 1995, 

aprobate prin Hotărîrea nr. 03/2001 a Medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova, cu 

modificările ulterioare. 

 

TABELUL 9.  LISTA POLUANȚILOR EMIȘI ÎN AERUL ATMOSFERIC  

 

Cod 

poluanți 

 

Nume poluanți 

Clasament  

de pericol 

Concentrația maximal-admisibilă, mg/m3 

pentru aerul atmosferic 

în zona de 

lucru 

în zona de reședință 

maximal-

ordinară 
media diurnă 

0301 Dioxid de azot 3 5,0 0,085 0,04 

0328 Funingine 3 4,0 0,15 0,05 

0330 Dioxid de sulf 3 10,0 0,5 0,05 

0337 Oxid  de carbon 4 20,0 5,0 3,0 

0703 Benz(a)piren 1 0,00015  0,000001 

1317 Aldehidă acetică 3 5,0 0,01 0,01 

2732 Hidrocarburi motorină 4 300,0 1,2 NAIA  

2902 Suspensii solide (Praf) 3 4,0 0,5 0,15 

NAIA  - Nivelul aproximativ  inofensiv de acțiune 

 

TABELUL 10. EMISIILE DE POLUANȚI ÎN PERIOADA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTULUI PROIECTAT 

PENTRU FIECARE SURSĂ 

6001 g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0,30032 1,61830 

0328: Funingine: 0,01671 0,20748 

0330: Dioxid de sulf: 0,06660 3,10344 

0337: Oxid de carbon: 0,49550 1,96157 

0703: Benzapiren: 0,00000 0,00005 

1317: Aldehidă acetică: 0,00009 0,00084 

2732: Hidrocarburi motorină: 0,09719 1,66069 

2902:Suspensii solide:  0.04953 0.14597 

6002 g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0,27752 0,93998 

0328: Funingine: 0,01669 0,13543 

0330: Dioxid de sulf: 0,06654 2,21811 

0337: Oxid de carbon: 0,44742 1,16882 

0703: Benzapiren: 0,00000 0,00004 

1317: Aldehidă acetică: 0,00008 0,00082 

2732: Hidrocarburi motorină: 0,09695 0,96817 

2902:Suspensii solide:  0.05299 0.29109 

6003 g/s t/an 

0301: Dioxid de azot: 0,64154 1,68152 
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0328: Funingine: 0,01216 0,25272 

0330: Dioxid de sulf: 0,04419 4,29981 

0337: Oxid de carbon: 1,25917 2,17724 

0703: Benzapiren: 0,00000 0,00007 

1317: Aldehidă acetică: 0,00018 0,00172 

2732: Hidrocarburi motorină: 0,07059 1,69794 

2902:Suspensii solide:  0,03287 0,24807 

 

TABELUL 11. EMISIILE DE POLUANȚI ÎN PERIOADA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTULUI 

PROIECTA PENTRU FIECARE MAȘINĂ ȘI UTILAJ 

  
buldozer compactor excavator autocamion macara 

 g/s t/an g/s t/an g/s t/an g/s t/an g/s t/an 

0301: 

Dioxid de 

azot: 

0,03900 0,80288 0,03900 0,68597 0,04422 0,11677 0,11595 0,00965 0,06215 0,00304 

0328: 

Funingine: 
0,014667 0,167597 0,009778 0,097498 0,020333 0,313058 0,000473 0,017009 0,000315 0,000480 

0330: 

Dioxid de 

sulf: 

0,033300 1,622376 0,046667 1,983975 0,095200 5,944764 0,001297 0,068767 0,000863 0,001470 

0337: Oxid 

de carbon: 
0,114000 1,599315 0,076000 0,930390 0,132000 2,374575 1,128797 0,385713 0,751299 0,017640 

0703: 

Benzapiren 
0,000001 0,000025 0,000001 0,000031 0,000001 0,000092 0,000000 0,000006 0,000000 0,000000 

1317: 

Aldehidă 

acetică: 

0,000033 0,000547 0,000024 0,000412 0,000043 0,002356 0,000150 0,000070 0,000100 0,000003 

2732: 

Hidrocarbu

ri 

motorină: 

0,091667 1,364160 0,061111 0,793590 0,102667 2,049861 0,005575 0,113809 0,003711 0,005370 

 

 



71 
 

 

FIGURA 13. PLANUL GENERAL CU AMPLASAREA SURSELOR DE POLUARE PE TERENUL OBIECTULUI ÎN CONSTRUCȚIE 
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TABELUL 12.  PARAMETRII ȘI CARACTERISTICA SURSELOR DE POLUARE PENTRU PERIOADA DE CONSTRUIRE A OBIECTIVELOR HIDROTEHNICE PROIECTATE 

Nr. 

î/o 
Producere, sector, secție 

Surse de degajare a 

poluanților 
Surse de poluare cu substanțe nocive 

Parametrii amestecului de 

aer 

și gaze la ieșire din sursă 

Nume 
Ca

nt. 
Nume 

Ca

nt. 

Nr. pe 

planul 

genera

l 

În

ălți

me 

H, 

m 

Diam

etrul  

gurii 

țevii, 

D, m 

Volum, 

V,  m3/s 

Viteza, 

, m/s 

Tempe

ratura

, 

t, oC 

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

 6001 Construcția barajului 

 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, rambleiere, excavare, compactare deplasare a solului   cu buldozerul 

1.1. Decopertare   rambleiere, excavare, 

compactare deplasare a solului   cu 

buldozerul 

BuldozerДЗ-110А  2 Tub de eșapament  1 
6001 

(1) 

 

 

5 0,12 0,245 21,663 45 

Excavator Lieppher 

934  
2 Tub de eșapament  1 5 0,12 0,245 21,663 45 

Compactor 

Dynapac, 16 t 
1 Tub de eșapament  1 5 0,12 0,245 21,663 45 

 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea solului și materialelor de construcție 

1.2 Transportarea  solului și 

materialelor de construcție 

Autocamion MAN 

12-16 tone  

5 Tub de eșapament  1 6001 

(2) 

 

5 0,12 0,245 21,663 45 

Macara MAN  1 Tub de eșapament 1 5 - - - 20 

 Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de 

construcție 

1.3 Săpături mecanice cu excavatorul, 

încărcarea/descărcarea solului și 

materialelor de construcție 

Buldozer ДT- 75 2 Sursă neorganizată  1 

6001 

(3) 

 

2 - - - 20 

Excavator Lieppher 

934  
1 Sursă neorganizată  1 3 - - - 20 

 Descărcare nisip, 

pietriș la construcția 

căilor de  acces 

1 Sursă neorganizată 1 

2 - - - 20 
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Nr. pe plan 

Instalații de epurare Degajări și emisii de substanțe nocive 

Denumire 

Poluanți 

supuși 

epurării 

Indice de 

asigurare a 

gradului de  

epurare, К(1) 

Grad 

maxim 

de 

epurar

e,  Кmax 

Cod Denumire  

Cu evidența măsurilor Fără evidența masurilor 

g/s t/an g/s t/an 

7 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 

6002 (1) 

          0301: Dioxid de azot: 0,039000 0,802883 0,039000 0,802883 

          0328: Funingine: 0,004889 0,101342 0,004889 0,101342 

          0330: Dioxid de sulf: 0,011100 0,981018 0,011100 0,981018 

          0337: Oxid de carbon: 0,038000 0,967074 0,038000 0,967074 

          0703: Benzapiren: 0,000000 0,000015 0,000000 0,000015 

          1317: Aldehidă acetică: 0,000011 0,000331 0,000011 0,000331 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,030556 0,824880 0,030556 0,824880 

          0301: Dioxid de azot: 0,044222 0,1167652 0,044222 0,1167652 

          0328: Funingine: 0,006778 0,0188752 0,006778 0,0188752 

          0330: Dioxid de sulf: 0,031733 0,3584280 0,031733 0,3584280 

          0337: Oxid de carbon: 0,044000 0,1431704 0,044000 0,1431704 

          0703: Benzapiren: 0,000000 0,0000056 0,000000 0,0000056 

          1317: Aldehidă acetică: 0,000014 0,0000685 0,000014 0,0000685 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,034222 0,1235924 0,034222 0,1235924 

          0301: Dioxid de azot: 0,039000 0,685966 0,039000 0,685966 

          0328: Funingine: 0,004889 0,086585 0,004889 0,086585 

          0330: Dioxid de sulf: 0,023333 1,761900 0,023333 1,761900 

          0337: Oxid de carbon: 0,038000 0,826247 0,038000 0,826247 

          0703: Benzapiren: 0,000000 0,000027 0,000000 0,000027 

          1317: Aldehidă acetică: 0,000012 0,000366 0,000012 0,000366 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,030556 0,704760 0,030556 0,704760 

6002 (2)   
     0301: Dioxid de azot: 0,115948 0,009650 0,115948 0,009650 

     0328: Funingine: 0,000102 0,000522 0,000102 0,000522 
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0330: Dioxid de sulf: 0,000281 0,001600 0,000281 0,001600 

     0337: Oxid de carbon: 0,244465 0,019201 0,244465 0,019201 

     0703: Benzapiren: 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

     1317: Aldehidă acetică: 0,000033 0,000003 0,000033 0,000003 

     2732: Hidrocarburi motorină: 0,001207 0,005665 0,001207 0,005665 

     0301: Dioxid de azot: 0,062150 0,003040 0,062150 0,003040 

     0328: Funingine: 0,000055 0,000160 0,000055 0,000160 

     0330: Dioxid de sulf: 0,000151 0,000490 0,000151 0,000490 

     0337: Oxid de carbon: 0,131038 0,005880 0,131038 0,005880 

     0703: Benzapiren: 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

     1317: Aldehidă acetică: 0,000017 0,000001 0,000017 0,000001 

     2732: Hidrocarburi motorină: 0,000647 0,001790 0,000647 0,001790 

6002 (3) 

     2902: Suspensii solide 0,005280 0,074663 0,005280 0,074663 

     2902: Suspensii solide 0,029769 0,038375 0,029769 0,038375 

     2902: Suspensii solide 0.01448 0.03293 0,024776 0,121885 
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Nr. 

î/o 
Producere, sector, secție 

Surse de degajare a 

poluanților 
Surse de poluare cu substanțe nocive 

Parametrii amestecului de 

aer 

și gaze la ieșire din sursă 

Nume 
Ca

nt. 
Nume 

Ca

nt. 

Nr. pe 

planul 

genera

l 

În

ălți

me 

H, 

m 

Diam

etrul  

gurii 

țevii, 

D, m 

Volum, 

V,  m3/s 

Viteza, 

, m/s 

Temp

eratur

a, 

t, oC 

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

 6002 Construcția colectorului, deversorului  

 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, rambleiere, excavare, compactare deplasare a solului   cu buldozerul 

2.1. Decopertare   rambleiere, excavare, 

compactare deplasare a solului   cu 

buldozerul 

BuldozerДЗ-110А  2 Tub de eșapament  1 
6002 

(1) 

 

 

5 0,12 0,245 21,663 45 

Excavator Lieppher 

934  
2 Tub de eșapament  1 5 0,12 0,245 21,663 45 

Compactor 

Dynapac, 16 t 
1 Tub de eșapament  1 5 0,12 0,245 21,663 45 

 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea solului și materialelor de construcție 

2.2 Transportarea  solului și materialelor 

de construcție 

Autocamion MAN 

12-16 tone  

5 Tub de eșapament  1 6002 

(2) 

 

5 0,12 0,245 21,663 45 

Macara MAN  1 Tub de eșapament 1 5 - - - 20 

 Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de 

construcție 

2.3 Săpături mecanice cu excavatorul, 

încărcarea/descărcarea solului  

Buldozer ДT- 75 2 Sursă neorganizată  1 

6002 

(3) 

 

2 - - - 20 

Excavator Lieppher 

934  
1 Sursă neorganizată  1 3 - - - 20 

 Descărcare nisip, 

pietriș la construcția 

căilor de  acces 

1 Sursă neorganizată 1 

2 - - - 20 
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Nr. pe plan 

Instalații de epurare Degajări și emisii de substanțe nocive 

Denumire 

Poluanți 

supuși 

epurării 

Indice de 

asigurare a 

gradului de  

epurare, К(1) 

Grad 

maxim 

de 

epurar

e,  Кmax 

Cod Denumire  

Cu evidența măsurilor Fără evidența masurilor 

g/s t/an g/s t/an 

7 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 

6002 (1) 

          0301: Dioxid de azot: 0,0390000 0,2877952 0,0390000 0,2877952 

          0328: Funingine: 0,0048889 0,0363264 0,0048889 0,0363264 

          0330: Dioxid de sulf: 0,0111000 0,3516480 0,0111000 0,3516480 

          0337: Oxid de carbon: 0,0380000 0,3466496 0,0380000 0,3466496 

          0703: Benzapiren: 0,0000002 0,0000055 0,0000002 0,0000055 

          1317: Aldehidă acetică: 0,0000111 0,0001186 0,0000111 0,0001186 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,0305556 0,2956800 0,0305556 0,2956800 

          0301: Dioxid de azot: 0,0442222 0,5335844 0,0442222 0,5335844 

          0328: Funingine: 0,0067778 0,0862544 0,0067778 0,0862544 

          0330: Dioxid de sulf: 0,0317333 1,6379160 0,0317333 1,6379160 

          0337: Oxid de carbon: 0,0440000 0,6542488 0,0440000 0,6542488 

          0703: Benzapiren: 0,0000005 0,0000254 0,0000005 0,0000254 

          1317: Aldehidă acetică: 0,0000145 0,0003129 0,0000145 0,0003129 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,0342222 0,5647828 0,0342222 0,5647828 

          0301: Dioxid de azot: 0,0390000 0,0864612 0,0390000 0,0864612 

          0328: Funingine: 0,0048889 0,0109134 0,0048889 0,0109134 

          0330: Dioxid de sulf: 0,0233333 0,2220750 0,0233333 0,2220750 

          0337: Oxid de carbon: 0,0380000 0,1041426 0,0380000 0,1041426 

          0703: Benzapiren: 0,0000004 0,0000034 0,0000004 0,0000034 

          1317: Aldehidă acetică: 0,0000122 0,0000461 0,0000122 0,0000461 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,0305556 0,0888300 0,0305556 0,0888300 

6002 (2)   

     0301: Dioxid de azot: 0,143609 0,029101 0,143609 0,029101 

     0328: Funingine: 0,000127 0,001780 0,000127 0,001780 

     0330: Dioxid de sulf: 0,000348 0,005977 0,000348 0,005977 
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0337: Oxid de carbon: 0,302786 0,057903 0,302786 0,057903 

     0703: Benzapiren: 0,000000 0,000001 0,000000 0,000001 

     1317: Aldehidă acetică: 0,000040 0,000010 0,000040 0,000010 

     2732: Hidrocarburi motorină: 0,011685 0,003040 0,011685 0,003040 

     0301: Dioxid de azot: 0,000010 0,000160 0,000010 0,000160 

     0328: Funingine: 0,000028 0,000490 0,000028 0,000490 

     0330: Dioxid de sulf: 0,024637 0,005880 0,024637 0,005880 

     0337: Oxid de carbon: 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

     0703: Benzapiren: 0,000003 0,000001 0,000003 0,000001 

     1317: Aldehidă acetică: 0,000122 0,001790 0,000122 0,001790 

     2732: Hidrocarburi motorină: 0,011685 0,003040 0,011685 0,003040 

6002 (3) 

     2902: Suspensii solide 0,00528 0,02676 0,00528 0,02676 

     2902: Suspensii solide 0,02759 0,17648 0,02759 0,17648 

     2902: Suspensii solide 0.02013 0.08785 0.02013 0.08785 
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Nr. 

î/o 
Producere, sector, secție 

Surse de degajare a 

poluanților 
Surse de poluare cu substanțe nocive 

Parametrii amestecului de 

aer 

și gaze la ieșire din sursă 

Nume 
Ca

nt. 
Nume 

Ca

nt. 

Nr. pe 

planul 

genera

l 

În

ălți

me 

H, 

m 

Diam

etrul  

gurii 

țevii, 

D, m 

Volum, 

V,  m3/s 

Viteza, 

, m/s 

Tem

perat

ura, 

t, oC 

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

 6003 Construcția lacului de acumulare   

 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite în lucrări de decopertare, rambleiere, excavare, compactare deplasare a solului   cu buldozerul 

3.1. Decopertare   rambleiere, excavare, compactare deplasare a 

solului   cu buldozerul 

BuldozerДЗ-110А  2 Tub de eșapament  1 6003 

(1) 

 

 

5 0,12 0,245 21,663 45 

Excavator Lieppher 

934  
2 Tub de eșapament  1 5 0,12 0,245 21,663 45 

 Emisii de gaze de eșapament de la mașinile și utilajele folosite pentru transportarea solului și materialelor de construcție 

3.2 Transportarea  solului și materialelor de construcție Autocamion MAN 

12-16 tone  

5 Tub de eșapament  1 6003 

(2) 

 

5 0,12 0,245 21,663 45 

Macara MAN  1 Tub de eșapament 1 5 - - - 20 

 Emisii de praf de la lucrările de decopertare și deplasare a solului, de la săpăturile mecanice cu excavatorul, încărcarea/descărcarea solului și materialelor de construcție 

3.3 Săpături mecanice cu excavatorul, 

încărcarea/descărcarea solului  

Buldozer ДT- 75 2 Sursă neorganizată  1 6003 

(3) 

 

2 - - - 20 

Excavator Lieppher 

934  
1 Sursă neorganizată  1 3 - - - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Nr. pe plan 

Instalații de epurare Degajări și emisii de substanțe nocive 

Denumire 

Poluanți 

supuși 

epurării 

Indice de 

asigurare a 

gradului de  

epurare, К(1) 

Grad 

maxim 

de 

epurar

e,  Кmax 

Cod Denumire  

Cu evidența măsurilor Fără evidența masurilor 

g/s t/an g/s t/an 

7 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 

6003 (1) 

          0301: Dioxid de azot: 0,0390000 0,2371040 0,0390000 0,2371040 

          0328: Funingine: 0,0048889 0,0299280 0,0048889 0,0299280 

          0330: Dioxid de sulf: 0,0111000 0,2897100 0,0111000 0,2897100 

          0337: Oxid de carbon: 0,0380000 0,2855920 0,0380000 0,2855920 

          0703: Benzapiren: 0,0000002 0,0000045 0,0000002 0,0000045 

          1317: Aldehidă acetică: 0,0000111 0,0000977 0,0000111 0,0000977 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,0390000 0,2371040 0,0390000 0,2371040 

          0301: Dioxid de azot: 0,0442222 1,2862780 0,0442222 1,2862780 

          0328: Funingine: 0,0067778 0,2079280 0,0067778 0,2079280 

          0330: Dioxid de sulf: 0,0317333 3,9484200 0,0317333 3,9484200 

          0337: Oxid de carbon: 0,0440000 1,5771560 0,0440000 1,5771560 

          0703: Benzapiren: 0,0000005 0,0000612 0,0000005 0,0000612 

          1317: Aldehidă acetică: 0,0000145 0,0007543 0,0000145 0,0007543 

          2732: Hidrocarburi motorină: 0,0442222 1,2862780 0,0442222 1,2862780 

6003 (2)   

     0301: Dioxid de azot: 0,2758221 0,1550997 0,2758221 0,1550997 

     0328: Funingine: 0,0002435 0,0147059 0,0002435 0,0147059 

     0330: Dioxid de sulf: 0,0006682 0,0611891 0,0006682 0,0611891 

     0337: Oxid de carbon: 0,5815452 0,3086092 0,5815452 0,3086092 

     0703: Benzapiren: 0,0000000 0,0000044 0,0000000 0,0000044 

     1317: Aldehidă acetică: 0,0000775 0,0000568 0,0000775 0,0000568 

     2732: Hidrocarburi motorină: 0,2758221 0,1550997 0,2758221 0,1550997 

     0301: Dioxid de azot: 0,2825000 0,0030400 0,2825000 0,0030400 

     0328: Funingine: 0,0002494 0,0001600 0,0002494 0,0001600 

     0330: Dioxid de sulf: 0,0006844 0,0004900 0,0006844 0,0004900 
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0337: Oxid de carbon: 0,5956250 0,0058800 0,5956250 0,0058800 

     0703: Benzapiren: 0,0000000 0,0000001 0,0000000 0,0000001 

     1317: Aldehidă acetică: 0,0000794 0,0000010 0,0000794 0,0000010 

     2732: Hidrocarburi motorină: 0,2825000 0,0030400 0,2825000 0,0030400 

6003 (3) 
     2902: Suspensii solide 0,00528 0,02205 0,00528 0,02205 

     2902: Suspensii solide 0.00839 0.01369 0.00839 0.01369 
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9.2.5 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.  

În cazul organizării unui management adecvat al organizării șantierului de construcții, al deșeurilor 

din construcții, formate în volum mic și a altor deșeuri lichide și solide posibil generate în perioada 

construcției obiectului poluarea solurilor, precum și a subsolului va fi prevenită, iar posibilul 

impact de la aceste surse de poluare asupra stratului de sol va fi unul temporar și de scurtă durată. 

În timpul execuției lucrărilor, riscul la adresa solului ar putea fi acela de comprimare a straturilor 

de sol din cauza utilajelor grele și a depozitării materialelor de construcții. Organizarea de șantier 

și dotările de cazare pentru forța de muncă dau naștere încă unui impact, prin compresie și pierdere 

temporară a solului. Constructorii trebuie să fie obligați să nu amplaseze aceste dotări în exteriorul 

amplasamentului existent al construcțiilor.  

În procesul decopertării  solurilor de pe versanții vâlcelei și în partea de jos, este posibilă 

perturbarea naturală a așezării nivelurilor solurilor, un amestec de straturi a solurilor fertil și 

potențial fertil cu solul mineral. În legătură cu aceasta proiectul de execuție prevede decopertarea 

în stocuri separate a straturilor de sol fertil și potențial de humus, depozitarea lor în apropierea 

obiectului de construcție și în măsura posibilităților utilizarea lor pentru sporirea fertilității 

solurilor erodate și slab productive.  

La imposibilitatea utilizării directe a stratului fertil la executarea lucrărilor de construcție este 

posibilă depozitarea în stocuri separate, cu înierbarea ulterioară a lor cu ierburi multianuale cu o 

puternică înrădăcinare.                                                                                                                                  

Construirea obiectelor hidrotehnice ar putea avea ca rezultat perturbarea suprafețelor de teren, 

sporind eroziunea solului. În acest caz lucrările nu trebuie lăsate peste sezonul de iarnă, la începutul 

primăverii și în timpul furtunilor de vară, care pot provoca sedimentarea prafului din sol în 

corpurile de apă de suprafață. Potențialul pentru eroziune este în general mai ridicat pe versanți și 

pante  cu vegetație rară. În cazul proiectului, se preconizează o eroziune minimală a solului în 

cazul refacerii cu succes a suprafețelor perturbate. Totuși, măsurile de atenuare ar servi la 

reducerea suplimentară a impactului prin eroziune. În timpul execuției lucrărilor, ar putea apărea 

riscul de poluare a solului, subsolului și apei subterane din cauza uleiului și carburantului folosit 

pentru utilajele și echipamentele de construcții. În cazul asigurării unui management adecvat al 

lucrărilor de construcții impactul asupra solului va fi redus la minimum.  

9.2.6. Emisii de zgomot și vibrații 

 

La alegerea amplasamentelor pentru construcțiile hidrotehnice de luat în considerare factorul de 

poluare fonică pentru a reduce la minim impactele negative privind poluarea de zgomot în timpul 

lucrărilor de transportare, excavare, compactare, etc.  

Pe perioada de construcție a obiectivelor de pe amplasamentul obiectelor vor fi utilizate frecvent 

instalații pentru construcții și echipamente care includ excavatoare, basculante, generator, 

compresor- echipamente ce creează vibrații, pompe de beton, mașini de încărcare și alte utilaje 

grele cu diferită putere acustică, care pot perturba prin vibrații,  în general în timpul execuției 

lucrărilor de terasament. 
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Cel mai ridicat risc de perturbare prin zgomot se preconizează 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. În plus, utilajele și circulația autovehiculelor de construcții dau naștere la perturbații prin 

zgomot și vibrație, cu toate că se așteaptă o creștere a nivelului de zgomot cu un  impact este de 

scurtă durată, nesemnificativ așa că  în timpul activităților de construcție se vor respecta limitele 

nivelului de zgomot la limita amplasamentului, impuse de normativele în vigoare.  

 

Deoarece amplasamentul preconizat pentru construcția obiectului  se află la o distanță de minim 

1,5- 2km față de zona rezidenţială, a com. Stăuceni se preconizează că limitele nivelului de zgomot 

se vor încadra în normativele vizate, pentru perioada de zi de 55 dBA cu mici devieri. În timpul 

nopții nu se desfășoară activități de construcție. Pe parcursul construcției obiectului nu se prevede 

un impact negativ - semnificativ de emisii de zgomot. Un impact minim poate fi doar local și poate 

afecta doar fauna din cadrul amplasamentului, care nu este numeroasă și valoroasă.  

 

Aprecierea nivelului impactului de zgomot pot fi efectuate conform exigențelor normativului în 

construcții NCM E.04.02-2006: Protecția contra zgomotului, altor reguli și normative sanitare, 

aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, și anume: • NCM E.04.02-2006 (MSN 2.04-03-2005): 

Protecția contra zgomotului; • SN2.2.4/2.1.8.62-46. Normativ sanitar: Nivelele admisibile de 

zgomot la locurile de muncă, în încăperile clădirilor de trai și publice, și pe teritoriile populate;  

 

Sursele de zgomot, pentru perioada de construire a lacului de acumulare, sunt: 

- excavatoare; 

-  buldozere; 

- utilaje/scule pentru derocări mecanice; 

- autocamioane / basculante; 

- compactor; 

- macara; 

- pompe de apă.  

 

Acest utilaj va produce zgomot pe șantierul de construcție pe o perioadă scurtă de timp, fără un 

impact semnificativ asupra mediului.  

 

9.2.7 Impactul asupra biodiversității 

Ecosistemele terestre valoroase și vulnerabile, cu comunitățile lor de floră și faună în zona 

proiectului nu sunt,  și că impactul asupra florei și faunei de la construcțiile hidrotehnice va fi unul 

minim.  

În același timp, implementarea proiectului  poate duce la pierderea sau degradarea unor habitate, 

perturbarea unor habitate învecinate caracteristice speciilor sălbatice. 

Formele directe de impact asupra vegetației sunt: 

- îndepărtarea vegetației, incluzând tăierea tufărișului, acolo unde este el.; 

- utilizarea terenului pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții; 

- impact direct asupra plantelor și animalelor sălbatice, 
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Suplimentar, influențele negative asupra biodiversității mai pot provoca: zgomotul provocat de 

activitățile de construcție, circulația vehiculelor, etc; 

Este de remarcat că ca urmare a decopertării stratului de sol, va fi un  impact negativ, de la  

distrugerea totală a vizuinilor de mamifere, pasări de baltă, reptile, a cuiburilor si adăposturilor 

pentru insecte (efect direct). De exemplu vor fi distruse adăposturile subterane ale rozătoarelor, 

șoarecilor cu tot lanțul de galerii de comunicație dintre ele, pot fi puțin afectate pasările care 

cuibăresc pe sol, dar ținînd cont de lipsa arborilor pe acest teren impactul va fi minim. Insectele 

vor fi cele mai afectate deoarece pe lîngă distrugerea mediului lor natural, sunt distruse larvele si 

ouăle. Datorita faptului ca insectele sunt elemente nutritive pentru reptile și păsări, decopertarea 

înseamnă producerea unui efect indirect negativ asupra lanțului trofic respectiv.  Din speciile de 

animale se pot întâlni rar iepurele de câmp, fazanul comun, rozătoarele. 

Impact negativ 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 

seri ca măsuri de atenuare a impactului. 

9.2.8 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.    

 

Din  metodele și criteriile aplicate la evaluarea impactului au fost următoarele: 

- examinarea legislației naționale în domeniul protecției mediului și gestionării durabile a 

resurselor naturale, precum și a tratatelor internaționale în domeniul biodiversității, la care 

Republica Moldova este parte; 

- examinarea legislației specifice în domeniul silviculturii, conservării biodiversității, 

protecției și gestionării ariilor naturale protejate de stat,  precum și actelor normative care 

stabilesc mecanismul ce stă la baza utilizării raționale ale acestora; 

- examinarea documentației amenajamentelor silvice, elaborate prin respectarea prevederilor 

art. 73 alin. (1) al Codului silvic, pentru terenurile, gestionate de întreprinderile silvo-

cinegetică din zona, Consultări cu specialiști și experți în domeniul silviculturii, 

biodiversității și pedologiei; 

- examinarea surselor de internet naționale și internaționale în domeniul silviculturii, 

conservării biodiversității și ecosistemelor naturale, protecției și gestionării ariilor naturale 

protejate de stat, etc.; 

- vizite on-site; 

- alte acțiuni metodologice. 

Metodele de analiză a documentației de amenajare a pădurilor, au avut referință la:                -       

- cunoașterea structurii pădurilor și de descriere a ecosistemelor forestiere; 

- cercetarea stării arboretelor, gradului lor de degradare; 

- cercetarea biodiversității vegetale și animale. 

S-a făcut o analiză a terenului destinat construcției lacului și a altor construcții hidrotehnice 

planificate , în special a datelor privind:  

- identificarea destinației terenului, inclusiv cel Fondul Apelor; 
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- existența corpurilor de pădure din fondul forestier de stat sau din afara acestuia; 

- existenţa și/sau depărtarea de la zonele ariilor naturale protejate de stat; 

- estimarea tipurilor de ecosisteme și al peisajelor naturale valoroase: 

- analiza stării biodiversității, a obiectelor regnului animal și vegetal; 

Evaluarea patrimoniului natural și cultural. Pe parcursul elaborării documentației EIM au 

fost luate în calcul anumite principii utilizate la nivel internațional și aprobate în cadrul 

Conferinței Părților la Convenția privind diversitatea biologică (CDB), care stau la baza 

conservării biodiversității și dezvoltării durabile a sistemului socio-economic. Aspectele care s-

au luat în considerație pentru determinarea stării  peisajului din zona proiectului sînt:  

- diversitatea vizuală a peisajului; 

- principiul estetic al peisajului care stabilește valoarea acestuia ca fiind direct proporțională 

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

- existența în preajmă al corpurilor de pădure, ariilor naturale protejate; 

- existența monumentelor de arhitectură peisajeră sau cultural-istorică. 

 

TABELUL 13. PRINCIPALELE 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  

Modificarea peisajului la scară locală 

prin modificarea raportului dintre 

peisajul natural și cel antropica 

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  

 

Urmare a evaluării teritoriul amplasamentului s-a stabilit că terenul este liber de construcții și 

arbori. 

 

Peisajul nu va suferi modificări deoarece obiectul este amplasat în zona compatibilă acestor lucrări 

și se încadrează pe deplin în această zonă. De asemenea, în cursul deplasărilor pe teren în această 

zonă nu au fost remarcate obiective peisagistice sau culturale cu careva valoare arhitecturală. 

 

Principalele impacte prognozate la etapa de construcție a obiectului includ  perturbarea a 

habitatului păsărilor, rozătoarelor și insectelor, care sunt destul de rare pe acest amplasament.  De 

asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, secetă și  zgomot. Acest 

efect este unul  temporar.   

 

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.  
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9.2.9 Impactul socio-economic  

 

Efecte și variații specifice de gen în rândul populației nu sunt, schimbări demografice nu vor avea 

loc. Însă important pentru populație devine utilizarea rațională a terenului adiacent cartierului 

Ceucari, planificarea activităților de dezvoltare a acestui sector va influența pozitiv comunitatea 

din Chișinău și Stăuceni. 

 

După procesele de construcție a obiectivelor planificate, și amenajarea acestora zona respectivă va 

deveni mai atractivă pentru societate. Recreația populației din cartierul Ceucari și din alte zone ale 

orașului vor produce  efecte pozitive ale populației . 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. 
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9.2.10 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. Totuși, 

excavarea și alte activități de construcții pot conduce la descoperirea unor locuri noi cu valori 

arheologice (preistorice), paleontologice, istorice, religioase, sacre și naturale unice, cimitire 

izolate și locuri de înmormântare. Astfel, este necesară o procedură pentru a preveni deteriorarea 

obiectelor și locurilor descoperite accidental și pentru a permite luarea măsurilor corespunzătoare 

de către beneficiarul proiectului. În timp ce probabilitatea de a întâlni locuri nedescoperite și 

rămășițe umane în această zonă a proiectului este scăzută, scopul planului constă în asistarea în 

cazul în care se întâlnesc depozite sau rămășițe neașteptate, muncitorii var fi informați în mod 

corespunzător, pentru a fi vigilenți în detectarea, raportarea și prevenirea tulburării sau deteriorării 

obiectelor și locurilor de resurse culturale fizice. în mod specific, orice persoană care identifică un 

posibil astfel de loc va informa beneficiarul care, la rândul său, va contacta departamentul 

corespunzător pentru evaluarea potențialei descoperiri pentru a determina importanța acesteia.  

 

În cazul în care descoperirea este semnificativă din punct de vedere arheologic și cultural, se vor 

lua următoarele măsuri:  

a) În momentul identificării rămășițelor arheologice sau cultural suspectate, locația nu 

trebuie afectată. Astfel, operațiile vor înceta imediat în zona respectivă și se vor minimiza 

activitățile care creează afectarea solului în și în apropierea zonei respective; 

 b) Descoperirile vor fi raportare beneficiarului, care va contacta oficialii corespunzători a 

statului;  

c) Nu se va relua nici-o lucrare pe o rază de 30 de m de la locul descoperirii până la primirea 

unei directive corespunzătoare din partea autorităților corespunzătoare ale statului; 

 d) Măsurile de reducere a efectelor negative vor fi implicate pentru protejarea 

descoperirilor și pentru marcarea granițelor zonei;  

e) Accesul neautorizat în zonă va fi interzis. Toate fosilele, monedele, articolele valoroase 

sau antice și structurile și alte rămășițe sau articole de interes geologic și arheologic descoperite în 

timpul activităților proiectului vor fi plasate sub îngrijirea și autoritatea beneficiarul, care va lua 
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măsurile de precauție corespunzătoare pentru a preveni îndepărtarea sau deteriorarea de personal 

sau de alte persoane a oricăreia dintre aceste descoperiri și va notifica descoperirile cât mai repede 

posibil autorităților corespunzătoare ale statului. 

 

9.3 Impactul asupra mediului în faza de exploatare a construcțiilor hidrotehnice 
 

9.3.1 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 din autorizația de folosință specială a apelor.  

 

Utilizarea apei din lacul de acumulare pentru alte necesități nu se prevede, decât în scopuri de 

recreație, pescuitul și sportul amator. Accesul la adăparea animalelor domestice nu se prevede, 

deoarece amplasarea construcțiilor hidrotehnice este în extravilan de localitățile Stăuceni și 

Gratiești, iar terenurile din lunca r. Hulboaca nu se prevăd pentru pășunat. Ținînd cont de faptul 

că la construcția lacului nu va fi afectat 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. 

 

Pentru prevenirea poluării apelor de suprafață 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, se prevăd măsuri de protecție și anume:. Colectorul de canalizare se amplasează în 

două linii și incluse în manta  cu diametrul de 400 mm, iar pentru controlul posibilelor deversări 

din acesta, se prevăd  cămine de control, cu vane de reglare, care vor fi monitorizate.  

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.  

Este cunoscut faptul că lacurile artificiale duc la modificarea echilibrului creat în regimul apelor 

subterane. În cazul construcției lacului  acumulare antiviitură, apele subterane din zona limitrofă 

sunt de mică importanță. Acestea sunt cantonate în cea mai mare parte în depozitele deluviale ale 

versanților văii cu care vine în contact lacul și se caracterizează prin pânze discontinui de ape 

locale, alimentate în cea mai parte a anului din ploi și zăpezi, care în perioada caldă își micșorează 

considerabil debitul. Acestea se reprezintă  sub forma unor mici izvoare (3 izvoare în partea spre 

str. Doina) sau zone mlăștinoase, în partea de jos a barajului existent și în partea de mijloc a 

terenului planificat construcției. Ținînd cont de faptul că  resursele subterane de apă se află în  

depozite argiloase, aceasta nu vor fi afectate și posibila poluare nu va influența comportamentul 

apei subterane.  
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9.3.2 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 rigolelor apelor pluviale de pe versanți , în cazurile cînd aceste rigole 

pot fi încărcate  cu nămol.  

Alte riscuri ar putea fi de la deversări ale apelor uzate menajere, în cazurile de accidente, de rupere 

a colectorului existent de  ape uzate menajere, care va fi reamplasat sub barajul de protecție fără 

respectarea cerințelor normelor în construcție și actelor legislative în domeniul protecției mediului. 

Eroziuni de sol pot avea loc și în cazurile de deteriorare a terenurilor cu ierbare rară, cu fîșii de 

protecție,  care servesc tampon în calea apelor pluviale de pe versanți.  

Alte posibile  surse de impurificare a solului ar putea fi de la fundul lacului în timpul exploatării 

cu un eventual exces de furaje, dejecția peștilor, resturi menajere, care nimeresc în lac cu apele 

pluviale de pe versanți. Aici este vorba de substanțe organice cu un grad ridicat de 

biodegradabilitate și de produși de mineralizare aerobă și anaerobă din care se menționează săruri 

de amoniu, azotați, sulfați. Gradul de mineralizare poate fi stabilit prin determinarea încărcării 

organice CBO5 a nămolului. Nefiind vorba de substanțe toxice, viața peștilor nu este afectată direct 

de aceste impurificări, existând totuși un dezavantaj care poate apărea în timp, și anume, nămolul, 

prin conținutul lui în substanțe organice, este un consumator de oxigen dizolvat, fiind capabil de 

alterare a echilibrului de oxigen în apă, necesar pentru viața peștilor, totuși acest aspect nu va 

influența  simțitor concentrația oxigenului dizolvat în apă. Igienizarea completă a lacului  se va 

executa  în medie o data la 5 ani.  

Zona proiectului nu este înregistrată ca fiind contaminată cu substanțe chimice sau cu deșeuri 

periculoase.                                             

În general, surse de poluare a solului și subsolului în perioada de exploatare a construcțiilor 

hidrotehnice nu trebuie să existe. 

9.3.3 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.  

 9.3.4 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.  

Surse de zgomot și de vibrații sunt motoarele utilajelor și mijloacelor de transport care sunt folosite 

pe durata construcției lacului și care se încadrează în reglementările actuale ale directivelor 

europene.  Nivelul de zgomot produs de motoarele utilajelor și mijloacelor de transport va trebui 
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și este posibil să se încadreze în limita admisibilă de 60 dB pe perioada existenței organizării 

execuției. 

Impact negativ asupra mediului de la emisiile de zgomot nu va fi.  

9.3.5 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 păstra 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). După umplerea lacului și a 

condițiilor favorabile de exploatare a lui, speciile de pești care vor putea fi găsiți în lacul de 

acumulare sunt zglăvocul (Cottus gobio), păstrăvul (Salmo trutta lacustris), plătică (Abramis 

brama), babușca (Rutilus rutilus) care reprezintă pești dulcicoli de iaz pe larg răspândiți în apele 

stătătoare ale Republicii Moldova.  

Nu trebuie neglijat rolul fitoplanctonului în ecosistemul lacului de acumulare artificial creat prin 

excavare care să rețină apa, care este definit prin următoarele funcții: 

- producerea în cursul fotosintezei și eliberarea în mediu a unor mari cantități de oxigen; - 

consumul oxigenului solvit în apă prin respirație, proces care se face simțit în special 

noaptea și în condiții de “înflorire” a apei; 

- consumul unor substanțe nutritive și a unor microelemente din mediul acvatic, acumularea 

de substanțe și concentrarea lor în celulă;  

- transformarea substanțelor din materie anorganică în materie organică prin procesul de 

fotosinteză și reținerea în ecosistem (ca energie chimică) a unei părți din energia solară 

incidentă la suprafața lacului;  

- eliberarea în mediu a unor compuși organici rezultați din metabolismul celular;  

Multe alge planctonice reprezintă resurse trofice pentru diferiți consumatori. Prin depunerea pe 

fundul bazinului, algele planconice determină sustragerea temporară a unor nutrienți din masa 

apei, precum și accelerarea procesului de colmatare (umplerea sau înălțarea a fundului unui lac, 

prin depunerea materialului transportat de apele curgătoare, cum ar fi sedimente, aluviuni).  

Un fenomen biologic deosebit de pregnant, cu influențe multiple asupra calității apei și asupra 

sistemului ecologic în ansamblul său este “înflorirea apei”. Aceasta reprezintă, pe de o parte, 

rezultatul eutrofizării bazinului, iar pe de altă parte, creșterea temporară (adesea de mari proporții) 

a rolului algelor planconice în întregul ecosistem. 

9.3.6 Impactul 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  
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Fondului Apei. Ca rezultat al construcțiilor realizate obținem diversitatea vizuală a peisajului, 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 de-a lungul văii rîulețului, însă populația nu va fi 

afectată.                                                                                                                                                                             

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

esențiale ale peisajului, schimbările vor fi doar pozitive.  

9.3.7 Impactul socio-economic  

 

Exploatarea obiectivelor hidrotehnice va produce efecte pozitive asupra sectorului socio 

economic, care va include: 

- utilizarea rațională și după destinație a terenurilor; 

- crearea zonelor de agreement în sector; 

- protecția populației contra fenomenelor periculoase ale naturii- inundații;  

- protejarea bunurilor materiale de efecte distructive ale apelor de viitură. 

9.3.8 Impact asupra patrimoniului cultural  

Efecte negative asupra patrimoniului cultural de la construcția obiectivelor hidrotehnice lipsesc. 

Concluzii generale privind nivelul impactului de la realizarea proiectului 

 

În activitatea realizării proiectului  nu există surse 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. 

Componentele de mediu nu vor suferi modificări, doare vor fi îmbunătățite esențial de proiect.               

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

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

stării sanitare a teritoriului zonei de protecție și prevenirea poluării surselor de apăi; 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. De asemenea, locuitorilor li se aduce la cunoștință 

că aceste zone au un regim special de protecție. 

În zonele de protecție este interzis:  

- scăldatul; 

- spălatul hainelor; 

- adăparea vitelor și alte utilizări a apei care influențează calitatea apei.  

În limitele zonei de protecție, pe lîngă restricțiile specificate, sunt interzise: aratul, aplicarea 

îngrășămintelor, depozitarea haldelor ușor erodabile, pășunatul (cu excepția locurilor special 

amenajate pentru adăpare, daca este  cazul).Limita zonei de protecție, va fi  ocupată de arbori si 

arbuști.  
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10. Măsuri de atenuare a impactului  

10.1 Măsuri de atenuare a impactului 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 trebuie incluse în costurile de construcție în secțiunile 

respective din devizul de cheltuieli. 

 

10.1.1 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. 

TABELUL14. GESTIONAREA DEȘEURILOR PROVENITE ÎN FAZA DE CONSTRUCȚIE 

Deșeuri generate Măsuri de atenuare 

Lucrări 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..  

Activități de  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 

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. 
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Deșeuri generate Măsuri de atenuare 

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. 

 10.1.2 Măsuri de atenuare a impactului 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.  

 

Pentru a evita scurgerile accidentale și situațiile de urgenta înainte de a începe careva lucrări pe 

șantier se va implementa un plan pentru prevenirea situațiilor de urgenţă și pentru prevenirea 

poluării. Acesta va cuprinde instruirea muncitorilor privind gestionarea mașinilor, mecanismelor, 

utilajului pentru a asigură prevenirea poluării apelor de la acestea.   

 

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 spații special amenajate;  

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

scurgere a apelor; 

10.1.3 Măsuri de atenuare a impactului asupra aerului  

 

Sursele caracteristice acestei etape nu pot fi controlate prin instalații/sisteme pentru captarea și 

epurarea aerului poluat.  
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Măsurile specifice vor consta în următoarele acțiuni 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; 

- introducerea unor limite de viteză pentru vehiculele ca asigură transportarea deșeurilor, 

materialelor; 

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

10.1.4 Măsuri de atenuare a impactului 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; 



94 
 

- 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 obiectivele planificate se recomandă aplicarea unor 

măsuri simple antierozionale, cum ar fi înierbarea terasamentelor adiacente drumurilor unde este 

cazul.  

10.1.5 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.  

 

10.1.6 Măsuri de atenuare a impactului 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 Inspectoratul de Stat al Muncii, 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; 
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- 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.  

 

10.1.7 Măsuri de atenuare a impactului asupra mediului socio-economic  

 

Impacte negative asupra mediului socio-economic nu vor fi, deoarece activitatea obiectului nu va 

influența 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 

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. 

 

10.2 Măsuri de atenuare a posibilelor impacte asupra componentelor de mediu și  

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 
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acceptat, prin potențarea efectelor benefice, protejând 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. 

 

10.2.1 Măsuri de atenuare a impactului asupra apelor subterane și de suprafață/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 fîşiilor 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 și a propriului regulament; 

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

funcționare, conform Regulamentului aprobat prin HG 977 din 16-08-2016 și a propriului 

Regulament; 

- efectuarea lucrărilor de reparație cu antrenarea organizațiilor specializate; 

- executarea oportună a lucrărilor de amenajare a teritoriului; 

- executarea funcționării conform fișei  tehnice; 

- 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 și avertizarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat,  Agenția ”Apele 

Moldovei” ia legătura și comunică imediat cu autoritățile publice centrale și locale, 

Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Agenția Supraveghere Tehnică, 

autoritățile de protecție a mediului, privind modificările regimului de evacuare a apei în 

ordinea stabilită, precum și următoarele: 
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- 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 asupra 

lor de la funcționarea proiectului.  

10.2.2 Măsuri de atenuare a impactului asupra biodiversității  

 

În perioada de operare a obiectivelor hidrotehnice impact negativ asupra biodiversității nu va fi. 

Impactul asupra biodiversității va fi unul pozitiv. Se va reface vegetația,  cît mai mult posibil în 

zonele afectate, și protejarea florei prin amenajarea terenurilor din zona proiectului prin înverzirea 

zonei, sădirea tufișurilor de salcie, ierbarea, amenajarea  fîșiilor de protecție și întreținerea lor, 

respectarea regimului economic în zona de protecție a apelor. Fauna din zonă proiectului, lacul va 

fi populat de diferite specii de pești, care vor avea condiții favorabile de dezvoltare, vor avea 

adăpost păsările de baltă, diferite reptile și animale de apă. Acestea  vor crea și menține un 

ecosistem acvatic.     

             

 10.2.3 Măsuri de atenuare a impactului asupra mediului de la zgomotul obiectivelor proiectate 

Surse de zgomot în perioada de exploatare a obiectivelor hidrotehnice lipsesc. 

 

10.2.4 Măsuri de atenuare a impactului socio economic 

     

Impact negativ asupra societății din punct de vedere social și economic nu va fi. Proiectul are 

misiunea de a îmbunătăți starea socială, inclusiv economică prin măsuri de prevenire a 

fenomenelor periculoase cum sunt viiturile periculoase. În acest sens gestionarul Lacului Agenția 

”Apele Moldovei” în comun cu Agenția ”Supraveghere Tehnică”, Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului, alte organe de supraveghere și control , conform legislației  vor efectua monitorizarea 

stării tehnice a barajului, taluzurilor, colectorului, vor ține evidența nivelului apelor în perioadele 

cu ploi torențiale și vor comunica, vor informa populația despre măsurile întreprinse. Ei vor 

elabora în comun planuri de intervenție în cazurile de urgență neprevăzute. În același timp este de 

menționat, că calculele hidrologice efectuate, conform cărora vor fi construite obiectivele 

hidrotehnice  asigură evitarea acestor cazuri.  
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11. Plan de Management de Mediu 

 

Planul de Management  de Mediu, prezentat în tabelul de mai jos, descrie și activitățile ce trebuie 

considerate la etapa de proiectare tehnică. 
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TABELUL15. 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 fîşiilor 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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12. 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 (Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția Națională de Sănătate Publică, Agenția Chișinău 

a Inspectoratului pentru Protecția Mediului).  

 

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 16 Planul de Monitorizare a Mediului sunt descrise principalii componenți de 

mediu care necesită a fi monitorizați pe parcursul implementării proiectului.  
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TABELUL16 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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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 învățămînt, 

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. 
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14. Concluzii generale 
  

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 la etapa 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 urmează 

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

Condițiile de fond a stării componentelor de mediu,  înainte de începerea construirii vor constitui 

cadrul de referință la care se va compara datele obținute la diferite etape ale proiectului precum: 

construirea și gestionarea. Analiza comparativă a acestor seturi de date, va demonstra eficacitatea 

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

respectării cerințelor de protecție a mediului și implementarea măsurilor identificate 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.  

Beneficiarului proiectului va asigura că lucrările de construire sunt efectuate în conformitate cu cele 

mai bune practici disponibile. Generalizarea impacturilor eventuale ale proiectului  asupra aerului, 

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

obiectivelor hidrotehnice  prezentate în tabele denotă faptul că influență negativă asupra calității 

factorilor de mediu  și a calității vieții populației nu va avea loc. 

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 că                                                                                                                        

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

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. 
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Componentele de mediu; apele, solul, aerul, peisajul, landșaftul nu va suferi schimbări de la 

construcția obiectului. 

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 argumentare 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 inudațiilor, 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 în coordonare cu Apele Moldovei și  Comisia 

Situații Excepționale. Acestea vor fi elaborate stabilite după predarea obiectivelor hidrotehnice 

construite în gestiunea Apele Moldovei. 

Agenția ”Apele Moldovei”, organele Agenției de Supraveghere Tehnică  si ale Inspectoratului pentru 

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

respectării prevederilor proiectului, documentațiilor, avizelor si autorizațiilor emise pentru 

minimizarea impactului produs de accidente si de avarii prin măsuri planificate  de prevenire si 

management al situațiilor de urgență, cu referire la   combaterea poluărilor accidentale,  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 trebuise 

luate în considerare precum si la termenele cerute de legislația in vigoare. 
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Anexa nr. 1 Studiul prospecțiunilor geologice pentru sectorul Ceucari 

Anexa nr. 2 Calculele emisiilor de poluanți în aerul atmosferic 

Anexa nr. 3 Rezumat non tehnic 
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