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FIȘĂ DE PROIECT  

  

În cadrul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova semnat la București la 27 aprilie 2010. 

 

1. DESCRIERE GENERALĂ A PROIECTULUI.   

 

1.1. Denumirea proiectului: 

 

”Soluții de adaptare la schimbările climatice pentru bazinul râului Bâc„ 

 

 

1.2.Rezumatul Proiectului (maximum 100 cuvinte) 

Proiectul își propune să implementeze acțiuni ce vor îmbunătăți situația critică a rîul Bâc afluent al fluviului Nistru, considerat unul din cele 

mai degradate şi poluate rîuri din R.Moldova. Acțiunile prezintă măsuri de diminuare a impactului inundațiilor și secetelor asupra zonelor 

vulnerabile din albia r. Bîc. Măsurile planificate includ decolmatarea albiei r. Bîc pe porțiunea din amonte satul Bîcovăț  -  în aval or. Chișinău, 

str. Grădina Botanică (stația de epurare a or. Chișinău) și consolidarea albiei râului cu construcții hidrotehnice de retenție/control al debitului 

apei r. Bâc pe porțiunea dintre str. Mihai Viteazul și str. Feredeului, or. Chișinău și amenajarea albiei râului în scop recreativ cu 

posibilitatea de regenerare urbană a zonei adiacente. 

 

1.3. Solicitantul (Beneficiarul), partenerii și partea executantă a Proiectului
1
: 

 

1. 3.1 Solicitant (Beneficiar).  

Denumirea: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, 

Adresa juridică: or. Chișinău, str. M.Eminescu, 33 

Adresa de activitate: or. Chișinău, str. M.Eminescu, 33 

Surse de comunicare (tel, fax, E-mail, Skype) telefon: 022-22-75-00, 022-22-54-61; fax : 022-22-01-72, E-mail: vasileefros@gmail.com 

(Anexa nr.1)                                                                                                          

 

                                                           
1 Partenerii proiectului sunt : primăriile satelor Bucovăț, Vorniceni, Căpriana, Pănășești și orașul Strășeni. 

mailto:vasileefros@gmail.com
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1.3.2. Partea națională responsabilă de implementare.  

Denumirea: Oficiul ”Schimbarea climei”.                                                                                                                                                                                                                

Adresa juridică: Str. C. Tănase 9, bir. 625, MD-2005 Chişinău, Republica Moldova                                                                                                                                                 

Adresa de activitate: Str. Mitropolit Dosoftei 156 ”a” bir.37, MD-2004 Chişinău, Republica Moldova.                                                                                                          

Surse de comunicare: tel/fax: 00373 22-23-22-47, E-mail: clima@clima.md și v.scorpan@yahoo.com WEB: www.clima.md   (Anexa nr.2) 

 

Notă. Beneficiarul Proiectului trebuie sa fie instituție înregistrată în conformitate cu legislația națională. În Anexa Fișei de Proiect se vor prezenta 

copiile documentelor de înregistrare.  

 

 

1.4. Perioada de implementare a Proiectului 

 

Inițiere 

Ianuarie 2017 

 

Finalizare 

Decembrie 2018 

 

 

 

1.5. Volumul de finanțare a Proiectului 

Suma totală a 

proiectului, Euro 

Suma solicitată din cadrul celui de-al treilea Protocol 

adițional la Acordul între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Moldova din 30.07.2015. 

Suma de cofinanţare 

(în cazul în care 

există) 

% de cofinanţare din valoare 

totală 

10 000 000,000 10 000 000,000 0,00 0 

 

Acceptat de (Guvern):       

Data/Luna/Anul 

 

Acceptat de (Partea responsabilă de implementare):      

Data/Luna/Anul          

http://www.clima.md/
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2.  DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI. 

 

1.6. Descrierea problemei şi a relevanţei acesteia privind adaptarea la schimbările climatice și/sau la reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră.  

 

1.6.1. Justificarea necesității proiectului 

Râul Bâc cu o lungime de 155 km, suprafața bazinului hidrografic ce constituie 2150 m3, este al treilea ca mărime fluviu interior al Republicii 

Moldova, după Răut și Kogâlnic.  

 

Bazinul hidrografic al r. Bâc începe în raionul Călărași și finalizează cu curgerea în râul Nistru. Rețeaua hidrologică în raionul Călărași este 

reprezentată de r. Bâc, izvorul căruia este situat în Rezervația “Plaiul Fagului”, iar albia bine trasată este la periferia de sud-vest a s. Temeleuți și 

traverzează pe un segment de circa 40 km. Pe cursul r. Bâc sînt construite 3 bazine de apă/iazuri (unul în s. Temeleuți și două în s. Vălcineț), ceea 

ce creează obstacole în alimentarea r. Bâc și menținerea debitului salubru pe cursul inferior. Totodată, populația s. Vălcineț barează 2 rîpi (în 

perioada de vară), apa fiind utilizată pentru irigarea grădinilor. Rîulețele și rîpile, de regulă în perioadele secetoase, sunt uscate/secate. R. Bâc este 

uscat în segmentul localităților Peticeni și Tuzara. Astfel din cauza captării majorității izvoarelor din albia r. Bâc, și reliefului caracterizat prin 

dealuri și mai puțin cîmpii, zona raionului Călărași nu este supusă inundațiilor puternice.  

 

În aval de raionul Călărași, r. Bâc traversează raionul Strășeni pe teritoriile Rassvet (Bucovăț) - 1320 m; Vorniceni - 4240 m; Căpriana – 3120 m; 

Pănășești - 4950 m; Strășeni -7750 m, o lungime totală de 21,38 km. Albia r. Bâc în raionul Strășeni se caracterizează preponderent prin relief de 

cîmpie. În aval de orașul Strășeni se află lacul de acumulare Ghidighici (Vatra) construit în 1962 cu destinație complexă:  irigații, odihnă, 

agreement și parțial protecție împotriva inundațiilor. După darea în exploatare a lacului de acumulare, în amonte de lac, lunca râiului în r. Strășeni 

a fost valorificată  în scopuri agricole, datorită faptului că albia râului  a fost îndreptată și indiguită, teritoriul luncii construit cu rețea de canale de 

desecare și stații de pompare, care în present sînt scoase din funcțiune. 

Pe cursul r. Bâc în segmentele localităților Pănășești și Strășeni este construit un dig de protecție contra inundațiilor. În apropierea rîului (dreapta 

pe curs) este construit un canal pentru acumularea apelor pluviale cu conexiune la canalele de drenaj, în unele segmente fiind cu apă, care este 

utilizată în mod neautorizat pentru irigarea culturilor agricole/legume pe terenurile cultivate pînă la canal. Datorită nivelului avansat de colmatare 

a albiei r. Bâc în zona or. Strășeni, canalele de desecare și digurile construite sunt înămolite și astupate, astfel terenurile sunt înmlăștinite și nu pot 

fi valorificate în scop agricol, totodată provocînd inundații puternice în urma precipitațiilor atmosferice. 

 

http://www.moldovenii.md/md/section/328/content/3590
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În bazinul rîului Bâc sunt amplasate 20 localități din mun.Chișinău: or. Chișinău; orașele Vatra, Durlești, Codru și Sîngera (s. Dobrogea și 

Revaca); comunele Trușeni (Dumbrava), Grătiești (s. Hulboaca), Bubuieci (s.Bâc, Humulești), Băcioi (Brăila, Străstieni, Frumușica), satele 

Condrița, Ghidighici cu o populație de 735747 locuitori, 31544 gospodării particulare.  

Râul Bâc e considerat cel mai poluat râu din Moldova, iar principala cauză a problemelor acestuia este faptul că curge pe teritoriul celei mai mari 

zone urbane din țară - prin orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova. 

Hidrografia oraşului este determinată de r. Bâc şi 9 afluenţi ai lui, suprafaţa bazinului hidrografic al cărui constituie 2150 km2 . Bazinul râului 

este amplasat în două zone geomorfologice: Codrii şi Podişul Prenistrean. Terenul deluros al oraşului în mare măsură contribuie la scurgerea 

rapidă a precipitaţiilor atmosferice în râu, considerându-se sursa lui principală de alimentare. Lunca în multe locuri este întretăiată de canale de 

desecare, iar unele sectoare sunt împrejmuite cu diguri. Albia râului, de la izvor până la oraş, este inclusă în canal. Adâncimea medie în perioada 

cu apă puţină constituie 25-30 cm. Actualmente albia r. Bâc practic este îndreptată pe tot cursul: de la barajul lacului de acumulare Ghidighici 

până la confluenţa cu r. Nistru. În condiţii naturale râul Bâc pe teritoriul oraşului (inclusiv până la gură) frecvent vara se usucă, iar pe timp de 

precipitații abundente provoacă inundații în zonele mai dens construite care nu permit infiltrarea în sol a apelor pluviale, fiind scurse rapid direct 

în rîu. În perioada anilor cu apă puţină, în aval de oraş cursul apei a devenit receptor permanent de ape uzate cu un debit până la 1,7 – 2,2 m3 /s. 

În limitele oraşului, r. Bâc se întinde pe o lungime de 19,5 km.  

 

Pe parcursul anului 2012, Centrul Național de Mediu din R.M. a evaluat situaţia din bazin, antrenînd 63 de autorităţi publice locale, Inspecţiile 

Ecologice, Centrele de Sănătate Publică, Agenţia „Apele Moldovei” şi alte instituţii relevante. În urma acestei evaluări şi consultărilor publice 

aferente, a fost elaborat un raport, care include date cantitative referitor la principalele surse de poluare a râului şi factorii de degradare ai acestuia 

pentru toate localităţile din bazin. Concluziile studiului sunt că râul Bâc suferă de un mare deficit de apă în amonte de mun. Chişinău, 45% din 

izvoarele rîului din raioanele Călăraşi şi Străşeni fiind captate în scopuri de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei, iar cantitatea de apă 

rămasă este poluată cu deşeuri şi cu ape uzate deversate din cauza nefuncţionalităţii/absenţei sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în 

majoritatea localităţilor. 

 

Analiza de laborator a apei din râul Bâc efectuată de Agenția Ecologică Chișinău, arată că normele indicilor de bază sunt depășite de zeci de ori. 

Nivelul oxigenului este micșorat. Cea mai mare depășire este la azotul amoniacal și detergenți care sunt în cantități de zeci de ori mai mari decât 

norma admisibilă. Deasemenea, apa din r. Bâc nu corespunde normelor după conținutul produselor petroliere, substanțelor fenolice, substanțelor 

în suspensie, colibacille lactozo-pozitive. Rîul Bâc calificat de către instituţiile de specialitate cu gradul III spre IV de poluare, influențează 

negativ biodiversitatea din zonă, deasemenea apa râului în aval de oraș nu se recomandă a fi folosită nici pentru irigat.  
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În concluzie, în scopul diminuării vulnerabilității localităților amplasate în albia r. Bâc descrise mai sus este stringentă intervenția în albia râului, 

prioritar pe segmentele mai puternic afectate de precipitațiile atmosferice extreme și anume segmetul din amonte satul Bucovăț  -  în aval or. 

Chișinău, str. Grădina Botanică (stația de epurare a or. Chișinău). 

 

1.6.2. Descrierea problemei 

Proiectul propus abordează următoarele probleme de mediu, identificate în mun. Chișinău: 

- adaptarea la schimbările climatice privind diminuarea riscului inundațiilor în localitățile în care își are râul cursul; 

- poluarea resurselor acvative în bazinul r. Bâc și micșorarea debitului de apă în r. Bâc la intrarea în mun. Chișinău și în amonte de stația de 

epurare a orașului, unde debitul se mărește datorită deversării apelor epurate  

 

Municipiul Chișinău poate fi considerat unul din urbele cele mai vulnerabile la schimbările climatice din R.Moldova, fiind orașul cu cel mai 

mare număr de popuație din Republica Moldova. O problemă de actualitate cu care se confruntă mun. Chișinău în urma schimbărilor climaterice 

este inundarea frecventă a unor zone din sectorul Centru traversat de r. Bâc afluent al fluviului Nistru, deasmenea riscul de poluare a 

apelor freatice datorită structurii solului pietros pe unele tronsoane ale r. Bâc. 

Conform rezultatelor evaluării situației ecologice în bazinul râului Bâc cea mai alarmantă este considerată în segmentul mun. Chișinău. Aici se 

constată un debit mic de apă la întrare în municipiu și un volum mare de apă la ieşire, datorită deversărilor de la stația de epurare a mun. 

Chișinău. Calitatea apei râului suferă modificări esenţiale datorită prezenței unui număr impunător de agenți economici (47 de întreprinderi 

industriale, depozite, spălătorii auto, stații de alimentare cu carburanți) amplasaţi în preajma râului Bâc, care în procesele tehnologice utilizează 

diverse substanțe toxice, unele din ele deversînd apele sale neepurate direct în râu. 17 din aceste întreprinderi sunt amplasate în raza de pînă la 50 

m de la albia râului, constituind o sursă de poluare majoră pentru apa râului.  

Sistemul de canalizare pluvială a municipiului este învechit şi construit cu deversarea apelor pluviale direct în râu, fără epurare prealabilă, astfel 

încât în perioade cu precipitaţii toate substanţele periculoase de pe teritoriul municipiului ajung în râu. Pe lîngă aceşti factori, la poluare mai 

contribuie şi fenomenul spălatului maşinilor în râu, precum şi aruncarea deşeurilor solide şi animalelor moarte în rîu. 2 

Inundațiile din zona vizată (str. Albișoara) afectează infrastructura orașului punând în pericol funcționalitatea și fiabilitatea lor. Principalele 

amenințări asupra infrastructurii sunt deteriorări de străzi aferente, construcții capitale din zona inundabilă, precum și distrugeri cauzate mediului 

înconjurător. Unele infrastructuri nu pot fi afectate în mod direct, dar nu pot funcționa în cazul în care accesul fizic la aceasta sunt perturbate.  

 

                                                           
2
 Situaţia ecologică din Bazinul rîului Bâc, Centrul Național de Mediu, Chișinău 2013 
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1.6.3. Relevanța proiectului privind adaptarea la schimbările climatic 

 

1) La nivel european 

În present, încălzirea globală implică două probleme majore pentru omenire: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, în vederea stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă, care să împiedice influenţa antropică asupra sistemului 

climatic şi să dea posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural, iar pe de altă parte, necesitatea adaptării la efectele 

schimbărilor climatice, avându-se în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile din cauza inerţiei sistemului climatic, indiferent de 

rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor
3
.  

Schimbările climatice afectează toate regiunile lumii. În unele regiuni, fenomenele meteorologice care provoacă precipitații extreme sunt tot mai 

frecvente, în timp ce altele se confruntă cu valuri de căldură și secetă extreme. Se așteaptă o intensificare a acestor fenomene în următoarele 

decenii. 

În pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, chiar dacă emisiile ar înceta astăzi, cele existente deja în 

atmosferă vor continua să modifice clima timp de zeci de ani. De aceea, opțiunea pe moment este adaptarea la efectele schimbările climatice. 

În acest sens, în luna aprilie 2013, Comisia Europeană a adoptat o Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, care are drept scop 

creșterea rezistenței Europei la schimbările climatice. Unele din măsurile necesare menționate în Strategie includ: 

 modificarea normelor în domeniul construcțiilor, astfel încât să țină cont de viitoarele condiții de mediu 

 construirea de sisteme de protecție împotriva inundațiilor 

 dezvoltarea de culturi rezistente la secetă. 

 

Urbanizarea are o tendință de creștere rapidă în lume, pînă în 2050 se preconizează o creștere de 50% față de situația actuală. Marea majoritate a 

acestei creșteri va fi concentrată în țările în curs de dezvoltare. Ca motoare ale creșterii economice, orașele produc deja 80% din produsul intern 

brut mondial (PIB). Orașele consumă peste două treimi din aprovizionarea cu energie la nivel mondial, și sunt responsabile pentru 70% din 

emisiile de gaze cu efect de seră.
4
 Pe de altă parte orașele sunt, cele mai vulnerabile la schimbările climatice datoridă gradului înalt de 

concentrație a construcțiilor și specificului de amplasare în imediata apropiere de zona bazinelor de apă și rîurilor.  

Planificarea și managementul urban durabil trebuie să includă măsurile de adaptare la schimbările climatice. 

                                                           
3
 Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, Bucureşti. 

4
 https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF_SDG_Sustainable_Cities_r6.pdf  

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF_SDG_Sustainable_Cities_r6.pdf
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Cu toate acestea, în cazul în care sunt bine gestionate, orașele compacte, rezistente, inclusiv și utilizarea eficientă a resurselor ar putea deveni 

forțe motrice ale dezvoltării durabile. 

 

2) La nivel național 

R.Moldova urmând experiența UE, prin Hotărârea de Guvern nr. 1009 din 10.12.2014 a adoptat Strategia de adaptare la schimbarea climei și 

Planul de Acţiuni pentru implementarea strategiei pînă în anul 2020. În mod specific, Strategia susţine direct următoarele priorităţi şi obiective 

specifice de sector expuse în Programul de activitate al Guvernului: 

 Asigurarea unui cadru adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

 Reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei; 

 Implementarea unui set de măsuri orientate spre diminuarea riscurilor în cazul dezastrelor; 

 Sensibilizarea şi informarea cetăţenilor Republicii Moldova privind protecţia împotriva calamităţilor; 

 Modernizarea sectorului agricol şi diminuarea dependenţei acestuia de factorii climatici adverşi; 

 Stoparea degradării resurselor funciare prin modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare; 

 Creşterea responsabilităţii cetăţenilor pentru propria sănătate, prevenirea factorilor de risc, protejarea şi promovarea sănătăţii. 

 

3) La nivel local 

Proiectul este în strictă corelare cu Planul Urbanistic General (PUG) al mun. Chișinău precum și cu alte inițiative ale Administrației Publice 

Locale în domeniul dezvoltării urbane durabile. Programele și proiectele aprobate în PUG includ următoarele acțiuni: 

 Realizarea planului de analiză a riscurilor naturale corelat cu identificarea surselor de risc tehnologic; 

 Ecologizarea râului Bâc şi zonelor industriale adiacente; 

 Realizarea unui plan de recuperare, formare şi amenajare a unei structuri de spaţii verzi de-a lungul râului Bâc; 

 Concurs de urbanism: Coridor ecologic râul Bâc. 

 

 

 

1.7.Obiectivul (scopul, ținta) general al Proiectului 

 

1.7.1. Obiectivul (scopul, ținta) general al Proiectului 
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Obiectivul general: Reducerea vulnerabilității zonelor r. Bâc afectate de schimbările climatice cu impact negativ asupra infrastructurii 

urbane a mun. Chișinău.  

Prin proiect se propune adoptarea unui plan de măsuri abordate în complex pentru soluționarea problemelor legate de pericolul inundațiilor și 

secetelor ca rezultat al schimbărilor climatice, precum și implementarea primei etape a acestui plan care constă în atingerea a două obiective 

specifice descrise mai jos.  

Ținta: se planifică a fi atinse următoarele ținte ale măsurilor de adaptare la schimbările climatice: 

- redus impactul inundațiilor pe o suprafață de min. 500 ha din spațiul urban al or. Chișinău, și min. 100 ha din terenurile raionului Strășeni; 

- menținut pe timp de secetă volumul min. 90 000 m
3
 de apă pe sectorul de râu consolidat și amenajat dintre str. Mihai Viteazul și str. 

Feredeului, or. Chișinău. 
 

1.7.2. Zonele țintă și/sau grupurile țintă 

 

Zonele țintă ale proiectului sunt terenurile localităților amplasate în albia r. Bâc și supuse inundațiilor  din: 

- Rassvet (Bucovăț) - 1320 m; Vorniceni - 4240 m; Căpriana – 3120 m; Pănășești - 4950 m; Strășeni -7750 m, cu o lungime totală de 21,38 

km în raionul Srășeni 

- Or. Vatra – or. Chișinău până la stația de epurare (str. Grădina Botanică) cu o lungime totală de 24,56 km în municipiul Chișinău 

 

Reeșind din problemele identificate în zona albiei râului Bâc, vulnerabilitatea la efectele schimbărilor climatice a localităților amplasate în 

această zonă  este majoră. Albia r. Bâc pe sectorul s. Bucovăț - or. Chișinău nu a mai fost curățată din anii ’70, ai secolului trecut. 

 

Grupurile țintă sunt descrise mai jos în cap. 2.5. 

 

 

1.7.3. Sinergia cu alte proiecte 

Proiectul ”Soluții de adaptare la schimbările climatice pentru bazinul râului Bâc„ se integrează direct în următoarele proiecte și investiții 

planificate pentru următoarea perioadă de către Primăria mun. Chișinău: 

 

 Proiectul privind reabilitarea infrastructurii de drumuri pe zona str. Albișoara, preconizat a fi implementat cu suportul financiar din partea 



9 

 

Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru etapele ulterioare ale planului de finațare. 

 Proiectul ”Moldova Sustainable Green Cities„ care este în procesul de consultare finală în parteneriat cu UNDP Moldova pentru a fi finanțat 

de GEF (Global Environmental Fund). Perioada planificată de începere a proiectului este începutul anului 2017. Proiectul  are ca scop 

catalizarea investițiilor în dezvoltarea urbană cu emisii reduse, printr-o abordare integrată a planificării urbane și încurajarea inovației, 

procesului participativ, parteneriatelor, cu implicarea sectorul public, privat și asociativ. Una din activitățile acestui proiect prevede 

elaborarea planurilor de dezvoltare urbană zonală pentru câteva zone ale orașului Chișinău, inclusiv zona albiei r. Bâc, cu scopul regenerării 

urbane ale zonelor vulnerabile și valorificarea zonelor degratate într-un mod sustenabil și inofensiv mediului înconjurător. Sinergia acestor 

proiecte constă în amplificarea eforturilor pentru asigurarea unei dezvoltări ”green” a orașului Chișinău. 

 Primăria municipiului Chișinău dispune de studiul de fezabilitate: ”Protecția împotriva inundațiilor teritoriilor centrelor populate 

din mun. Chișinău” (autor ACVAPROIECT), care abordează în complex toate problemele legate de situația rîului Bîc ce țin de 

înundarea terenurilor, secarea unor porțiuni de rîu și poluarea excesivă. Măsurile elborate în cadrul studiului sunt planificate a fi 

realizate pe tranșe. Prima tranșă include un complex de măsuri  în baza cărora a fost elaborat un memoriu tehnic (actualizat) pentru 

lucrările incluse în prezenta Fișă de Proiect. Memoriul tehnic se anexează. 

 

 

 

2.3.Obiectivele specifice ale Proiectului 

O1. Reducerea riscului la inundaţii în albia r. Bâc pe zona din amonte (satul Bucovăț) în aval (stația de epurare a orașului Chișinău)  

Rezultat 1: Redus impactul produs de inundații pe sectorul s. Bucovăț - str. Grădina Botanică, or. Chișinău. Prin aplicarea măsurilor de 

decolmatare a albiei râului Bâc pe porțiunea s. Bucovăț și str. Grădina Botanică, or. Chișinău va fi asigurat un debit mai mare al râului 

(comparativ cu situația la moment) pentru acumularea apelor pluviale, astfel în unele zone suprafața inundată se va diminua, iar în altele vor fi 

prevenite inundațiile.   

Rezultat 2: Redusă vulnerabilitatea la schimbările climatice a or. Chișinău pe sectorul str. Mihai Viteazul (amonte) - str. Feredeului (aval). 

Rezultatul va fi atins prin aplicarea măsurilor de consolidare și amenajare a râului Bâc pe porțiunea cea mai vulnerabilă la moment din or. 

Chișinău (str. Mihai Viteazul și str. Feredeului), care pe de o parte vor mări debitul rîului față de situația actuală pentru a face față viiturilor, iar 

pe de altă parte va permite utilizarea malurilor rîului ca zone de agrement în perioade de secetă. Măsurile întreprinse vor ține cont de 

infrastructura urbană existentă în această zonă și planurile de regenerare și dezvoltare a zonei.  

O2. De a contribui la eficientizarea utilizării resurselor acvatice în bazinul r. Bâc prin realizarea unor acțiuni pilot pe porțiunea dintre 

str. Mihai Viteazul (amonte) și str. Feredeului (aval), or. Chișinău. 
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Atingerea obiectivului pe termen lung va contribui la: 

Rezultat 1: Minimizate sursele de poluare şi factorii de degradare a r.Bâc prin acțiuni de eliminare a deversărilor ilegale de ape uzate în r. Bâc, a 

deșeurilor din albia râului, precum și instalarea de grătare și alte facilități de captare a deșeurilor aduse de apele pluviale. Aceste acțiuni vor 

ameliora starea sanitară a cursului de apă, precum și situația ecologică în zona râului. În rezultat va fi îmbunătățită calitatea apei ce va putea fi 

folosită pentru irigare în zonele din aval ale r-nului Anenii Noi. 

Rezultat 2: Diminuată poluarea apelor freatice și a solului. Pe sectoarele, unde r. Bâc taie lanțul de recif și depunerile aluviale a luncii se așterne 

nemijlocit pe calcarul bine permeabil ori pe un strat subțire de argilă din sarmațianul mijlociu, care el îl acoperă, și unde deja în condiții naturale 

există legătura directă a apelor freatice din depunerile cuaternare contemporane cu orizontul acvifer sarmațian, ridicarea nivelului apei în râu va 

provoca majorarea scurgerii a apei în orizontul acvifer din sarmațianul inferior și va provoca poluarea lui. Cu scopul preîntîmpinării acestui 

acces, aceste sectoare a albiei este necesar de betonat, ori de prevăzut alte soluții constructive, care vor exclude posibilitatea agravării situației 

naturale existente.     

Rezultat 3: Îmbunătățite condițiile pentru diversitatea biologică şi ecologică. În rezultatul realizării construcțiilor hidrotehnice de retenție/ control 

al debitului apei r. Bâc pe porțiunea dintre str. Mihai Viteazul (amonte) și str. Feredeului (aval), or. Chișinău (construcția a 3 baraje-stăvilare) va 

fi menținut un nivel minim constant în albia râului ce va favoriza refacerea diversității specifice a ihtiofaunei.  

 O3. Creșterea gradului de conştientizare de către populație a importanței protecției r. Bâc și a consecințelor poluării excesive a acestuia.  

Rezultat 1: Locuitorii or. Chișinău informați și sensibilizați cu rezultatele proiectului și măsurile de protecție a r. Bâc. 

 

2.4. Descrierea produselor şi activităţilor Proiectului 

 

Produsul 1: 1 studiu privind evaluarea impactului asupra mediului; 1 documentație tehnică de proiect realizată și avizată, 1 plan de 

măsuri pentru soluționarea problemelor legate de pericolul inundațiilor și secetelor ca rezultat al schimbărilor climatice în albia r. Bâc. 

 

Activitatea 1.1 Crearea consiliului tehnic  

Consiliul tehnic va fi un organ consultativ, care va coordona elaborarea planului de măsuri pentru soluționarea problemelor legate de pericolul 

inundațiilor și a secetelor ca rezultat al schimbărilor climatice în albia r. Bâc, incusiv a documentației tehnice pentru lucrările a fi realizate în 

cadrul proiectului. Deasemenea, consiliul tehnic va fi consultat și în perioada de realizare a lucrărilor. În componența consiliului tehnic de 

coordonare vor face parte reprezentați de la: Autorităţile locale partenere din cadrul proiectului; Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii 

funciare, precum și Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Primăriei mun. Chișinău, Agenția "Apele Moldovei"; Întreprinderea 

http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=461
http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=461
http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=458
http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=475
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Municipală "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"; Organizaţii de mediu (ONG-uri). Întrunirile consiliului vor fi organizate trimestrial și la 

necesitate în cazuri de urgențe.  

Planul de măsuri pentru soluționarea problemelor legate de pericolul inundațiilor și secetelor ca rezultat al schimbărilor climatice în albia r. Bâc 

va fi elaborat de către consultantul beneficiarului cu contribuția membrilor consiliului tehnic. Acest plan are ca scop abordarea complexă a 

problemelor r. Bâc, compilând toate proiectele, strategiile, studiile realizate pînă la moment de diferiți actori locali, precum și asigurarea unei 

sinergii între acțiunile întreprinse pînă la moment și planificate în albia r. Bâc.   

 

Activitatea 1.2 Organizarea procedurilor de achiziții publice 

Acțiunnea 1.2.1 Creare a grupului de lucru pentru procedurile de achiziție de servicii și lucrări 

Grupul de lucru va fi creat de către beneficiar cu scopul selectării prestatorului/prestatorilor de servicii de elaborare a studiului privind Evaluarea 

Impactului asupra mediului și documentației tehnice pentru lucrări, precum și a antreprenorului/ antreprenorilor care vor realiza lucrările de 

decolmatare a râului Bâc de nămol și consolidarea albiei râului pe sectorul str. Mihai Viteazul (amonte) și str. Feredeului (aval), or. Chișinău. 

Grupul de lucru va fi alcătuit din minim 3 evaluatori (minim un specialist în domeniul tehnic), 1 președinte și un secretar. 

Comisia va aproba dosarul de licitație, inclusiv condițiile de selectare și criteriile de evaluare a ofertanților, va evalua ofertele depuse și va semna  

raportul de evaluare. 

Acțiunea 1.2.2 Organizarea concursului de selectare a prestatorului/prestatorilor de servicii de elaborare a studiului privind Evaluarea 

Impactului și documentației tehnice (inclusiv servicii de supraveghere autor de proiect)  

 

Activitatea presupune lansarea licitației, comunicarea cu potențialii beneficiari, recepționarea ofertelor, evaluarea lor și semnarea 

contractului/contractelor de servicii. Organizarea procedurii de achiziții publice se va desfășura  în conformitate cu prevederile legale privind 

achiziţiile publice.  

 

 

Activitatea 1.3 Elaborarea studiului privind Evaluarea Impactului asupra mediului 

În cadrul Studiului privind Evaluarea Impactului asupra mediului va fi necesar de evaluat impactul asupra mediului al lucrărilor planificate:  

- de decolmatare a rîului Bâc de nămol pe porțiunea s. Bucovăț - str. Grădina Botanică, or. Chișinău,  

- de consolidare și amenajare a albiei râului Bâc pe sectorul str. Mihai Viteazul (amonte) și str. Feredeului (aval), or. Chișinău. 

 

Activitatea 1.4 Realizarea documentației tehnice  

http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=475
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Activitatea prevede: 

- Obținerea de avize și condiții tehnice  

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Avizarea și aprobarea proiectului tehnic 

- Supravegherea lucrărilor de către autorul documentației de proiect 

 

Livrabile: 1 proces verbal de creare a consiliului tehnic, decizia de creare a grupului de lucru pentru procedurile de achiziție, 1 dosar de achiziție 

publică, min. 1 contract semnat,   

 

Perioada de implementare a activității va fi de maxim 8 luni, datorită faptului că conform legislației naționale elaborarea studiului impactului 

asupra mediului se realizează înainte de elaborarea documentației tehnice de proiect și durează min 3-4 luni, iar procesul de obținere a avizelor de 

proiectare, precum și avizelor documentației de proiect este la fel unul îndelungat pentru că depinde de diferite instituții de stat și operatori de 

rețele publice. 

 

Produsul 2: cca 43,90 km de râu curățat, cca 2,04 km de rîu consolidat, 3 construcții hidrotehnice de retenție/ control al debitului apei 

 

Activitatea 2.1: Realizarea lucrărilor 

Acțiunnea 2.1.1 Organizarea concursului de selectare a antreprenorului și semnarea contractului 

Activitatea va consta în elaborarea caietului de sarcini în baza documentației de proiect elaborate și avizate în activitatea 1.4 și a dosarului 

concursului pentru selectarea antreprenorului. Lucrările licitate vor fi divizate pe loturi. Fiecare lot va constitui lucrările a fi realizate pe sectoare 

ale fiecărei Administrații Publice Locale pe a cărui teren administrativ se află corpul râului: satele Bucovăț; Vorniceni; Căpriana; Pănășești; 

orașul Strășeni, mun. Chișinău. Dosarul de licitație va fi elaborat cu asistența consultantului subcontractat de beneficiar și va fi aprobat de grupul 

de lucru numit în scopul evaluării ofertelor. Concursul de selectare a antreprenorului va fi public și transparent, respectînd bunele practici de 

desfășurare a licitațiilor și condițiile autorității contractante incluse în contractul de grant. După desfășurarea concursului și evaluarea ofertelor va 

fi semnat unul sau mai multe contracte de lucrări în funcție de rezultatele concursului și a ofertelor depuse. 

 

Acțiunea 2.1.2 Pregătirea documentației necesare pentru începerea lucrărilor, inclusiv selectarea responsabilului tehnic de lucrări 

Activitatea presupune:  

 selectarea unui inginer atestat/certificat pentru servicii de responsabil tehnic pentru lucrări hidrotehnice și de construcții generale.  
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 pregătirea autorizației de construcție, care include informarea tuturor actorilor vizați, conform legislației R.M. și obținerea avizelor 

necesare. 

 discutarea și actualizarea planului de realizare a lucrărilor cu antreprenorul/ antreprenorii selectați cu stabilirea etapelor de control și a 

unui plan de comunicare în cadrul contractului 

 

Acțiunea 2.1.3 Realizarea lucrărilor 

Realizarea lucrărilor constau în lucrări de curățare și amenajare condorm memoriului tehnic anexat la proiect și includ următoarele ategorii de 

lucrări:  

- Curațarea albiei de depuneri de nămol cu transportare și depozitare în locuri special amenajate pe o lungime de 43.9 km de la localitatea 

Bucovăț  pînă la ieșirea  din  or. Chișinău (str.Grădina Botanică),  cu excepția  lacului de acumulare Ghidighici;  

- Amenajarea complexă a albiei r. Bâc prin consolidare cu beton a corpului rîului (cu aplicarea tehnologiilor moderne care să asigure un 

aspect atractiv și durabilitate construcției), edificarea a 3 construcții de retenție a apei dotate cu stăvilare rabatabile pe porțiunea de 2,04 

km dintre str. Mihai Viteazul (amonte) și str. Feredeului (aval), or. Chișinău; Amenajarea include lucrări de înverzire și de creare a 

condițiilor de recreere în zona albiei; 

- Reconstrucția unor  sectoare din colectoarele de ape pluviale la vărsare în albia r. Bâc în limita or .Chișinău; 

- Construcții de tranzitare a debitului pe perioada de construcție. 

 

Perioada de realizare a lucrărilor va fi de min 12 luni, deoarece sectorul din or. Chișinău supus amenajării complexe se caracterizează prin 

intersecții dese cu rețele edilitare urbane, precum apeducte, colectoare de ape menajere și pluviale, rețele electrice, de gaze, poduri și construcții 

ilegale în albia râului, care necesiă timp suplimentar pentru obținere de coordonări și condiții de realizare a lucrărilor. 

 

 

Produsul 3: 1 strategie de comunicare implementată 

 

Activitatea 3.1: Activități de sensibilizare și informare a populației 

Acțiunnea 3.1.1 Elaborarea unei strategii de comunicare 

Activitatea presupune relizarea unei strategii de comunicare care va include: 1) obiectivele; 2) grupurile țintă; 3) planul de acțiuni ce va include 

asigurarea vizibilității și promovarea proiectului, pe diferite etape ale proiectului, comunicarea cu grupurile țintă cu scopul informării și 

sensibilizării acestora; 
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Acțiunea 3.1.2 Organizarea activităților de implementare a strategiei de comunicare 

Pe durata de implementare a proiectului pentru a fi asigurată vizibiliatatea lui vor fi organizate următoarele evenimente: mese de discuție,  

întîlniri de follow-up, conferințele de deschidere și închidere a proiectului. 

La evenimentele desfășurate vor fi diseminate următoarele materiale promoționale: 

- pliante de prezentare a proiectului, în care vor fi prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului; 

- broșură privind prezentarea situației r. Bâc. informațiile incluse în broșură vor avea ca scop creşterea gradul de informare a grupurilor 

ţintă vis-a-vis de starea r. Bâc şi a gradului de conştientizere a necesității schimbării atitudinii şi realizarea acţiunilor pentru reabilitarea 

ecologică a râului, şi protecţia resurselor de apă din bazin. 

 

Livrabile: 4 evenimente, 500 pliante, 500 broșuri 

   

Activitatea va dura pe toată perioada proiectului, începând cu luna IV de proiect după formarea echipei proiectului. 

Produsul 4: 1 proiect implementat și evaluat 

 

Activitatea 4.1 Managementul proiectului  - grupul dat de activități presupune coordonarea şi managementul dezvoltării proiectului, 

monitorizarea progresului proiectului în fiecare fază şi asigurarea încadrării în planul de timp și financiar al proiectului prin corelarea activităților 

desfășurate cu resursele financiare și umane, și a rezultatelor atinse la finalizarea fiecărei etape. Pentru asigurarea managemetului proiectului, 

beneficiarul va achiziționa servicii de consultanță pentru asistență în managementul și raportarea proiectului. În acest scop, echipa de proiect va fi 

formată din angajați ai beneficiarului și expert puși la dispoziție de consultant. 

Acțiunnea 4.1.1 Crearea echipei și premizelor de implementare a proiectului: activitatea prevede:  

1. crearea oficiului proiectului și crearea echipei de proiect - la faza de inițiere a proiectului vor fi selectați experții proiectului ce vor alcătui 

Echipa Proiectului, care va consta din: a) Managerul proiectului ce va avea în atriubuțiile sale coordonarea generală a proiectului, menținerea 

comunicării cu reprezentanții din partea finanțatorului; b) Manager financiar, ce va duce evidența financiară, elaborarea de raportare financiară – 

numiți de către beneficiar și (b) Expert tehnic, care  va acorda asistență în elaborarea documentației tehnice elaborate în cadrul proiectului; (c) 

Manager comunicare, care va asigura realizarea activităților conform ”strategiei de comunicare„, expert în domeniul achizițiilor publice puși la 

dispoziție de consultant. Activitatea dată prevede alocarea sarcinile pentru responsabilii implicați în proiect și stabilirea termenelor pentru fiecare 

activitate. 

2. stabilirea procedurilor interne de planificare, monitorizare și raportare – vor fi elaborate şi actualizate continuu planul detaliat de acțiuni, planul 

și registrul riscurilor, divizarea sarcinilor, programul de lucru, limitele de timp şi metodologia de lucru;    
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Acțiunea 4.1.2 Achiziția serviciilor de consultanță pentru asistența managementului proiectului. Activitatea presupune desfăşurarea procedurilor 

de achiziţii publice (întocmirea dosarului de achiziții publice, derularea procedurilor și monitorizarea modului de finalizare a achizițiilor) pentru 

selectarea și contractarea serviciilor de consultanță pentru asistența managementului proiectului.   

 

Activitatea 4.2 Monitorizare și raportare - monitorizarea progresului proiectului va fi realizată de către asistența externă prin vizite periodice, 

analize, întâlnirile de lucru cu echipa de implementare a proiectului. Consultatul va asista beneficiarul la realizarea rapoartelor de monitorizare 

pentru fiecare perioadă de raportare a proiectului: raportare de progres,  raportarea finală  a proiectului. La finalul proiectului, consultantul va 

elabora un raport de evaluare a proiectului în scopul estimării impactului proiectului și elaborării recomandărilor pentru viitoarele acțiuni. 

 

Livrabile: 1 ordin de creare a echipei proiectului, (n) procese verbale a întîlnirilor de lucru echipei de implementare, 1 dosar achizie publică, 1 

contract semnat, 1 raport final, 1 raport de evaluare. 

 

Activitatea va dura pe toată perioada proiectului, începînd cu luna I de proiect. 

Notă. În Anexa Fișei de Proiect se vor prezenta copiile studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, rapoartelor de analiză, proiectelor 

tehnice, după caz (în situația în care acestea există). 

 

 

 

2.5. Grupurile țintă și beneficiarii finali,  beneficiile acestora în rezultatul implementării Proiectului, inclusiv beneficiile de mediu, 

economice și sociale 
 

Grupurile țintă: 

- Localitățile Bucovăț, Vorniceni, Căpriana, Pănășești, Strășeni și mun. Chișinău – în calitate de proprietari ai terenurilor unde este amplasat 

corpul râului Bâc; 

- Locuitorii
5
 satelor Bucovăț - 1 800 locuitori; Vorniceni- 5 204 locuitori; Capriana -   2 362 locuitori;  Strășeni-  20,7 locuitori; mun. Chișinău - 

809,6 locuitori. 

- 47 agenți economici amplasați în albia râului Bâc pe zona or. Chișinău; 

- Agenția Apele Moldovei în calitate de gestionar al râului Bâc;  

- Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare; 

                                                           
5
 www.statistica.md  

http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=461
http://www.statistica.md/
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- Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Primăriei mun. Chișinău;  

- Întreprinderea Municipală "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi";  

 

Beneficiarii finali: 

- populația din localitățile Vatra, Durlești, Codru și Sîngera în număr de cca 44 mii locuitori; 

- populația municipiului Chișinău în număr de 809,6 mii locuitori, care vor beneficia de un nou spațiu verde; 

- Primăriile orașelor Vatra, Durlești, Codru și Sîngera (s. Dobrogea și Revaca); comunele Trușeni (Dumbrava), Grătiești (s. Hulboaca), 

Bubuieci (s.Bâc, Humulești), Băcioi (Brăila, Străstieni, Frumușica), satele Condrița, Ghidighici cu o populație de 735747 locuitori, 31544 

gospodării particulare;  

- Organizaţii de mediu (ONG-uri). 

 

Beneficii de mediu 

- prevenirea poluării apelor de suprafață în care se revarsă r. Bâc;    

- reducerea daunenelor provocate de inundații asupra mediului înconjurător 

- folosirea raționala a zonelor și/sau creșterea zonelor verzi care duc la reducerea efectelor emisiilor de oxid de carbon;  

 

Beneficii economice 

- minimizarea cheltuielilor pentru repararea infrastructurii de drumuri; 

- posibilitate de irigare a cîmpurilor agricole din localitățile în aval de sectorul râului inclus în proiect; 

- atragerea de noi investiții (publice și private) în zona albiei consolidate a r. Bâc;  

- scăderea pagubelor materiale provocate de inundaţii; 

 

Beneficii sociale 

- creșterea gradului de conștientizare în rândul populației privind importanța menținerii unui mediu curat; 

- îmbunătățirea aspectului estetic al zonei; 

- îmbunătățite condițiile de recreere și agrement pentru locuitorii or. Chișinău 

 

 

http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=458
http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=475
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2.6. Durabilitatea proiectului 

 

1. Modalitatea de susţinere financiară a  rezultatelor proiectului după finalizarea lui (descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a 

investiţiei după finalizare). 

După implementarea proiectului vor fi alocate surse financiare în bugetul local pentru întreținerea investiției. 

 

 2. Capacitatea instituţională care va asigura durabilitatea investiției (în caz de necessitate ce structuri vor fi create/îmbunătăţite pentru a 

asigura desfăşurarea activităţilor după finalizarea proiectului).       

Direcția generală locativ-comunală şi amenajare a Primăriei mun. Chișinău va asigura gestionarea activităților de întreținere a lucrărilor 

realizate, punând în sarcină instituțiilor municipale din subordinea sa, acțiunile necesare a fi realizate anual. 

 

 

 

2.7. Informare şi publicitate. Activități întreprinse pentru mediatizarea rezultatelor proiectului și donatorului. 

În scopul mediatizării rezultatele proiectului și donatorului va fi elaborată o strategie de comunicare (activitatea 3.1.), care va include utilizarea 

următoarelor instrumente de comunicare/vizibilitate, divizate în 3 grupe în corespundere cu scopul și grupurile țintă:  

I. instrumente de asigurare a vizibilității : banere utilizate la evenimente, materiale promoționale (pliante, broșuri) 

II. instrumente de informare :  

 Evenimente-conferințe de lansare și închidere, conferințe de presă -  în care vor fi invitați persoanele interesate, presa locală și națională 

pentru a se prezenta jurnaliștilor informații despre proiect: obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului. 

 On line :  site-ul www.chisinau.md, rețele de socializare, platforme online  

 instrumente Media – comunicate de presă 

III. instrumente de consultare: focus grupuri, mese de discuție,  formulare de feedback, întîlniri de follow-up 

 

 

2.8.Riscurile privind realizarea eficientă și completă a Proiectului în termenii stabiliți şi modul de gestionare a lor. 

Nr. 

d/o 

Riscul identificat Consecinţele riscului Modul de gestionare a 

riscului 

Probabilitatea 

realizării riscului 

http://www.chisinau.md/
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 Riscuri de executare    

1 Condiții climaterice Întîrzierea sau neefectuarea activitatilor 

cauzate de riscuri naturale: inundatii, 

cutremure, sub limitele admisibile 

ajustarea planului de acţiune medie 

2 Riscul proiectării Riscul de proiectare constă în 

nerespectarea unor norme tehnice, 

întârzierea proiectării. 

Calitatea proiectării poate fi 

asigurată prin experienţa unei 

instituţii de proiectări. Dacă 

proiectul respectă TOR, aceste 

consecinţe sunt minore. 

joasă 

3 Riscul obținerii finanțării Riscul că finanţarea externă din partea  

va întârzia. 

Ajustarea planului de actiuni. joasă 

4 Riscul creşterii costurilor 

investiţionale 

Imposibilitatea atingerii ținetlor stabilite 

din proiect  

Estimarea bugetului în euro și 

realizarea lucrărilor în valuta 

națională. 

medie 

 Risc politic    

1 Instabilitate politică O posibila modificare a direcției de 

implementare a proiectului, afectînd 

negativ relatiile dintre beneficiar și 

donator. 

Prevederea unor clauze 

contractuale ce ar reglementa o 

posibila aparitie a riscului dat. 

medie 

 Risc de mediu    

1 Riscul ecologic şi daune 

neaşteptate 

Probabilitatea producerii unor situatii 

exceptionale (incendiu, inundatii, seceta) 

Ajustarea planului de acţiune, 

prelungirea perioadei de 

punere în aplicare a 

contractului prin act adiţional, 

fără a schimba obiectivele, 

bugetul, activităţi şi rezultate. 

medie 

Notă 
*
- Există 5 modalităţi de bază de gestionare a riscurilor în funcţie de tipologia şi gravitatea acestora: (1) acceptarea riscurilor, (2) evitarea 

riscurilor, (3) monitorizarea riscului şi pregătirea planului pentru situaţii imprevizibile, (3) transferul riscurilor şi (5) reducerea sistematică a 

riscurilor. Probabilitatea realizării riscului se va aprecia ca: (1) înaltă, (2) medie și (3) joasă.  

 

3. Devizul de cheltuieli. 
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Descrierea Produselor, Activităților și Acțiunilor. 

Unitatea de 

măsură 

Număr 

de 

unităţi 

Cost unitar  Cost total  

(în Euro*) (în Euro) 

Produsul 1: 1 studiu privind evaluarea impactului asupra mediului; 1 

documentație tehnică de proiect realizată și avizată, 1 plan de măsuri pentru 

soluționarea problemelor legate de pericolul inundațiilor și secetelor ca 

rezultat al schimbărilor climatice în albia r. Bâc.         

Activitatea 1.1 Crearea consiliului tehnic    0 0,00 0,00 

SUBTOTAL Activitatea 1.1       0,00 

Activitatea 1.2 Organizarea procedurilor de achiziții publice         

Acțiunnea 1.2.1 Creare a grupului de lucru pentru procedurile de achiziție de 

servicii și lucrări       0,00 

Acțiunea 1.2.2 Organizarea concursului de selectare a prestatorului/prestatorilor 

de servicii de elaborare a studiului privind Evaluarea Impactului și documentației 

tehnice (inclusiv servicii de supraveghere autor de proiect)       0,00 

SUBTOTAL Activitatea 1.2.        0,00 

Activitatea 1.3 Elaborarea studiului privind Evaluarea Impactului asupra 

mediului studiu 1 20 000,00 20 000,00 

SUBTOTAL Activitatea 1.3.        20 000,00 

Activitatea 1.4 Realizarea documentației tehnice  
proiect 

tehnic 1 250 000,00 250 000,00 

SUBTOTAL Activitatea 1.4.        250 000,00 

SUBTOTAL Produsul 1       270 000,00 

          

Produsul 2: 43,9 km de râu curățat, cca 2,04 km de râu consolidat, 3 

construcții hidrotehnice de retenție/ control al debitului apei         

Activitatea 2.1 Realizarea lucrărilor         

Acțiunnea 2.1.1 Organizarea concursului de selectare a antreprenorului și 

semnarea contractului       0,00 

Acțiunea 2.1.2. Pregătirea documentației necesare pentru începerea lucrărilor, 

inclusiv selectarea responabilului tehnic de lucrări  contract 1  100 000,00 100 000,00 

Acțiunea 2.1.3. Realizarea lucrărilor   1  8 700 910,00 8 700 910,00  
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SUBTOTAL Activitatea 2.1.        8 800 910,00  

SUBTOTAL Produsul 2       8 800 910,00  

          

Produsul 3: 1 strategie de comunicare implementată         

Activitatea 3.1 Activități de sensibilizare și informare a populației         

Acțiunnea 3.1.1 Elaborarea unei strategii de comunicare       0,00 

Acțiunea 3.1.2 Organizarea activităților de implementare a strategiei de 

comunicare strategie 1 20 000,00 20 000,00 

SUBTOTAL Activitatea 3.1.        20 000,00 

SUBTOTAL Produsul 3       20 000,00 

Managementul și monitroingul  Proeictului (10% din costurile  activităților de 

proiect)    909 090,91 

          

Cost Total        10 000 000,00 

   

Notă.   În cadrul acestui buget se va utiliza o rata estimativă de schimb egală 21,00 Lei Moldovenești pentru 1 Euro. Devizul de cheltuieli se va 

prezenta in format Word și Excel. 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Produse/Activităţi/Acţiuni   T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Aranjamente/pregătiri de implementare şi demarare a proiectului:              

1. Finalizarea Documentului de Proiect             
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4.    Planul de lucru 

 

Activitatea 1.1 Crearea consiliului tehnic             

Activitatea 1.2 Organizarea procedurilor de achiziții publice             

Acțiunnea 1.2.1 Creare a grupului de lucru pentru procedurile de achiziție de servicii și lucrări             

Acțiunea 1.2.2 Organizarea concursului de selectare a prestatorului/prestatorilor de servicii de 

elaborare a studiului privind Evaluarea Impactului și documentației tehnice (inclusiv servicii de 

supraveghere autor de proiect)  

            

Activitatea 1.3 Elaborarea studiului privind Evaluarea Impactului asupra mediului             

Activitatea 1.4 Realizarea documentației tehnice             

Produsul 2: cca 43,9 km de râu curățat, cca 2,04 km de rîu consolidat, 3 construcții 

hidrotehnice de retenție/ control al debitului apei 

            

Activitatea 2.1 Realizarea lucrărilor             

Acțiunnea 2.1.1 Organizarea concursului de selectare a antreprenorului și semnarea 

contractului 
            

Acțiunea 2.1.2. Pregătirea documentației necesare pentru începerea lucrărilor             

Acțiunea 2.1.3. Realizarea lucrărilor             

Produsul 3: 1 strategie de comunicare implementată             

Activitatea 3.1 Activități de sensibilizare și informare a populației             

Acțiunnea 3.1.1 Elaborarea unei strategii de comunicare             

Acțiunea 3.1.2 Organizarea activităților de implementare a strategiei de comunicare             

Produsul 4: 1 proiect implementat si evaluat             

Managementul proiectului               

             

2. Aprobarea Documentului de Proiect             

3. Stabilirea Aranjamentelor de Management              

4. Seminarul-ul de demarare a Proiectului             

Produsul 1: 1 studiu privind evaluarea impactului asupra mediului; 1 documentație 

tehnică de proiect realizată și avizată, 1 plan de măsuri pentru soluționarea problemelor 

legate de pericolul inundațiilor și secetelor ca rezultat al schimbărilor climatice în albia r. 

Bâc. 

            



22 

 

Notă - Responsabilitatea deplină pentru veridicitatea informației prezentată în această Fișă de proiect îi revine beneficiarului.  
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ANEXE.  

 

 

Anexa nr.1 

Extrasul din registrul de stat privind înregistrarea persoanei juridice 
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Cu privire la desemnarea Direcției generale 

locativ-comunale și amenajare în calitate 

de responsabil de implementarea proiectului 

de curățare și amenajare a râului Bâc 

    

 

Având în vedere posibilitatea Primăriei municipiului Chișinău de a solicita un 

grant în cadrul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova 

semnat la București la 27 aprilie 2010, în domeniul protecției mediului (adaptarea la 

schimbările climatice/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră), în temeiul art. 32 (1) 

din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 

publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE: 

1. Se împuternicește Direcția generală locativ-comunală și amenajare (dl Petru Gontea) 

să elaboreze și să înainteze fișa de proiect pentru solicitarea grantului în vederea 

curățării și amenajării râului Bâc. 

2. Direcția generală locativ-comunală și amenajare (dl Petru Gontea) va asigura buna 

implementare a proiectului conform cerințelor donatorului și a prevederilor legislației 

în vigoare. 

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 

 

 

PRIMAR GENERAL 

Dorin Chirtoacă 
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Anexa nr.2 

Autoritatea responsabilă de implementarea și punerea în aplicare a Proiectului 
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Anexa nr.3  

Memoriul tehnic : Protecția împotriva inundațiilor teritoriilor centrelor populate din mun. 

Chișinău și în amonte de lacul Ghidighici. 

 

 
 

 

 

MEMORIU TEHNIC  
 

pentru proiectul: 

” Soluții de adaptare la schimbările climatice 

pentru bazinul râului Bâc„ 

 
 

 

Extras din Studiu de Fezabilitate: „Protecția împotriva inundațiilor teritoriilor 

centrelor populate din mun. Chișinău și în amonte de lacul Ghidighici” 

 

 

Chișinău  2016 
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MEMORIU TEHNIC 

 
pentru proiectul: 

” Soluții de adaptare la schimbările climatice 

pentru bazinul râului Bâc„ 

 
 

 

Extras din Studiu de Fezabilitate: „Protecția împotriva inundațiilor teritoriilor 

centrelor populate din mun. Chișinău și în amonte de lacul Ghidighici” 

 

Partea 1 

Volumul 1 

Memoriu explicativ 
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Componenţa studiului de fezabilitate 
 

 

 

 

 

Partea Volumul Denumirea Executant 

1 2 3 4 

1 

 Construcţii hidrotehnice         

1 Memoriu explicativ. „Acvaproiect”        

2 Desene tehnice. „Acvaproiect”        
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Proiectul este elaborat în conformitate cu normele şi regulile în vigoare şi asigură următoarele 

exigenţe generale: 

A - rezistenţă şi stabilitate 

B - siguranţă în exploatare 

D - igienă, sănătatea oamenilor şi ocrotirea mediului înconjurător. 

 

 

Inginer şef de proiect                              Mîndrilă  P. 

 

Certificat nr. 0645 seria 2011-Р din 30.032011 
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1. Date generale  

 În prezent albia existentă a r. Bîc şi a afluenţilor lui nu asigură scurgerea viiturii a debitului de  

calcul cu probabilitatea de 1% (o dată la 100 ani) conform normativelor în vigoare, fără inundarea 

zonei rezidenţiale. 

 Luând în considerare situaţia economică existentă, în calitate de măsuri primordiale în vederea 

diminuării riscului inundării suprafeţelor construite prezentul studiu propune: 

- măsuri de protecţie pentru tranzitarea debitului de calcul al viiturilor micşorat (probabilitatea de 

10%). După valoarea absolută aceasta reprezintă diminuarea mărimii debitului de calcul a viiturilor 

de la 242-268m3/s (probabilitatea de 1%) până la 31-40m3/s (probabilitatea  de 10%) practic de 5 

ori; 

- de prevăzut  albie neconsolidată pe sectorul albiei din s. Bucovăț pînă la str.Grădina Botanică, or. 

Chișinău. Excepţie făcând sectorul albiei de la str. M.Viteazul până la podul feroviar în apropierea 

str. Feredeului, cu lungime de 2,04 km, unde se prevede consolidarea albiei  prin betonare şi 

edificarea a trei construcţii de retenţie a apei cu stavile rabatante, in scopul formării unei suprafeţe 

de apă permanentă cu adincimi de pină la 2,5m; 

- curăţarea albiei r. Bîc numai pe acele sectoare care sunt cele mai predispuse la inundare, şi  

parțial a afluienților pe sectoarele din luncă    

  

 Astfel, în mun. Chișinău, Studiul de fezabilitate va prevedea lucrări de curăţare a albiei r. Bîc, 

de depunerile de nămol, pe sectoarele cu lungimea de 24,56 km de la  km 3,22 (puţin mai sus de or. 

Sângera)  până la barajul Ghidighici (km 27,78) și a sectoarelor de luncă a 5 afluenţi care influenţează 

inundarea sectoarelor de luncă a râului: 

- r. Durleşti pe lungimea de 250m de la r. Bîc; 

- r. Holbacica pe lungimea de 300m de la r. Bîc;  

- r. Ţîganca pe lungimea de 500m de la r. Bîc; 

- r. Malina Mică pe lungimea de 600m de la r. Bîc; 

- r. Valea trandafirilor pe lungimea de 400m de la r. Bîc. 

  

 În  amonte de lacul Ghidighici, lucrări de curățire se preconizează de la podul  auto spre 

s.Roșcani pe o lungime de 21,38 km pină în preajma s. Bîcoveț 

 Curăţarea prevede folosirea metodei tradiţionale cu ajutorul draglinelor. Excavarea nămolului 

se execută de la muchia malului cu depozitare temporară. Nămolul umed treptat este eliberat de apă 

după care este transportat pe terenurile de depozitare a nămolului. Pentru depozitarea nămolului se 

prevede o platformă de depozitare a nămolului în regiunea carierei Purcel .   
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2.  Indici tehnico-economici 

 

 

 

 

Nr. 

 

 

Denumirea 

L
u

n
g

im
e

a
, 
m

 

Debitul m³/s 
Adâncimea 

excavării, m 

Suprafaţa 

adăugător 

lărgită a 

albiei, 

ha 

 

1 
r. Bîc , in amonte de 

lacul Ghidighici 
21380 40,0 – 65,0 0,0  - 1,7 - 

2 

r. Bîc  mun 

Chișinău,inclusiv pe 

sectoare: 

24560    

 

Barajul Ghidighici ş. 

Balcani - 

str.М. Viteazul 

5380 32-38,4 0-1,70 6,07 

 

str.М. Viteazul -

str.Puşchin (la 

str.Feredeului) 

2040 38,4-39,4 0-1,68 - 

 
str.Puşchin – 

str. Izmail 
1330 39,4-41,6 0-1,12 0,3 

 
str. Izmail - 

str. Lunca Bâcului 
5440 

41,6- 

43,3 
0-0,5 1,6 

 
str. Lunca Bâcului – km 

3,22 
6010 

43,3- 

44,0 
0-0,42 _ 

 rţ. Durleşti 250 21,6 1,5 0,05 

 rţ. Holbacica 300 41,1 - 0,15 

 rţ. Ţiganca 500 23,7  0,2 

 rţ. Malina Mică  600 13,4 0,36 0,06 

 rţ. Valea Trandafirilor 400 12,6 0,2 0,04 
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3.  Situaţia existentă 

 

 Actualmente situaţia privind înnămolirea 

rîului Bîc devine din ce în ce mai alarmantă. Albia 

r. Bîc şi afluenţii lui în raza oraşului Chişinău, cît 

şi în amonte de lacul Ghidighici, dea lungul anilor 

s-au înnămolit în proporţii considerabile. Curăţirea 

lor nu a avut loc de mai bine de 30 ani.   

 În locurile ieşirii colectoarelor de ape 

pluviale în albiile rîurilor predomină depuneri de 

nisip cu pietriş, pe restul sectoarelor preponderent 

depuneri de sol de diferită granulozitate. 

 Pe sectoarele cu depuneri de sol se observă o creştere intensivă a vegetaţiei cu predominarea 

stufului. Albia râului în rezultatul acesta este 

restrânsă, scurgerea apei se observă numai în 

limitele zonei înguste. 

 Intensitatea ploilor torenţiale duce la 

revărsarea râului Bîc şi a afluenţilor lui din maluri, 

la inundarea suprafeţelor de teren construite (str. 

Gării în sectorul gării feroviare), inundarea 

străzilor oraşului şi locurilor publice (sectoarele 

străzii Albişoara şi în sectorul Gării feroviare).  

 Înnămolirea r. Bîc duce la inundarea 

canalelor de ieşire a apelor pluviale şi micşorarea 

capacităţii de trecere a lor evacuate în r. Bîc.  

         Pe sectorul Barajul Ghidighici - ş.Balcani   

albia riului este putrnic crescută cu vegetație din 

stuf și alti arbuști pe o arie considerabilă . Peste 

riu sint construite 5 poduri auto și 2 poduri de cale 

ferată, care au npact negativ la tranzitarea 

viiturilor. Din ambele părți se ravarsă doi afluienți 

riulețele Trușeni și Ghidighici. Pe toată lungimea 

sectorului capacitatea de tranzitare a debitului 

clcul este redusă și duce la inindarea teritoriului 

Fig. 1. Situația existentă a r. Bâc 
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adiacent construcții ale zonei industriale, unele porțiuni secundare a căi ferate  și alte edificii. 

  

Pe sectorul ş.Balcani-r.Durleşti albia existentă puternic este crescută de arbori şi arbuşti.  

În aval r.Durleşti în zona canalului de canotaj nefinalizat albia practic este pe deplin împotmolită, este 

crescută de stuf şi nu este capabilă să asigure trecerea chiar şi a unei viituri neînsemnate.  

 Pe sectorul de la podul de cale ferată spre uzina de tractoare pînă la str.M.Viteazul albia 

nesemnificativ, este constrînsă de un rambleu din partea dreaptă, şi puternic este crescută. În cîteva 

locuri sînt amenajate pasaje tubulare de nivel şi pasarele pentru pietoni. 

 Din partea dreaptă în albia rîului se varsă: 

- rîuleţul Durleşti (km  19,81); 

- canalul deschis a canalizării pluviale de pe  str. Calea Ieşilor (km22,0). 

Capacitatea de trecere a albiei existente constituie 1,3-3,6-26,3 m³/s, ceea ce semnificativ este mai 

mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10% şi este egală cu 33-38,4 m³/s. 

Situaţia existentă pe albie, conform calculelor hidraulice efectuate  în timpul trecerii  viiturii cu 

frecvenţa de 10%, va conduce pe toată lungimea albiei la ieşirea apei din albie şi inundarea luncii 

inclusiv șîn zona de odihnă ”La izvor” împreună cu  obiectivele acvatice.  

Sectorul str.M.Viteazul - str.Puşkin. Pe acest sector albia existentă este prezentată atît de pămînt 

(km18-17,4), cît şi consolidată cu beton armat (km 17,4-16,00). 

În albia r.Bîc pe acest sector se varsă: 

din partea stîngă: 

- rîuleţul Valea Gîştei (km 17,47); 

- colectorul pluvial cu diametrul 600 mm (km16,97). 

din partea dreaptă: 

- colectorul pluvial de pe str.M.Viteazul; 

- colectorul pluvial de pe str.P.Rareş; 

- colectorul pluvial de pe bd Renaşterii; 

- colectorul pluvial de pe str.Puşkin. 

 

Pe sectorul albiei de pămînt de la str.M.Viteazul pînă la vărsarea r.Valea Gîştei  aceasta 

are o configuraţie neclară, total este crescută de stuf şi arbori, serveşte drept loc nesancţionat de 

acumulare a gunoiului menajer.  
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Afară de aceasta asemenea situaţie împiedică ieşirea liberă a apei din colectorul pluvial cu 

diametrul1500 mm de pe str.M.Viteazul. 

 Pe sectorul albiei consolidată cu beton armat (km17,4-16,0) formа albiei este trapezoidală sau 

aproape de aceasta. Pe partea albiei str. P.Rareş – bd. Renaşterii (km17,0-16,4) partea din aval are 

formă de muchie verticală în dreapta şi de taluz în stînga. Partea din aval a albiei  practic pe deplin 

este împotmolită pe o înălţime de 1-1,5 m şi este crescută de stuf cu excepţia unui braţ lateral îngust 

cu lăţimea de 3-4 m. Taluzurile albiei parţial sînt crescute de arbori. La vărsarea în albie a 

colectoarelor pluviale de pe str. P.Rareş  cu diametrul 1200 mm şi de pe baza de date Renaşterii 

2×(2000×900) s-au format conuri de dejecţie a materialului de nisip-prundiş cu lungimea pînă la 20-50 

m respectiv. În aval pe cursul apei înainte de podul de cale ferată depunerile de mîl închid ieţirea din 

colectorul pluvial riveran de dreapta de pe str.Puşkin DN1000 mm. 

 În zona bd Renaşterii împotmolirea albiei va conduce la inundarea autostrăzii sub pod avînd 

debite semnificativ mai mici decît cel de calcul  cu frecvenţa de 10%. 

           În ansamblu, actualmente în conformitate cu calculele efectuate, trecerea viiturii cu frecvenţa de 10% (40 

m³/s) se întâmplă în limitele albiei existente fără inundarea teritoriilor adiacente cu excepţia sectorului 

autostrăzii sub pod de pe bd Renaşterii. Ridicarea nivelului apei de pe r. Valea Gîştei de asemenea nu va 

conduce la inundarea teritoriului adiacent. Ieşirile în albie a  colectoarelor pluviale de pe str. М.Viteazul, str. 

P.Rareş, bd Renaşterii vor fi total inundate, însă, nu vor conduce la inundarea intravilanului. 

Situaţia existentă pe albie este prezentată pe fotografii. 

 Pe sectorul str.Puşkin-str.Ismail taluzurile  albiei existente puternic au crescut cu arbori şi 

arbuşti. Forma albiei este trapezoidală. Nemijlocit în albie se află multe pietre, elemente de construcţii: 

piloni, inele, capace, blocuri  de la cămine şi a., precum şi anvelope. 

 Din partea dreaptă practic pe toată lungimea muchia este construită cu diferite edificii. 

            Din partea stîngă teritoriul, adiacent la albie pînă la str. Calea Moşilor, nu este construită. Pe 

unele sectoare separate teritoriul este ocupat de parcări, care nu împiedică la trecerea viiturii. O fîşie 

dea lungul albiei cu lăţimea10-20 m a crescut cu arbori şi arbuşti. 

Din partea stîngă în albia r.Bîc se varsă rîuleţele: 

- r. Holbacica; 

- r. Ţiganca. 

  Înainte de podul de autostradă de pe str.Ismail din partea stîngă în albie intră colectorul pluvial 

de pe str.Uzinelor cu diametrul 1000 mm. 

În ansamblu, actualmente în conformitate cu calculele efectuate, trecerea viiturii cu frecvenţa de 

10%(41,6 m³/s) se efectuează în limitele albiei existente fără inundarea teritoriului adiacent. Ridicarea 
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nivelului apei pe rîuleţele Holbacica şi Ţiganca de asemenea nu va conduce la inundarea teritoriului 

adiacent. Ieşirea în albie a  colectorului pluvial de pe str.Uzinelor va fi total inundat, însă nu va 

conduce la inundarea intravilanului. 

 Sectorul str.Ismail - str. Grădina Botanică. Pe sector s-au conformat două forme principale a 

albiei: pe lungimea km14,67- 12,87 este trapezoidală, pe lungimea km 12,87- 9,23 – în trepte cu 

exprimare clară a albiei menajere pe treapta din aval şi cu terasă dintr-o parte sau din ambele părţi pe 

treapta din amonte.  

 Sectorul albiei rectiliniu în plan, forma secţiunii - este trapezoidală. 

 Nemijlocit în albie se află multe pietre, elemente de construcţii, precum şi anvelope, arbori 

prăvăliţi. 

 Declivitatea fundului albiei este foarte neuniformă şi se caracterizează cu o alternanţă de 

ridicături şi depresiuni, care creează obstacole pentru trecerea scurgerii menajere. 

Albia din ambele părţi este limitată de autostrăzi: 

- din partea dreaptă – Calea Basarabiei; 

- stîngă – Varniţa. 

Spaţiul dintre autostrăzi nu este construit cu nimic. 

Din partea dreaptă albia se varsă: 

 - rîuleţul Маlina Mică (km13,85); 

 - rîulețul Valea Тrandafirilor (km13,61); 

- colectorul pluvial de pe str.Аlbişoara (km 13,45).    

Din partea stîngă în albie se varsă: 

- rîuleţul Ciocana 1(km 10,45); 

- rîuleţul Ciocana 2 (km  9,79). 

 Colectorul pluvial de pe str. Аlbişoara pe jumătate este inundat chiar şi în timpul nivelului de apă foarte 

redus  din rîu la momentul efectuării cercetărilor. 

Intrarea rîuleţelor în albia rîului este amplasată destul de sus (cu 2-3 m) de nivelurile menajere. 

Capacitatea maximă de trecere a albiei existente pe unele sectoare separate constituie 23-30 m³/s, 

ceea ce semnificativ este mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10% șşi este 

egală cu 43,5 m³/s. 
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            În ansamblu, actualmente în conformitate cu calculele efectuate, trecerea viiturii cu frecvenţa 

de 10% se efectuează în limitele albiei existente fără inundarea teritoriului adiacent cu excepţia 

sectorului albiei în zona km 10,36. Ridicarea nivelului apei pe rîuleţele Маlina Mică, Valea 

Trandafirilor, Ciocana1, Ciocana 2, Мunceşti de asemenea nu vor conduce la inundarea teritoriului 

adiacent .Ieşirile în albie  a colectoarelor pluviale de pe str. Uzinelor şi str. Аlbişoara vor fi total 

inundate, însă nu vor conduce la inundarea intravilanului. 

 

Sectorul str. Grădina Botanică – km 3,22.  

Sectorul albiei rectiliniu în plan, forma secţiunii – este trapezoidală. Starea albiei сomparativ cu alte 

sectoare examinate este favorabilă, ceea ce se determină de: 

- amplasarea acestuia în avalul oraşului; 

- alimentarea permanentă a scurgerii rîului cu ape reziduale epurate de la staţia de epurare a 

oraşului. 

 Declivitatea fundului albiei este foarte neuniformă şi se caracterizează cu o alternanţă de 

ridicături şi depresiuni, care creează obstacole pentru trecerea scurgerii menajere. 

 Partea majoră a albiei este îndiguită din ambele părţi. 

 Din partea stîngă lа km 8,74 în albie se varsă canalul de evacuare de la staţia de epurare 

urbană. Din partea dreaptă lа km  6,15 în albie se varsă rîuleţul Băcioii Noi. 

 Capacitatea maximă de trecere a albiei existente pe unele sectoare separate constituie15-20 

m³/s, ceea ce semnificativ este mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10% șşi 

este egală cu 43,5 m³/s. 

 Actualmente în conformitate cu calculele efectuate trecerea viiturii cu frecvenţa de 10% (44,0 m³/s) se 

efectuează cu inundarea teritoriului dintre diguri. Excepţie constituie sectorul  km  6,59, unde se întâmplă 

inundarea parţială a sectoarelor de lângă casă. 

 Ridicarea nivelului apei pe rîuleţul Băcioii Noi nu va conduce la inundarea teritoriului adiacent 

fiincă acesta este îndiguit.   

 

Rîuleţul Durleşti 

Sectorul albiei este curbat în plan, forma secţiunii – este trapezoidală. Taluzurile  albiei existente  au 

crescut cu arbori şi arbuştii, parţial sînt consolidate cu bucăţi de  la construcţii. Pe sectorul vărsării în 

r.Bîc albia este nesemnificativă şi neîndiguită. Rîulețul pe sectorul or. Durlești este consolidat pe 

lungimea de 1,1 km. 
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Capacitatea maximă de trecere a albiei existente constituie 2,6-16,5 m³/s, ceea ce semnificativ este 

mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10%  egală cu 21,6 m³/s.  

                     

Rîuleţul Holbacica 

Sectorul albiei rectiliniu în plan, forma secţiunii – este trapezoidală. Taluzurile  albiei existente  au 

crescut cu arbori şi arbuşti. 

Intersecţia cu str. Calea Moşilor se efectuează cu 4 linii de tuburi dreptunghiulare de beton armat cu 

secţiunea 2×2.5 m cu lungimea 47,0 m. 

Racordarea cu r.Bîc după intersecţia cu str. Calea Basarabiei  se efectuează cu o pantă rapidă  

betonată cu lungimea 40,0м.  

Capacitatea maximă de trecere a albiei existente pe unele sectoare separate constituie26-40 m³/s, 

ceea ce semnificativ este mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10% şi este egală 

cu 42,0 m³/s. 

Situaţia existentă pe albie ,conform calculelor hidraulice efectuate  în timpul trecerii  viiturii cu 

frecvenţa de 10%, va conduce pe toată lungimea albiei la ieşirea apei din albie şi inundarea luncii. 

 

Rîuleţul Ţiganca 

Sectorul albiei rectiliniu în plan, forma secţiunii – este  trapezoidală. Taluzurile albiei existente  au 

crescut cu arbori şi arbuşti . 

Intersecţia cu str.Calea Moşilor se efectuează cu 2 linii de tuburi dreptunghiulare de beton armat cu 

secţiunea 2×2,5 m cu lungimea 56 m. 

Racordarea cu r.Bîc după intersecţia cu str.Calea Basarabiei  se efectuează cu o pantă rapidă 

betonată cu lungimea 62,0 m.  

Capacitatea maximă de trecere a albiei existente pe unele sectoare separate constituie 7-14 m³/s, 

ceea ce semnificativ este mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10% șşi este 

egală cu 23,7 m³/s.  

Situaţia existentă pe albie, conform calculelor hidraulice efectuate  în timpul trecerii  viiturii cu 

frecvenţa de 10%, va conduce pe toată lungimea albiei la ieşirea apei din albie şi inundarea luncii. 

Rîuleţul Malina Mică 
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Sectorul albiei rectiliniu în plan, forma secţiunii – este trapezoidală. Taluzurile  albiei existente  au 

crescut cu arbori şi arbuşti. Albia în jumătatea sa din aval serveşte drept loc nesancţionat de 

acumulare a gunoiului. Secţiunile de desubt ale podurilor de pe  str. Paşcani  şi str. Haltei pe jumătate 

sînt împotmolite. Ieşirea din colectorul închis din 3 linii de tuburi de beton armat 2×2 m pe sub liniile de 

cale ferată de asemenea pe jumătate este împotmolită. 

Intersecţia cu str.Calea Basarabiei  se efectuează cu 3 linii de tuburi dreptunghiulare de beton armat 

cu secţiunea 2×2 m cu lungimea 47,0 m.  

Racordarea cu r.Bîc după intersecţia cu str.Calea Basarabiei  se efectuează cu un deversor cu 

înălţimea 2,0-2,1 m. 

Capacitatea maximă de trecere a albiei existente pe unele sectoare separate constituie 5-8 m³/s, ceea 

ce semnificativ este mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de 10% este egală cu 13,4 

m³/s. 

Situaţia existentă pe albie ,conform calculelor hidraulice efectuate  în timpul trecerii  viiturii cu 

frecvenţa de 10%, va conduce pe toată lungimea albiei la ieşirea apei din albiei şi inundarea luncii. 

Rîuleţul Valea Trandafirilor 

Sectorul albiei rectiliniu în plan cu excepţia sectorului curbat din amonte, forma secţiunii – este 

trapezoidală. Taluzurile  albiei existente au crescut cu arbori şi arbuşti. Intersecţia cu str.Haltei se 

efectuează cu două linii de tuburi dreptunghiulare de beton armat cu secţiunea 2×2 m cu lungimea 

12,0 m. 

Ieşirea din colectorul închis de sub liniile de cale ferată este pe jumătate împotmolită. 

Intersecţia cu str.Calea Basarabiei se efectuează în 3 linii de tuburi dreptunghiulare de beton  armat cu 

secţiunea 2×2,5 m cu lungimea 46,0 m.        

Racordarea cu r.Bîc după intersecţia cu str.Calea Basarabiei  se efectuează cu un deversor cu 

înălţimea 2,5-2,7 m.  

Capacitatea maximă de trecere a albiei existente pe unele sectoare separate constituie 5-8 m³/s, ceea 

ce semnificativ este mai mică decît valoarea de calcul a viiturii cu frecvenţa de  10% şi este egală cu 

12,6 m³/s. 

Situaţia existentă pe albie, conform calculelor hidraulice efectuate în timpul trecerii  viiturii cu frecvenţa 

de 10%, va conduce pe toată lungimea albiei la ieşirea apei din albiei şi inundarea luncii.       
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4.  Condiţiile tehnico-geologice 

Depunerile aluviale, care formează lunca r.Bîc, sînt prezentate de două faciesuri – de albie 

(nisipuri fine, mai rar – medii, uneori cu pietriş, pe unele sectoare separate – nisipuri lutoase) şi la 

propriu-zis de luncă (luturi, argile, nisipuri lutoase). Grosimea faciesului de albie oscilează în limitele 

1,3-4,5 m, de luncă – 3,0-7,0 m. Pe  sectoarele, unde rîul taie o colină de recif (zona str. Petru Rareş - 

bd. Renaşterii -  str. Puşkin) grosimea aluviului brusc se reduce. 

Formaţiunile tehnogene acoperă aproape toată suprafaţa luncii r.Bîc şi într-o măsură 

semnificativă fundurile vîlcelelor în raza oraşului.  

Sînt prezentate acestea, în general, de luturi amestecate cu gunoi de construcţie. Grosimea 

grundurilor umplute oscilează de la cîteve zecimi de centimetri pînă la 3,5-4,0 m, uneori şi mai mult.  

Apele freatice în lunca Bîcului se aşează la adâncimea de la  1,0 m până la 3,0-4,0 m. Pe unele sectoare 

separate (de exemplu, în zona lacului ”Lа Izvor” la marginea de vest a oraşului) adâncimea de aşezare a 

apelor freatice se reduce până la 0,2-0,6 m. Grundurile saturate cu apă servesc nisipurile faciesului de albie, 

luturile, argilele şi nisipurile lutoase ale faciesului de luncă. Grosimea grundurilor saturate cu apă de obicei 

oscilează de la 6,0 m până la 9,0-10,0 m, reducînduse în zona recifului până la 3,0-4,0 m. 

Pe fundurile vîlcelelor apele freatice se aşează la adîncimea 1,0-2,0 m, pe unele sectoare 

separate – la adîncimea 0,1-0,4 m. Grundurile saturate cu apă aici servesc luturile, mai rar – argilele; 

grosimea acestora oscilează de la 0,5-1,0 m pînă la 3,0-4,0 m. Ca strat impermeabil practice 

pretutindeni servesc argilele dense ale sarmaţianului mediu. 

Conform hărţii microzonificare seismică a or. Chişinău lunca r.Bîc pe sectorul de la podul de pe 

şoseaua Balcani pînă la podul de pe str. Grădina Botanică este amplasat în zona cu magnitudinea de 

8 grade; în avalul cursului de apă de la str. Grădina Botanică seismul luncii se evaluează la 7 grade. 

 

Cariera Purcel 

Conform datelor cercetărilor, efectuate în a. 1979, în timpul proiectării sectorului Purcel a argilelor de 

cărămidă construcţia tehnico-geologică era următoarea: 

- argile pestriţate cu grosimea de 6,0m; 

- nisip de granulaţie fină argilos cu grosimea de 21,0m; 

- argilă albăstrie densă cu grosimea de 5,0 m; 

- nisip de granulaţie fină argilos cu grosimea de 9,8 m; 

- argilă albăstrie densă cu grosimea de 4,8 m; 

- calcar fărîmicios. 
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5.  Caracteristica depunerilor în albie 

 

 

Pe toată lungimea albiei (obiectul de cercetări) de la podul de pe şoseaua Balcani până la or. 

Sîngera depunerile de fund sînt prezentate preponderent de depuneri uşoare, iаr uneori, şi de 

depuneri de nisip, în componenţa cărora intră în general faciesuri mici de calcare de tip meluză. Pe 

alocuri depunerile sînt prezentate de luturi şi luturi grele (tab. 1). Acest fapt se manifestă preponderant 

după vărsarea afluenţilor şi în locurile cu viteze mici de curgere a râului. 

În legătură cu faptul, că depunerile la baza rîului preponderent sînt de componenţă cu 

granulaţie redusă, toate acestea sînt cu un conţinut redus sau foarte redus de humus  0,3 -1,2 % şi 

doar în locurile, unde depunerile sînt de granulaţie mai mare conţinutul humusului maxim atinge 2,0-

2,3%.  

Toate depunerile de albie nu sînt saline, rezidiul dens al extractului apos se schimbă de la 

0,090 până la 0,300% şi doar în două locuri – în punctual în aval de podul Ismail şi în punctual №5 în 

aval de evacuarea scurgerilor de la staţia de epurare – rezidiul dens nesemnificativ depăşeşte 0,3%. 

Aproape în toate probele prelevate în aval de Combinatul de tutun şi Fabricii de piele s-au 

depistat urme de sodă . 

În toate probele analizate cota natriului absorbit nu este înaltă şi nu depăşeşte 0,65 mg-ecv. lа 

100 g. de sol. 

Albia şi depunerile de albie pe toată lungimea de la  PC 22,35 până la PC 2,26 într-o măsură 

sau alta sînt poluate cu gunoi menajer, cărămidă fărîmiţată, sticlă, piatră spartă, piatră, аnvelope. Pe 

toată lungimea de curgere plutesc sticle de plastic, bucăţi de peliculă, carton şi alte deşeuri. 

Afluenţii r.Bîc, îndeosebi vîlcelele Golbacica, Маlina Mică şi Valea Trandafirilor de asemenea 

sînt puternic poluate cu deşeuri menajere. 

Conform avizului Sanepidului republican mâlul aproape pretutindeni este poluat cu metale 

grele  сu depăşirea concentraţiei maxim admisibile: 

- a cuprului pînă la  2,2 CMA; 

- a cromului pînă la  3,1 CMA; 

- a zincului pînă la 1,1CMA; 

- a nichelului pînă la 4,3 CMA; 

Соnţinutul nitratelor (7,7-19,8) se află în limitele normele admisibile (130 mg/l). 

În legătură cu conținutul redus al hunusului şi poluării puternice toate depunerile de fund se 

consideră nefavorabile pentru recultivarea terenurilor erodate. La curăţarea albiei rîului aceste 

depuneri se pot utiliza pentru umplerea cariererelor, rîpilor cu depunerea ulterioară a straturilor fertile 

ale solurilor, fiecare strat fiind cu grosimea nu mai mică de 30 сm. 

 Denumirea Caracteristica şi suprafaţa  teritoriului inundat,hа 
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r. Bîc          

 
Barajul- 

str.M.Viteazul 
61,45 51,07 46,4 1,02 _ 1,2 _ _ 

 
str.M.Viteazul- 

Str.Puşkin 
_ _ _ _ _ _ 1,25 _ 

 
str. Puşkin- 

str.Ismail 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Str.Ismail-

str.Gr.Botanică 
4,94 - - - 18,12 - 2,37 - 

 
str.Gr.Botanică- 

km 3,22 
40,24 - - - -  - 0,96 
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6.  Soluţii de proiect  

6.1 Râul Bâc mun. Chișinău 

 

Sectorul barajul Ghidighici - str.M.Viteazul 

Pentru protecţia împotriva inundaţiilor proiectul prevede: 

- adîncirea şi lărgirea albiei r.Bîc; 

- umplerea parţială a teritoriului adiacent; 

- permutarea pasajului tubular lа 18,7 km la unele cote mai joase. 

Cea mai semnificativă lărgire a albiei, în esenţă este crearea unei noi albii, se prevede pe sectorul în 

zona canalului de canotaj existent la 18,63-19,81 km şi în amonte pe cursul apei la  

20,74-21,14 m. 

Umplerea teritoriului pentru asigurarea adîncimilor necesare este acceptată pe sectorul km 18,36-

21,42.    

 

 

Sectorul str. M.Viteazul - str.Feredeului (cu str.Pușkin) 

Proiectul prevede: 

1. Amenajarea complexă a albiei r. Bic pe lungimea 2,04 km prin consolidare cu beton (cu 

utilizarea soluțiilor/tehnologiilor moderne) a malurilor și a fundului, edificarea a 3 construcții 

de retenție a apei, dotate cu stăvile rabatabile, in scopul formării unor suprafețe lărgite de 

apă, cu adincimi de pină la 2,5 m. (a se vedea pentru detalii planșele desenate) 

2. Amenajarea albiei rîului în scop de ecoremediere și recreativ : plantare  de arbori și arbuști, 

amenajare zone verzi cu elemente arhitecturale mici pentru agrement. 

  

Sectorul str. Puşkin - str. Ismail 

Proiectul prevede: 

- adîncire nesemnificativă a albiei r.Bîc pe sectorul în aval de  str.Puşkin pînă la str.Ismail  pe 

lungimea  1,33 km; 

- curăţarea de nămol a albiei rîului, de gunoi şi elemente de construcţii;  

- defrișarea arborilor de pe taluzurile albiei. 
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- Pentru posibilitatea funcţionării tehnicii de excavare în albie se prevede amenajarea din partea 

stîngă a unui debleu – bermă la cotele apropiete de albia menajeră. 

 

Sectorul str. Ismail - Grădina Botanică 

Proiectul prevede: 

- adîncirea şi lărgirea nesemnificativă a albiei r.Bîc  pe lungimea  5,44 km; 

- curăţarea de nămol a albiei rîului, de gunoi pe lungimea  5,44 km.  

Pentru posibilitatea funcţionării tehnicii de excavare în albie pe sectorul km 14,67-12,87 se prevede 

amenajarea din partea dreaptă a unui debleu – bermă la cotele apropiete de albia menajeră. 

 

Sectorul str. Grădina Botanică - km3,22 

Proiectul prevede: 

- adîncirea  albiei r.Bîc  pe lungimea  6,0 km; 

- curăţarea de nămol a albiei rîului, de gunoi pe lungimea  6,0 km.  

 

 

6.2 Râuleţele Durleşti, Holbacica, Ţiganca, Malina Mică, Valea Trandafirilor 

   

Rîuleţul Durleşti 

Proiectul prevede: 

- adîncirea şi lărgirea albiei rîuleţului pe lungimea 250 m; 

- îndiguirea sectorului din aval al rîuleţului pe lungimea 250 m.  

 

Rîuleţul Holbacica 

Proiectul prevede: 

- lărgirea albiei rîuleţului pe lungimea 300 m; 

- îndiguirea albiei pe lungimea 300 m; 

 

Rîuleţul  Ţiganca 

Proiectul prevede: 
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- lărgirea albiei rîului pe lungimea 500 м; 

- îndiguirea albiei din partea dreaptă pe lungimea 400 м; 

- amenajarea unui perete de protecţie de beton din partea stîngă pe lungimea   400м. 

 

Rîuleţul Маlina Mică 

Proiectul prevede: 

- adâncirea şi lărgirea albiei pe lungimea 600 m; 

- curăţarea de nămol a pasajului tubular sub str.Calea Moşilor; 

- curăţarea de nămol a podurilor sub str. Paşcani şi str. Haltei; 

- curăţarea de nămol а ieşirii din colectorul închis de sub liniile de cale ferată. 

 

Rîuleţul Valea Trandafirilor 

Proiectul prevede: 

- adîncirea şi lărgirea albiei pe lungimea 400 m; 

- curăţarea de mîl a pasajului tubular sub str.Calea Moşilor; 

- curăţarea de mîl a podului de sub  str.Haltei; 

- alungirea podurilor existente spre casele private; 

- curăţarea de nămol а ieşirii din colectorul închis de sub liniile de cale ferată. 

Volumele lucrărilor de bază, necesare pentru reducerea riscului de inundaţie, pe rîul Bîc şi 5 afluenţi ai 

acestuia sînt prezentate în tabelul 2. 

 

6.3 Râul Bîc. în amonte de lacul Ghidighici 

 

Proiectul prevede: 

- adîncirea şi lărgirea nesemnificativă a albiei r.Bîc  pe lungimea  21,38 km; 

- curăţarea de nămol a albiei rîului Bâc, de gunoi și a intrărilor din canalele de desecare.  

 

Tabelul 2: Volumele lucrărilor de bază 

Denumirea 

rîului şi 

sectorului 

 

Lungi- 

mea, 

Volumul 

excavării 

mîlului, 

mii m³ 

Volumul 

excavării 

solului 

mineral, 

Volumu

l 

umplerii 

luncii, 

Suprafaţ

a lărgirii 

albiei, 

hа 

Suprafaţ

a 

umplerii 

luncii, 

Volumul 

transpor

tat, 

mii m³ 
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m mii m³ mii m³ hа 

r.Bîc 

Barajul-  

ş.Balcani- 

 

5380 

 

20,32 

 

56,47 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

ş.Balcani-

М.Viteazul 
4350 17 102 50,1 6,07 13,01 - 

М. Viteazul - 

Pod calea 

ferată 

str.Puşkin 

2000 14,22 47,8 - - - - 

Pod calea 

ferată 

str.Puşkin- 

str.Ismail 

1300 1,63 17,87 - 0,3 - - 

str.Ismail-

str.Luncа 

Bîcului 

5450 21,13 37,37 - 1,6 - - 

str.Luncа 

Bîcului- 

km 3,22 

6000 18,3 - - - - - 

r.Durleşti 250 0,8 0,6 0,6 - - - 

r.Holbacica 300 0,1 0,26 0,78 0,15 - - 

r.Ţiganca 500 0,4 1,0 0,8 0,2 - - 

r.Маlina Mică 600 0,38 1,9 - 0,06 - - 

r.Valea 

Trandafirilor 
400 0,2 0,78 - 0,04 - - 

Cariera Purcel - - - - - - 219,4 

Râul Bîc. In 

amonte de 

lacul Ghidighici 

 

21,38 
     

 

315,0 
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Cariera Purcel 

 Pentru depozitarea depunerilor de nămol poluat şi grundului mineral se prevede utilizarea 

carierei Purcel.  

 Cariera Purcel este amplasată la marginea de nord-vest a oraşului mai la nord de staţia de 

epurare. Structura geologică a carierei este favorabilă pentru depozitarea mîlului fiindcă аceasta se 

caracterizează cu rînduială de straturi de nisip şi argilă densă, care împiedică la pătrunderea apelor 

freatice în calcarul de mai jos. Depozitarea grundului se prevede de efectuat pe două sectoare 

amplasate unul lângă altul în partea amonte a carierei. 

 

 

 

Notă: Detalierea privind datele tehnice a soluțiilor preconizate precum: curațarea albiei de depuneri de 

nămol cu transportare și depozitare în locuri special amenajate;  amenajarea complexă a albiei rîului 

prin consolidare cu beton a malurilor și a fundului; reconstrucția unor  sectoare din colectoarele de ape 

pluviale la vărsare în albia; construcții de tranzitare a debitului pe perioada de construcție sunt 

prezentate în desenele tehnice atașate la prezentul document.  
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7.  Estimarea costurilor 

 

La estimarea costirilor, în calitate de analog s-au folosit studile de fezabilitate ”Protecţia împotrivă 

inundaţiilor centrelor populate din municipiul Chişinău” si „Protecţia împotriva inundaţiilor şi 

dezvoltarea teritoriului adiacent r.Bîc. Măsuri primоrdiale” 

 

 In rezultatul calculelor, costul estimativ a lucrărilor constituie : 

    

Total 9, 812 mln euro 

Inclusiv: 

 curațarea albiei r. Bâc  în amonte de lacul de acumulare 

GHidigici pe lungimea de 21,38 km 
0,97 mln euro 

 curățarea albiei r. Bâc în aval de lacul de acumulare, în 

perimetrul localității Vatra și or. Chișinău pe lungimea 

de 22,52 km  

1,965 mln euro 

 lucrări complexe de amenajare a albiei pe tronsonui 

2,04 km   
6,527 mln euro 

 lucrări de proiectare tehnică (inclusiv expertiza tehnică 

și supravegherea de autor ) 
0,25 mln euro 

 servicii supraveghere construcții 0,10 mln euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Materiale Grafice 

1. Plan albiei r. Bâc pe tronsonul in amonte de lacul Ghidighici 

 

 

2. Plan albiei r. Bâc pe tronsonul in aval de lacul Ghidighici, pe perimetrul mun. Chișinău 

 

 

3. Planul preconizat pentru amenajare complexa a albiei r. Bâc 

 

 

4. Profil logitudinal a albiei r. Bic  
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5. Profil logitudinal a albiei r. Bic 

 

 

6. Sectiuni transversale tip a albiei r. Bic 
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7. Sectiuni transversale tip a albiei r. Bic 

 

 

8. Nod hidrotehnic 
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Anexa nr.4 

Acorduri de parteneriat 
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