
De Ziua Nistrului – despre acţiuni concrete de îngrijire… 

 

Conform observaţiilor efectuate pe parcursul anului 2011şi pînă în prezent,  

cazuri accidentale de poluare masivă  a fluviului Nistru,  de cît cele tradiţionale 

(staţiile de epurare Soroca, Rezina, etc.)  n-au fost înregistrate de către 

subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat. 

 Referitor la fluviul Nistru, cu toate că  Republica Moldova are  semnate cu 

partea ucraineană  acorduri bilaterale de colaborare şi gospodărire în comun, în 

rezultatul funcţionării nodurilor hidrotehnice existente (Novodnestrovsk, 

Naslavcea, Dubăsari),  starea ecologică a fluviului Nistru în ultimele decenii 

prelungeşte să se  înrăutăţească considerabil. S-a dereglat regimul hidrologic, 

hidrochimic şi hidrobiologic în urma fluctuaţiilor diurne bruşte ale nivelului apei, 

modificării regimului termic, poluării secundare, micşorării capacităţii de 

autoepurare a fluviului,  s-a declanşat dezvoltarea abundentă a plantelor acvatice.    

Cu toate acestea Inspecţiile Ecologice riverane Nistrului reuşesc să asigure 

un nivel satisfăcător de prevenire a poluării  din partea localităţilor. 

În această perioadă Ministerul Mediului şi-a îndreptat mijloacele disponibile, 

în primul rînd, pentru prevenirea  hazardurilor naturale în această regiune,  cum ar 

fi inundaţiile şi revărsările accidentale. Aceste mijloace au fost îndreptate, în 

primul rînd, pentru consolidarea malurilor şi digurilor. 

Aşa deci, din Fondul Ecologic Naţional în r-nul Dubăsari a fost finanţat 

proiectul  „Reparaţia digului de 5,5 km a rîului Răut în s. Ustia” în sumă de  

6 568,72 mii lei.  

La fel, în r-nul  Ştefan Vodă, s. Palanca a fost finanţat proiectul „Reparaţia 

digului de protecţie a s. Palanca”  din FEN în sumă de 430,08 mii lei.  

Tot în această zonă  au fost finanţate şi susţinute 2-ă  alte proiecte  de 

restabilire a albiei vechi a Nistrului din această zonă, căreia i se mai zice „Nistrul 

Chior” , cum ar fi: „Curăţirea albiei vechi a f-lui Nistru în preajma s. Talmaza”  în 

sumă de 449,16 mii lei şi „Curăţirea albiei vechi a f-lui Nistru în preajma s. 

Copanca din rl. Căuşeni”  în sumă de 2210,7 mii lei. 

 Astfel,  numai în această scurtă perioadă din FEN pentru lucrări de 

restabilire şi îngrijire  au fost repartizate mijloace în sumă de 9 658,66 mii lei. 

Fiind conştienţi că îngrijirea de rîul Nistru este un proces continuu, aşa cum aici se 

interacţionează efectiv cu localităţi şi activităţi economice,  este necesar ca acest 

proces să fie asigurat şi din alte mijloace, cum ar fi bugetele locale şi surse ale 

agenţilor economici din zonă. 

 Nistrul este nu numai istorie pentru noi, dar  este şi o avere naţională. 

 

 

Să ne îngrijim gospodăreşte de el !!! 

        

D. Osipov 

Sv. Maruseac 


