
22 Martie – Ziua Mondială a Apei cu genericul:

APĂ PENTRU TOȚI!

”Oricine sunteți, oriunde vă aflați, apa este dreptul vostru uman.”

Obiectivul Dezvoltării

Durabile de anul acesta este

extrem de clar: apă pentru toți

până în 2030. Prin definiție, acest

lucru înseamnă că nu mai rămâne

nimeni în urmă. Dar astăzi,

miliarde de oameni trăiesc în

continuare fără apă sigură -

gospodăriile, școlile, locurile de

muncă, fermele și fabricile care

se luptă să supraviețuiască și să

prospere.

Grupurile marginalizate - femeile, copiii, refugiații, popoarele indigene,

persoanele cu handicap și multe altele - sunt adesea ignorate și, uneori, se

confruntă cu discriminare, deoarece încearcă să acceseze și să gestioneze apa

sigură de care au nevoie.

Ziua Mondială a Apei, 22 martie, este de a aborda criza apei, studiind

motivele pentru care atât de mulți oameni sunt lăsați în urmă.

Tema pentru Ziua Mondială a Apei 2019 este "Să nu părăsim pe nimeni în

spate”. Aceasta este o adaptare a promisiunii centrale a Agendei 2030 pentru

dezvoltare durabilă: pe măsură ce dezvoltarea durabilă progresează, toată lumea

trebuie să beneficieze de acces la surse de apă potabile și sigure.



Accesul la apă constituie baza

sănătății publice și este deci un punct critic

pentru dezvoltarea durabilă, și o lume

stabilă și prosperă. Nu putem merge mai

departe ca o societate globală în timp ce

atât de mulți oameni trăiesc fără apă sigură.

În 2010, ONU a recunoscut "Dreptul la siguranță și siguranța apei potabile,

curate și salubre”, ca fiind un drept al omului, esențial pentru întreaga bucurie a

vieții și a tuturor drepturile omului. Dreptul omului la apă le permite tuturor, fără

nediscriminare, accesul la apă suficientă, sigură, acceptabilă, accesibilă din punct

de vedere fizic și accesibilă pentru uz personal și casnic; care include apă pentru

băut, igiena personală, spălarea hainei, pregătirea produselor alimentare și igiena

personală și familială.



Câteva dintre "Motivele de discriminare" care determină ca anumiți oameni

să fie deosebit de dezavantajați când vine vorba de accesul la apă, sunt:

• Genul;

• Rasa, etnia, religia, nașterea, casta, limba și naționalitate;

• Starea de invaliditate, vârsta și starea de sănătate;

• Locul de muncă, reședință, stare economică și socială;

Printre alți factori, putem menționa: degradarea mediului, schimbările

climatice, creșterea populației, conflictele. Deplasările și fluxurile migratorii pot,

de asemenea, afecta în mod disproporționat grupurile marginalizate prin impactul

asupra apei.

Fapte fundamentale:

 2.1 miliarde de oameni trăiesc fără apă sigură la domiciliu;

 Una din patru școli primare nu are apă potabilă, iar elevii utilizează surse

neprotejate fiind însetați;

 Mai mult de 700 de copii sub cinci ani mor în fiecare zi de la diaree legate

de apa nesigură și salubritate precară;

 La nivel global, 80% dintre persoanele care trebuie să se folosească de

sursele neprotejate și nesigure de apă trăiesc în zonele rurale;

 Peste 800 de femei mor în fiecare zi din cauza complicațiilor în timpul

sarcinii și nașterii;

 Pentru cei 68,5 milioane de oameni care au fost forțați să fugă din casele lor,

accesul la servicii de apă sigure este foarte problematic;

 Aproximativ 159 milioane de persoane colectează apa potabilă din apele de

suprafață, cum ar fi iazurile și râurile;

 Aproximativ 4 miliarde de oameni - aproape ⅔ din populația lumii - se

confruntă cu apă de calitate rea în cel puțin o lună a anului;

 700 de milioane de oameni din întreaga lume ar putea fi strămutați din cauza

lipsei intense a apei până în 2030;



Pentru a "nu lăsa pe nimeni în urmă", trebuie să ne concentrăm eforturile

spre includerea persoanelor marginalizate sau ignorate. Serviciile de apă trebuie să

răspundă nevoilor grupurile marginalizate și vocile lor trebuie auzite în procesul

decizional. Cadrele legale trebuie să recunoască dreptul la apă pentru toți oamenii

și finanțarea suficientă trebuie să fie orientată corect și eficient către cei care au

nevoie cel mai mult.

În Republica Moldova, aprovizionarea cu apă constituie o problemă

stringentă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar

calitatea ei în foarte multe cazuri nu corespunde standardelor naționale existente.

Concomitent, e necesar de menționat că atât dezvoltarea economică, cât și

sănătatea populației în țara noastră depind în mare masură de creșterea permanentă

a deficitului resurselor acvatice.

Circa 50% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă de

calitate. Aproape 60% este aprovizionată cu apă prin sistemul decentralizat (fântâni,

izvoare). De regulă, acestea sunt apele freatice. În ultimul timp, tot mai multă

atenție se acordă la exploatarea pânzelor de apă de profunzime (arteziene). Evident,



este important ca și consumatorul să cunoască particularitățile cerințelor igienice

față de apa de băut.

Apa este nu numai cea mai

răspîndită, dar şi una dintre cele mai utile

substanţe de pe Pămînt, avînd un rol

deosebit de important în procesele de

apariţie şi întreţinere a vieţii pe Terra.

Datorită creșterii populației mondiale, și a

altor factori, tot mai puțini oameni

beneficiază de apă potabilă. Dezvoltarea

intensă a ramurilor industriale, a

agriculturii, a serviciilor comunale etc., a

condus la creşterea continuă a consumului

de apă şi implicit la degradarea resurselor

acvatice. Astăzi nu există nici o ţară care

să nu se confrunte cu problemele legate

de deficitul surselor de apă, în special a celor de apă potabilă. Mai mult decît atît,

circa 20 la sută din populaţia de pe glob nu are acces la apă potabilă calitativă, iar

în jur de 50% este lipsită de condiţiile sanitare adecvate. Este datoria noastră să ne

asigurăm ca apa să realizeze funcţiile sale de întreţinere a vieţii, de căi de navigaţie,

de integrare cu alte surse naturale, de materie primă şi de asigurare a confortului

oamenilor.

Pentru a proteja impactul negativ al apei asupra sănătăţii, nu este suficient

doar tratarea ei minuţioasă. Calea cea mai eficientă este prevenirea poluării

resurselor acvatice. Principalele surse de poluare ale apelor de suprafaţă şi din

pînza freatică sînt gunoiştile nesancţionate din apropierea localităţilor rurale şi de

lîngă fîntîni, complexele animaliere situate în apropierea resurselor acvatice,

depozitele de substanțe chimice din localităţi, veceurile neamenajate ş.a. Fracţia



lichidă din aceste surse de poluare, prin infiltrare, pătrunde în apele freatice şi

conduce la poluarea masivă ale acestora cu diverse substanţe nocive şi toxice (de

ex: nitraţii, sărurile de amoniu, bacteriile patogene etc.), care ulterior pătrund în

organismul uman.

Resursele de apă din Republica Moldova sunt reprezentate de apele de

suprafață (două bazine majore ale râurilor Nistru și Prut) și de apele subterane.

Regimul natural al apelor din râuri în aceste bazine a fost modificat prin

construirea de baraje și rezervoare, create în scopul prevenirii inundațiilor, captării

sedimentelor, asigurării cu apă pentru consumul agricol, industrial și casnic,

precum și pentru piscicultură.

Rețeaua de ape subterane include circa 112 mii de izvoare și fântâni (publice

și private) și peste 3000 de fântâni arteziene funcționale. În Republica Moldova

apele subterane constituie sursa principală de asigurare cu apă potabilă pentru

100% din populația rurală și 30% din populația urbană sau 65% din populația

totală a țării. Restul, 35% din populația totală, întrebuințează ca sursă de apă

potabilă apele de suprafață.

Aproximativ 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă sigură. Deși,

toate orașele și municipiile și peste 65% din localitățile rurale au sisteme

centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, doar 50 la sută se află în stare tehnică

satisfăcătoare, restul necesită reparații capitale sau reconstruire.

Cea mai expusă la deficitul de apă este partea de sud a țării, unde în anii de

secetă crește riscul de secare a resurselor acvatice de suprafață (precum s-a

întâmplat în anul 2007, când un număr de rezervoare de pe râul Işnovăţ au secat).

Însă, seceta devine endemică și pentru alte regiuni ale țării și afectează tot mai mult

nivelul de existență și dezvoltare rurală.



Conform Comunicării Naționale Trei și Strategiei de Adaptare la

Schimbarea Climei a Republicii Moldova, dintre riscurile identificate pentru

sectorul Resurse de Apă prioritare se consideră:

seceta și deficitul de apă;

cerințele sporite pentru irigare;

creșterea frecvenței și intensității inundațiilor;

reducerea disponibilității apei din sursele de apă de suprafață sau subterane;

schimbări în cererea de apă;

indicii de calitate a apei (de exemplu, mineralizarea; duritatea; cantitatea

oxigenului dizolvat) afectați de temperaturile mai ridicate ale apei și de

variațiile stratului de scurgere mediu anual;

poluarea sporită a apei cu pesticide și îngrășăminte, cauzată de spălarea

sporită a solului;

schimbări în stratul de scurgere mediu anual al râurilor, atât în sensul sporirii,

cât și în cel al diminuării.



Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova în cadrul Convenției-

cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei, include o listă

extinsă de acțiuni pentru a asigura disponibilitatea resurselor de apă în Republica

Moldova, luând în considerare schimbările climatice actuale și viitoare:

 crearea unor noi structuri pentru managementul apei (de exemplu, noi baraje;

diguri; lacuri de acumulare etc.);

 dezvoltarea unei colaborări eficiente dintre Republica Moldova, Ucraina și

România pentru a monitoriza revărsarea apelor, îmbunătăți prognozarea

vremii/inundațiilor și a asigura avertizarea timpurie pentru toate țările din

cursul inferior al apelor;

 actualizarea schemelor de management al bazinului hidrografic, astfel încât

să se ia în considerare efectele schimbărilor climatice (scăderea resurselor de

apă, creșterea cererii de apă);



 proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei

pluviale;

 asigurarea utilizării și conservării eficiente a apei prin reabilitarea

instalațiilor de distribuție a apei și prin promovarea tehnologiilor cu consum

de apă redus;

 instruirea/educarea utilizatorilor de apă privind reducerea cerințelor de apă;

utilizarea apei re-circulate pentru anumite activități; promovarea folosirii

eficiente a apei; reducerea surselor de poluare etc.;

 stabilirea unor obiective privind calitatea apei și îmbunătățirea tratării apei

reziduale sau menajere;

 evaluarea cerințelor de apă ale principalelor culturi agricole, în contextul

schimbărilor climatice (studii intersectoriale cu sectorul agricol);

 evaluarea cerințelor de apă pentru principalele categorii de consum (apă

potabilă, apă industrială, menajeră etc.) în contextul schimbărilor climatice

etc.

Comform ultimelor date ale observațiilor și măsurătorilor, din anul 2017,

calitatea apei potabile în Moldova are constant un nivel scăzut. Cel puțin așa arată

rezultatele investigațiilor de laborator a celor 850 de probe de apă, efectuate de

către specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Specialiștii din laborator au colectat probe din localitățile din preajma

municipiului Chișinău, cum ar fi: Suruceni, Drasliceni, Ghidighici, Zâmbreni,

Stăuceni, Ialoveni, Strășeni, dar și din cele mai îndepărtate raionae cum ar fi:

Ungheni, Criuleni, Rezina, Cantemir, Florești, Căușeni, Cimișlia, Telenești. În total

s-au înregistrat 855 de probe pentru testarea calității apei, dintre care

 42 din sonde arteziene;

 522 din fântâni sau izvoare locale ;

 148 de la robinet;

 26 apă îmbuteliată;

 59 probe de apă filtrată.



Rezultatele testării arată că cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile rurale,

unde principala sursă de apă sunt fântânile. Potrivit specialiștilor, circa 61% din

apeductele legate de sursele subterane de apă şi aproximativ 84% a apei din fântâni

nu corespund normelor sanitare după componenţa chimică. Astfel, apa are fie o

duritate joasă fie o duritate prea înaltă, cloruri și conductivitate care depășesc

Concentrația Maxim Admisibilă. Apa conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi,

sulfură de hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele

subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult sursele

subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gunoişti, depozitele de

îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lispa sistemelor de epurare.

În acest sens, cei mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele, Făleşti, Teleneşti,

Criuleni, Ungheni. O situaţie bună se înregistrează în Chișinău, unde, în mare parte,

sunt folosite sursele de apă de la suprafaţă.

Precizăm că au fost efectuate investigații la următorii parametri: PH,

conductivitate, duritate totală, cloruri. Parametrii de calitate a apei potabile sunt

stipulați în Hotărârea de Guvern 934 din 15.08.2007, anexa nr. 2 privind parametrii

de calitate a apei potabile. În baza normativelor Concentrața maxim admisibilă

(CMA) a Ph-ului este de la 6,5 până la 9,5. Conform acestor normative s-a depistat

că nivelul PH nu se încadrează doar la probele de apă îmbuteliată, și la cele care au

fost filtrate suplimentar.



Pentru consumul rațional și managementul resurselor de apă este necesar de

a exista un sistem de monitoring a apelor de suprafață. Prin urmare, Centrul

Hidrologie asigură dirijarea metodico-operativă a Rețelei naționale de observații

hidrologice, care este compusă din o stație hidrologică și 58 posturi hidrologice,

situate pe râurile Nistru şi Prut, afluenții lor și pe râurile mici din sudul republicii.

Printre sarcinile generale ale Centrului se numără:

 asigurarea instituțiilor de stat, agenților economici și populației cu informație

hidrologică operativă;

monitorizarea condițiilor de apariție a fenomenelor hidrologice stihinice și

periculoase;

 efectuarea observațiilor asupra regimului hidrologic al râurilor Republicii

Moldova în rețeaua staționară a posturilor hidrologice;

 editarea datelor anuale și multianuale despre regimul și resursele apelor de

suprafață;

 editarea Cadastrului de Stat al Apelor;

 organizarea și efectuarea cercetărilor hidrografice pe teritoriul Republicii

Moldova.

Centrul Hidrologie include următoarele subdiviziuni, care conlucrează între ele.

Acestea sunt:

 Direcția Prognoze Hidrologice

 Direcția Management Date și Hidrografie

 Direcția Monitoring Hidrologic



APĂ PENTRU TOȚI

Viața curge printre venele terestre,

Aducând speranța-n viitor,

Dăruindu-i omului diverse,

Dar de apă omului-i e dor!

Pentru că și-n Biblie se spune

Apa este veșnic început

Însă neglijența omului în lume

Va duce la finalul cel durut.

Apă pură, vie, cristalină

Vom dori din ce în ce mai mult

Însă Domnul, zău, nu e de vină

Că nu-i apa cea de la-nceput.

Să păstrăm izvorul dătător de viață

Să nu fim naturii niște hoți.

Pentru a ne bucura în viață

Cu apă cristalină pentru toți.


