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INTRODUCERE 

 
Una dintre consecințele încălzirii globale este creșterea frecventă a fenomenelor 

meteorologice extreme, cum ar fi seceta, ploile torențiale, inundațiile etc. În Republica Moldova, 

are loc o distribuție inegală a precipitațiilor, iar  alternarea secetei și ploilor torențiale reprezintă 

unul dintre cele mai semnificative dezastre naturale. 

Până în prezent, măsurile contra proceselor exogene au fost sub forma unor programe de 

susținere concepute pentru a oferi ajutor financiar sau alte tipuri de asistență - produse alimentare, 

hrană pentru animale, semințe de cultură, îngrășăminte. Astfel de acțiuni sunt de obicei măsuri 

pentru a minimaliza consecințele negative ca rezultat al manifestării fenomenelor meteorologice 

extreme.  Măsurile de acest tip includ implementarea sistemelor integrate de avertizare timpurie, 

îmbunătățirea rezilienței la schimbările climatice sezoniere, acordarea importanței sporite utilizării 

economice a apei, formarea  rezervelor de apă, îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de 

alimentare cu apă folosind resursele acvatice subterane  și  ridicarea nivelului de conștientizare a 

populației locale. 

Elaborarea planului de management al sub-bazinului Frumoasa - Crihana se bazează pe 

recomandările organizațiilor internaționale care lucrează în acest domeniu și pe instrucțiuni expuse 

în Regulamentul privind procedura de elaborare și de revizuire a Planului de gestionare a 

districtului bazinului hidrografic. 

Planul conține o descriere de ansamblu a sub-bazinului hidrografic Frumoasa - Crihana, ce 

include analiza caracteristicilor geografice, climatice, hidrologice, geomorfologice și ecologice. 

De asemene sunt evidențiate aspectele demografice, social-economice ale teritoriului sub-

bazinului și influența lor asupra stării resurselor de apă. Sunt analizate particularitățile utilizării 

resurselor de apă de suprafața și subterane, care în mare măsură influențează starea ecologică a 

sub-bazinului.  Lucrarea elucidează  de asemenea problemele metodologiei și infrastructurii de 

monitorizarea hidrologică. 

Importanța problemei necesită crearea unei metodologii și mecanisme pentru gestionarea 

sub-bazinelor hidrografice, se datorează în primul rând degradării lor intensive. Schemele de 

utilizare integrată și protecție a corpurilor de apă folosite astăzi și deja implementate pentru 

bazinele râurilor mari, de regulă, nu acoperă soluția problemelor râurilor mici. Dar fără râuri mici, 

după cum știți, nu există râuri mari. Planurile de management a bazinelor hidrografice includ și 

activități pe râuri mici, acestea, de regulă, se referă la rezolvarea problemelor cu impact negativ 

asupra apei, iar problemele îmbunătățirii stării ecologice practic nu sunt luate în considerare. În 

afara de asta, includerea măsurilor de  management a râurilor mici în planurile de  management a 

bazinelor hidrografice nu are nici o bază sistemică care nu va putea permite soluționarea pas cu 

pas a problemelor locale individuale, ci pentru a asigura reabilitarea planificată cuprinzătoare și 

funcționarea durabilă a sub-bazinului hidrografic. 

Nucleul planului constituie  Programul de Măsuri  care  are  drept scop asigurarea 

obiectivilor de mediu, stabilite pentru toate  corpurile de apă (CA). Programul de Măsuri se 

bazează pe analiza principalelor presiuni și impactul acestora asupra corpurilor de apă. Potrivit 

DCA au fost identificat trei tipuri importante de presiuni: poluarea din surse punctiforme; poluarea 

din surse difuze și modificările hidro-morfologice. Planul de măsuri include: 

 măsuri pentru restabilirea regimului hidrologic al corpurilor de apă, 

 restabilirea proceselor din albie, 

 măsuri pentru îmbunătățirea calității apei din corpurile de apă pentru gestionarea 

surselor de poluare,  

 măsuri de protecție a mediului în zona sub-bazinului hidrografic, măsuri de optimizare 

a infrastructurii hidraulice din sub-bazinul hidrografic, 

 măsuri pentru a asigura utilizarea durabilă a apei, măsuri de prevenire a impactului 

negativ al apei, 

 măsuri care vizează restabilirea biodiversității și restabilirea productivității peștilor în 

corpurile de apă de importanță piscicolă. 
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1. CARACTERISTICA GENERALĂ A SUB-BAZINULUI HIDROGRAFIC 

FRUMOASA - CRIHANA 

Sub-bazinul hidrografic Frumoasa-Crihana face parte din bazinul hidrografic Prut și este 

situat în partea de Sud a Republicii Moldova, în  zona Prutului Inferior, are suprafața de 441,839 

km2 parțial ocupând  teritoriul a 15 localităţi o. Cahul, s. Cotihana,  s. Andrușul de Sus, s. 

Andrușul de Jos, s. Roșu, s. Crihana Veche, Manta, s. Pașcani, s. Vadul lui Isac, s. Colibaș, s. 

Brînza, s. Văleni, s. Slobozia Mare, s. Cîșlița Prut și s. Giurgiulești  cu 76630 locuitori. Sub-

bazinul hidrografic are următoarele vecinătăţi:  la Nord, sub-bazinul hidrografic Larga și la Est, 

sub-bazinul hidrografic Cahul. 

Lungimea SBH este 61,84 km, și lățimea medie 7,15 km. Limitele teritoriale ale sub-

bazinul se sprijină pe forme de relief naturale evidente, în marea parte  limita servește râul Prut. 

Repartiţia administrativă a SBHFC este următoarea: Andrușul de Jos -  2 962,2 ha; (7%);  

Andrușul de Sus - 1 616,1 ha; (4%);  Brînza -  1 285,9 ha; (3%);  Cahul - 2 432,9 ha; (5%);  Cîșlița 

Prut - 1 591,0 ha; (4%);  Colibaș - 3 846,0 ha; (9%);  Crihana Veche - 8 218,8 ha; (18%);  

Giurgiulești - 1 813,3 ha; (4%);  Manta - 4 891,2 ha; (11%);  Roșu - 5 019,9 ha; (11%); Slobozia 

Mare - 5 568,8 ha; (13%); Vadul lui Isac  - 2 217,0 ha; (5%); Văleni - 2 720,8 ha; (6%). 

Debitul anual aproximativ din sub-bazinul Frumoasa-Crihana este de 2769000 m3. 
 

1.1. Caracteristicile fizice ale mediului înconjurător 
Clima 

Teritoriul sub-bazinul hidrografic Frumoasa-Crihana se încadrează zonal prin poziţia sa în 

sectorul de climă continental moderată. Clima acestui raion, conform datelor preluate de la Birou 

Național de Statistică, se caracterizează prin următorii indici:  

Valoarea medie a precipitaţiilor atmosferice înregistrează anual (2002-2019)  în medie 502 

mm, în unii ani mai secetoşi poate atinge şi nivelul de 307 mm  (2003). Grosimea stratului de 

zăpadă variază în medie de la 5 cm până la 50 cm.  

Temperaturile medii anuale ale aerului sunt pozitive şi variază de la 10,3°C până la 12,6° C,   

având   media  anuală   (2002 - 2019) 11,4°C. Suma temperaturilor este de 3100-3350°C, iar durata 

perioadei de vegetaţie 179-187 de zile. 

Viteza vânturilor se intensifică pe teritorii deschise şi pe versanţi, unde atinge 5,5-6,2 m/s, 

iar în luncă scade până la 2,1 m/s, pe toată zona se înregistrează anual (2002-2019)   

în medie 3,3 m/s.  

La factorii limitativi pentru SBHFC pot fi atribuite secete, fiind frecvente, şi pot avea în 

medie câte 30-50 de zile însoțite de temperaturi foarte ridicate (uneori de peste +40oC). În 

perioada de vegetaţie cantitatea de precipitaţii medie este de 230-250 mm (2009). 

Structura geologică și geomorfologia 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul ocupat de sub-bazinul hidrografic Frumoasa-

Crihana aparţine raionului  geomorfologic „Câmpia Prutului Inferior”, caracteristic prin prezenţa 

dealurilor joase, alternate cu platouri mici care se coboară spre lunca Prutului. Unitatea 

geomorfologică predominantă este versantul urmat de luncă joasă. Altitudinea terenului variază 

între limitele 1 m şi 224 m. Expoziţia generală determinată este  însorită (S; SV) (45%) şi parţial 

însorită (V; SE) sau E; NV) (46%) şi umbrită (N,NE) (9%). Relieful este dominat de vâlcele şi 

hârtoape cu diferite forme şi sunt supuse adesea proceselor erozionale de alunecare şi surpare 

caracteristic zonelor de baltă. Densitatea medie a reţelei râurilor mici în vecinătatea SBH este de 

0,1-0,2 km/km2. Indicii medii a suprafeţelor supuse proceselor geologice exogene în regiune sunt 

estimate la nivel de cca 0,5 ha/km2. 

Din punct de vedere pedogeografic SBHFC conform clasificării (Ursu A. 2010), aparţine 

districtului 7: Districtul ciornoziomurilor carbonatice şi tipice slab humifere a stepei Câmpiei 

Sudbasarabene. În suprafaţa studiată principalele grupe de roci sub formă de depozite sunt:  



6 
 

depozitele loessoide lutoase; depozitele terţiare nisipoase şi luto-nisipoase; deluviunile de pantă şi 

vâlcea. 

Solurile 

În cadrul teritoriului sub-bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana s-a constatat prezența a 

șase tipuri de sol: cernoziom, sol cernoziomoid, sol aluvial, sol aluvial mlăștinos, sol deteriorat și 

sol deluvial.  

Solurile aluviale ocupă suprafața de 5296,6 ha (12%), mai ales în lunca Prutului și prezintă 

următoarea succesiune de orizonturi pe profil: Ao – C. Am este mai gros de 20 cm, este bine 

conturat cu stratificaţii mai puţin evidente. 

Sol aluvial mlăștinos ocupă suprafața de 11711,8 ha (26%), se regăsește pe terasă de lunca 

cu vegetație naturală. Adâncimea apelor freatice – 3m. Conținutul de humus este scăzut  în 

orizontul de mijlociu și inferior și mai bogate în orizont superior 4,85%. 

Solul cernoziomoid ocupă suprafața de 270,3 ha (1%), care se formează pe terenurile unde 

periodic sau permanent persistă un surplus de umezeală.  

Sol deteriorat ocupă suprafața de 64,8 ha și se întâlnește în apropiere satelor Văleni și 

Vadul lui Isac. 

Solurile deluviale ocupă suprafața de 1401,4 ha (3%) și se formează la bazele versanților și 

în văi pe contul materialului erodat de pe pante și depus fără selectări esențiale.  

Cernoziomurile ocupă suprafața de 20139,1 ha (46%) și se formează în condiţii xerofile, 

sunt soluri cu troficitate potenţială ridicată, slab alcaline, moderat bogate în humus, azot şi fosfor. 

 

1.2. Resursele de apă  

Apele de suprafața 

Conform prevederilor legale din Republica Moldova, râuri și pâraie se consideră toți 

curenții de apă, care curg mai mult de 6 luni pe an în albia pe care și-au format-o de la izvor până 

la vărsare, cu excepția izvoarelor de pe pante. Prezența apei pe parcursul anului în râurile SBHFC, 

fără izvoare permanente, este dependentă de cantitatea precipitațiilor medii anuale.  
Suprafața totală a sub-bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana este de aproximativ 442 

km2.  Rețeaua hidrologică este formată din râuri mici și pâraie (pluviale), lacurile Prutului de Jos 

și r. Prut. Unul din râulețele cu debit permanent identificat în timpul expediției din noiembrie 2020 

a fost r. Frumoasa. Râulețul parcurge o lungime de aproximativ de 8 km ce întretaie mun. Cahul, 

care pornește din fondul forestier de la 3 izvoare permanente din partea nord estică a municipiului 

și este alimentat pe cursul albiei de 4 afluenți (identificați). Debitul r. Frumoasa este reglat de 

barajul lacului Frumoasa din mun. Cahul, formând o suprafață de 8,0 ha a oglinzii de apă. 

Lungimile albiei râulețelor și suprafețele ochiului de apă aproximative din rețeaua hidrologică a 

SBH Frumoasa-Crihana în timpul anului cu cantități medii de precipitații variază între de la 1,3 

până la 16,3 km.  Râulețul Andrieș își are originea în partea de sud a satului Andrușul de Sus și 

curge prin sat  Andrușul de Jos și se revarsă în sistemul de canale de irigare. Râulețul Roșu se 

începe în partea  nordică a satului Roșu și curge prin sat  și se revarsă în sistemul de canale de 

irigare. În satul Cotihana își e începutul râulețul Cotihana, care curge prin sat, trece pe margina 

orașului Cahul  și se revarsă în sistemul de canale de irigare.  Râulețul Crihana se începe în satului 

Crihana Veche și curge prin sat  dupa ce se revarsă în iazurile de acumulare Cahul. 

La fel pe teritoriul SBH Frumoasa-Crihana  se regăsesc și bazine acvatice cu apa 

stătătoare: lacul Beleu, lacuri Manta care este format din 3 lacuri: Badelnic, Dracele, Rotunda și 

câteva iazuri artificiale cum ar fi ferma piscicolă Cahul, iazul Frumoasa din o. Cahul și iazul din 

satul Roșu. 

Apele subterane  

În cadrul SBH Frumoasa - Crihana apele subterane reprezintă principala sursă de alimentare 

cu apă potabilă. Teritoriul sub-bazinului cuprinde 5 complexe acvifere de ape subterană, doar 

numai unul singur orizont acvifer  (N2p) este monitorizat prin 2 sonde de observații (nr.33/32). 

Practic toate orizonturile şi complexele acvifere pot fi clasificate ca având o stare calitativă bună.  
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Tabelul 1.2.1.  

Caracteristica corpurilor de apă subterană (CASb) în limitele  

SBH Frumoasa-Crihana 
 

Nr. 
Denumirea 

CASb 

Clasificarea corpurilor de apă subterană: 

Debitul sondelor,  l/s 
Rezervele de apă 

Aria 

(km2) Minimum Maximum Medium 

1. aA3 0,003  0,5 0,2515 Descendent, fluctuaţii sezoniere 190,8 

2. N1S3-m 0,83 1,94 1,385 Descendent, fluctuații sezoniere 441,84 

3. N1S2 0,1 10,0 5,05 Descendent, fluctuații sezoniere 245,3 

4. N2-A1+2 0,001 0,4 0,2005 Descendent, fluctuații sezoniere 278,7 

5. N2p 1,1 7,6 4,35 Descendent, fluctuații sezoniere 386,6 
Sursa: rapoartele  anuale ale AGRM 

Identificarea corpurilor de apă și aprecierea resurselor de apă 

Pentru evaluarea stării ecologice a apelor de suprafață, planificării și punerii în  aplicare a 

programului de măsuri, râurile au fost împărțite în corpuri de apă de suprafață (CA). Potrivit 

Articolului 2, Directivei Cadru a Apelor (DCA) „Corp de apă de suprafață înseamnă o parte 

distinctă și semnificativă a unei ape de suprafață, cum ar fi un lac, un rezervor, un curs de apă, râu 

sau canal, o parte a unui curent de apă, râu sau canal, o apă de tranziție sau un segment din apele 

de coastă. 

Procesul de delimitare a corpurilor de apă de suprafață și cele subterane, din cadrul 

bazinului râului Prut (inclusiv și sub-bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana), a fost efectuat în 

anul 2013, în cadrul proiectului EPIRB. Astfel, delimitarea, atât pentru apele de suprafață, cât și 

cele subterane, a fost preluată din acest proiect. Procesul de delimitare a inclus câteva etape, 

conform unor parametri și criterii prestabiliți. 

Corpurile de apă de suprafață  

Aprecierea resurselor de apă ale corpurilor de apă-râuri a fost efectuată utilizând metode 

directe precum și indirecte descrise în cadrul documentelor normative naționale. În cadrul sub-

bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana a fost delimitate 5 corpuri de apă-râu  și 4 corpuri de apă-

lac. Restul râurilor din SBH Frumoasa-Crihana sunt pluviali și nu au un debit constant, ceea ce 

face imposibilă monitorizarea stare lor calitativă și cantitativă. Din cauza lipsei datelor  

monitorizării cantității și calităţii apelor, și dat fiind faptul că corpurile de apă nu pot fi corelate 

rezonabil cu posturi de monitorizare din apropiere, acesta se  clasifică ca corpurilor de apă 

provizorii. 
Tabelul 1.2.2.  

Caracteristica râurilor mici din SBH Frumoasa-Crihana 
 

Nr. Denumirea 
Localitate 

intersectată 

Debit, 

l/s 

Lungimea, 

km 
ID 

Cod sub-

bazinal 
1 Andrieș Andrușul de Jos 0,69 7,5 155 MD1101 

2 Roșu Roșu 0,27 2,22 15 MD1101 

3 Cotihana Cotihana 23,47 8,45 16 MD1101 

4 Frumoasa Cahul 59,35 7,7 14 MD1101 

5 Crihana Crihana veche 0,86 7,91 249 MD1101 

6 Baraghina Manta provizorii 13,15 4022 MD1101 

7 Ne denumit Vadul lui Isac provizorii 5,54 248 MD1101 

8 Ne denumit Colibași provizorii 8,52 247 MD1101 

9 Habzau 
Brînza 

provizorii 5,05 246 MD1101 

10 Ne denumit provizorii 2,6 208 MD1101 

11 Ne denumit 
Văleni 

provizorii 2,28 234 MD1101 

12 Ne denumit provizorii 2,95 245 MD1101 

13 Tatarca Slobozia Mare provizorii 16,32 233 MD1101 

14 Ne denumit Cîșlița Prut provizorii 4,62 232 MD1101 

15 Ne denumit Giurgiulești provizorii 1,27 10748 MD1101 
Sursa: Calculate de autori în baza datelor de monitoring 
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Suprafața SBHFC cuprinde și corpurile de apă-lacuri de origine naturală. Cel mai mare 

dintre lacuri din Republica Moldova fiind considerat lacul Beleu. Suprafața acestuia este de 8,5 

km2 (anul 2016), a oglinzii apei de 6,26 km2, iar volumul apei constituie 8,39•106 m3. Sistemul de 

lacuri Manta cu suprafața totală de 6,5 km², este format din 3 lacuri naturale, identificate ca 

corpuri de apă separate: Badelnic, Dracele, Rotunda. În prezent, adâncimea maximă a apei ajunge 

până la 2,8 m.  

Corpurile de apă subterană 

În materialul ce urmează, sunt caracterizate doar acviferele cu debite ce depășesc 10 m3/zi. 

Majoritatea acestor orizonturi sunt exploatate în scopul alimentării centralizate cu apă a populației 

Cele mai productive sunt orizonturile acvifere Ponțian și Sarmațian mediu.  

În rezultatul analizării datelor hidrogeologice, geologice și hidrochimice în limitele sub-

bazinul hidrografic Frumoasa - Crihana au fost evidențiate următoarele complexe acvifere: 

1. Orizontul acvifer aluvial-deluvial a,adA3, holocen 

Adâncimea până la orizontul acvifer variază de la 2-3 m până la 15-20 m. Debitul sondelor 

variază de la 0,003 până la 0,3 l/s, ale izvoarelor de la 0,01 la 0,2 l/s. Debitul izvoarelor variază 

între 0,01 și 0,2 l/s, debitul fântânilor 0,005-0,5 l/s, debitul sondelor 0,05-0,03 l/s. Compoziția 

chimică a apelor subterane din orizontul acvifer aluvial contemporan este foarte variată. Ionii 

predominanți sunt hidrocarbonat de calciu și sulfat de calciu, cu mineralizare de 1-3 g/l. 

2. Complexul acvifer Sarmațian superior-meoțian – N1s3+m 

Complexul acvifer Sarmațian superior-meoțian (N1s3-m) este doar parțial exploatat pentru 

captarea apelor subterane. Grosimea strațelor acvifere este de 4-5 m. Debitul sondelor variază între 

3 și 7 m3/oră, debitul specific – 0,01 - 0,5 l/s.. În preajma văii râului Prut, debitul sondelor crește 

până la 10 m3/oră cu scăderea nivelului până la 30 m. 

3. Orizontul acvifer Sarmațian Mediu (Congerian) – N1s2 

Adâncimea orizontului acvifer variază în dependență de relief și variază de la 1,5 m până la 

100 m. Debitul corpului de apă sarmațianul mediu variază între 0,1-10 l/s,  

4. Complexul acvifer al pliocen-pleistocenului aN2-aA1+2 

Adâncimea de deschidere a apelor acestui complex variază între 0-38 m, în mediu 2,0-8,0 

m.  Apele subterane sunt, în general, fără presiune, și pe alocuri valoarea presiunii atinge 0,5-3,0 

m. Debitul izvoarelor nu depășește 0,5 l/s, mai des întâlnim 0,05-0,1 l/s. debitul fântânilor variază 

în limitele 0,005-0,4 l/s, debitul sondelor 0,001-0,4 l/s. 

5.  Orizontul acvifer Ponțian – N2p 

Adâncimea până la orizontul acvifer depinde de relief și variază de la 2 m până la 125 m. 

Debitul sondelor variază de la 1,1 până la 2,3 l/s, crescând la sud până la 3,7-7,6 l/s. Orizontul 

acvifer conține ape dulci cu mineralizarea mai mică de 1 g/l. 

 

1.3. Caracteristicile biologice 
 

Flora 

Condiţiile climatice în cadrul SBHFC sunt specifice şi diferite având în vedere poziţia ei 

geografică, relieful, covorul vegetal, prezenţa lacului Beleu,  și Manta. Vegetaţia teritoriului sub-

bazinului este reprezentată de o varietate mare de specii şi comunităţi de plante vasculare, în 

special higrofite şi hidrofite. Pe teritoriul studiat au fost evidențiate 310 specii de plante vasculare 

care aparțin la 194 de genuri si 64 de familii. Cele mai numeroase familii sunt Asteraceae - 43 de 

specii, Poaceae - 34 specii, Lamiaceae - 21 specii, Fabaceae - 18 specii, Cyperaceae - 13 specii, 

Apiaceae- 12 specii, alte familii sunt reprezentate de un număr mai mic de specii. 

Speciile rare de plante 

Pe teritoriul SBHFC au fost atestate 15 specii de plante rare: o specie de arbore (Frasin 

pufos -Fraxinus pallisiae), două specii de arbuști (Cruşin - Frangula alnus, Călin - Viburnum 

opulus), 2 specii de liane (Viţă de pădure - Vitis sylvestris, Viţă albă - Climatis vitalba ) și 10 

specii de plante ierboase (Rogoz - Carex pendula, Ghinţură - Gentiana cruciara, Răchitan - 

Lythrum salicaria, Nufăr alb - Nymphaea alba, Plutică - Nymphoides peltata, Broscăriţă - 
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Potamogeton lucens, Săgeata apei - Sagittaria sagittifolia, Peştişoară - Salvinia natans, Ferigă de 

baltă - Thelypteris palustris, Cornaci - Trapa natans), ceea ce constituie 5% din compoziția 

floristică a sub-bazinului.  

Fauna  

Diversitatea faunei pe teritoriul sub-bazinului Frumoasa-Crihana include mamifere, păsări, 

reptile, amfibieni, pești, şi constituie 285 de specii. Cea mai numeroasă clasă de animale 

vertebrate este cea a păsărilor, care numără circa 192 specii sau 68,1% din numărul de specii. 

Dintre mamifere au fost înregistrate 

40 de specii sau 54,8 % din numărul 

total de specii din Republică. 

Reptilele sunt prezentate cu 7 specii 

sau 50% din numărul total de specii 

de reptilei din Republică, iar 

amfibienii 9 specii de amfibieni sau 

69,2% din numărul de specii din 

Republică. Ihtiofauna este constituită 

din 27 de specii care, în cea mai mare 

parte, sosesc din Dunăre şi Prut în 

perioada de reproducere. Nevertebrate 

din regiunea dată sunt foarte puțin  studiate și datorită faptului dat  au fost depistate  în mărimea 

de 10 specii. 

Speciile rare de animale și păsări 

Ecosistemele din această zonă sunt apreciate ca cele mai importante zone umede din 

Republica Moldova. 

 Din 40 specii de mamifere, dintre care 16 specii sunt destul de rare.  

Păsările au fost și rămân principală grupă sistematică valoroasă din acest teritoriu SBHFC. 

Atenția de bază, este orientată spre cele 34 de specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova 

(2015), multe dintre ele regăsindu-se și pe listele altor tratate internaționale privind conservarea 

biodiversității. 

Amfibienii și reptilele sunt printre cele mai amenințate cu dispariția organisme la nivel 

mondial. Dintre cele 9 specii – 5 sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015). 

Diversitatea reptilelor din SBHFC constituie 7 specii,  iar trei dintre acestea sunt incluse în 

Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015).  

Majoritatea covârșitoare a celor 27 specii descrise (Postolache, Munteanu, 2012) nu sunt 

amenințate cu dispariția, în Cartea Roșie a Republicii Moldova regăsindu-se doar 2 specii. 

Conform datelor cuprinse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015), în habitatele din 

aria SBHFC pot fi întâlnite 9 specii valoroase de nevertebrate, care sunt catalogate ca: vulnerabile 

(VU) – 8 specii și critic periclitate (CR) – o specie. 

 

1.4. Caracteristica pădurilor 
 

Pe porţiunea de sud-est a Moldovei unde este amplasat teritoriul  sub-bazinului Frumoasa-

Crihana, gradul de împădurire a teritoriul este de cca. 10,4%. Suprafaţa totală a terenurilor din 

fondul forestier teritoriului sub-bazinului ocupă 6352,2 ha, (14,4%),  dintre acestea 5430,5 ha., 

aflate in gospodărirea ocolului silvic Slobozia  (1809,75ha), UP-II Manta-V  (1867,5ha) și 

Rezervaţiei naturale „Prutul de Jos” (1753,0 ha). Fondul silvic, amplasat in gestiunea autorităţilor 

locale cuprinde 921,9 ha, din care 261,8 ha sunt fâșii forestiere de protecție.   

Din  suprafaţa totală a SBHFC, terenuri destinate împăduririi  (clasă de regenerare)  

constituie – 336,8 ha. Suprafaţa apelor care fac parte a fondului forestier este de 739,6 ha., din  

care  lacului Beleu împreună cu gârlele de intrare şi de evacuare a apei din cadrul rezervaţiei 

deţine o suprafaţă de 700,8 ha. 

Figura 1.2.2.1. Structura complexului faunistic 
Sursa:  Rezrvația Prutul de Jos, Gh. Postolache 

67,4%
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O altă parte a fondului forestier a sub-bazinului este compusă din suprafeţe acoperite cu 

vegetaţie specifică de baltă (stufărişuri, păpurişuri etc.) fiind formate din terenuri neproductive 

(611,4 ha și 50,6 ha), care constituie râpi.  Aceste suprafeţe sunt inapte vegetaţiei forestiere. 
Tabelul 1.2.3.1. 

Suprafaţa  pe categorii de folosință forestieră 

Categoria de folosință Suprafața, 

ha 

Ponderea, 

% 

A Păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi 4614,0 73 

A.2. Păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi pentru 

care nu se reglementează recoltarea de produse principale 

4614,0 73 

A.2.1. Păduri, inclusiv plantaţii cu reuşita definitivă 3402,9 68 

A.2.2. Terenuri împădurite pe cale naturală ori prin plantații, care nu au 

realizat încă reușita definitivă 

311,1 5 

A.2.4. Poieni sau goluri destinate împăduririi 174,5 3 

A.2.5. Terenuri degradate destinate împăduririi 162,3 2 

B Terenuri afectate gospodăririi pădurilor 739,6 12 

B.9. Ape care fac parte din fondul forestier (T) 739,6 12 

C Terenuri neproductive: sărături, mlaştini, stufărișuri.. (N) 662,0 10 

Total rezervație 6352,2 100 
      Sursa: Amenajamentele entităților silvice 

Fondul forestier al SBHFC însumează suprafaţa de 6352,4 ha,  din care cea ocupată de 

păduri şi terenuri destinate împăduririi constituie 4614,0 ha (73%). 

Fondul de protecţie este constituit din păduri, toate încadrate în grupa I-a ,,Păduri cu funcţii 

speciale de protecţie supuse regimului de ocrotire integrală a naturii”. 

Se pot face următoarele concluzii şi constatări despre structura fondului forestier:  volumul 

lemnos total este de 177967m3, corespunzător unui volum mediu la hectar de 39,8 m3, realizat la 

vârsta medie de 22 ani, cu o clasă de producţie medie 4,2, şi o consistenţă medie 0,67; 

Actuala stare de sănătate a pădurilor din deal reflectă gradul de instabilitate a ecosistemelor 

forestiere, determinat de numeroşi factori naturali, dar şi de modul de gospodărire a pădurilor.  

 

1.5. Caracteristica păşunilor  

 

Pe teritoriul  sub-bazinului Frumoasa-Crihana pășunile dețin peste 8% din suprafața totală. 

În general, ele apar sub formă de fâșii în luncile  râurilor. 

In prezent majoritatea păşunilor de luncă sunt reprezentate de comunităţi cu un set 

simplificat de specii, rezistente la influenţa păşunatului, deseori conţin şi plante necomestibile şi 

puţin comestibile, doar pe alocuri în sectoarele cele mai puţin accesibile pentru păşunat s-au 

păstrat fragmente mici de comunităţi de luncă după compoziţia speciilor şi structură apropiate  de 

cele primare. 
 Tabelul 1.2.4.1. 

Distribuirea fondului de pășune pe primării 
 

 

№ Primăria Suprafața, ha % № Primăria Suprafața, ha % 

1 Andrușul de Jos 221,19 6 8 Giurgiulești 311,68 9 

2 Andrușul de Sus 114,23 3 9 Manta 265,11 8 

3 Brînza 155,5 4 10 Roșu 104,04 3 

4 Cahul 114,04 3 11 Slobozia Mare 749,64 21 

5 Cîșlița Prut 366,83 10 12 Vadul lui Isac   102,57 3 

6 Colibaș 484,35 14 13 Văleni 305,8 9 

7 Crihana Veche 238,54 7     

Total 3533,52 100 
Sursa: rapoartele GIZ, calcurile autorilor 
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2. ESTIMARA PRESIUNILOR  SEMNIFICATIVE ȘI A IMPACTULUI 

2.1. Tipuri de presiuni  

Aprecierea presiunilor antropice și impactul acestora asupra corpurilor de apă a fost 

realizată cu scopul de a evalua starea corpurilor de apă și de a identifica pe acelea, care se găsesc 

la riscul neatingerii obiectivelor DCA și a inclus următoarele etape de bază: identificarea modului 

de utilizare a apelor și a presiunilor aferente și evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu.  

 

 

 

 

 

 

Categoriile de presiuni semnificative considerate pentru aprecierea impactului antropic  și 

a riscului de neatingerea a obiectivelor de mediu sunt:  poluarea cu substanțe organice;  poluarea 

cu nutrienți; poluarea cu substanțe periculoase; alterări hidromorfologice. 

Pentru evaluarea presiunilor antropice și a impactului acestora la nivelul corpurilor de apă 

sunt realizate următoarele etape importante: identificarea principalelor activități și presiuni 

antropice; identificarea presiunilor semnificative; evaluarea impactului acestora;  identificarea 

corpurilor de apă aflate la riscul neatingerii obiectivelor de mediu. 

 

2.1.1. Sursele de poluare punctiformă 
 

Populație  și demografia  

Numărul populației din cadrul sub-bazinului Frumoasa - Crihana este de 76630 locuitori 

sau 2,2 % din populația totală a Republicii Moldova. Suprafața bazinului reprezintă o regiune 

tipic agrară, în care ponderea populației  rurale constituie 53% din numărul total al populației. Pe 

parcursul ultimilor 20 de ani, populația din regiune s-a redus cu circa 8270 oameni.   

Din cauza dimensiunilor mici ale CAR-uri și numărului mare al populației, presiunea 

asupra  râurilor mici se consideră a fi mare. În mediu, numărul populației din cadrul sub-bazinului 

Frumoasa - Crihana echivalează cu 5895 de locuitori (113 locuitori/km2). În cadrul bazinului, rata 

natalității constituie 10,5%, valoare stabilă din anul 2016. 
Tabelul 2.1.1.1. 

Numărul locuitorilor pe primării 
 

№ Primăria Populație Om/km2 № Primăria Populație Om/km2 

1 Andrușul de Jos 1 975 56,7 8 Giurgiulești 3 012 63,5 
2 Andrușul de Sus 1 574 50,1 9 Manta 3 580 61,1 
3 Brînza 2 507 79,3 10 Roșu 3 082 61,3 
4 Cahul 37 219 1129,2 11 Slobozia Mare 5 875 54,1 
5 Cîșlița Prut 1 290 37,7 12 Vadul lui Isac   3 173 73,1 
6 Colibaș 5 897 85,5 13 Văleni 3 067 62,1 
7 Crihana Veche 4 379 51,4     

Medie 76 630 113,2 
Sursa: rapoartele GIZ, calcurile autorilor 

 

Industria 

Complexul industrial existent încadrat în structura administrativ-teritorial face parte din 

pilonii principali a infrastructurii teritoriului studiat și constituie 5-10% din potenţialul economic 

al Republicii Moldova. 

Actualmente sistemul industrial de producere încadrează activități de fabricare  peste 80 de 

întreprinderi industriale de diferite domenii, amplasate în intravilanul or. Cahul. 

Impactul antropic 

Modificări ale regimului 

hidrologic al corpului de apă. 
 

          Modificări ale caracteristicilor 

calitative ale corpului de apă. 
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Mediul rural  este slab dezvoltat în activităţi de producere, principalele sunt: 2   fabrici de 

vin –"Mărgăritar" din s. Colibaşi; "Podgoria Dunării" din or. Cahul, și 4 cariere de extragere a 

materialelor de construcţie în satele - Andruşul de Jos (argilă), Andruşul de Sus (nisip), Crihana 

Veche (nisip), Slobozia Mare (nisip). Zăcământul de țiței din Văleni, tot în această zonă, există 4 

zăcăminte de cărbune brun, doar ele nu reprezintă valoare industrială. 

Deșeurile (gunoiștile) și depozite de substanțe chimice 

În cadrul sub-bazinului hidrografic Frumoasa – Crihana responsabilitatea de  

managementul și evacuare deşeurilor revine administratorilor publice locale ori întreprinderilor 

municipale dacă ele sunt organizate.  

Pe teritoriul SBHFC sunt 

organizate 45 de gunoiști, 30 din care 

sunt neautorizate. Numărul depozitelor 

existente se reduce de la an la an, iar 

autorizații pentru deschiderea unor noi 

depozite locale nu se mai eliberează. 

Există o corelație directă între volumul 

deșeurilor depozitate și gradul de 

poluare a apelor cu nitrați.  

Până în  prezent în limitele 

SBHFC s-a acumulat o cantitate totală 

de deșeuri de producție în volum de 

658,43 mii m3. Cea mai mare cantitate 

de deșeuri (88,4%)  de producție s-a 
adunat în procesul de viață a orașului 

Cahul. Printre alte unități 

administrative, după cantitatea 

deșeurilor de producție depozitate, se 

evidențiază s. Roșu (9%).  

Altă categorie de deșeuri sunt produsele chimice periculoase (erbicidele, insecticidele și 

fungicidele, produse petroliere). În s. Crihana Veche deșeurile periculoase în volum de 72,725 t. – 

pesticide inutilizabile au fost depozitate într-un depozit proprietate privată. 

Estimarea impactului surselor de poluare punctiformă 

Luând în considerare faptul că, pe de o parte, numărul populației raportat la bazinul CA 

este considerabil, iar, pe de alta, resursele de apă ale CA sunt mici, putem concluziona că, practic, 

toate corpurile de apă sunt influențate semnificativ de activitatea antropică. 

Impact mediu este specific doar pentru râulețul Andrieș. Comparativ cu aceasta, a fost, de 

asemenea, aplicată metodă evaluării impactului apelor evacuate reale în corpurile de apă. 

Aplicarea aceste metode a rezultat în faptul că un impact semnificativ este identificat pentru 

râulețe Frumoasa și Crihana (partea inferioară) și lacul Manta.  

Putem să concluzionăm că toate corpuri de apă se află sub presiune mare a surselor de 

poluare punctiformă și doar 6 corpuri - sub presiune medie.   

 

2.1.2. Sursele de poluare difuză 
   
Utilizarea  terenurilor și agricultura 

Agricultura este sectorul de baza al economiei naționale, ținând cont de faptul ca 74% din 

teritoriul țării constituie teren cu destinație agricolă (90% din acestea reprezintă terenuri private). 

În perioada anilor 2011-2013 valoarea produselor acestei ramuri, au avut valori superioare 

celor industriale, în anul 2013 producţia agricolă obţinută total a fost de 542,4 mil. lei, ceea ce este 

cu 23% mai mult decât în anul 2011. Totuşi în anul 2012 producţia agricolă a suferit o scădere 

considerabilă până la 251,4 mil. lei, datorită dependenţei acestei ramuri de condiţiile climaterice. 
 

  Tabelul 2.1.1.2.  

Numărul  gunoiștilor  pe localități 

№ Localitatea Numărul 

de gunoiști 

Autorizate Neautorizate 

1  s. Andrușul de Jos 2 2 0 

2  s. Andrușul de Sus 1 1 0 

3  s. Brînza 2 1 1 

4  o. Cahul 3 1 2 

5  s. Cotihana 2 0 2 

6  s. Cîșlița Prut 4 0 4 

7  s. Colibaș 4 2 2 

8  s. Crihana Veche 2 2 0 

9  s. Giurgiulești 1 0 1 

10  s. Manta 5 1 4 

11  s. Pașcani 3 0 3 

12  s. Roșu 4 1 3 

13  s. Slobozia Mare 5 2 3 

14  s. Vadul lui Isac   4 1 3 

15  s. Văleni 3 1 2  
Total 45 15 30 
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Tabelul 2.1.2.1.  

Repartiția terenurilor după modul de utilizare 
 

Denumirea  
localității 

(comunei, 

orașului) 

Suprafața 

totală a 

terenurilor 

agricole, 

ha 

 Terenuri 

agricole 

irigate,  

ha 

Terenuri 

agricole 

neprelucrate 

ha 

Teren 

arabil, ha 

Plantații 

multianuale 

total, 

inclusiv: 

Livezi Vii Pasiuni 

Cahul 1241,08 - - 916,52 244,52 59,0 185,52 80,04 

Andrușul de Jos 1993,08 - - 1602,63 169,26 38,52 130,74 221,19 

Andrușul de Sus 1002,57 - - 543,54 374,80 32,89 341,91 84,23 

Crihana Veche 3827,27 - - 3290,73 378,00 - 378,00 158,54 

Manta 1871,98 - - 1355,87 351,00 1,2 349,80 165,11 

Roșu 4154,51 - - 3698,47 352,00 72,0 280,00 104,04 

Brînza 675,30 - 88,80 347,80 153,20 - 153,20 85,50 

Cîșlița Prut 867,55 - - 416,30 394,42 57,0 337,42 56,83 

Colibaș 1843,44 - 390,48 716,08 422,53 56,12 366,41 314,35 

Giurgiulești 1142,84 - - 572,27 358,89 16,0 342,89 211,68 

Slobozia Mare 4965,09 - 631,00 3462,55 421,90 8,0 413,90 449,64 

Vadul lui Isac 603,62 15,00 - 218,94 277,11 22,4 254,71 92,57 

Văleni 1205,20 - - 616,92 382,48 2,01 361,48 205,80 

Total 25393,53 15,00 1110,28 17758,62 4280,11 384,13 3895,98 2229,52 

Sursa: rapoartele SRFC, calcurile autorilor 
 

Ponderea terenurilor arabile este de 70% și în mare parte este concentrată în satele  Roșu 

14,5%,  Slobozia Mare 13,6% și Crihana Veche 13%. 

Ponderea înaltă a terenurilor arabile (57,5%) în cadrul SBHFC, predominarea culturilor 

prășitoare în structura suprafețelor însămânțate și utilizarea intensă a îngrășămintelor chimice (în 

mediu 52 kg/ha) provoacă o poluare intensă a resurselor de apă cu nutrienți (N, P și K), 

eutrofizarea apelor de suprafață, dar și alte procese negative.   

Creșterea animalelor  

Sectorul zootehnic este reprezentat preponderent de gospodăriile populaţiei unde sunt  

concentrate 85% din efectivul total de bovine (inclusiv 90% vaci), porcine 60%, ovine şi caprine 

95% şi care produce cea mai mare parte a producţiei animaliere.  
Tabelul 2.1.2.2. 

Structura sectorului zootehnic pe primarii 
 

№ 
Denumirea localității 

(comunei, orașului) 

Numărul 

total de 

animale 

Numărul 

de bovine 

Numărul 

de ovine 

Numărul 

de caprine 

Numărul 

de porcine 

Numărul 

de cabaline 

1 Cahul 6070 501 3888 386 1224 71 

2 Andrușul de Jos 10279 619 7621 347 1661 31 

3 Andrușul de Sus 2802 154 1754 139 726 29 

4 Crihana Veche 8725 334 6122 1491 703 75 

5 Manta 7240 186 6022 549 355 128 

6 Roșu 2546 238 1248 145 881 34 

7 Brînza 6335 150 3462 1525 1146 52 

8 Cîșlița Prut 2005 66 1274 459 139 67 

9 Colibaș 4449 95 2865 1253 221 15 

10 Giurgiulești 4480 126 3956 60 279 59 

11 Slobozia Mare, 6132 127 4888 489 449 179 

12 Vadul lui Isac, 4040 167 3045 480 260 88 

13 Văleni 2972 20 2489 189 211 63 

Total 68075 2783 48634 7512 8255 891 
Sursa: rapoartele GIZ, calcurile autorilor 

Din cauza încărcării organice de mare amploare, apele uzate provenite de la  complexele 

zootehnice se epurează foarte greu.  

După șeptelul de ovine și caprine (56,14 mii capete), SBHFC deține 6,5% din efectivul 

total pe țară, cel de bovine (2,78 mi capete) -1,5%, iar cel de porcine (8,25 mii capete) – 1,9%.  
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Tabelul 2.1.3.1.  

Acumulările artificiale de apă din cadrul SBHFC 

Localitatea 
Numărul 

de iazuri 

Suprafața, 

ha 

Starea 

iazului 

Starea 

barajului 

s. Crihana 

Veche 
15 84,48 înnămolit Foarte rea 

o. Cahul 1 8,0 înnămolit Satisfăcătoare 

s. Roșu 1 2,15 înnămolit rea 

Total  94,63   

 

Ținând cont de faptul că teritoriul bazinului ocupă 1,3% din teritoriului Republicii (împreună cu 

regiunea de pe malul stâng), se poate concluziona că densitatea medie a animalelor pe teritoriul 

SBHFC este mult mai mare decât indicatorii medii pentru Republică.  

Estimarea impactului surselor de poluare  difuză  

Principalele surse de poluare difuză au fost apreciate cu ajutorul următorilor indicatori: 

suprafața agricolă și șeptelul de animale. 

Evaluarea impactului surselor de poluare difuză asupra stării corpurilor de apă-râuri a fost 

efectuată în baza estimărilor, pe de o parte a impactului activităților agricole, iar pe de altă parte a 

impactului șeptelului de animale. Impact nesemnificativ de la activitățile agricole este  estimat 

pentru un singur corp de apă, acesta fiind lacul Beleu. 

Impactul șeptelului de animale este mai mari pentru teritoriul SBHFC în limite satelor 

Andrușul de Jos, Crihana Veche, Roșu și Manta și minim pentru Văleni, Cîșlița Prut și Vadul lui 

Isac.  

 

2.1.3. Modificări hidromorfologice și hidrologice  

Acumulările de apa 

Principalele alterări hidromorfologice care au fost analizate sunt: captarea apei, efectul 

lacurilor de  acumulare (întreruperea conectivității râurilor de către barajele lacurilor de 

acumulare), densitatea  canalelor de irigare și digurile de protecție contra inundațiilor. Cele mai 

semnificative presiuni sunt cauzate de construcția lacurilor de acumulare pe cursul râurilor, astfel 

modificând regimul hidrologic al râurilor mici.  

Lacurile antropice sunt prezentate prin Lacul Cahul utilizat în principal pentru piscicultură. 

Corpurile de apă-lacuri sunt situate 

pe teritoriul primăriei Crihana Veche 

și lacurile din satul Roșu și  orașul 

Cahul (lac Frumoasa) utilizate ca 

locuri de odihnă. Acestea sunt 

incluse în Lista Ramsar (Convenția 

privind zonele umede de importanță 

internațională, în principal ca 

habitate ale păsărilor acvatice) nr. 

1029 „Lacurile Prutului de Jos” ca zone umede de importanță internațională. 

Utilizarea apei 

În anul 2019, în cadrul sub-bazinului hidrografic Frumoasa - Crihana volumul apelor 

captate și, respectiv, utilizate a fost de aprox. 2563,3 mii m3.  
Tabelul 2.1.3.1.  

Principali caracteristic utilizării de apă din cadrul SBHFC 
 

Localitatea 
Sonde arteziene Lungimea 

apeductului, km 

Gospodarii 

conectate 

Sistemul de canalizare 

Exploatabile Conservate Lungimea, km Stare 
Cahul 4 1 103,6 13360 51,5 Satisfăcătoare 

Andrușul de Jos 6 9 13 550 2,0 Deteriorat 

Andrușul de Sus 2 - 2,1 121 - Lipsește 
Crihana Veche 6 2 29 1316 3,0 Bună 

Manta 1 1 26,3 708 - Lipsește 
Roșu  2 4 17,3 700 1,2 Bună 

Brînza  6 - 16 797 - Deteriorat 
Cîșlița Prut 4 1 11 380 - Lipsește 

Colibaș - - 31,5 1108   

Giurgiulești 6 2 35 852 4,0 Bună 
Slobozia Mare,  8 2 34 1535 0,24 Bună 

Vadul lui Isac,  7 1 6 135 0,32 Bună 
Văleni  5 - 34 2100 0,5 Bună 

Total 57 23 358,8 23662 58,76  
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Comparativ cu acesta, volumul înregistrat al apelor evacuate a fost de doar 1151,06 mii m3
 

sau 1/2 din cel captat și utilizat. Ca și în anii precedenți, sursa principală de apă sunt apele de 

suprafața care au asigurat 82% din volumul total. Cel mai mare utilizator de apă din cadrul este 

orașul Cahul, care captează și utilizează 76% din volumul total, restul din resursele de apă captate 

revin satelor din SBHFC.  Apele uzate sunt în proporție de 48% evacuate cu epurare insuficientă, 

iar 52% sunt  evacuate fără epurare. Apele uzate din regiune rurală sunt evacuate în proporție de 

99% fără epurare. 

Estimarea impactului antropic asupra stării hidromorfologice 

Principalele surse de poluare difuză au fost evaluate cu ajutorul următorilor indicatori: 

captarea apei, (2,5 mil m3/an); efectul de îndiguire (întreruperea continuității râului prin 

construcția barajelor  30,2 km, (0,27 km iazul Frumoasa și 30,0 km iazuri Cahul)); densitatea 

canalelor de irigare (pe teritoriul primăriilor Andrușul de Jos, Roșu și Crihana Veche pe suprafața 

totală de 76,65km2, sunt săpate  176,1 km de  canale, densitatea 2,3km/km2); lungimea digurilor 

de protecție împotriva inundațiilor (11,0 km). 

În ceea ce privește impactul densității canalelor în prezent, numărul total al CAR aflate  la 

risc posibil  este de 14, iar lungimea totală a acestor corpuri de apă constituie 85,35 km.  Trebuie 

de menționat că r. Andrieș,  r. Roșu, r. Cotihana, și  r. Frumoasa în drum spre râul Prut trec printr-

o rețea extinsă de canale, r. Crihana  se varsă în lacul Cahul cea ce caracterizează acest CAR care  

supuse riscului ridicat. 

Estimarea impactului antropic asupra stării hidrologice 

Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de apă a corpurilor de apă a fost efectuată 

în baza analizei activităților agricole, proceselor de urbanizare și lacurilor de acumulare.  

 În cazul corpurilor de apă-râuri a bazinului, resursele de apă sunt influențate 

nesemnificativ pentru r. Frumoasa, r. Cotihana și Andrieș și esențial pentru râulețul Crihana. 

Comparativ cu acestea, procesele de urbanizare determină creșterea resurselor de apă datorită 

faptului majorării scurgerii de suprafață ce nu se infiltrează în sol din cauza extinderii suprafețelor 

impermeabile. Mărirea resurselor de apă sub acțiunea acestui factor este observat pentru râuleț 

Andrieș și Crihana, și minoră pentru  Frumoasa.  

Numărul mare al acumulărilor de apă prezent în cadrul sub-bazinului a cauzat micșorarea 

resurselor de apă. În teritoriul sub-bazinului Frumoasa - Crihana sunt corpuri de apă influențate 

minor de acest factor cum ar fi lacul Beleu. Pentru majoritatea CA impactul antropic este 

determinat ca fiind unul esențial, din considerentele descreșterii resurselor de apă, și doar pentru 

locurile  naturale (Manta - Beleu), acesta se clasifică ca mediu.  Cea mai mare   diminuare a 

resurselor de apă este specifică pentru râulețul Frumoasa (partea inferioară), unde peste 30% din 

scurgere se reduce din cauza funcționării lacului de acumulare Frumoasa.  

În finalul evaluării impactului antropic cumulativ asupra resurselor de apă, concluzionăm 

că practic în toate  corpurile de  apă  din cadrul sub-bazinului hidrografic  se atestă o diminuare a 

resurselor de apă în valori de la 10% până la 30%. 

 

2.2. Evaluarea de ansamblu a corpurilor de apă râuri aflate la riscul 

neatingerii obiectivelor de mediu 
 

În urma efectului de îndiguire, din numărul total al corpurilor de apă de suprafață, 3 

corpuri de apă nu sunt afectate în genere de lacurile de acumulare și doar unu dintre acestea sunt  

afectate de efectul de îndiguire și, în acest fel, sunt incluse în grupul corpurilor de apă neaflate la 

risc. Ele sunt reprezentate de râulețe Andrieș, Cotihana și Crihana. Un corp de apă este supus unui 

risc moderat (r. Frumoasa). Corpul de apă aflat la risc este localizat în o. Cahul, aici, în rezultatul 

construcțiilor barajelor o fost construit  un lac de acumulare. 

Cele mai semnificative canale sunt localizate în câmpiile inundabile, din limitele satelor 

Andrușul de Jos, Roșu și Crihana, densitatea lor constituie 2,3 km/km2 . 

Una dintre cele mai importante surse de poluare difuză este agricultura. Doar unu din 

corpurile de apă se află la un risc scăzut, acesta fiind r. Frumoasa. Celelalte corpuri de apă rămase 
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se află la un risc mediu de 

poluare. Șeptelul de animale 

are un impact scăzut asupra 

corpurilor de apă râuri.  

Calitatea apei este 

influențată de evacuarea 

apelor uzate neepurate sau 

insuficient epurate de la 

stațiile de tratare a apelor 

uzate în receptorii naturali. 

Din aceste considerente 

majoritatea corpurilor de apă 

sunt supuși riscului de 

modificare. 

Conform tuturor tipurilor de presiuni analizate asupra corpuri de apă râu rezultă că ele sunt 

supuse unei presiuni moderate în pondere de 30% și presiune ridicată 45%. 

 

2.3. Corpuri de apă lacuri: evaluarea presiunilor/impactelor și riscurilor 

 
Sub-bazinului hidrografic Frumoasa – Crihana se caracterizează prin prezența complexului 

unicul de lacuri format din 5 corpuri de apă-lacuri. Unul din ele (iazurile fermei piscicole Cahul) a 

fost identificat ca corp de apă artificial. 
Tabelul 2.3.1.  

Parametrii corpurilor de apă lacuri 
 

Lacul Poziția Originea Tipul 
Suprafața, 

km2 

 

 

 

Adâncimea, 

m 
Codul 

Badelnic  Lunca râului Natural  Lac natural 1,443 1-2 MDN020104  
Dracele  Lunca râului Natural  Lac natural 2,774 1-2 MDN020103  
Rotunda  Lunca râului Natural  Lac natural 2,329 1-2 MDN020102  
Beleu  Lunca râului Natural  Lac natural 8,538 1-2 MDN020101  
Ferma 

piscicolă Cahul 

Lunca râului Artificial  

 

Lac de 

acumulare 

11,55 

 

1-3 MDAWB020104  
La momentul de față, sistemul lacustru Manta și Beleu se află în pericol de dispariție 

datorită proceselor accentuate de colmatare , drept rezultat, poate fi afectat considerabil întregul 

ecosistem. 

Din toate corpurile de apă lacuri identificate, doar două - lacurile Beleu și Manta se vor lua 

în considerare în analiza riscurilor, întrucât lacurile artificiale au evident un ecosistem distrus și 

sunt expuse riscului. 
 

2.4. Evaluarea riscului schimbărilor climatice 

 

Republica Moldova este o ţară extrem de vulnerabilă la schimbarea climei.  Daunele 

economice cauzate de dezastrele naturale legate de schimbările climatice  variază între 0,2-2% din 

PIB-ul Moldovei. În ultimii 10 ani, 41 de cazuri de secetă, împreună cu seceta cele mai frecvente 

dezastre naturale din zonă în ultimii zece ani au fost ploi abundente și grindină abundentă (50 și, 

respectiv, 49 de cazuri). Cele mai mari daune economice  a fost cauzată de îngheț (94,9 milioane 

lei), ploi abundente (78,3 milioane lei) și secetă (70 milioane lei). Impactul negativ al schimbărilor 

climatice nu duce doar la pierderi economice, ci și la distrugerea ecosistemelor, care este mult mai 

dificilă și mai costisitoare de restaurat.  

Conform evaluării vulnerabilităţii privind mărimea impacturilor asupra resurselor de apă 

cu probabilitate de risc din cauza schimbării climei, cele mai vulnerabile vor fi râul Frumoasa și 

lacurile Beleu și Manta.  Ferma piscicolă Cahul, râulețe Andrieș, Cotihana, Crihana și restul 

râulețe pluviale și află în pericol foarte mare. 

Tabelul 2.2.1.  

Presiune/impact antropic.  (Principiu: Suma parametrilor) 
 

№ Presiune/impact 
Presiune 

scăzută 

Presiune 

moderată 

Presiune 

ridicată 

1 
Poluare 

punctiformă 

Numărul 

CAR 

  15 

Lungimea   93,05 
%   100 

2 Poluare difuză   
Numărul 

CAR 

3 7 5 

Lungimea 12,4 36,0 44,61 
% 13 38 49 

3 
Impact 

hidromorfologic 

Numărul 

CAR 

10  5 
Lungimea 62,3  30,75 

% 67  33 

4 
Impact 

hidrologice 

Numărul 

CAR 

3 11 1 
Lungimea 15,62 67,52 7,91 

% 19 63 8 
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3. ARIILE PROTEJATE 

 
Conform  DCA (Articolul 6 și Anexa IV), registrul Ariilor Protejate în cadrul sub-

bazinului Frumoasa - Crihana include:   

1. Zonele desemnate pentru captarea apei potabile din surse de suprafață 1, gestionată de 

întreprindere municipală de utilizare a apei (Apă - Canal Cahul – 2528356  m3, datele anului 

2019). În conformitate cu codurile și reglementările construcțiilor existente în Republica Moldova, 

zonele de protecție sanitară pentru sursele de apă de suprafață și subterane trebuie să fie prevăzute 

pentru toate sursele de apă planificate și reconstruite. Pentru sursele de alimentare cu apă de 

suprafață au fost stabilite trei centuri de protecție sanitară: Limitele centurii 1: la cel puțin 200 m 

în amonte de sursă, la cel puțin 100 metri în aval de sursă și la cel puțin 100 m de la apă de-a 

lungul malului sursei de apă pe parcursul viiturilor mari din perioada de vară și toamnă;  Limitele 

centurii 2: prin metoda de calcul în amonte de sursă, la cel puțin 100 metri în aval de sursă și la cel 

puțin 500 m de la apă de-a lungul malului sursei de apă pe parcursul perioadelor secetoase din 

vară și iarnă; Limitele centurii 3: în amonte, în aval și de-a lungul albiei, fiind identice ca și pentru 

centura 2, iar limitele laterale sunt stabilite de-a lungul decalajului de scurgere, dar nu mai departe 

de 3-5 km de la râu. 

2. Zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice de importanță economică – fermele 

piscicole Cahul (satul Crihana Veche, raionul Cahul). 

3. Corpurile de apă desemnate ca zone de agrement – Zona recreațională de importanță 

locală Cahul (iazul Frumoasa din Cahul). 

4. Zonele desemnate pentru protecția habitatelor sau a speciilor în cazul în care menținerea 

sau ameliorarea stării apelor este un factor important în protecția acestora, inclusiv arealele  

prevăzute în Legea Republicii Moldova “Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat” (Nr. 1538-XIII 

din 25 februarie 1998). Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat din cadrul SBHFC include două 

categorii de obiecte și complexe naturale. 

a). Înființate în conformitate cu clasificarea Uniunii Internaționale pentru Conservarea 

Naturii (IUCN): rezervații naturale științifice:- Rezervația Prutul de Jos, lângă Slobozia Mare 

(raionul Cahul), și monumentele ale naturii - monument geologo-paleontologic Văleni; 

b). Înființate prin alte documente internaționale: o zonă umedă de importanță internațională 

– Lacurile Prutului de Jos, 19 152 ha (Zona Ramsar Nr. 1029), și   Rezervaţia biosferei „Prutul de 

Jos” cu o suprafaţă de 14771,04 ha. 

Conform legii din 1998  suprafaţa ariilor protejate existente în Republica Moldova 

constituie 192974,16 ha,  din care  18% sunt concentrate pe teritoriul sub-bazinului hidrografic 

Frumoasa –Crihana. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, pe lângă ariile protejate situate direct pe teritoriul 

sub-bazinului, mai există trei arii naturale care nu sunt în limite SBHFC doar sunt situate pe 

teritoriul primăriilor incluse în sub-bazin. 

Aria Naturală Protejată Vadul lui Isac 

Denumirea şi numărul d/r a ariei  protejate: N 50 Vadul lui Isac. Suprafaţa Ariei Protejate, 

ha: 68 ha conform Legii. 65.49 ha în urma revalidării. Obiectiv specific al Ariei Protejate este 

protecţia arboretelor natural fundamentale de  stejar pedunculat. 

Aria Naturală Protejată Flămânda 

Denumirea şi numărul d/r a ariei  protejate: N 51 Flămânda. Suprafaţa Ariei Protejate, ha: 

71 ha conform Legii. 80.12 ha în urma revalidării. Obiectiv specific al Ariei Protejate este 

protecţia arboretelor natural fundamentale, speciile de plante rare, peisajele.  

Aria Naturală Protejată  116 - Stejar pedunculat   

Denumirea şi numărul d/r a ariei  protejate de stat:   N 116  Stejar pedunculat. (În 

comunitatea locală arborele este numit „Tufarul lui Moş Andrei”). Obiective specifice a Ariei 

Protejate: 1 Arbore  remarcabil.  
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4. SISTEMUL  DE MONITOREZARE AL APELOR DE  

SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE 

4.1. Sistemul de monitorizare cantitativă al apelor de suprafața 

 
Regimul hidrologic al apelor de suprafață pe teritoriul SBH Crihana-Frumoasa pe 

parcursul anului se caracterizează divers, fiind influențat de precipitațiile căzute și temperaturi. 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat este instituția responsabilă pentru monitorizarea nivelului 

apelor din râurile mici și mari.   Debitul mediu multianual de apă în r. Prut la postul hidrologic 

Cahul fiind considerat 125 m3/s. 

În perioada anilor 2013 – 2020 la stația de monitorizare din s. Brînza din r. Prut, cele mai 

înalte nivele de apă înregistrate au fost observate pe data de 14-15 iulie 2020 ajungând nivel apei 

maxim de 4,73 m, comparativ cu nivelul apei ajuns în data de 20 iulie 2010 atingând o înălțime de 

5,27 m i. În aceeași perioadă multianuală, cele mai joase nivele de apă au fost observate în luna 

octombrie a anului 2015 și luna ianuarie 2016, de 17 cm și 9 cm respectiv.  

Viitura înregistrată în zona SBHFC în lunile iunie – iulie a anului 2020 s-au produs ca 

rezultat al precipitațiilor puternice căzute pe teritoriul Ucrainei și în cursul superior a râului Prut, 

ridicând nivelul apei din Prut la PH Brînza cu 2,0 m ii. Debitelor maxime generate de viitura din 

iulie 2020 la postul hidrometric Cahul, r. Prut, pot fi observate în diagrama debitelor din figura 

4.1.1. Consecințele ridicării nivelului pot fi observate în imaginile foto din figura 4.1.2. 

 

4.2. Sistemul de monitorizare calitativă al apelor de suprafață 
 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat este instituția responsabilă la nivel național pentru 

monitorizarea hidrobiologică, hidrochimică și  hidrologică a râurilor și lacurilor republicii. 

Monitorizarea  sistematică a calității apelor de suprafață în sub-bazinul Frumoasa - Crihana  se 

realiza pin intermediul a 2 posturi de monitoring - posturi hidrochimice la lacul Beleu și lacul 

Manta. 

Evaluarea calității apei se efectuează conform metodei saprobice Pantle&Buck. 

Determinarea spectrofotometrică a conţinutului de clorofilă ”a” se realizează în conformitate cu 

standardul internaţional SM SR ISO 10230:2007.   
Tabelul 4.2.1.  

Calitatea apei corpurilor de apă din sub-bazinul hidrografic Frumoasa – Crihana 

 (principiul: one out – all out) 
 

Locația de monitoring Starea apei  

conform 

parametrilor 

 biologici 

Starea apei 

conform 

parametrilor 

chimici 

Starea apei 

conform 

parametrilor 

hidromorfologice 

Statut 

ecologic 

r. Andreeș III II VI III 

r. Roșu III III VI III 

r. Cotihana III III VI III 

r. Frumoasa III III VI III 

r. Crihana III III VI III 

lac. Manta – s. Manta III II III III 

lac. Beleu – s. Slobozia Mare III II III III 

 

4.2.1. Starea chimică al corpurilor de apă de suprafață 
 

Valorile proprietăților calitative a apei de suprafață din lacurile Beleu și Manta indică o 

creștere nesemnificativă a concentrației de oxigen în apă, din cauza regimului hidrologic, și anume 

de apă stătătoare.  
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Analiza calității apei pentru corpurile de apă lacuri a fost efectuat folosind aceleași 

principii ca și în cazul corpurilor de apă râuri: analiza mediilor anuale pentru parametrii calitativi 

în comparație cu cele 5 clase de calitate și analiza valorilor lunare.  În ansamblu, se observă că 

lacurile Beleu și Manta, care se încadrează în clasa II de calitate din cauza valorilor ridicate ale 

parametrilor Mg++, Fe și  SO4
2-.  

 

4.2.2. Starea ecologică al corpurilor de apă de suprafață 
 

Analiza stării apelor de suprafață a fost realizată conform următoarelor două principii: 

analiza mediilor anuale  și  analiza valorilor lunare. Calitatea apei în SBHFC după indicatorii 

hidrochimici, corespunde clasei de calitate de la „poluată moderat”. Conform parametrilor 

hidrobiologici calitatea apei se atribuie claselor de calitate de la “bună” până la “foarte poluată”. 

Clasa finală de calitate apei râurilor și lacurilor din cadrul SBHFC conform elementelor 

biologice de calitate monitorizate pe parcursul perioadei  2013 - 2017,   (pentru râuri 2020-2021) 

este III. 

Râulețe mici sunt foarte poluate și calitatea apei acestora se atribuie conform elementelor 

hidrobiologice de la clasa de calitate “ poluată” până la “foarte poluată”. Conform parametrilor 

hidrochimici, calitatea apei afluenților r. Prut se caracterizează ca “poluată” sau “foarte poluată”. 

Această situație este dovedită de valorile sporite ale consumului chimic și biochimic de oxigen, 

mineralizării, ionilor de sulfați, ionilor de sodiu și potasiu, concentrației de fier total, produse 

petroliere și fenoli. 

 

4.3. Sistemul de monitorizare al corpurilor de apă subterană 
 

Rețea de monitorizare a apelor subterane din sub-bazinul hidrografic Frumoasa - Crihana 

este presetată de două sonde de monitorizare instalate în stratul acvifer artezian  (Ponțian (N2p), 

G500 – 2 sondă de monitorizare, 33-244 și 33-245 în satul Slobozia Mare) neizolate și utilizate 

pentru observațiile obișnuite privind calitatea și cantitatea stratului acvifer afectat de captare.  

Trăsătura specifică a acviferelor din Republica Moldova este mineralizare ridicată 

(cantitatea totală de substanțe solide dizolvate) care este legată de disponibilitatea mineralelor 

solubile de gips din apă. Datorită gradului ridicat de salinitate în toate straturile acvifere 

productive, conținutul de reziduu sec atinge 1,5 g/l, cantitate aprobată de standardul privind apa 

potabilă din Moldova (Norma europeana fiind de 1,0 g/l). Se consideră că captarea apelor 

subterane accelerează infiltrarea apelor saline, lucru care necesită o monitorizare permanentă.  

Monitoringul cantitativ 

Măsurătorile nivelului și debitului apelor subterane se efectuează în: foraje de monitorizare 

și/sau sonde de producție în corpurile de apă subterane delimitate pentru;  observarea și prevenirea 

impactului antropic negativ (cel puțin 5 stații de monitorizare în fiecare corp de apă subterană 

omogen); punctele de captare a apelor subterane (monitorizarea operațională de pe lângă sonde); 

corpurile de apă de suprafață în perioadele de secetă. 

Monitoringul calitativ 

Calitatea apelor de subterane, anume parametrilor fizico-chimici, poluanți prioritari și 

biologici, ai rețelei de monitorizare a corpurilor de ape subterane din limitele bazinului hidrografic 

Frumoasa-Crihana a fost evaluată în baza informației oferite de AGRM și ÎS EHM pentru anii 

2015-2019 și a celei obținute ca rezultat al desfășurării expediției din noiembrie 2020. 

În urma studiului rezultatelor monitorizării parametrilor ce caracterizează calitatea apei 

subterane din complexul Pontian corespunzătoare scopurilor potabile. În baza indicelui clor-

alcalin calculat din parametrii disponibili, se constată că probele din sonda 33-244  au valori a 

CAI-1 pozitive și aproape de zero. Aceste valori presupun prezența procesului de schimb ionic 

Na+ și K+ din apă cu Mg2+ și Ca2+ cumulativ conținutului de ioni de nitrați (NO3
-), cauza fiind 

influența antropică a localității. 
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5. OBIECTIVELE DE MEDIU ȘI EXCEPȚII 

Obiectivele de mediu a corpurilor de apă ce trebuie atinse până în 2026 vor stipula:  starea 

bună  pentru corpuri de apă naturale; potențial ecologic bun pentru corpuri de apă puternic 

modificate și artificiale; starea cantitativă și chimică bună pentru corpurile de apă subterane; ne-

deteriorarea stării corpurilor de apă; atingerea obiectivelor pentru zonele protejate. 

Prevăzute în DCA obiectivele de mediu, reprezintă unul din elementele principale ale 

planului de management al sub-bazinului Frumoasa-Crihana având ca scop protecția și utilizarea 

durabilă a resurselor de apă. În articolul 4  al DCA sunt stabilite obiectivele de mediu care, în 

mare parte, sunt valabile și pentru teritoriul SBHFC. Luând în considerație situația actuală în 

domeniu economiei  și protecției mediului înconjurător, obiectivele de mediu aplicate în sub-

bazinul hidrografic Frumoasa-Crihana sunt direcționate spre:  

Perfecționarea și dezvoltarea sistemului de monitorizare în cadrul sub-bazinului prin 

îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de apă de suprafață, îmbunătățirea 

programului de monitoring a corpurilor de apă subterane și inventarierea stării corpurilor de apă. 

Reducerea impactului negativ asupra resurselor de apă din sub-bazinul  cu substanțe 

prioritare și încetarea evacuărilor de substanțe prioritar periculoase în apele de suprafață prin 

implementarea măsurilor necesare. Obiectivul se aplică pentru corpurile de apă, unde există surse 

punctiforme de poluare (deversări de ape uzate menajere și   industriale), dar și o evidență strictă 

privind volumul și calitatea apelor uzate deversate (pentru a efectua un monitoring). Diminuarea 

progresivă a poluării din alte surse punctiforme. Atenuarea poluării din surse difuze. Reabilitarea 

ecologică a ecosistemelor naturale în sub-bazinul hidrografic Frumoasa – Crihana. 

Valorificarea durabilă a resurselor de apă prin îmbunătățirea accesului populației la 

serviciile de apă și sanitație. Asigurarea gestionării durabile a resurselor de apă, este valabil pentru 

corpurile de apă, care dispun la moment de  resurse suficiente de apă (Cahul,  Manta și Beleu, r. 

Frumoasa) și reprezintă, pentru următorii 6 ani, o potențială sursă de extindere a rețelei de 

apeducte pentru  aprovizionarea populației cu apă potabilă. Atenuarea riscurilor de secetă, 

conservare a apei în sectorul agricol  și gestionarea riscurilor de inundații. 

Atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislația 

comunitară. În cazul zonelor protejate, în primul rând, la moment se impune delimitarea și 

cartarea lor corectă pentru toate sursele de captare a apelor (atât de suprafață, cât și subterane) și 

crearea registrului respectiv. Atribuirea acestor suprafețe statutul de zonă protejată, cu toate 

avantajele care vor rezulta, reprezintă un obiectiv realizabil în următorii 6 ani. 

Sporirea cunoştinţelor ecologice, implicarea populaţiei şi a agenţilor economici privind 

gestionarea integrată a resurselor de apă din SBHFC prin asigurarea unei susţineri informaţionale, 

inclusive  pe calea popularizării cunoştinţelor despre natură şi ţinut, implicarea populaţiei în 

gestionarea teritoriului, mai ales în ceea ce priveşte respectarea  regimului de protecţie şi a celui de 

activităţi, îndreptate spre o dezvoltare durabilă. 

În esență, atingerea obiectivelor de mediu până în anul 2026, presupune: 

✓ pentru corpurile de apă de suprafață: atingerea stării ecologice și a stării chimice bune, 

respectiv a potențialului ecologic și a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic 

modificate; 

✓ pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune și a stării cantitative bune; 

✓ pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislația specifică; 

✓ nedeteriorarea stării corpurilor apelor de suprafață și subterane din bazinul hidrografic. 

În cazul în care obiectivele de mediu nu pot fi atinse (pentru 78 % din corpurile de apă de 

suprafață), în condițiile prevăzute de Art. 4 (4), (5), (6) și (7) ale Directivei Cadru Apa, dar și 

conform Art. 38 (p. 5) din Legea apelor, se cere excepții de la atingerea obiectivelor de mediu. În 

cazul unor circumstanțe excepționale legate de cauze naturale (inundații, secete) ori dacă, în 

comparație cu beneficiul anticipat, acest lucru ar fi posibil doar la un cost disproporționat în raport 

cu fezabilitatea tehnică, comitetul districtului bazinului hidrografic poate, de asemenea, solicita 

Guvernului derogare de la conformitatea cu obiectivele de mediu pentru ape. 
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6. ANALIZA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII APELOR 

6.1. Reglementarea juridică națională a folosirii și protecției apelor 

 
Pentru reglementarea națională a sectorului de alimentare cu apă și sanitație din Republica 

Moldova, sunt destinate următoarele acte normativ-legislative: Legea apelor nr. 272 din 

23.12.2011; LEGE Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile ; Legea nr. 1102 din 

06.02.1997 cu privire la resursele naturale; Legea nr. 1402 din 24.10.2002 privind serviciile 

publice de gospodărie comunală; Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă şi canalizare; Hotărârea nr. 741 a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Energetică (ANRE) din 18.12.2014 privind „Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a 

tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate”; 

Titlul VIII al Codului Fiscal privind taxele pentru utilizarea resurselor naturale; Legea nr. 86 din 

29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; metodicile de evaluare a prejudiciului 

cauzat apelor de suprafață și subterane; precum și în alte acte legislative și normative ce vizează 

valorificarea și gestionarea resurselor de apă.  

Principiile de gestionare a resurselor de apă, potrivit Articolului 6 al Legii Apelor nr. 

272/2011, sunt: a) principiul participării la procesele de planificare și de luare a deciziilor privind 

folosința și protecția resurselor de apă; b) principiul „poluatorul plătește”, adică toate costurile 

pentru prevenirea poluării sau depoluării resurselor de apă sunt achitate de către poluator; c) 

principiul precauției; d) principiul folosinței durabile a apei; e) principiul „valorii economice a 

apei”, care prevede că, valoarea economică a resurselor de apă și gestionării lor trebuie să fie 

recunoscută prin introducerea unor mecanisme de recuperare a costurilor de gestionare a 

resurselor de apă.  

 

6.2. Particularitățile și tendințele consumului apelor 

 
În cadrul sub-bazinului hidrografic Frumoasa - Crihana, conform datelor Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului (IPM), există 13 utilizatori primari ale surselor de captare a apei.  

Apa subterană în localitățile din bazin este captată din 57 sonde arteziene, pe lângă care 

mai sunt încă 23 neexploatate.  

Volumul total al apei utilizate în sub-bazinul hidrografic  Frumoasa - Crihana a fost, în 

medie, 2,5 mil m3, cea mai mare cantitate fiind înregistrată în anul 2018 – 2,71 mil m3 și cea mai 

mică în anul 2014 – 2,31 mil m3. În s. Roșu, orașul Cahul,  s. Crihana Veche, satele Pașcani și 

Manta din com. Manta, deservită de  ÎM Apă-Canal Cahul se utilizează cel mai mult apă 2528,3 

mii m3  s. Roșu, orașul Cahul,  s. Crihana Veche, satele Pașcani și Manta din com. Manta, s. 

Giurgiulești a fost utilizate în medie 52 mii 

m3 apă, în s. Văleni – 12,8 mii m3 în s. 

Slobozia Mare 7,5 mii m3, în s. Andrușul 

de Sus o fost consumat un volum  de apă 

mai mic care  constituie  6,6 mii m3,  

 Cel mai mare consumului mediu 

anual pentru o gospodărie pe lună este 

înregistrat în localitatea Vadul lui Isac – 

12,38 m3, cel mai puţin în Slobozia Mare - 

5 m3, media înregistrată pe este de 11,4 m3. 

Pe timp de vară atinge în mediu câte 21,85 

m3, iar pe timp de iarnă câte 6,68 m3. 
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6.3. Analiza economică a serviciilor centralizate de alimentare  

cu apă și sanitație 
 

În cadrul sub-bazinului hidrografic Frumoasa – Crihana, apa este  livrată în mediu de 80 

stații de pompare și de 57 fântâni arteziene (încă 23 fântâni arteziene sunt conservate). Lungimea 

totală a apeductelor comunale este de 358,8 km. Prin intermediul sistemelor centralizate de 

aprovizionare cu apă, în ultimii 10 ani, au fost captate anual, în mediu 2508 mii m3 de apă. Cea 

mai mare cantitate de apă captată anual se atestă în orașul Cahul cca 2,5mil m3, în s. Giurgiulești a 

fost utilizate în medie 50 mii m3 apă, în s. Văleni – 13 mii m3 în s. Slobozia Mare 8 mii m3, 

Consumul mediu de apă pe cap de locuitor (≈ 75 l/om/zi) este mai mare decât media pe 

Republică.  

În perimetrul SBHFC au fost  identificate 787 fântâni  și 20 izvoare. 

 

6.4. Indicii de producție ai serviciilor de canalizare şi epurare  

a apelor reziduale 
 

Sisteme de canalizare centralizată funcționează doar în orașul Cahul și satul Roșu care este 

unit la sistem de canalizare din Cahul, precum și în 4 localități rurale în care la sistem de 

canalizare sunt conectate doar instituțiile publice (școala, grădinița și fabrica de vinuri din s. 

Slobozia Mare). În localitățile rurale rețele de canalizare sunt în satele Crihana Veche (3,0 km), 

Roșu (1,2 km), Slobozia Mare (0,24 km), Vadul lui Isac (0,32 km) și Văleni (0,5 km)  din care 

toate dispun de stații de epurare. Orașul Cahul dispune de stație de epurare și de tratare,cu 

capacitatea de proiect și de funcționare 13,7  mii m3/zi (stația de epurare), 24  mii m3/zi (stația de 

tratare), eficienţa  24,66% în 2019 (stația de epurare), și 50% (stația de tratare).  

Volumul total de ape reziduale evacuate în perimetru sub-bazinului hidrografic Frumoasa – 

Crihana în sisteme centralizate/preluate de la unitățile economice este peste 337,5 mii m3, în 

sisteme centralizate/preluate de la populație   490,7 mii m3. O parte de populație se folosesc de  

haznale de acumulare a apelor uzate, în cadrul SBHFC au fost înregistrate 6054 de haznale, în  

care au fost acumulate şi transportate la stațiile de epurare   1151,1 mii m3 a apelor uzate. 

 

6.5. Mecanismul economic de recuperare a costurilor de folosință 

 și protecție a apelor 
 

6.5.1.  Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare  

 
Cuantumul și procedura de aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu 

apă, canalizare și epurare sunt stipulate în Hotărârea nr. 741 a Agenției Naționale pentru  

Reglementare în Energetică (ANRE) din 18.12.2014 privind „Metodologia de determinare, 

aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și 

epurare a apelor uzate”. Prezenta Metodologie este ajustată la prevederile Legii nr. 303 din 

13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare și Legii Apelor nr. 272 din 

23.12.2011.  

Cota tarifelor medii pentru servicii de alimentare cu apă, pentru agenții economici și 

organizațiile bugetare din localitățile din SBHFC este de ≈ 22,0 lei/m3, iar pentru consumatorii 

casnici, tariful mediu este în mărime de ≈  13,4 lei/m3. Cel mai mare tarif aplicat populației și 

organizațiilor bugetare, se atestă în o. Cahul (14,3 lei/m3), iar cel mai mic – în localitatea Vadul lui 

Isac (5,0 lei/m3). În localitatea Andrușul de Sus este stabilit tariful maximal între localitățile rurale   

pentru alimentare cu apă pentru consumatorii casnici în sumă de 12 lei/m3.  

Tarifele pentru serviciile de canalizare și epurare în cadrul SBH Frumoasa - Crihana, sunt 

aplicate doar în orașul Cahul și s. Roșu. În aceste localități, cota medie a tarifului respectiv este de 

9,2 lei/m3, inclusiv de 6,0 lei/m3 pentru apele reziduale recepționate de la populație și de 15,3 
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lei/m3 – pentru organizațiile bugetare și agenții economici. În anii 2007- 2018, se înregistrează o 

majorare a tarifelor pentru canalizare aplicate pentru toate categoriile de utilizatori în 2,5 ori, dar 

tot odată  rămâne unul dintre cele mai mici pe Republica. De asemenea, trebuie menționat faptul 

că metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciile de canalizare nu include coeficientul 

prejudiciului ecologic cauzat obiectivelor acvatice receptoare de ape reziduale.  

La stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie este necesară luarea în 

considerare a capacității de plată a consumatorilor.  

 

6.5.2. Taxa pentru apă  
 

În conformitate cu capitolului VI (art. 19) al Legii cu privire la resursele naturale, taxele 

pentru consumul apelor reflectă compensarea bănească de către beneficiar a cheltuielilor publice 

pentru exploatarea, conservarea și restabilirea resurselor de apă. 

Conform modificărilor recente, taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi: a) 

pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor − 0,3 lei; b) pentru fiecare 1 m3 de apă 

minerală naturală și de apă potabilă extrase și destinate îmbutelierii – 16 lei; c) pentru fiecare 1 m3 

de apă minerală naturală extrasă, care nu este destinată îmbutelierii – 2 lei; d) pentru fiecare 10 m3 

de apă utilizată de hidrocentrale − 0,06 lei. Prin urmare, metodologia actuală de calcul a taxelor 

pentru consumul apei poate fi ușor aplicată de beneficiari. 

Cuantumul redus al taxelor pentru utilizarea apelor condiționează depășirea frecventă a 

normelor de consum și majorarea volumului de deversări ale apelor reziduale, în complexul 

agroalimentar.  

 

6.5.3. Finanțarea sectorului 
 

Subvențiile reprezintă un instrument important, care asigură transferurile de la sursele 

bugetare și non-bugetare pentru realizarea măsurilor prioritare de folosire durabilă și de protecție a 

resurselor de apă, realizarea obiectivelor indicate în Planurile de acțiuni ale strategiilor în 

domeniu.  

Conform Strategiei de Aprovizionare cu Apă și Sanitație, subvențiile în acest domeniu 

trebuie să fie: a) previzibile spre a susține planificarea bugetară; b) transparente; c) stimulative 

pentru creșterea performanței operatorilor; d) reduse etapizat, pe măsură ce tarifele cresc. 

În perioada analizată, majoritatea absolută a subvențiilor destinate protecției apelor au fost 

alocate din de Fondul Ecologic Național (FEN). 

Până în anul 2008, majoritatea proiectelor aprobate aveau un suport financiar redus și erau 

destinate executării unor lucrări separate, precum amenajarea fântânilor și a izvoarelor din 

localitățile rurale, curățarea râurilor mici, amenajarea zonelor de protecție a obiectivelor acvatice, 

care nu depășeau limitele unei localități. Doar din anul 2008 se constată o majorare de cca 15 ori a 

sumei subvențiilor alocate din FEN în domeniul apelor.  De asemenea, se atestă o majorare 

considerabilă a sumelor alocate pentru proiectele de canalizare și cele complexe, demararea 

lucrărilor de construcție și reconstrucție capitală a stațiilor comunale de epurare. 

În anii 2011-2019, în perimetrul SBHFC, cu suportul financiar din fonduri externe, 

naționale și locale, au fost implementate 55 proiecte în sumă de 117,21 mil. lei. Cele mai multe 

proiecte au fost implementate pentru construcția sistemului de apeducte și sisteme  de canalizare. 
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7. PLANUL DE M   ĂSURI 

 
La identificarea măsurilor s-a ținut cont de rezultatele analizelor presiunilor și evaluării impactului, de obiectivele de mediu stabilite și analiza 

economică efectuată, făcându-se referire la DCA și la legislația națională. În procesul de identificare a problemelor importante de gospodărire a apelor 

în sub-bazinul hidrografic Frumoasa - Crihana, au fost formulate următoarele obiective importante, fiecare din ele, având mai multe obiective specifice 

și acțiuni stabilite:  

  Tabelul 7.1.  

Programul de măsuri privind implementarea planului de gestionare în sub-bazinul hidrografic Frumoasa - Crihana pentru perioada 2021-2026 

 

№ 
Denumirea acțiunii 

[locul efectuării lucrărilor] 

Termen 

de 

realizare 

Instituția responsabilă 

Costul 

estimativ,  

în mii lei 

Surse de finanțare 

1. Obiectiv general 1.  Perfecționarea și dezvoltarea sistemului de monitorizare în sub-bazinul hidrografic Frumoasa - Crihana 

1.1. Obiectiv specific 1.1.   Îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de apă de suprafață 

1.1.1. 

Îmbunătățirea sistemului de monitoring al calității 

apelor de suprafață în sub-bazinul hidrografic. [s. 

Andrușul de Jos, s. Roșu, s. Cotihana, o. Cahul, s. 

Crihana Veche] 

2022 

MADRM, Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția de 

Mediu, APL, Comitetul de Sub-bazin, Agenții 

Economici. 

500,0 
Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

1.1.2. 
Îmbunătățirea sistemului de monitoring 

hidromorfologic în sub-bazinul hidrografic  
2022 

MADRM, Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția de 

Mediu, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, IGE 

al AȘM.  

5000,0 
Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

1.2. Obiectiv specific 1.2.  Îmbunătățirea programului de monitoring a corpurilor de apă subterane 

1.2.1. 

Completarea sistemului de monitoring al calității apelor 

subterane cu foraje suplimentare de monitorizare 

[s. Manta, s. Roșu, s. Colibași, s. Crihana Veche] 

2022 

MADRM, Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, Agenția ”Apele Moldovei”, APL, 

Comitetul de Sub-bazin, Agenții Economici  

32000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

1.2.2. 

Elaborarea hărților privind volumele și 

calitatea apelor subterane pentru fiecare 

corp de apă 

2021 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, 

Agenția ”Apele Moldovei”, Institutul de Geografie 

și Ecologie al AȘM, APL, Comitetul de Sub-bazin.  

120,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

1.3. Obiectiv specific 1.3.  Inventarierea stării corpurilor de apă 

1.3.1. 
Elaborarea pașapoartelor pentru corpurile de apă 

subterane din cadrul sub-bazinului  
2021 

Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția de Mediu, 

Institutul de Geografie și Ecologie al AȘM,  

APL, Comitetul de Sub-bazin  

165,0 
Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile. 

1.3.2. 
Delimitarea și inventarierea zonelor de protecție 

(format digital) 
2022 

Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția de Mediu, 

Institutul de Geografie și Ecologie al AȘM 
100,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

1.4. Obiectiv specific 1.4. Sistem instituțional funcțional în domeniul administrării subbazinului hidrografic  
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№ 
Denumirea acțiunii 

[locul efectuării lucrărilor] 

Termen 

de 

realizare 

Instituția responsabilă 

Costul 

estimativ,  

în mii lei 

Surse de finanțare 

1.4.1 
Organizarea Ședințelor  

Comitetului de Sub-bazin  

 

T
ri

m
es

tr
ia

l 

 

Comitetul de Sub-bazin, Agenția pentru Geologie 

și Resurse Minerale, Agenția ”Apele Moldovei”, 

IGE al AȘM, Agenția de Mediu  

15,0 
Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN. 

1.4.2. 

Participarea la Ședințele Consiliului de Administrare al 

Districtului Bazinului Hidrografic Prut, Dunărea și 

Marea Neagră  

Anual 

Comitetul de Sub-bazin, Agenția pentru Geologie 

și Resurse Minerale, Agenția ”Apele Moldovei”, 

Agenția de Mediu, Institutul de Geografie și 

Ecologie al AȘM.  

12,0 Bugetele instituțiilor vizate, FEN. 

2. Obiectivul general 2.   Reducerea impactului negativ asupra resurselor de apă din sub-bazinul hidrografic  Frumoasa - Crihana 

2.1. Obiectivul specific 2.1.  Reducerea progresivă a poluării din surse punctiforme 

2.1.1. 

Inventarierea surselor punctiforme de poluare  

(inclusiv poluanții prioritari)  

[SBHFC] 

2021 

MADRM, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, 

Agenția ”Apele Moldovei”, Institutul de Geografie 

și Ecologie al AȘM, Comitetul de sub-bazin.  

80,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă.  

2.1.2. 

Pregătirea proiectelor tehnice pentru construcția 

stațiilor de epurare [s. Andrușul de Jos, s. Manta, s. 

Colibași, s. Brînza,  s. Cîșlița Prut] 

2022 

Administrația Publică Locală, MADRM, ADR 

Sud, Fondul de Investiții Sociale din Moldova,  

Comitetul de Sub-bazin.  

1800,0 
FISM, ADR Sud, FEN, Asistență 

externă. 

2.1.3. 

Construcția stațiilor de epurare a apelor uzate și 

sistemelor de canalizare     

[s. Andrușul de Jos, s. Andrușul de Sus, s. Manta, s. 

Colibași, s. Brînza,  s. Cîșlița Prut, s Giurgiulești,] 

2022-2025 

Administrația Publică Locală, MADRM, ADR 

Sud, Fondul de Investiții Sociale din Moldova,  

Comitetul de Sub-bazin.  

7000,0 
FISM, ARD Sud, FEN, Asistență 

externă. 

2.1.4. 

Construcția (extinderea) și modernizarea sistemului de 

canalizare pentru ape pluviale 

[s. Andrușul de Jos, s. Andrușul de Sus, s. Colibași, s. 

Brînza,  s. Văleni,]  

2022-2026 

Administrația Publică Locală, MADRM, ADR 

Sud, Fondul de Investiții Sociale din Moldova,  

Comitetul de Sub-bazin. 

2000,0 
FISM, ARD Sud, FEN, Asistență 

externă. 

2.1.5. 
Identificarea și contribuirea la crearea sistemului de 

gestionare a deșeurilor [s. Manta, s. Cîșlița Prut,] 
2022-2024 

APL, MADRM, ADR Sud, Fondul de Investiții 

Sociale din Moldova,  Comitetul de Sub-bazin.  
1200,0 

FISM, ARD Sud, FEN, Asistență 

externă. 

2.1.6. 

Cartarea punctelor de deversare a apelor uzate 

[s. Andrușul de Jos, s. Andrușul de Sus, s. Manta, s. 

Colibași, s. Brînza,  s. Văleni, s. Slobozia mare, s. 

Vadul lui Isac, s. Cîșlița Prut, s Giurgiulești,] 

2021 
Agenția „Apele Moldovei” - 

Inspectoratul Protecției Mediului 
30,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

2.1.7. 
Introducerea unui sistem eficient de taxe pentru 

colectarea și tratarea apelor uzate. [SBHFC] 
2021-2026 

Administrația Publică Locală, Asociația „Apă-

Canal” Cahul 
- 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile 

2.2. Obiectiv specific 2.2.  Reducerea progresivă a poluării din sursele difuze  

2.2.1. Evaluarea impactului poluării cu substanțe prioritare și 2023-2025 MADRM, IPM, Agenția ”Apele Moldovei”, IGE, 140,0 FISM, ARD Sud, FEN, Asistență 
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№ 
Denumirea acțiunii 

[locul efectuării lucrărilor] 

Termen 

de 

realizare 

Instituția responsabilă 

Costul 

estimativ,  

în mii lei 

Surse de finanțare 

poluanți organici persistenți  [SBHFC] Comitetul de Sub-bazin, APL.  externă. 

2.2.2. 
Efectuarea studiului privind impactul poluării difuze în 

sub-bazinul  [SBHFC] 
2022-2023 

MADRM, Institutul de Geografie și Ecologie, 

Agenția ”Apele Moldovei”, Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului, Laboratorul de Referință de 

Mediu, Comitetul de Sub-bazin, APL.  

70,0 
FISM, ARD Sud, FEN, Asistență 

externă. 

2.2.3. 

Elaborarea de norme / standarde privind șeptelul optim 

de animale raportat la o anumită suprafață de pășune. 

[SBHFC] 

2022-2026  
MADRM, APL, Asociațiile agricole, agenții 

economici  
30,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, Asistență externă. 

2.2.4. Elaborarea amenajamentelor pastorale [SBHFC] 2021-2026 Agenția „Moldsilva”, Autoritățile Publice Locale 900,0 
FISM, ARD Sud, FEN, Asistență 

externă. 

2.3. Obiectivul specific 2.3.  Extinderea și refacerea habitatelor naturale 

2.3.1. 

Elaborarea studiului de fezabilitate și argumentarea 

tehnico-economică și ecologică a reabilitării lacurilor 

Beleu și Manta. [s. Manta, s. Slobozia mare] 

2023-2024 

MADRM, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția de 

Mediu  

 

120,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

2.3.2. 
Lucrări hidrotehnice pentru reducerea proceselor de 

colmatare a lacului Manta.  [s. Manta] 
2024-2026 

MADRM, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția de 

Mediu  

 

9000,0 
Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

2.3.3. 

Reconstrucția ecologică a plantațiilor forestiere din 

zona lacurilor Manta și Beleu  

[s. Manta, s. Slobozia mare] 

2021-2026 Agenția „Moldsilva”, Autoritățile Publice Locale  1100,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

2.3.4. 

Reconstrucția vegetației forestiere riverane Prutului și 

plantarea coridoarelor ecologice  

[s. Colibași, s. Brînza,  s. Văleni, s. Slobozia mare, s. 

Vadul lui Isac, s. Cîșlița Prut, s Giurgiulești,] 

2021-2026 Agenția „Moldsilva”, Autoritățile Publice Locale  8000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

2.3.5. 
Reabilitarea ecosistemelor pastorale 

[SBHFC] 
2023 

Agenția „Apele Moldovei”, Autoritățile Publice 

Locale  
6300,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

2.3.7. 

Delimitarea și plantarea fâșiilor riverane de protecție 

 [s. Andrușul de Jos, s. Andrușul de Sus, s. Roșu, s. 

Cotihana, s. Crihana Veche,  o. Cahul] 

2021-2026 
Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, 

Autoritățile Publice Locale 
4000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

2.3.8 

Acțiuni de salubrizare prin aplicarea metodelor 

prietenoase mediului la colectarea deșeurilor din albia 

râului  [SBHFC] 

2021-2026 

APL, servicii de autosalubritate, agenții economici, 

instituțiile de învățământ, comitetul de sub-bazin, 

etc.  

130,0 ARD Sud, FEN, Asistență externă. 

2.3.9. 
Identificarea, reabilitarea și amenajarea izvoarelor  

[s. Andrușul de Jos, s. Andrușul de Sus, s. Manta, s. 
2021-2022 

APL, Agenția ”Apele Moldovei”, Comitetul de 

Sub-bazin, Centrul de Sănătate Publică  
200,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, ARD Sud, FEN, 
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№ 
Denumirea acțiunii 

[locul efectuării lucrărilor] 

Termen 

de 

realizare 

Instituția responsabilă 

Costul 

estimativ,  

în mii lei 

Surse de finanțare 

Văleni, s. Vadul lui  Isac. Crihana Veche,  o. Cahul]  Asistență externă. 

2.3.10. 

Identificarea, amenajarea și reabilitarea zonelor de 

agrement [s. Manta, s. Văleni, s. Vadul lui  Isac. 

Crihana Veche,  o. Cahul, s. Slobozia Mare] 

2021-2024 Agenția „Moldsilva”, APL 20,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, ARD Sud, FEN, 

Asistență externă. 

2.3.11. 
Crearea platformelor de vizionare și monitorizare a 

florei și faunei [s. Manta, s. Văleni, s. Slobozia Mare] 
2021-2026 

Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, 

Autoritățile Publice Locale 
150,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, ARD Sud, FEN, 

Asistență externă. 

2.3.12. 
Creare și dezvoltarea traseelor turistice 

[SBHFC] 
2021-2026 

Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, 

Autoritățile Publice Locale 
120,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, ARD Sud, FEN, 

Asistență externă. 

2.3.13. 
Crearea zonelor complexe naturale și instalarea 

indicatoarelor de avertizare   [SBHFC] 
2021-2026 Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, 170,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, ARD Sud, FEN, 

Asistență externă. 

3. Obiectivul general 3. Valorificarea durabilă a resurselor de apă 

3.1. Obiectivul specific 3.1.  Îmbunătățirea accesului populației la serviciile de apă și sanitație 

3.1.1. 

Crearea și modernizarea sistemelor de aprovizionare cu 

apă și sanitație. [s. Andrușul de Sus, s. Vadul lui Isac, s. 

Manta, s. Slobozia mare  s. Andrușul de Jos] 

2024 MADRM, ADR și operatorii locali 4500,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, 

 FEN, Asistență externă. 

3.1.2. 
Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă 

[o. Cahul,  s. Andrușul de Jos] 
2024 MADRM, ADR și operatorii locali 1200,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

3.1.3. 
Coordonarea activităților de elaborare a planurilor de 

alimentare cu apă și sanitație în raion 
2021 MADRM, ADR, Autoritățile Publice Locale 25,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, Asistență externă. 

3.1.4. 
Elaborarea politicii privind tarifele și planul de afaceri 

pentru companiile de apă-canal 
2021 MADRM, ANRE, - 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, Asistență externă. 

3.1.5. 

Decolmatarea fântânilor, izvoarelor și iazurilor utilizate 

în  aprovizionarea populației cu apă. [s. Andrușul de 

Sus, s. Vadul lui Isac, s. Brînza, s. Slobozia Mare  s. 

Andrușul de Jos, s. Roșu] 

2023 
MADRM, IPM, Agenția „Apele Moldovei”, APL, 

ANSP  
270,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

3.1.6. 

Monitorizarea continuă a indicilor de performanță 

privind sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare 

și a calității serviciilor prestate 

2022 ANRE, Ministerul Sănătății 15,0 
Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, Asistență externă. 

3.2. Obiectivul specific 3.2.  Atenuarea riscurilor de secetă și de conservare a apei în sectorul agricol 

3.2.1. 
Promovarea agriculturii conservative (creșterea 

capacității de reținere a apei în terenurile agricole)  
2021-2026 

MADRM, Institutul de Pedologie, Institutul 

Selecția din Bălți, centre de consultanță în domeniu  
50,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

3.2.2. Efectuarea de cercetări pentru a evalua efectele actuale 2021 ANCD, Institutul de Ecologie și Geografie, USM  150,0 Bugetele anuale ale instituțiilor 
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№ 
Denumirea acțiunii 

[locul efectuării lucrărilor] 

Termen 

de 

realizare 

Instituția responsabilă 

Costul 

estimativ,  

în mii lei 

Surse de finanțare 

și posibile ale schimbărilor climatice asupra corpurilor 

de apă;  

 responsabile, Asistență externă. 

3.2.3. 
Reevaluarea resurselor de apă la nivelul sub-bazinului 

hidrografic în condițiile schimbărilor climatice 
2022 

Agenția „Apele Moldovei”, 

IEG, Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat 

140,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

3.2.4. 

Intensificarea procesului de extindere a teritoriilor 

acoperite cu vegetație forestieră, crearea coridoarelor 

ecologice   [SBHFC] 

2021-2026 Agenția „Moldsilva”, APL 8000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

3.3. Obiectivul specific 3.3.  Gestionarea riscurilor de inundații 

3.3.1. 

Reabilitarea și îmbunătățirea digurilor în 

zonele cu risc ridicat [s. Colibași, s. Brînza,  , s. Vadul 

lui Isac, s. Cîșlița Prut, s Giurgiulești,] 

2023 Agenția „Apele Moldovei” 700,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

3.3.2. 
Asigurarea stocării apei provenite din  inundații în 

lacurile de acumulare existente  sau noi   
2026 Agenția „Apele Moldovei” 1300,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență 

externă. 

3.3.3. 
Curățirea canalelor înnămolite de evacuarea apelor[s. 

Andrușul de Jos, s. Roșu, o. Cahul] 
2021 Agenția „Apele Moldovei” 500,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

3.4.  Obiectivul specific 3.4.  Combaterea proceselor de eroziune a versanților și de colmatare a albiei râurilor/pârăirilor 

3.4.1. 
Reabilitarea fâșiilor forestier de protecție a terenurilor 

agricole  [SBHFC] 
2021-2026 Agenția „Moldsilva”, Autoritățile Publice Locale 7000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

3.4.2 
Lucrări silvo-ameliorative pe terenurile degradate.  

[SBHFC] 
2021-2026 Agenția „Moldsilva”, Autoritățile Publice Locale 12000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

3.4.3. 
Lucrări silvo-tehnice pe terenurile deteriorate 

[SBHFC] 
2021-2026 Agenția „Moldsilva”, Autoritățile Publice Locale 2000,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, FEN, Asistență externă 

4. Obiectiv general 4. Informarea și conștientizarea populației privind gestionarea integrată a resurselor de apă    

4.1. Obiectiv specific 4.1. Activități și măsuri de informare a populației cu referire la gestionarea integrată a resurselor de apă  

4.1.1. 
Campanii publicitare care promovează utilizarea 

eficientă a apei [SBHFC] 

2021-2026  

 

MADRM, Organizațiile Non-Guvernamentale 

(ONG)  
15,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, Asistență externă. 

4.1.2. 
Mediatizarea acțiunilor ce necesită a fi realizate în 

cadrul subbazinului hidrografic  

2021-2026  

 

Comitetul de Sub-bazin,  

APL, ONG- urile de mediu  
20,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, ARD Sud, FEN,  

4.1.3. 
Organizarea de instruiri în domeniul folosiri resurselor 

naturale.  

2021-2023  

 

MADRM, Organizațiile Non-Guvernamentale 

(ONG)  
22,0 

Bugetele anuale ale instituțiilor 

responsabile, Asistență externă. 
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7.1. Surse posibile de finanțare identificate, pentru implementarea 

Programului de Măsuri 

 
În  condițiile Republicii Moldova surse posibile de finanțare identificate, pentru 

implementarea programului de măsuri Finanțatori sunt de  nivel național și de nivel internațional. 

Finanțatori sunt de  nivel național sunt prezentate de Fondul Ecologic Național (FEN),  Fondul 

de Investiții Sociale din Moldova (FISM),    Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud. 

Finanțatori sunt de nivel internațional sunt prezentate de Programul Politici Culturale al 

Fundației SOROS Moldova, UNDP Moldova: Programul de Dezvoltare Locală Integrată, 

Program de granturi ”Black Sea Trust for Regional Cooperation”, Programul de Cooperare 

pentru Europa de Sud-Est și altele. 

 

8. CONSULTĂRILE PUBLICE 
 

La elaborarea Planului de Gestionare și a Programului de Măsuri pentru sub-bazinul 

hidrografic Frumoasa - Crihana, o atenție deosebită a fost acordată publicului, și anume la 

procesul de consultare cu publicul, informarea lui despre toate etapele proiectului și participarea 

la toate dezbaterile pe marginea cuprinsului, conținutului și draftului final al Planului de 

Gestionare a sub-bazinului hidrografic Frumoasa - Crihana.  

Prima ședință a consultărilor publice pe marginea necesității de informație pentru 

cuprinsul și conținutului Planului de Gestionare pentru sub-bazinul hidrografic Frumoasa - 

Crihana, a avut loc în data de 26.02.2021, ora 10.30, în o. Cahul. 

În temeiul Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 

decizional, versiunea finală a Planului de Gestionare a sub-bazinului hidrografic Frumoasa - 

Crihana, a fost plasată pentru dezbateri și consultări publice pe pagina web…………………… 

 
9. AUTORITĂȚILE COMPETENTE 

  

Implementarea Planului de gestionare și a Programului de Măsuri, va intra direct în 

abilitatea și supravegherea Comitetului Sub-bazinului Frumoasa - Crihana și în competențele 

administrațiilor publice locale și raionale din cadrul sub-bazinului.  

1) Comitetul subbazinului hidrografic Frumoasa - Crihana, r-nul Cahul. 

2) Consiliul Raional Cahul, MD-3909 or. Cahul, str. Piața Independenței 2, 

E-mail: consiliulraional@cahul.md  

pagina web: www.cahul.md 

Tel: 0299-22058 

            Fax: 0299-22058 

 
10. PUNCTE DE CONTACT 

 

1) Președintele Comitetului sub-bazinului hidrografic Frumoasa - Crihana, Ruslan Nedov, 

 e-mail: consiliulraional@cahul.md,  

tel:  (0299) 31-402, (0299) 327-01; 

2) Secretarul Comitetului subbazinului hidrografic Frumoasa - Crihana, AO EcoContact: 
mun. Chisinau, Vlaicu Pîrcălab, 27/1,  
tel: 022 99 61 62, 
 e-mail: office@ecocontact.md,    anna.cazacu@ecocontact.md.  

 

 

 

 

mailto:consiliulraional@cahul.md
mailto:office@ecocontact.md
mailto:anna.cazacu@ecocontact.md
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ANEXE 
Anexa 1. 

Harta corpurilor de apă de suprafața 

 
 

Principale corpuri de apă din cadrul sub-bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana 
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Anexa 2.   

Pașapoarte ale corpurilor de apă de suprafață 

 

 

 

 

 
Denumirea CA Andrieș 

Lungimea CA, km 7,5 

Suprafața bazinului CA, km2 40,9 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 3549 

Densitatea populației, pers./km2 53,4 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 224/6/165 

Panta bazinului CA, o 1,76 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Debitul mediu calculat, m3/s 0.69 

 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă 
Fără risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă 
Posibil la risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă 
Posibil la risc 

Captarea apei Fără risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă 
Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate 
Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate 
La risc 

Poluare difuză din zootehnie La risc 

Poluare difuză din agricultură La risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice 
Fără risc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare La risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

 

Râul Andrieș este amplasat în partea 

superioară a sub-bazinului hidrografic 

Frumoasa - Crihana, în limitele raionului 

Cahul. Râulețul Andrieș își are originea în 

partea de sud a satului Andrușul de Sus și curge 

prin sat  Andrușul de Jos și se revarsă în 

sistemul de canale de irigare. Cursul de bază 

este r. Andrieș cu o lungime de circa 7,5 km, și 

are șase afluenți pluviali. Suprafața bazinului 

hidrografic este de 40,9 km2. În limitele 

bazinului au fost identificate 7 izvoare și 1 mic 

lac de  acumulare. Principalele surse de poluare 

a apelor freatice și de suprafață sunt: deșeurile 

menajere, complexele zootehnice din 

localitățile: Andrușul de Sus și Andrușul de 

Jos, apele uzate netratate de la gospodăriile și 

terenurile arabile. 

Circa 62% din suprafața bazinului 

reprezintă terenurile arabile, 15% din terenuri 

sunt ocupate cu păduri, care sunt concentrate pe 

versantul stâng al bazinului. Ponderea înaltă a 

terenurilor agricole și aplicarea îngrășămintelor 

chimice reprezintă principala sursă de poluare 

difuză. Practic, toată apa utilizată este evacuată 

fără epurare. Posturi de monitorizare a 

parametrilor hidrologici și hidrochimici a 

apelor de suprafață lipsesc.  

În baza prelevării probelor de apă 

efectuată în  2020-2021,în regiunea s. Andrușul 

de Jos, a fost determinat că apa CA Andrieș 

este de clasa III- poluată. 
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Denumirea CA Roșu 

Lungimea CA, km 2,2 

Suprafața bazinului CA, km2 30,1 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 3082 

Densitatea populației, pers./km2 61,3 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 100/6/53 

Panta bazinului CA, o 2,6 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Debitul mediu calculat, m3/s 0.27 

 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă La risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă Fără risc 

Captarea apei Posibil la risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate La risc 

Poluare difuză din zootehnie Fără risc 

Poluare difuză din agricultură Posibil la risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice La risc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare La risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

 

Râul Roșu este amplasat în partea 

superioară a sub-bazinului hidrografic 

Frumoasa - Crihana, în limitele raionului 

Cahul. Râulețul Roșu se începe în partea  

nordică a satului Roșu și curge prin sat  și         

se revarsă în sistemul de canale de irigare.  

Cursul de bază este r. Andrieș cu o lungime 

de circa 2,2 km, și are un afluent pluvial. 

Suprafața bazinului hidrografic este de 30,1 

km2. În limitele bazinului au fost identificate 

2 lacuri de  acumulare doar ele nu permanent 

au apa. Principalele surse de poluare a apelor 

freatice și de suprafață sunt: deșeurile 

menajere, complexele zootehnice din satul 

Roșu, apele uzate netratate de la gospodăriile 

și terenurile arabile. 

Circa 80% din suprafața bazinului 

reprezintă terenurile arabile, 12% din terenuri 

sunt ocupate cu păduri, care sunt concentrate 

pe versantul stâng al bazinului. Ponderea 

înaltă a terenurilor agricole și aplicarea 

îngrășămintelor chimice reprezintă principala 

sursă de poluare difuză. Practic, toată apa 

utilizată este evacuată fără epurare. Posturi de 

monitorizare a parametrilor hidrologici și 

hidrochimici a apelor de suprafață lipsesc.  

În baza prelevării probelor de apă 

efectuată în  2020-2021,în regiunea s. Roșu, a 

fost determinat că apa CA Roșu este de clasa 

III- poluată. 
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Denumirea CA Cotihana 

Lungimea CA, km 8,45 

Suprafața bazinului CA, km2 28,2 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 3200 

Densitatea populației, pers./km2 23,47 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 145/6/75 

Panta bazinului CA, o 1,01 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Debitul mediu calculat, m3/s 0.27 

 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă Fără risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă Fără risc 

Captarea apei Fără risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate La risc 

Poluare difuză din zootehnie Fără risc 

Poluare difuză din agricultură La risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice Fără risc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare La risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

 

Râul Cotihana este amplasat în partea 

superioară a sub-bazinului hidrografic 

Frumoasa - Crihana, în limitele raionului 

Cahul. Râulețul Cotihana, care curge prin sat, 

trece pe margina orașului Cahul  și se revarsă 

în sistemul de canale de irigare.  Cursul de 

bază este r. Cotihana cu o lungime de circa 

8,45 km, și are cinci afluenți pluviali. 

Suprafața bazinului hidrografic este de 28,2 

km2. Principalele surse de poluare a apelor 

freatice și de suprafață sunt: deșeurile 

menajere, apele uzate netratate de la 

gospodăriile și terenurile arabile. 

Circa 58% din suprafața bazinului 

reprezintă terenurile arabile, 26% din terenuri 

sunt ocupate cu păduri, care sunt concentrate 

pe versantul stâng al bazinului. Ponderea 

înaltă a terenurilor agricole și aplicarea 

îngrășămintelor chimice reprezintă principala 

sursă de poluare difuză. Practic, toată apa 

utilizată este evacuată fără epurare. Posturi de 

monitorizare a parametrilor hidrologici și 

hidrochimici a apelor de suprafață lipsesc.  

În baza prelevării probelor de apă 

efectuată în  2020-2021,în regiunea s. 

Cotihana, a fost determinat că apa CA 

Cotihana este de clasa III- poluată. 
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Denumirea CA Frumoasa 

Lungimea CA, km 7,7 

Suprafața bazinului CA, km2 38,6 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 34019 

Densitatea populației, pers./km2 1129,2 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 145/7/77 

Panta bazinului CA, o 2,5 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Debitul mediu calculat, m3/s 59,35 

 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă Fără risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă Fără risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă Fără risc 

Captarea apei Posibil la risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate La risc 

Poluare difuză din zootehnie Fără risc 

Poluare difuză din agricultură La risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice Larisc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare La risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

 

Râul Frumoasa este amplasat în partea 

superioară a sub-bazinului hidrografic 

Frumoasa - Crihana, în limitele raionului 

Cahul. Râulețul parcurge o lungime de 

aproximativ de 8 km ce întretaie mun. Cahul, 

care pornește din fondul forestier de la 3 

izvoare permanente din partea nord estică a 

municipiului și este alimentat pe cursul albiei 

de 4 afluenți (identificați). Debitul r. 

Frumoasa este reglat de barajul lacului 

Frumoasa din mun. Cahul, formând o 

suprafață de 8,0 ha a oglinzii de apă. 

Suprafața bazinului hidrografic este de 40,9 

km2. Principalele surse de poluare a apelor 

freatice și de suprafață sunt: deșeurile 

menajere, apele uzate netratate de la 

gospodăriile și terenurile arabile. 

Circa 41% din suprafața bazinului 

reprezintă terenurile arabile, 34% din terenuri 

sunt ocupate cu păduri, care sunt concentrate 

pe versantul stâng al bazinului. Ponderea 

înaltă a terenurilor agricole și aplicarea 

îngrășămintelor chimice reprezintă principala 

sursă de poluare difuză. Practic, toată apa 

utilizată este evacuată fără epurare. Posturi de 

monitorizare a parametrilor hidrologici și 

hidrochimici a apelor de suprafață lipsesc.  

În baza prelevării probelor de apă 

efectuată în  2020-2021,în regiunea o. Cahul, 

a fost determinat că apa CA Frumoasa este de 

clasa III- poluată. 
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Denumirea CA Crihana 

Lungimea CA, km 7,91 

Suprafața bazinului CA, km2 31,5 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 4379 

Densitatea populației, pers./km2 51,4 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 145/6/75 

Panta bazinului CA, o 1,03 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Debitul mediu calculat, m3/s 0.86 
 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă Fără risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Captarea apei Posibil la risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate La risc 

Poluare difuză din zootehnie Fără risc 

Poluare difuză din agricultură La risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice La risc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare Posibil la risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

 

Râul Crihana este amplasat în partea 

superioară a sub-bazinului hidrografic 

Frumoasa - Crihana, în limitele raionului 

Cahul. Râulețul Crihana se începe în satului 

Crihana Veche și curge prin sat  dupa ce se 

revarsă în iazurile de acumulare Cahul. Cursul 

de bază este r. Cotihana cu o lungime de circa 

7,91 km, și are șase afluenți pluviali. 

Suprafața bazinului hidrografic este de 31,5 

km2. Principalele surse de poluare a apelor 

freatice și de suprafață sunt: deșeurile 

menajere, apele uzate netratate de la 

gospodăriile și terenurile arabile. 

Circa 63% din suprafața bazinului 

reprezintă terenurile arabile, 25% din terenuri 

sunt ocupate cu păduri, care sunt concentrate 

pe versantul stâng al bazinului. Ponderea 

înaltă a terenurilor agricole și aplicarea 

îngrășămintelor chimice reprezintă principala 

sursă de poluare difuză. Practic, toată apa 

utilizată este evacuată fără epurare. Posturi de 

monitorizare a parametrilor hidrologici și 

hidrochimici a apelor de suprafață lipsesc.  

În baza prelevării probelor de apă efectuată în  

2020-2021,în regiunea s. Crihana Veche, a 

fost determinat că apa CA Crihana este de 

clasa III- poluată. 
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Denumirea CA Manta 

Suprafața CA, km2 6,546 

Suprafața bazinului CA, km2 43,9 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 6753 

Densitatea populației, pers./km2 65,2 

 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 15/8/11 

Panta bazinului CA, o 0,1 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Volumul apei, mii m3 1,95 
 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă Fără risc 

Captarea apei Fără risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate La risc 

Poluare difuză din zootehnie Fără risc 

Poluare difuză din agricultură La risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice Fără risc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare Fără risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

Lacul Manta este cel mai mare lac 

natural din Republica Moldova. Lacul Manta 

este un lac natural, de origine relictă. Cuveta 

lacustră s-a format lângă albia Prutului 

inferior și, ulterior, în perioada inundațiilor, 

aceasta s-a umplut cu apă și prin urmare, a 

dus la formarea actualului lac Manta. Acest 

lac a apărut în perioada  Holocenului, 

păstrându-și forma sa naturală până în anii  60 

ai secolului al XX-lea, respectiv, până la 

transformarea văii Prutului de Sud în 

agrocenoze. Până la acel moment, lacul 

Manta avea o adâncime de 6-8 m, în unele 

locuri ajungând chiar și până la 10 m., iar apa 

era limpede și transparentă. 

Sistemul de lacuri Manta este alcătuit 

din 3 lacuri naturale, care au fost atribuite la 3 

corpuri de apă lacuri : Badelnic, Dracele, 

Rotunda. Acest sistem de lacuri are o 

suprafață totală de 6.5 km², suprafața luncii 

constituie aproximativ 2400 ha cu o adâncime 

de 0.2-2m. Lacurile Manta sunt înconjurate de 

pajiști de luncă și de corpuri mici de pădure.       

Principalele lor surse de alimentare cu 

apă sunt precipitațiile atmosferice, apele 

subterane, râul Prut (printr-un sistem de 

canale de drenaj). În prezent, sistemul de 

drenaj al lacului Manta se află într-o stare 

avariată, ce a cauzat, la rândul său, o scădere 

semnificativă a nivelului apei din lac. Astfel, 

adâncimea medie a lacurilor constituie 0.3 m. 

În momentul de față, sistemul lacustru Manta 

se află în pericol de dispariție datorită 

proceselor accentuate de colmatare. 
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Denumirea CA Beleu 

Lungimea CA, km2 8,538 

Suprafața bazinului CA, km2 43,4 

Localizarea CA, raionul Cahul 

Numărul populației,  pers. 8942 

Densitatea populației, pers./km2 58,1 

 

Ecoregiunea Provincia pontică 

Altitudini max./min./med., m. abs. 7/3/5 

Panta bazinului CA, o 0,1 

Litologia Silicioasă 

Suma anuală a precipitațiilor, mm 502 

Temperatura medie anuală, oC 10.3 

Volumul apei, mii m3 8,39 

 

Identificarea riscului 
Impactul acumulărilor de apă 

asupra resurselor de apă Fără risc 

Impactul localităților asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul agriculturii asupra 

resurselor de apă Fără risc 

Captarea apei Fără risc 

Impactul  antropic asupra 

resurselor de apă Posibil la risc 

Impactul evacuării totale a 

apelor uzate Fără risc 

Impactul evacuării totale 

posibile a apei netratate Posibil la risc 

Poluare difuză din zootehnie Fără risc 

Poluare difuză din agricultură La risc 

Impactul lacurilor de acumulare 

asupra stării hidromorfologice Fără risc 

Impactul îndiguirii Fără risc 

Canale de irigare Fără risc 

Corpul de apă este la risc de neatingere a 

obiectivelor de mediu 
 

 

Lacul Beleu este situat pe cursul 

inferior al râului Prut, în partea de sud a 

raionului Cahul. Suprafața acestui corp de apă 

constituie 8.5 km2, lacul Beleu fiind unul 

dintre cele mai mari lacuri din Republica 

Moldova. Lacul are legătură cu râul Prut 

printr-un sistem de râulețe. Volumul apei 

constituie 8,39 mil. m3. După geneză, lacul 

Beleu este un lac tipic de luncă, cu o vârstă de 

aproximativ 5-6 mii de ani. Lungimea lacului 

este de 5 km, lățimea – 2 km, adâncimea 

medie 0,5-1,5 m, adâncimea maximă - 2,5-2,8 

m. Nivelul apei în lac depinde de nivelul apei 

în râul Prut și, în special, în fluviul Dunăre. 

Lacul împreună cu terenurile riverane 

constituie o zonă umedă importantă.  Lacul 

Beleu se consideră a fi parte componentă a 

rezervației naturale „Prutul de Jos”. 

Principalele surse de poluare a apelor 

freatice și de suprafață sunt:  

În prezent, mai ales în perioadele 

secetoase, se înregistrează o descreștere a 

suprafeței lacului și, ca rezultat, transformarea 

acestor suprafețe în pășuni. Cele mai 

semnificative surse de poluare a lacului Beleu 

sunt calea feroviară (Cahul – Giurgiulești) 

drumul rutier național R26 și scurgeri pluviale 

din localități limitrofe, sondele de extragerea 

petrolului, deșeurile menajere, apele uzate 

netratate de la gospodăriile din localitățile: 

Slobozia Mare și Văleni. Totodată, pe lac este 

prezentă o stație de monitorizare a calității 

apei. 
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