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RÂUL BÂC ŞI DINAMICA POLUĂRII LUI PE SECTORUL 
ORAŞULUI CHIŞINĂU

Bulimaga C., Ţugulea A., Mogîldea V.

Institutul de Ecologie şi Geogra e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor este de neconceput fără armonizarea 
problemelor socio-economice cu cele de mediu. În acest context starea resurselor 
acvatice în ecosistemul urban Chişinău în paralel cu alte probleme de mediu are o 
importanţă majoră. Râul Bâc, ca principala arteră acvatică a or. Chişinău a suferit 
modi cari în ultimele decenii. Gestionarea neadecvată a resurselor râului în amonte 
de oraş a dus la diminuarea bruscă a debitului râului, care în condiţiile impactului 
activităţilor economice ale urbei şi-a pierdut capacităţile de regenerare a mediului de 
viaţă.

Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea cauzelor care au dus la modi carea 
debitului albiei, surselor de poluare a apei r. Bâc. 

Partea experimentală

Metodologia de calcul a volumului de apă deversat în r. Bâc de pe teritoriul 
oraşului. Volumul anual de apă acumulat pe suprafaţa teritoriului Chişinău (inclusiv 
depunerile atmosferice) a fost calculat reieşind din debitul râului pe diferite segmente. 
Debitul (Q) se calculează conform relaţiei:

Q = S*V
med

 m3/s.
unde: S – suprafaţa secţiunii (m2); V

med 
– viteza medie (m/s).

Pentru determinarea debitului râului în punctul dat s-a utilizat metoda debitelor 
parţiale [1-3]. În prealabil au fost stabilite următoarele date:
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● lăţimea râului,  xând punctele  ecărei verticale de adâncime a apei;
● pro lul secţiunii active în funcţie de verticalele de adâncime;
● viteza medie pentru  ecare verticală de viteză prin metoda grafo-analitică;
● viteza medie din cadrul  ecărei suprafeţe active parţiale;
● suprafaţa parţială a secţiunii active prin metoda  gurilor geometrice.
Debitul parţial este produsul dintre suprafaţa parţială a secţiunii active şi viteza 

medie a apei. În rezultatul măsurărilor pentru diferite puncte pe r. Bâc s-au obţinut 
următoarele debite: 

Staţia hidrometrică, comuna Pruncul1. . S=0,65 m2, V=0,14 m/s, Q=0,091 
m3/s;

Podul de la str. Mihai Viteazul2. : S=1,94 m2, V=0,1 m/s, Q=0,194 m3/s; 
Amonte SEB3. : S=2,82 m2, V=0,43 m/s, Q=1,21 m3/s;

râul Bâc;
A4. val de satul Bâc: S=5,74 m2, V=0,5 m/s, Q=2,87 m3/s. 

Debitele r. Bâc au fost stabilite în baza măsurărilor proprii cât şi a informaţiilor din 
Baza de date a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Cantitatea poluanţilor a fost calculată reieşind din concentraţia acestora în apa r. 
Bâc pe diferite segemente, ţinându-se cont de e uenţii de la SEB.

Rezultate şi discuţii

Analiza debitului apei r. Bâc pe parcursul a 12 ani (1998-2009), demonstrează, că 
debitul anual al r. Bâc a variat de la 44465760 m3 de apă în 1998 până la 19552320 m3

în a. 2001 şi 61495200 m3 în 1999. Începând, cu 2007 debitul r. Bâc a scăzut de circa 20 
ori, constituind 2775168 m3, în a. 2008 - 3784320 m3, iar în 2009 - 4415040 m3. Studiul 
cauzelor care au dus la diminuarea debitului râului denotă că unul din motive constă 
în faptul că pe sectoarele iniţiale ale izvoarelor r. Bâc (în r-ul Călăraşi) sunt construite 
diverse lacuri şi iazuri ceea ce duce la stoparea  uxului de apă a râului ce poate cauza 
dispariţia practică a acestuia. (tab. 1).

Conform tabelului 1, pe parcursul a. 1998-2009 a avut loc diminuarea treptată a 
volumului de ape reziduale (AR) care veneau la SEB pentru epurare: de la 119949900 
m3 în 1998 până la 54288920 m3 în a. 2009 (mai mult de 2 ori), nivelul minim de AR 
menagere  ind în a. 2003 după care practic acest volum s-a stabilizat şi variază între 
53627250 (a. 2003) şi 54.288.920 (a. 2009) ( g. 1). 

Diminuarea volumului de AR deversate la SEB pentru epurare se explică prin 
introducerea contoarelor de către populaţia oraşului şi utilizarea raţională a apei. Datele 
din tab. 1 demonstrează, că cea mai mică valoare a volumului de AR ajunse la SEB 
pentru epurare a fost în a. 2003 (53627250 m3). 

Pentru determinarea masei de poluanţi acumulaţi în r. Bâc a fost necesară 
determinarea volumului de ape care este deversată direct în râu fără epurare de pe 
întreg teritoriul or. Chişinău: apele pluviale de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău 
pîraele şi a uenţii rîului. 

Volumul de apă care se scurge de pe teritoriul or. Chişinău a fost determinat prin 
diferenţa volumului de apă în r. Bâc amonte de SEB (punct până unde au loc practic 
toate deversările de ape poluate) şi volumul de apă la Staţia Hidrometrică, calculat prin 
măsurări experimentale. Volumul apei la staţia hidrometrică este comparabil cu cel 
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calculat conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). În baza datelor 
experimentale obţinute în amonte de SEB şi la staţia hidrometrică s-a calculat volumul 
de apă deversat de pe suprafaţa teritoriul or. Chişinău. 

Figura 1. Dinamica debitului de apă a r. Bâc la staţia Hidrometrică comuna Pruncul 
(1) şi a volumului de apă reziduală deversată de SEB (2). 

  În  g. 2 este prezentată dinamica debitului de apă a r. Bâc la staţia hidrometrică, 
a volumului de AR epurate şi deversate de SEB în r. Bâc, a volumului de ape acumulate 
şi deversate de pe teritoriul or. Chişinău direct în râu şi a volumului de apă evacuat din 
oraş de r. Bâc.

Figura 2. Debitul de apă a r. Bâc la staţia hidrometrică (1) (în amonte), volumul 
apei epurate şi deversate de la SEB (2), volumul apei formate pe suprafaţa oraşului (3) 
şi volumul apei în r. Bâc aval de SEB (4). 

Curba 4, din  g. 2 demonstrează, că volumul de apă care se formează pe teritoriul 
oraşului şi ajunge în r.Bâc este determinat de volumul de apă deversat de pe suprafaţa 
teritoriului or. Chişinău: apele pluviale formate din depunerile atmosferice, apele 
a uenţilor r. Bâc (râuleţele Durleşti, Malina Mică, Valea Tranda rilor, Bulbocica, 
Ţîgăncuşa), izvoarele Butoiaşi, diverse canale şi ţevi prin care sunt deversate AR din 
oraş care nu sunt acumulate în colectorul orăşenesc şi nu nimeresc la SEB (tab. 2). 
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Debitul (volumul) apei r. Bâc amonte (la intrarea în oraş, staţia hidrometrică) 
conform  g.1şi  g. 2, demonstrează că ele coincid în timp sincronic. Primul maximum 
(curba 1,  g. 1, şi curbele 3 şi 4,  g. 2) corespunde a. 1999, al doilea -a. 2002 şi al III- 
lea – a. 2006. În mod similar corespund şi minimurile debitului r. Bâc (curba 1,  g. 1) 
şi volumului apei de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău şi a volumului de apă evacuat 
în oraş de r. Bâc iar curbele (3 şi 4,  g. 2) corespund sincronic pentru a. 2001, a. 2003 
şi a. 2007. Acest fapt demonstrează, că maximurile şi minimurile cum a volumului 
de apă a r. Bâc, aşa şi a volumului de apă de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău şi 
corespunzător a volumului de apă evacuat din oraş în r. Bâc depind de unii şi aceeaşi 
factori, de exemplu, cantitatea de depuneri atmosferice în anii daţi.

În tab. 2, este prezentată în ordinea descreşterii debitul de apă a r. Bâc şi volumul 
de apă deversată de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău. Aceste date demonstrează 
sincronizarea diminuării valorilor în aceşti ani. O corelare dintre debitul r. Bâc şi a 
volumului de apă deversat de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău de cantitatea 
depunerile atmosferice se observă în general pentru anii:1998, 2000-2009 (tab. 2), 
sincronizarea diminuării valorilor acestora concomitent cu diminuarea cantităţii 
depunerilor atmosferice (tab.2), şi o corelaţie pozitivă între depunerile atmosferice şi 
debitul râului Bâc şi volumul apei deversat de pe teritoriul or. Chişinău. În a. 1999 
debitul r. Bâc a fost cel mai mare din ultimii 12 ani (61495200 m3 ), volumul de apă 
deversat de pe teritoriul or. Chişinău a constituit 1077395904 m3, iar volumul de apă 
evacuat din r. Bâc din oraş a fost de 1245637104 m3,  ind maximale, iar depunerile 
atmosferice pentru acest an au constituit 485 mm.

Pentru perioada a.a. 1998-2009, (ultimii 3 ani: 2007, 2008, 2009) depunerile 
atmosferice sunt mici (480, 466, 446 mm, respectiv), şi corespunzător, debitul r. Bâc a 
fost de: 2775168; 3784320 şi 4415040 m3, 

respectiv, iar volumul de apă deversat de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău 
a constituit (48620943,4; 66301286,4; 77351501 m3, respectiv), deasemenea sunt 
diminuate. Analiza datelor privind debitul r. Bâc pe perioada 1998-2009, a demonstrat, 
că volumul apei r. Bâc în a.a. 2007-2009 este mai mic în mediu anual faţă de anii 1998-
2006 de 10,2 ori .

Studiul privind masa poluanţilor care se introduce în oraş cu apele r. Bâc, a celor 
care curg de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău şi care se evacuează din oraş cu apele 
r. Bâc, demonstrează că valoarea acestor mase corelează cu volumul de apă introdus 
de r. Bâc în oraş, volumul de apă deversat de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău şi 
volumul de apă evacuat din oraş cu apele r. Bâc. (tab.1 şi  g.3).

Masa de poluanţi acumulată pe teritoriul or Chişinău include poluanţii spălaţi de 
pe suprafaţa oraşului de depunerile atmosferice, poluanţii deversaţi cu apele reziduale 
neepurate şi cele deversate de agenţi economici în a uenţii r. Bâc şi poluanţii aduşi 
cu apele a uenţilor r. Bâc direct în albia acestuia. Această masă a fost determinată 
ca diferenţa dintre cantitatea de poluanţi evacuată cu apele r. Bâc la ieşire din oraş 
(la distanţa de 500 m mai jos de deversarea apelor reziduale epurate la SEB) şi suma 
cantităţii de poluanţi aduşi de apele r. Bâc (masa poluanţilor introduşi în oraş de apele 
r. Bâc la staţia hidrometrică) plus masa de poluanţi restanţi în apa epurată la SEB şi 
deversată în r. Bâc. Concentraţia poluanţilor în apa r. Bâc la intrare în oraş (staţia 
hidrometrică) şi în apele la ieşirea din oraş a fost determinată de SHS. 
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Tabelul 2. Debitul r. Bâc în descreştere, volumul apei şi cantitatea poluanţilor nimeriţi 
în r. Bâc de pe suprafaţa teritoriului or. Chişinău prin depunerile atmosferice.

Anul
Debitul r. Bâc 
la punctul st. 

Hidrometrică, m3

Volumul apei, m3 

de pe suprafaţa 
teritoriului or. 

Chişinău

 Masa de poluanţi, 
deversaţi de pe 

teritoriul oraşului, 
tone 

Depunerile 
atmos-

ferice, mm

Starea curbelor  1, 
 g.1, curb. 3 şi 4, 

 g.2)

1999 61495200,0 1077395904 261050,06 485 maximum

2006 45411840,0 795615436,8 238553,52 564 maximum

1998 44465760,0 779040115,2 214736,09 668 Intermed.creşte

2005 41312160,0 723789043,2 255988,81 638 Intermed. creşte

2002 40366080,0 707213721,6 212047,57 602 maximum

2004 31851360,0 558035827,2 202288,56 591 Intermed.creşte

2000 27120960,0 475159219,2 131681,78 437 Intermed. scade

2003 23021280,0 403332825,6 132533,58 459 minimum

2001 19552320,0 342556646,4 110429,84 618 minimum

2009 4415040,0 77351501,0 21430,00 446 minimum

2008 3784320,0 66301286,4 21835,93 466 minimum

2007 2775168,0 48620943,4 14670,32 480 minimum

Curbele privind schimbarea dinamicii cantităţii de poluanţi introduşi în oraş de 
apele r. Bâc, a masei de poluanţi deversate în r. Bâc de pe teritoriul or. Chişinău şi 
a cantităţii de poluanţi evacuate din oraş cu apele r. Bâc sunt asemănătoare cu curba 
1,  g. 1, curbele 3 şi 4,  g. 2, care re ectă dinamica schimbării volumelor de apă. 
Deoarece masa poluanţilor deversaţi depinde de volumul de apă, dinamica schimbării 
cantităţilor de poluanţi ( g. 3) sunt sincronice cu curbele care re ectă debitul de apă a 
r. Bâc, volumul apei deversate de pe teritoriul oraşului şi cu volumul apei evacuate din 
oraş prin apele r. Bâc (tab.1,  g. 1, curba 1;  g. 2, curbele 3 şi 4 şi  g. 3). Cantitatea 
maximă a poluanţilor introduşi în raza oraşului de apele r. Bâc a fost atestată în a.1999, 
2002, 2005 şi 2006 ( g. 2 şi 3).

Curbele din  g.3 demonstrează, că masa de poluanţi introduşi de apele r. Bâc (curba 
1), a poluanţilor deversaţi de pe teritoriul or. Chişinău (curba 2) şi cantitatea de poluanţi 
evacuată din oraş de apele r. Bâc (curba 3), începînd cu a. 2007, (ca şi în cazul curbelor 
care re ectă debitul r. Bâc (curba 1,  g. 1), volumul de apă deversat de pe teritoriul or. 
Chişinău şi volumul de apă evacuat din oraş prin r. Bâc (curbele 3 şi 4,  g. 2) scade 
brusc. Acest fapt poate   explicat prin micşorarea cantităţilor de depuneri atmosferice 
din anii 2007 - 2009 (480, 466 şi 446 mm, recpectiv). Rezultatele obţinute denotă că 
masa de poluanţi care este introdusă de apele r. Bâc în oraş, deversată în r. Bâc de pe 
teritoriul or. Chişinău şi cea evacuată din oraş de apele r. Bâc depind de volumul apei, 
iar volumul de apă corelează cu cantitatea depuneriolor atmosferice. 

Evaluarea datelor tab. 3 permite constatarea următoarelor fenomene.
1) Valoarea (K

1
) demonstrează că cantitatea de poluanţi deversaţi de pe teritoriul 

or. Chişinău depăşeşte cantitatea poluanţilor introduşi de apele r. Bâc în oraş în anii 
1998-2006 de 4,0 ori, iar în perioada 2007-2009 acest raport constituie 5,91, adică are 
loc creşterea nivelului poluării apelor r. Bâc prin poluanţii deversaţi de pe teritoriul 
oraşului. 
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Figura 3. Cantitatea de poluanţi introduşi de apele r. Bâc (1) (st. hidrometrică), 
acumulaţi de pe teritoriul oraşului şi evacuaţi cu apele r. Bâc (2), şi acelor evacuaţi din 
oraş după deversarea apelor reziduale de la SEB (3). 

Tabelul 3. Raportul maselor de poluanţi din apa r. Bâc şi sursele de poluare

Anul K1* K2* K
3
*

1998 4,58 6,73 1,47

1999 3,39 9,34 2,75

2000 3,46 5,26 1,51

2001 3,91 4,17 1,07

2002 4,08 8,95 2,19

2003 4,55 7,86 1,73

2004 3,29 9,51 2,69

2005 4,84 11,67 2,41

2006 3,86 10,85 2.8

2007 11,76 0,66 0,056

2008 3,00 1,03 0,34

2009 2,98 1,16 0,39

*) K
1
- raportul masei poluanţilor deversaţi de pe teritoriul or. Chişinău către masa 

poluanţilor introduşi în oraş de apele r. Bâc; K
2
 - raportul masei poluanţilor deversaţi de pe 

teritoriul or. Chişinău către masa poluanţilor restanţi în AR epurate la SEB şi deversate cu 
AR în r. Bâc; K

3
 - raportul masei poluanţilor introduşi în oraş de apele r. Bâc către masa 

poluanţilor restanţi în AR epurate la SEB şi deversate cu AR în r. Bâc.

2) Raportul cantităţii de poluanţi deversaţi de pe teritoriul or. Chişinău către masa 
poluanţilor deversaţi cu apele reziduale epurate la SEB (K

2
) în 1998-2006 constituie în 

mediu 8,26 şi 0,95 în a. 2007-2009, şi indică o diminuare a gradului de poluare a r. Bâc 
de pe teritoriul oraşului, devenind egal cu cantitatea de poluanţi restantă în AR epurate 
la SEB şi deversată în r. Bâc.

3) Raportul masei poluanţilor introduşi de apele r. Bâc în oraş către cea care este 
deversată cu AR epurate la SEB şi deversate în r. Bâc (K

3
) în 1998-2006 este egală cu 

2,0, iar începînd cu a. 2007 - în mediu 0,26. Astfel masa poluanţilor introduşi în oraş 
cu apele r. Bâc până în a. 2007 depăşea în mediu cantitatea de poluanţi deversaţi de 
SEB de 2,0 ori. Diminuarea esenţială a cantităţilor de depuneri atmosferice în 2007-
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2009 măresc aportul poluării apei r. Bâc de poluanţii restanţi în AR epurate la SEB şi 
deversate în râu de circa 7 ori. 

Concluzii

1. A fost modi cată şi uilizată în cercetare metoda de calcul al debitului de apă a r. 
Bâc şi stabilit volumul de ape reziduale deversate în el de pe teritoriul or. Chişinău.

2. A fost stabilit că valoarea medie anuală a debitului r. Bâc în a. 2007-2009 în 
comparaţie cu cea din perioada 1998-2006 s-a micşorat de circa 10 ori. 

3. Utilizarea practică a metodei de calcul a debitului de apă a r. Bâc a asigurat 
evaluarea masei şi dinamicii cantităţilor de poluanţi introduşi în oraş de apele r. Bâc 
(staţia hidrometrică), acumulaţi pe teritoriul oraşului şi deversaţi cu apele reziduale 
neepurate direct în r. Bâc şi a masei totale de poluanţi evacuată din oraş cu apele r. Bâc 
după deversarea apelor reziduale epurate la SEB. 

4. A fost constatat, că cantitatea de poluanţi deversaţi de pe teritoriul or. Chişinău 
depăşeşte cantitatea poluanţilor introduşi de apele r. Bâc în oraş în anii 1998-2006 de 
4,0 ori, iar în perioada 2007-2009 acest raport constituie 5,91, adică are loc creşterea 
aportului poluării apelor r. Bâc cu poluanţii deversaţi de pe teritoriul oraşului. 

5. A fost evaluat că masa de poluanţi deversată de pe teritoriul or. Chişinău depăşeşte 
masa poluanţilor restanţi în apele reziduale epurate la SEB şi deversate în r. Bâc în 
perioada 1998-2006 de 8,26, iar în a.a. 2007-2009 cantitatea de poluanţi de pe teritoriul 
oraşului devine egală cu cea restantă în AR epurate la SEB şi deversată în r. Bâc, ceea 
ce se explică prin micşorarea cantităţilor depunerilor atmosferice. 

6. A fost stabilit că aportul poluanţilor introduşi în oraş cu apele r. Bâc în perioada 
a.a. 1998-2006 depăşea în mediu cantitatea celor restanţi în AR epurate la SEB de 2,0 
ori. Începînd cu a.a. 2007-2009 raportul masei poluanţilor aduşi în oraş cu apele r. Bâc 
către cantitatea de poluanţi deversaţi de la SEB se micşorează de circa 7 ori ceeea ce 
indică la creşterea gradului de poluare a apei r. Bâc prin poluanţii care se devarsă cu 
AR de la SEB.
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