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Atelierul din 13 aprilie – modalitate de  
a atrage atenţia asupra celor ce ne înconjoară 
 

 

 La data de 13 aprilie 
curent, în comuna Tohatin, a 
avut loc atelierul de lucru cu 
tematica „Dezvăluirea 
problemelor prioritare privind 
apa şi sanitaţia în comuna 
Tohatin”, unde s-au întrunit 
reprezentanţii societăţii civile, 
şi anume, membrii  şi voluntarii 

ONG-urilor  WiSDOM şi Renaşterea Rurală, 
reprezentanţii Serviciului Apă-Canal Chişinău, 
Centrul Municipal de Sănătate Publica, Sarah 
Capanis – Corpul păcii, şefi şi reprezentanţi ai 
subdiviziunilor din teritoriu:  serviciul medical 
Tohatin, serviciul veterinar de circumscripţie 
Tohatin, instituţiile de învăţămînt preşcolare 
(grădiniţa-creşă nr.223 Tohatin) şi şcolare 
(gimnaziul nr.74 „Viorel Găină” Tohatin),  cu 
participarea moderatorului Ion Babici şi a 
publicului. 
 Această activitate face parte 
componentă a proiectului „Societatea civilă din 
Moldova consolidată pentru un mediu de trai 
îmbunătăţit” şi susţinut financiar de Fundaţia 
Milieukontakt International.  
 În cadrul dezbaterilor au fost identificate 
probleme prioritare de apă şi sanitaţie existente 
în comuna Tohatin. Spre exemplu, dl Mihai 
Mazurean (reprezentantul Apă-Canal Chişinău) s-
a referit nu doar la probelemele de aprovizionare 
a localităţilor din comuna Tohatin  cu apă potabilă 
dar şi condiţiile de iepurare a apelor uzate. 

Dumnealui a zis că este mulţumit de conlucrarea 
cu serviciile din Tohatin în ceea ce priveşte 
gestionarea reţelelor de apă şi canalizare, precum 
şi a anunţat  dorinţa  stabilirii necesarului de apă 
potabilă în com.Tohatin şi recepţionarea apelor 
uzate. La cele expuse de dl Mazurean M., dna 
Braghiş Ala (managerul grădiniţei-creşă nr.223 din 
Tohatin) a atins tema relaţiei „apa recepţionată 
de la furnizor - sănătatea copiilor” şi a fost de 

 
părerea că, în comunitate se duce lipsă de 
activism, educarea informativă a micuţilor şi 
elevilor despre sensul noţiunii de apă şi sanitaţie. 
Pentru aceasta a pledat şi managerul gimnaziului 
nr.74, dna Vozian Sv., doar că dumneaei a fost 
mai cointeresată de procesul implicării şi 
participării publicului în redresarea situaţiei pe 
care o atestăm în teritoriu. În acest context  s-a 
referit şi reprezentantul Centrului Municipal de 
Sănătate Publică, secţia de supraveghere publică 
a bolilor infecţioase şi neinfecţioase, s-a vorbit 



despre recomandările acordate anual APL Tohatin 
în vederea soluţionării cauzelor de apariţie a 
bolilor cauzate de calitatea apei potabile. S-a 
referit şi la procesele de conlucrare directă cu 
Centrele de Sănătate, Serviciile abilitate din 
teritoriu privind prevenirea şi depistarea precară 
a bolnavilor, ţinînd cont de faptul că toate 
cazurile de îmbolnăviri în parte, sunt ţinute la 
control. 

 
 Serviciul Veterinar de Circumscripţie 
Tohatin, dl Barbu Sergiu, a ridicat şi a pus în 
discuţie un şir de probleme existente ce ţin 
nemijlocit de conlucrarea APL Tohatin – Serviciul 
Veterinar Tohatin: probleme locale privind 
procesele de îngrijire a animalelor în sectorul 
particular,  incomodităţi ce ţin de gestionarea 
Groapei Backer,  controlul şi evidenţa unui 
eventual sistem  de canalizare pentru deşeurile 
de origine animalieră, realitatea în ceea ce 

priveşte gestionarea stînelor de ovine şi caprine 
unde se acumulează deşeuri enorme ce ulterior 
se scurg în straturile freatice. Acestea şi multe 
alte obiective au fost atinse în timpul atelierului 
de lucru, ca mai apoi să fie clasificate ca: 
 Obiectivele cele mai uşor realizabile; 
 Obiectivele cele mai costisitoare; 
 Cele mai greu realizabile obiective; 
 Obiectivele cel mai ieftin realizabile. 

Ulterior obiectivele depistate au fost 
delimitate pe compartimente ca în final să 
deosebim că, problemele ce ţin de apă şi 
sanitaţie, de procesele de îngrijire a animalelor şi 
teritoriului unde ele populează sunt mult mai 
prioritare altora. Spre sfîrşitul întîlnirii de lucru 
am identificat şi obstacolele pentru realizarea 
scopurilor propuse. 

 Ţinem să menţionăm că, scopul întrunirii 
este depistarea obiectivelor prioritare ce necesită 
a fi implementate pe teritoriul comunei Tohatin, 
ce ţin de apă şi sanitaţie, în decursul unei 
perioade de timp, conform Planului Local de 
Amenajare a c.Tohatin în domeniul apei şi 
sanitaţiei (PLAM), ce va fi rezultatul proiectului 
implementat sus-menţionat, susţinut financiar cu 
amabilitate de Fundaţia Milieukontakt 
International. 
 
 

 Viorica Ursu, ONG „”Renaşterea Rurală”

 
 

Eşti preocupat de problemele de aprovizionare 

cu apă şi sanitaţie din comuna Tohatin? 

FĂ UN PAS CU NOI PENTRU O COMUNĂ PROSPERĂ! 

Participă şi tu alături de ONG-urile Renaşterea Rurală şi WiSDOM, 

experţi şi  reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea Planului Local de Acţiune (PLAM) în domeniul apei şi 

sanitaţie pentru comuna Tohatin. 

Contăm pe sprijinul Dumneavoastră! 



Probleme prioritare în domeniul apei şi 

sanitaţiei în comuna Tohatin 
(rezultatele sondajului de opinie) 

 

În cadrul procesului de elaborare a 

planului de acţiuni în domeniul apei şi 

sanitaţiei asociaţia WiSDOM în cooperare cu 

asociaţia Renaşterea Rurală a realizat un 

sondaj cu populaţia locală. În acest  scop a 

fost efectuată chestionarea a 140 respondenţi 

din satul Tohatin (74 persoane), s. Cheltuitor 

(37 persoane), Buneţ (13 persoane), sectorul 

de vile (15 persoane). Chestionarul a urmărit 

identificarea problemelor stringente în 

domeniul apei şi sanitaţiei cît şi a viziunii 

populaţiei faţă de soluţionarea acestora. 

Deşi ¼ din populaţia intervievată (în 

mod special populaţia din s. Cheltuitor) au 

declarat că nu se confruntă cu nici o problemă 

în domeniul aprovizionării cu apă, 26 %  au 

declarat că îi afectează mai multe probleme, 

aceştea referindu-se la calitatea, cantitatea apei 

sau deteriorarea conductelor, mai  ales în 

timpul iernii. Cota parte a celor care sunt 

îngrijoraţi de calitatea precară a apei a 

constituit 24 %,  iar a celor ce sunt afectaţi de 

cantitatea insuficientă -11 %. 

 

 
 

Cea mai mare parte a populaţiei din comuna 

Tohatin se alimentează din sistemul centralizat 

de aprovizionare cu apă (43 %), un procent 

mai mic - din  fîntînile publice (19 %), - atît 

fîntîni publice cît şi sistemul centralizat, fîntîni 

private (13 %) şi fîntîni private+sistem 

centralizat (8%). Un procent neînsemnat (4 %) 

se alimenteaza din multiple surse, inclusiv apa 

transportată şi cea pluvială. 

 

 

Aprovizionarea cu apă în comuna 

Tohatin 
 

 
 

În satul Tohatin 50% din cei intervievaţi au 

indicat că se alimentează din sursa de apă 

centralizată, 21 % atît din fântână publică cît 

şi din sistemul centralizat, 10% - din fîntînă 

privată şi cîte 9 % - din fîntînă pubică şi atît 

din fîntînă privată cît şi din sistem centralizat. 

În satul Cheltuitor 41 % au indicat că se 

folosesc de sistemul centralizat cu 

aprovizionare cu apă, 21 % - din fîntînă 

publică, 18 % - din fîntîni private şi cite 10 % 

- sistem centralizat+fîntînă publică; sistem 

centralizat+fântână privată. În satul Buneţ cea 

mai mare parte a locuitorilor intervievaţi 

(85%) au indicat că folosesc fîntînile publice 

drept unica sursă de apă – iar 15 % - cele 

private. 

În sectorul de vile alimentarea cu apă 

potabilă este o problemă mai serioasă. 

Sondajul în cauză a demonstrat  că 33% din 

populaţie se foloseşte doar de sistemul 

centralizat, 27 % de fîntîni private, iar cîte 

20% - folosesc atît sistemul centralizat cît şi 

fîntînile private sau  multiple surse, adică, 

inclusiv apa transportată din oraş sau de la 

fîntîni publice sau pluvială. Fiind întrebaţi 

despre practicile de curăţire/dezinfectare a 

fîntînilor 73% au declarat că efectuează 

curăţirea fîntînilor o dată în an, 18 % - de două 

ori pe an, iar 9 % - niciodată. 

 
 

 

 

 

( vezi în continuare ) 

 

 



 
 



 
 
 
 



(continuare) 

 

Cît priveşte disponibilitatea apei în general 

pe comuna Tohatin 75% au răspuns că au 

întotdeauna destulă apă, iar 25 – nu, dar dacă 

analizăm distribuţia acestor răspunsuri pe 

diferite zone ale comunei, observăm că în 

satul Tohatin – proporţia de răspunsuri da, nu 

este de 72- da 28 nu %, satul Cheltuitor – 92 – 

da -8 – nu, Buneţ -62-da, 38 –nu, iar pentru 

sectorul de vile  doar 40 % din cei intervievaţi 

au spus că au întotdeauna destulă apă. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Referitor la calitatea apei, am putut observa că, 

cu excepţia satului Cheltuitor, cea mai mare parte 

a populaţiei nu este satisfăcută de calitatea ei, 

dintre principalele motive indicate, fiind mirosul 

puternic de clor, apă tulbure, prezenţa ruginei, 

poluarea apei din cauza infiltrărilor de la 

deşeurile animaliere, apele reziduale, latrine, 

gustul necorespunzător. O parte considerabilă 

(62 %) a indicat că se pot îmbolnăvi din cauza 

apei de băut. 

 

 
 

Problema canalizării şi a gestionării apelor uzate 

rămîne doar parţial soluţionată. Doar 20  la sută 

din persoanele chestionate (sau 37 % din 

populaţia intervievată a s.Tohatin) dispun de WC 

cu spălare conectate la canalizare.  Cea mai mare 

parte a populaţiei (56 %) utilizează latrinele cu 

groapă ca principala formă de sanitaţie, acestea 



reprezentînd surse permanente de poluare a 

fîntînilor din care se alimentează o bună parte a 

populaţiei locale.  Un procent mai mic - 13 %  

dispun de WC-uri cu spălare conectate la fîntîni 

septice, acestea, fiind deseori amenajate incorect 

sau întreţinute necorespunzător.   Un procent mai 

mic (9%) utilizează atît WC-ul cu spălare 

conectat la canalizare cît şi latrinele, iar 2% -  

dispun de toate trei tipuri. 

Cei ce dispun de WC-uri cu spălare, conectate la 

fîntîni septice, au indicat că le curăţă o dată în an 

(54%)  29 % - de două ori pe an, 13 % - o dată la 

doi ani, iar 4 %- niciodată. 

 

 
 

 
 

O întrebare foarte senzitivă a fost cea 

privind gestionarea apelor uzate. Astfel,  43%  

au indicat că apelează la serviciile Apă Canal, 

33% - le duc într-un loc anume (unii au 

specificat de exemplu la instalaţiile de tratare 

din apropierea comunei, alţii s-au eschivat să 

răspundă unde anume), iar 24 %- au indicat că 

aruncă apele reziduale la rîpă. 

 

 
Marea parte a celor chestionaţi (81%) 

au indicat că la umplerea latrinei cu groapă  

construiesc una nouă, un procent cu mult mai 

mic – le curăţă, îngropînd deşeurile (10%), le 

folosesc în grădină (5 %) sau le aruncă la rîpă 

(4 %). 

 

 
 

 
 

 La întrebarea privind măsurile 

întreprinse la ieşirea din funcţie a sistemului 

de sanitaţie 39 % au declarat că repară singuri, 

33 – contactează un tehnician privat şi 28 % -  



apelează la serviciile existente. Apele pluviale 

joacă un rol important în satisfacerea unui şir 

de nevoi casnice. Din populaţia intervievată 

55% au indicat că colectează apele pluviale, 

utilizîndu-le la  irigat (44%),  - la spălatul 

rufelor ( 13 %) sau scopuri multiple.  În 

acelaşi timp, din cauza lipsei de amenajare 

corespunzătoare a rigolelelor şi şanţurilor de-a 

lungul drumurilor, precipitaţiile abundente 

conduc la deteriorarea drumurilor şi la 

inundaţii. 29 % din cei intervievaţi au indicat 

că apele pluviale conduc la deteriorarea 

drumurilor, iar 27 % - atît la deteriorarea 

drumurilor cât şi la eroziuni sau inundaţii. 

 

  

 

Deşi cel mai mare număr de intervievanţi nu 

au putut prezenta nici o soluţie problemelor de  

apă şi sanitaţie, un număr mare de respondenţi 

au indicat că ar dori o sanitaţie îmbunătăţită, 

un accent special punîndu-se pe canalizarea 

centralizată. De asemenea se solicită servicii 

mai calitative de apă şi sanitaţie şi o reacţie 

mai bună din partea APL, îmbunătăţirea 

calităţii apei cît şi educarea, informarea 

populaţie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadejda Andreev, ONG WiSDOM 

 

 

 

 

În numărul următor : 

Continuarea hărţii localităţii cu indicarea surselor de apă  

şi gradul de poluare a lor cu nitraţi 

 
 

ONG „Renaşterea Rurală” 

Informaţii de contact: 

str. Ştefan-cel-Mare, 1 MD-2092, Tohatin 

Tel. (+373) 079-34-94-67 

E-mail: aorr.ong@gmail.com 


