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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului 

 

        Valorificarea  şi managementul durabil al resurselor  acvatice reprezintă temeiul pentru 

supravieţuirea umană.  Actualmente problema  păstrării apelor naturale a devenit o problemă globală. 

În acest context este necesară un studiu profund  ale funcţionarea ecosistemelor acvatice, determinarea 

ponderei factorilor care afectează structura hidrobiocenozelor si calitatea apelor . Anume prin 

investigaţii complexe  este posibil fondarea şi implimentarea unui management integrat pentru 

valorificarea durabilă ale resurselor acvatice.  

Un rol deosebit îl deţine studiul hidrobiocenozelor, succesiunilor lor ecologice, evaluarea 

gradului de troficitate şi calităţii apei. Evaluarea diversităţii specifice, structurii cantitative, funcţionării 

comunităţilor de hidrobionţi şi evoluţiei calităţii apei râurilor Răut şi Bâc au o importanţă deosebită în 

contextul aprecierii contribuţiei acestora la formarea calităţii apei fl. Nistru, care reprezintă sursa 

principală de aprovizionare cu apă a Republicii Moldova.   

   Investigațiile în cadrul proiectului sunt necesare pentru aprecierea stării actuale a resurselor 

acvatice din bazinul fl. Nistru și realizarea prevederilor strategiilor naționale și internaționale în 

domeniul Conservării Biodiversităţii și protecției apelor naturale. 

          Scopul principal al proiectului constă în evaluarea diversităţii, structurii cantitative, 

succesiunilor sezoniere, funcționării comunităților de hidrobionţi, componenţei chimice şi calităţii apei 

râurilor mici Răut şi Bâc în vederea relevării impactului lor asupra stării fluviului Nistru.  

 

Obiective: 

 Evaluarea diversității, structurii şi funcţionării comunităţilor de hidrobionţi (fito-, 

zooplanctonului) în dependent de starea mediului acvatic; 

 Aprecierea componenţei chimice (ioni principali, elemente nutritive, substanţe organice)   a apei 

râurilor Răut și Bâc; 

 Estimarea calității apei râurilor Răut și Bâc în baza parametrilor hidrochimici și structurii 

cantitative a speciilor indicatoare de hidrobionți; 

 Evaluarea succesiunilor sezoniere ale grupelor principale de hidrobionți, parametrilor 

hidrochimici și calității apei ecosistemelor investigate; 

 Relevarea factorilor naturali și antropici, care influențează troficitatea și calitatea apei râurilor 

Răut și Bâc.  
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

 

Pentru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor trasate ăn cadrul proiectului au fost efectuate  

expediţii în teren, pe r. Bâc (9 staţii de colectare – Călăraşi amonte, aval; Străşeni amonte, aval; 

Chişinău amonte, aval şi 3 staţii la confluenţa cu fl. Nistru) şi pe r. Răut (Bălți amonte, aval; Orhei 

amonte, aval; Sărătenii Vechi, Tribujeni, Ustie).  Eșantioanele prelevate sunt analizate și procesate în 

laborator. Cercetările a fost efectuate pe parcursul anilor 2018-2019. 

Prelevarea eşantioanelor biologice şi probelor de apă, determinarea unor parametri fizico-

chimici şi biologici în condiţii de teren, a fost efectuată conform metodelor clasice şi prevederilor 

standardelor ISO de prelevare a probelor (Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a 

ecosistemelor acvatice: Îndrumar metodic. ed. Toderaș Ion et al., Chișinău.S.N., 2015, Ghid de 

prelevarea a probelor hidrochimice și hidrobiologice. ed. Toderaș Ion et al., Chișinău: S.n., 2015,   SP 

ISO 5666-1, 5666-2, 5667-6 ş.a.).   

Pentru realizarea investigaț iilor a fost utilizat utilajul şi aparatajul laboratorului: 

spectrofotometru Specord 210,  Instrument cu set de software, cuptor Nabertherm CV3/11/B170, pH-

metru Sartorius PB 11-P11, sistem de digestie Berghof SPEEDWAVE, microscop binocular Minimed-

502, MISMED/2 (LOMO), microscop Axio Imager А.2 (Zeiss), binocular Stereo Discovery. V8 

(Zeiss), binocular Minimed-502, ş.a.  

Proiectul este realizat  de tineriii cercetători ai  laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie al 

Institutului de Zoologie. A fost investidată dinamica unor parametri fizico-chimice şi chimice  pentru 

determinarea calităţii apelor investigaţe şi starea hidrobionţilor planctonice ( fitoplancton, zooplancton). 

Particule în suspensie. Rezultatele investigaţiilor 2018-2019 privind conţinutul particulelor în 

suspensie indică că atât în r. Bâc cât şi în r. Răut conţinutul particulelor minerale (Smin) predomină 

asupra conţinutului de particule organice (Sorg). În r. Bâc, în aval de stațiile Călărași și Chişinău, se 

observă micşorarea conţinutului de particule minerale, organice şi totale de 3-7 ori. Aceasta poate fi 

explicat prin pătrunderea particulelor solide de pe terenurile arabile adiacente aflate în amonte de aceste 

staţii. Un conţinut mare de particule în suspensie a fost înregistrat la staţia de confluenţă cu fluviul 

Nistru. În r. Răut, conținutul de particule totale în suspensie a sporit pe cursul apei, valoarea minimă 

fiind de 12 mg/l (Bălți amonte) iar maxima de 74,3 mg/l (Ustie). Conținutul particulelor în suspensie 

revărsate de r. Răut în fl. Nistru este de 3 ori mai mare decât cel din r. Bâc la zona de confluență. S-a 

observat că în r. Răut, indiferent de sporirea conţinutului de particule în suspensie, conţinutul mineral 

prevalează asupra celui organic. La gura de vărsare, Ustie, conţinutul total de particule în suspensie ce 

se varsă în fl. Nistru a fost de 66,8mg/l, ceea ce corespunde clasei V de calitate (foarte poluată). În r. 

Bâc, la staţia Chişinău aval conţinutul de particule organice de fiecare dată a fost mai maere decât 
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conţinutul d particule minerale. La revărsare în fl. Nistru, conţinutul total de particule în suspensie a 

fost de 10,8 mg/l (aprilie) şi 13,2 mg/l (luna mai), ceea ce corespunde clasei a III de calitate. 

Compuşii azotului. În anul 2018-2019 conţinutul ionilor de amoniu reprezintă un indicator de poluare a 

ecosistemelor acvatice. Pe cursul apei r. Bâc, îndeosebi în aval de oraşele Călăraşi şi Chişinău 

conţinutul ionilor de amoniu sporeşte considerabil de câteva zeci de ori. În r. Răut, o poluare 

considerabilă cu ioni de amoniu s-a înregistrat în aval de orașul Bălți (23,2 mgN/l). Cea mai poluată 

este staţia Gura Bâcului cu un conţinut de 68,75 mgN/l. Cu aşa conţinut r. Bâc se revarsă în fl. Nistru, 

majorând considerabil conţinutul ionilor de amoniu din fl. Nistru, provocând înrăutăţirea clasei de 

calitate a apei fl. Nistru de la I-ea la a IV-a. Poluarea fl. Nistru cu ioni de amoniu este mai mare de 100 

de ori prin revărsarea apei r. Bâc decât a apei r. Răut. Conținutul ionilor nitrit, în r. Bâc sporește pe 

cursul apei, cele mai poluate staii fiind în aval de orașele Strășeni, Chişinău şi la Gura-Bâcului. La fel, 

în r. Răut, valori mari ale conținutului ionilor nitrit au fost înregistrate în aval de orașele Bălți (0,45 

mgN/l), Orhei. Poluarea organică cu compuși ai azotului precum și lipsa proceselor de mineralizare a 

lor poate fi explicat prin prevalarea conținului ionilor de amoniu asupra ionilor nitrat. În raza oraşelor 

Călăraşi, Străşeni, Chişinău, Bălţi, Orhei conţinutul ionilor de amoniu alcătuiesc peste 90% din 

conţinutul de azot mineral. În apa r. Bâc au fost determinate concentraţii sporite de fosfor mineral, 

indiferent de staţia de colectare. Aceste concentraţii sporite provin probabil în cea mai mare parte de la 

deversările cu ape menagere-comunale cu un conţinut mare de detergenţi. La revărsarea în fl. Nistru, în 

apa r. Bâc se conţine 3,35 mgP/l. Dacă în amonte de Gura Bâcului conţinutul fosforului mineral a fost 

de 0,04 mgP/l, atunci în aval de revărsarea r. Bâc acest conţinut alcătuia 0,14 mgP/l ceea ce a provocat 

majorarea lui în fl. Nistru de cca 4 ori, atribuind apei fl. Nistru clasa III de calitate.  

În apa r. Răut, cea mai mare valoare a conținutului de fosfor mineral a fost înregistrat în aval de 

orașul Bălți, alcătuind doar 15% din conținutul de fosfor total. Cu toate că la celelate stații, conținutul 

de fosfor mineral a fost de zeci de ori mai mic, oricum  cota parte a alcătuit doar 10-30% din conținutul 

total de fosfor. Pe parcursul anului 2019 conţinutul ionilor de amoniu reprezintă un indicator de poluare 

a ecosistemelor acvatice. În r. Răut, în majoritatea cazurilor conţinutul ionilor de amoniu corespunde 

clasei a IV-a de calitate, ceea ce indică o poluare în urma activităţilor umane.  Coraportul dintre formele 

minerale ale azotului a indicat că în r. Bâc a indicat că conţinutului ionilor de amoniu le revin mai mult 

de  90% din conţinutul de azot mineral, ceea ce indică o poluare puternică cu compuşi  organici. 

Fosforul. În perioada de primăvara 2018-2019, în raza oraşului Bălţi (amonte şi aval), conţinutul 

de fosfor mineral s-a majorat mai mult de 70 ori, fosforul organic de cca 20 ori şi cel total de 28 ori. În 

mod sigur se observă influenţa evacuărilor apelor reziduale şi a celor comunale direct în r. Răut. În 

vara, conţinutul fosforului mineral a alcătuit de la 0,12 mgP/l (Bălţi amonte) până la 0,21 mgP/l (Orhei 

aval), ceea ce corespunde clasei III de calitate. Pe tronsonul de râu, Bălţi amonte – Orhei aval, 

conţinutul de fosfor mineral a alcătuiit mai mult de 70% din conţinutul de fosfor total. La staţia 

Tribujeni, s-a observat o inversie a acestui coraport cu prevalarea conţinutului de fosfor organic asupra 
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celui mineral, alcătuind mai mult de 90% din conţinutul de fosfor total.  La Ustie, conţinutul de fosfor 

mineral şi organic a fost în raport de 1:1, alcătuind 0,01 mgP/l. În r. Bâc, la staţiile Chişinău aval şi 

Gura-Bâcului, s-au înregistrat concentraţii sporite ale fosforului mineral, organic şi total ceea ce indică 

o poluare a acestui râu cu compuşii ai fosforului. În această perioadă, la Gura-Bâcului, apa care se 

revarsă în fl. Nistru a avut un conţinutul de fosfor mineral de 1 mgP/l şi de fosor total de 1,12 mgP/l,  În 

r. Bâc, conţinutul de fosfor mineral a fost în limita clasei I de calitate. Pe când conţinutul de fosfor 

total, pe tot cursul râului a alcătuit mai mult de 1 mgP/l, ceea ce corespunde clasei V de calitate, apă 

foarte poluată. 

Calitatea apei r. Bâc și r. Răut. Conţinutul elementelor biogene înregistrate în apa r. Bâc și r. 

Răut provin în cea mai mare parte din deversările cu ape uzate, puternic poluate. Aceste concentraţii nu 

permit funcţionarea ecosistemului acvatic şi devin toxice pentru creşterea şi dezvoltarea hidrobionţilor. 

Apa r. Bâc este puternic poluată având în cea mai mare parte clasele IV-V de calitate (Tab.1).  

Tabelul 1. Calitatea apei r. Bâc şi r. Răut 
r. Bâc N-NH4

+
 N-NO2

-
 Pmin  r. Răut N-NH4

+
 N-NO2

-
 Pmin 

Călăraşi amonte  III II IV  Bălţi amonte III I III 

Călăraşi aval  V II V  Bălţi aval V V V 

Străşeni amonte  III II V  Orhei amonte IV II I 

Străşeni aval IV V V  Orhei aval III II III 

Chişinău amonte  IV II V 
 Sărătenii 

Vechi 
III III III 

Chişinău aval V IV V  Tribujeni III II I 

Nistru amonte de 

Bâc 
II I I 

 
Ustie III II I 

Gura-Bâcului V IV V      

Nistru aval de 

revărsare r. Bâc 
IV II III 

     

 

Starea hidrobionţilor planctonice. Pe parcursul 2018-2019 în r. Răut  a fost atestate 92 specii şi 

varietăţi de alge planctonice care se referă la 6 grupe taxonomice: Cyanophyta –9,  Bacillariophуta – 

31,  Pyrrophyta-1, Xantophyta-1, Euglenophyta – 17, Chlorophyta – 33. În anul 2019 n-a fost atestate 

specii din filume Pyrrophyta şi Xanthophyta care a fost atestate anul 2018.  Mai frecvent întâlnite au 

fost algele cianofite, euglenophyte şi verzi. Cele mai întîlnite specii a fost: Euglena polymorpha, 

Cocconeis placentula, Gomphonema olivaceum, Nitzschia sigmoidea. Valorile efectivului numeric pe 

parcursul anului 2018 în r.Răut a variat în limitele 5,15-60,3 mln cel./l, pe parcursul anului 2019 a 

variat în limitele 1,39-26,44 mln cel./l, fiind mai ridicate la staţii Bălţi, Trebujeni şi Ustia cu ponderea 

algelor din grupa Cyanophyta şi Chlorophyta cu ponderea speciilor: Aphanizomenon flos-aquae, 

Meriasmopedia tenuissima, Oscillatoria lacustris. Valori mai ridicate a efectivului a fost atestate în 

perioada de vara. Valorile biomasei algelor planctonice a variat între 3,99-31,18 g/m
3
, în 2018 şi între  

1,48-26,72 g/m3 în 2019 cu valori mai ridicate la staţia Trebujeni cu ponderea speciilor din grupa 

Euglenophyta-23,73 g/m
3
. În formarea biomasei ridicate au participat următoare specii de alge 

planctonice: Euglena polymorpha, Euglena  hemichromata, Phacus pleuronectes, Lepocinclis 
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fusiformis. Pe parcursul anilor 2018-2019 după valorile biomasei fitoplanctonului râul Răut se referă în 

majoritatea cazurilor la categoria de troficitate „politrofă”, uneori „eutrofă”.  

Din numărul total de specii de alge, 60 sunt specii indicatoare ale saprobităţii apei. Cele mai multe 

dintre ele 55% sunt specii β-mesosaprobe, Speciile  -mesosaprobe au constituit 8% la care se referă: 

Navicula cryptocephala, Nitzschia palea, Euglena polymorpha. Specii -oligosaprobe au fost 

reprezentate de 5%  (Navicula gracilis, Euglena  hemichromata, Trachelomonas planctonica). 10% au 

constituit specii: mesosaprobe (Navicula cuspidata, Euglena  oxyuris); -mesosaprobe 

(Caloneis silicula, Melosira italica)- 11% şi -mezosaprobe-7% (Euglena proxima, Euglena  

viridis). 4% mesosaprobe: Cyclotella megheniana şi o-oligosaprobe: Gleocapsa turgida. În râul 

Răut pe parcursul anilor 2018-2019 au predominat speciile β-mesosaprobe. Valorile indicelui saprobic 

a variat în limitele 1,8-2,23 în anul 2018 şi între 1,85-2,08 ce se încadrează în limitele claselor calităţii 

apei II uneori III-a (poluată moderat).  

Baza floristică a  r. Bâc a fost reprezentată de 57 specii şi varietăţi de alge planctonice care se referă 

la 4 grupe taxonomice: Cyanophyta –6,  Bacillariophуta – 27,  Euglenophyta – 11, Chlorophyta – 13. 

Mai frecvent întâlnite au fost algele cianofite, bacilariofite şi algele euglene dintre care cele mai 

frecvente au fost: Aphanizomenon flos-aquae,  Oscillatoria planctonica, Euglena polymorpha. 

Valorile efectivului numeric fitoplanctonului r.Bâc pe parcursul anului 2018 a variat în limitele 

0,79-20,6 mln cel./l şi în anul 2019 între 1,82-23,9 mln cel./l. Cele mai ridicate valori au fost atestate la 

staţia Calaraş aval cauzate de dezvoltarea algelor din grupe Cyanophyta, Euglenophyta şi Chlorophyta. 

Şi în anul 2019 la Chişinău aval şi la Gura Bîcului. Cele mai scăzute valori a efectivului au fost atestate 

în Straşeni. Algele planctonice care au format efectivul ridicat la aceste staţii au fost: Aphanizomenon 

flos-aquae, Synechocystis aquatilis. Valorile biomasei au variat în limitele 1,14-21,09 g/m
3
 în 2018 şi 

1,07-8,45 g/m
3
 în 2019, după valorile biomasei fitoplanctonului râul Bâc se referă în majoritatea 

cazurilor la categoria de troficitate „politrofă”, uneori „eutrofă”.  

Pe tot cursul râului Bâc pe parcursul anilor 2018-2019 a fost atestate algele din grupa  

Euglenophyta care sunt buni indicatori ai calităţii apei şi indică la o poluarea semnificativă a apei. Din 

numărul total de specii de alge, 42 sunt specii indicatoare ale saprobităţii apei. Cele mai multe dintre ele 

55% sunt specii β-mesosaprobe, din care mai frecvent întâlnite au fost: Aphanizomenon flos-aquae,  

Cyclotella kuetzinghiana, Trachelomonas hispida, Scenedesmus quadricauda.   

Conform caracteristicii fizico-geografice adîncimea rîului este de 0,1-0,2 m, în unele grinduri 

pînă la 0,8-1,0 m, viteza cursului 0,1 – 0,2 m/sec, ceea ce este favorabil pentru dezvoltarea 

organizmelor planctonice. În perioada de investigare valorile indicilor zooplanctonului din ecosistemul 

r. Bâc sunt mult mai modeste, iar în unele secțiuni este prezentat doar o singură specie – în aval de or. 

Chișinău. În zona de revarsare a r. Bâc în fl. Nistru zooplanctonul inregistrează o dezvoltare mai 

sporită, dar aceasta se  manifestă datorită prezenței mai abundente a speciilor tolerante la un nivel 
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sporit de poluarea a apei, dintre care Rotaria rotatoria, Rotatoria neptunia, Brachionus angularis, 

Filinia longiseta.  

Comunitatea zooplanctonică a r. Bâc pe parcursul anilor 2018-2019 a fost constituită în total de 

40 unităţi taxonomice (35 specii) din trei grupe principale: Rotatoria – 21 de taxoni, Cladocera – 8 și 

Copepodele 11 unități taxonomice inclusiv stadile de dezvoltare a copepodelor. În ecosistemul râului 

Bâc speciile înregistrate în perioada de investigație au constituit specii cosmopolite, oligo-

betamezosaprobe și polisaprobe. Speciile indicatoare de saprobitate au constituit peste 80 % din 

numărul total de specii înregistrați în ecosistemul r.Bâc. Speciile înregistrate aparțin unui spectru 

saprobic din cinci zone, cu preponderență speciilor b, o-b-saprobe. Speciile caracteristice ecosistemelor 

acvatice foarte poluate au fost înregistrate și în ecosistemul r.Bâc cu 3 specii. Prezența speciilor Rotaria 

rotatoria, Rotaria neptunia și Moina macrocopa cu preferință la zonelor alifa- și polisaprobă cu 

valoarea indicelui de saprobitate 3,25, 3,8 și 2,75, respectiv, servește  ca indicator al poluării 

ecosistemului cercetat.  

Dezvoltarea cantitativă în dinamica sezonieră a comunităților zooplanctonice râului Bâc a 

înregistrat valorile modeste în primavară, constituind - 2420 ind/m3 a efectivului numeric și 24,67 

mg/m3 – biomasa și o dezvoltare sporită toamna anului 2018,  cu valorile efectivului numeric – 25,5 

mii ind/m3 și biomasei – 108, 7 mg/m3. În anul 2019 s-a observat o dezvoltarea a comunităților 

zooplanctonice în aval de orașul Călărași și Strășeni, avînd densitatea numerică de 304,5 mii ind/m3 și 

49,0 mii ind/m3, respectiv. Trebuie de menționat cresterea efectivului numeric al zooplanctonului în 

decursul râului spre revarsare. Asa dar în sectorul revarsării râului Bâc în fluviul Nistru, efectivul 

numeric a constituit 1320 ind/m3 cu biomasa 19,14 mg/m
3
, în timp ce în punctul Anenii Noi valorile 

densității si biomasei erau de 1100 ind/m
3
 și 5,53 mg/m

3
, respectiv. Reeșind din aceste date, putem 

spune despre capacitatea de autoepurarea a ecosistemului și rolul comunităților planctonice filtratoare 

(rotiferele, cladocerele etc.) în funcționarea ecosistemului în intregime.  

S-a constat că cel mai poluat sector a fost în aval de or. Chișinău cu valoarea indicelui saprobic 

3,29 și calității apei de clasa IV de poluare, se caracterizează ca ”nesatisfăcătoare”. Calitatea apei în 

aval de orașele Căușeni și Strășeni este de clasa III de calitate și se caracterizează ca ”moderat 

poluată”.  

Dezvoltarea comunităților zooplanctonice din ecosistemul răului Răut în perioada anului 2018 a 

constituit 71 de unități taxonomice. Rotiferile au constituit 51 de unități taxonomice - 71,8 % , 

copepodele 14 (19,7 %) și cladocerele doar 6 unități taxonomice 8,5 %. Cladocerile s-au dezvoltat doar 

în sectorul mai sus de orașul Balți, si pe cursul rîului acest grup de organizme nu au fost identificate.  

Ecosistemul rîului Răut în perioada anului 2019 sa caracterizat cu o dezvoltarea bună a 

comunităților zooplanctonice. Componența zooplanctonică a rîului Răut a fost reprezentată de 44 

unități taxonomice, ce aparțin celor trei grupe: rotifere – 28, copepode – 10 și cladocerele – 6. Bogația 
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specifică în mostre a variat în limitele 7 – 18 unități taxonomice. Aportul rotiferilor a constituit peste 70 

% din speciile înregistrate. Cladocerile s-au dezvoltat mai puțin pe tot cursul răului, în deosebi cu 

diminuarea spre sectorul inferior al răului. Speciile indicatoare care au fost înregistrate au încadrat un 

spectru saprobic larg de la oligosaprobe pîna la polisaprobe.  

Bogația specifică a fost prezentată de 15-18 unități taxonomice cu excepția avalului or. Bălți 

unde s-a observat o diminuare pînă la 7 unități taxonomice. Coplexul dominant au constituit speciile: 

Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Synchaeta oblonga, Keratella cochlearis. Densitatea 

numerică a înregistrat valorile 35,2 -349,5 mii/ind m3, și caracterizează ecosistemul ca mezotrof –

eutrof. Efectul apelor evacuate din principalele orașe amplasate pe cursul rîului Răut s-a reflectat și la 

dezvoltarea organizmelor zooplanctonice. Biomasa zooplanctonului cu diminuarea valorilor ei în 11 ori 

în aval de or. Bălți și de 1,5 ori în aval de or. Orhei, comparativ cu valorile înregistrate în amonte de 

orașe respective.  

Zooplanctonul r. Râut în perioada de investigație 2018-2019 s-a caracterizat prin dezvoltarea 

bună. Calitatea apei pe tot cursul rîului se atribuie clasei III având starea ecologică ”moderat poluată”. 

Valorile indicelui de saprobitate se încadrează în limitele 1,74 – 3,22 în anul 2018 şi în limitele 1,83 – 

2,47 în 2019. S-a menționat creșterea indicelui de saprobitate in aval de principale orașe (Bălți, Orhei) 

situate în cursul rîului. Aportul principal în formarea diversității specifice ale zooplanctonului îl aduc 

rotiferele cu dezvoltarea maximă a familiei Brachionidae. 

 

 

3. Cele mai relevante realizări obţinute în cadrul proiectului 

 

A  fost estimată calitatea apelor râurilor Răut şi Bâc, principalelor afluenţi ai fluviului Nistru, 

conform indicatorilor hidrochimici şi hidrobiologici.   

S-a evaluat nivelul de poluare  a râurile Răut şi Bâc sub înfluenţa deversării apelor menajere ale 

oraşelor Călăraşi, Bălţi, Chişinău, care conţin cantităţi sporite de ioni de amoniu, nitriţi şi fosfaţi.  

S-a stabilit  influienţa    r. Bâc asupra calitatăţii  apei fl. Nistru, periodic înrăutăţind clasa de calitate 

a apei fluviului.  

S-a determinat că în  peste 95 % de cazuri  calitate  apei ale  r. Băc şi  Răut corespunde apelor 

poluate - puternic poluate ,  claselor  IV - V . 

S-a stabilit că intesitatea sau abundenţa organizmelor planctonice este provocată prin dezvoltare 

speciilor indicatoare ai poluării apei. 
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4. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

  În cadrul proiectului „Evaluarea structurii hidrobiocenozelor şi calităţii apei râurilor Răut şi Bâc” au 

participat 6 tineri cercetători, dintre care 2 deţin gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe biologice, doi 

competitori, 2 doctoranzi care au participat deja  la realizarea proiectelor naţionale şi internaţionale. 

Evaluarea structurii hidrobiocenozelor şi calităţii apei râurilor Răut şi Bâc a fost realizată prin 

efectuarea expediţiilor pe râul Răut şi r. Bâc de la izvoare până la vărsarea în fl. Nistru.  

A fost obţinute şi dezvoltate cunoştinţe noi privind starea ecologică a râurilor Răut şi Bâc şi 

impactului lor asupra calităţii apei fl. Nistru. Apa r. Bâc şi r. Răut, mai ales în aval de oraşele Călăraşi, 

Bălţi, Chişinău sunt puternic poluate cu apele comunal-menajere care conţin cantităţi sporite de ioni de 

amoniu, nitriţi şi fosfaţi. Apa r. Bâc influenţează puternic calitatea apei fl. Nistru, uneori înrăutăţindu-i 

clasa de calitate a apei. Conţinutul elementelor biogene înregistrate în apa r. Bâc provin în cea mai mare 

parte din deversările cu ape uzate, puternic poluate. Aceste concentraţii nu permit funcţionarea 

ecosistemului acvatic şi devin toxice pentru creşterea şi dezvoltarea hidrobionţilor.  

A fost evaluată diversitatea, structura şi funcţionarea comunităţilor de hidrobionţi (fitoplanctonului, 

zooplanctonului) în dependenţă de starea mediului acvatic. Au fost evaluate succesiunile sezoniere şi 

multianuale ale grupelor principale de hidrobionţi. După valorile biomasei fitoplanctonului, râul Bâc şi 

Răut se referă în majoritatea cazurilor la categoria de troficitate „politrofă”, uneori „eutrofă”.  

A fost estimată calitatea apei râurilor Răut şi Bâc în baza parametrilor hidrochimici şi structurii 

cantitative a speciilor indicatoare de hidrobionţi. În cea mai mare parte clasa de calitate a apei este a IV-

a şi V-ea (poluată-puternic poluată). Evaluarea parametrilor hidrobiologici (fito-, zooplancton) indică 

clasa a III-ea de calitate cu starea ecologică (moderat poluată). 

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului a servit drept bază ştiinţific argumentată pentru elaborarea 

măsurilor de redresare a situaţiei ecologice, perfectarea strategiilor şi programelor de acţiuni pentru 

protecţia, ameliorarea şi valorificarea durabilă a resurselor acvatice. Prin urmare, datele obţinute în 

urma studiului au fost utilizate în procesul de monitorizare şi pronosticare a stării râurilor Răut şi Bâc 

în vederea evitării consecinţelor negative a impactului antropic.  

Pentru îmbunatăţirea calităţii apei rîurilor mici (Bâc, Răut) se recomandă diminuarea deversărilor 

de ape reziduale industriale, agricole şi menajere neepurate, interzicerea amplasării gunoiştilor şi 

spălării autovehiculelor pe malurile lacurilor şi râurilor.  

Pentru preîntâmpinarea fenomenului de “înflorire a apei” este necesară reducerea aportului de 

nutrienţi în ecosisteme acvatice, facilitarea reproducerii şi menţinerea efectivului organismelor 

acvatice, inclusiv a peştilor fitofagi, care consumă producţia algală şi reglează efectivul speciilor de 

alge planctonice.  
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5. Concluzii. 

 Învestigaţii au demonstrat că în  r. Bâc cât şi în r. Răut, conţinutul particulelor minerale 

predomină asupra conţinutului particulelor organice. Conţinutul particulelor totale în suspensie 

revărsate de r. Răut în fl. Nistru este de 3 ori mai mare decât cel din r. Bâc la zona de 

confluenţă. 

 Apa r. Răut şi r. Bâc au conţinut mare a ionilor de amoniu. În r. Răut, aceştea atribuie apei clasa 

a IV-a de calitate. În r. Răut, conţinutul ionilor de amoniu prevalează asupra conţinutului de 

nitriţi şi nitraţi mai mult de 90%. Poluarea fl. Nistru cu ioni de amoniu este mai mare de 100 de 

ori prin revărsarea apei r. Bâc decât a apei r. Răut.  

 Apa r. Bâc şi r. Răut, mai ales în aval de oraşele Călăraşi, Bălţi, Chişinău sunt puternic poluate 

cu apele comunal-menajere care conţin cantităţi sporite de ioni de amoniu, nitriţi şi fosfaţi. Apa 

r. Bâc este puternic poluată cu compuşi ai fosforului, astfel apa ce se revarsă în fl. Nistru este 

puternic poluată depăşind clasa a V de calitate a apei.  

 Apa r. Bâc influenţează puternic calitatea apei fl. Nistru, uneori înrăutăţindu-i clasa de calitate a 

apei. Conţinutul elementelor biogene înregistrate în apa r. Bâc provin în cea mai mare parte din 

deversările cu ape uzate, puternic poluate. Aceste concentraţii nu permit funcţionarea 

ecosistemului acvatic şi devin toxice pentru creşterea şi dezvoltarea hidrobionţilor.  

 Conform  valorilor a  biomasei fitoplanctonului, râul Bâc se referă în majoritatea cazurilor la 

categoria de troficitate „politrofă”, uneori „eutrofă”. În râul Bâc au predominat speciile β-

mesosaprobe, cu valorile ale indicelui de saprobitate ar valorile indicelui saprobic 1,5-2,63 în 

2018 şi între 1,6-2,63 în 2019. Valorile indicelui saprobic se încadrează în majoritatea cazurilor 

în limitele claselor calităţii apei III-a (poluată moderat). Biomasa fitoplanctonului atribuie râul 

Răut în majoritatea cazurilor la categoria de troficitate „politrofă”, uneori „eutrofă”. Valorile 

indicelui saprobic râul Răut a variat în limitele 1,8-2,23 în anul 2018 şi între 1,85-2,08 ce se 

încadrează în limitele claselor calităţii apei II uneori III-a (poluată moderat).  

 Conform indicelui de saprobitate a zooplanctonului, calitatea apei râului Bâc şi Răut, se atribuie 

clasei a III-IV de calitate cu starea ecologică ”moderat poluată” - ”nesatisfăcătoare”. 
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Anexa nr. 1 

 Volumul total al finanţării (mii lei)  (pe ani) 

Anul Planificat Executat Cofinanţare 

2018 95000,0 89600,0 - 

2019 95000,0 95000,0 - 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul şinţific, semnătura) 

 

Nr. 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

naşterii 

Titlul 

ştiinţific 

Funcţia în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1

1. 
Tumanova Daria 

1986 Dr. Director de proiect, 

Cercetător şt. super. 
 

2

2. 
Borodin Natalia 

1982 Dr. 
Cercetător şt. super.  

3

3. 
Lebedenco Liubovi  1984 - 

Cercetător ştiințific  

4

4. 
Petru Ciorba 1992 - Cercetător ştiințific 

stagiar 
 

6

5. 
Grosu Nicolai 

1994 - Cercetător ştiințific 

stagiar 
 

5

6. 

Dermenji Piotr  

 

1987 - Cercetător ştiințific 

stagiar 
 

Lista tinerilor cercetători 

Nr. 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

naşterii 

Titlul 

ştiinţific 
Funcţia în cadrul proiectului 

1

1. 
Tumanova Daria 

1986 Dr. Director de proiect, 

Cercetător şt. super. 
2

2. 
Borodin Natalia 

1982 Dr. 
Cercetător şt. super. 

3

3. 
Lebedenco Liubovi  1984 - 

Cercetător ştiințific 

4

4. 
Petru Ciorba 1992 - 

Cercetător ştiințific stagiar 

6

5. 
Grosu Nicolai 

1994 - 
Cercetător ştiințific stagiar 

5

6. 

Dermenji Piotr  

 

1987 - 
Cercetător ştiințific stagiar 

Lista doctoranzilor 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

naşterii 

Titlul 

ştiințific 
Funcţia în cadrul proiectului 

1

1. 
Petru Ciorba 

1992 
- Cercetător ştiințific stagiar 

2

2. 
Grosu Nicolai 

1994 
- Cercetător ştiințific stagiar 

 

 

 

Conducătorul  proiectului                        Tumanova Daria 
                                                                           dr.şt.biol., cerc-şt.sup. 
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Anexa nr. 2 

 

LISTA  

lucrărilor publicate 2018-2019 

 

Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale): 

 TUMANOVA, D.; LEBEDENCO, L.; UNGUREANU, G. Starea actuală a fitoplanctonului şi 

zooplanctonului râului Bâc. In materials of International symposium „Functional ecology of animals”. 

Ch.: Imprint Plus, 2018  pp. 471-478. ISBN 978-9975-3159-7-5. 

 BORODIN, N. Conţinutul elementelor boigene în apele râului Bâc în primăvară anului 2018. In 

materials of International symposium „Functional ecology of animals”. Ch.: Imprint Plus, 2018 pp. 

381-388. ISBN 978-9975-3159-7-5. 

 -lucrări didactice:  

TUMANOVA, D.; UNGUREANU, L. UNGUREANU, G. Fitoplanctonul. În Ghid metodologic. 

Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut. Chișinău, 2019, 

43-46 p. ISBN:978-9975-108-73-7 

 LEBEDENCO, L.; ANDREEV N. capitol: Nevertebrate planctonice (zooplancton) În Ghid 

metodologic. Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut. 

Chișinău, 2019, 46-50 p. ISBN:978-9975-108-73-7 

 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului                        Tumanova Daria 
                                                                             dr.şt.biol., cerc-şt.sup. 
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Anexa nr. 3 

 

Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 

 

TUMANOVA Daria.  „Evaluarea structurii hidrobiocenozelor şi calităţii apei râurilor Răut şi Bâc” // II-

lea International Youth Water Leaders’ Summit 2019 (IYWLS) Septembrie 18-21, 2019 Irkutsk, Russia 

(prezentare orală) 

 

 

 

 

 
 

Conducătorul  proiectului                        Tumanova Daria 
                                                                             dr.şt.biol., cerc-şt.sup. 
 

 

 


