


Râuri 

• Prut = 88% 

• Siret = 12 % din suprafața județului 

• Lungimea reţelei hidrografice codificate este 2054 km 

Lacuri 

• 156 de lacuri antropice 

• Iazuri 

• Heleștee 

• Lacuri de acumulare  

Pânza 
freaticã de 

micã 
adâncime 

• interceptatã între 2 şi 15 m adancime 

CARACTERISTICILE  REŢELEI 
HIDROGRAFICE DIN BOTOŞANI 



RÂURILE 

 

 PRUT la est cu afluenţii 
Volovăț, Baseu,  

     JIJIA- cu afluenţii : Sitna,  
Miletin, Dresleuca, Ibaneasa. 

 

  SIRET la vest, cu afluenţii 
Molnița, Bahna, Vorona și 
Pleșu 

  

    Lungimea reţelei 
hidrografice  a cursurilor 
de apă este de  2054 km  

 Prut     230km;  

 Jijia      133km;  

 Baseu  118km; 

 Miletin   87km;  

 Sitna     65km. 

 Vorona  17km; 

  Molnita 15km; 



Rețeaua hidrografică a județului Botoșani 



RÂUL PRUTUL 



Râul SIRET la Huțani 

Râul SIRET la Zvoriștea 



Calitatea apei 

Nr. 

Crt.   

Cursul  

de  apa 

Sectiunea de    

supraveg

here 

Clasa de calitate (conf. NORCAS / 2002) 

Regim 

O2 

Nutrien

ţi 

Minera

- 

liz

ar

e*

* 

Metal

e 

Subst. 

toxi

ce 

Clasa 

gener

ală 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Prut Oroftiana* II I II I I II 

2 Prut Darabani II II II - I II 

3 Prut Rădăuţi Prut I I II - I II 

4 Prut Ştefăneşti II II II - I II 

5 Başeu Ştefăneşti III II III - I III 

6 Podriga Av.Darabani V V III - II V 

7 Jijia Av. Dorohoi III II II - II III 

8 Jijia Truşeşti IV II III - II IV 

9 Jijia Todireni IV II III - II IV 

10 Sitna Stăuceni IV III II -        I IV 

11 Miletin Orăşeni Vale II II III - II III 



LACURILE 

 LACURI DE 

ACUMULARE: 

 

-STÂNCA-COSTEŞTI 

(PRUT)  

- BUCECEA (SIRET) 

-ROGOJESTI (SIRET) 

-NEGRENI 

(NEGRENI) 

 IAZURI: 

- DRACŞANI,  

- UNŢENI,  

- HĂNEŞTI,   

- TĂTARASENI,  

- MILEANCA 

- CĂTĂMĂRĂŞTI  

- IEZER 

- CAL ALB 

- DRAGALINA 

- LOEȘTI 



NR.CRT LACUL CURS DE APA VOLUM SUPRFATA 

(ha) 

FOLOSINTE 

1 STÂNCA 

COSTEŞTI 

Prut 

1400 5900 

Regularizare debite 

Alimentare cu apă 

Producerea energiei 

Electrice, Pescuit 

2  CAL ALB Başeu 

16,28 190 

Piscicultură 

Atenuarea viiturilor 

Irigaţii  

3 NEGRENI Başeu 

25,6 267 

Regularizare debite 

Alimentare cu apă 

Producerea energiei 

electrice 

4  MILEANCA Podriga 14,35 158 Pescuit, Irigaţii 

5 IEZER Jijia 
14,1 226 

Piscicultură 

6 CÃTÃMÃREŞTI Sitna 
17,95 164 

Irigaţii, Pescuit 

7  DRACŞANI Sitna 33 574 Pescuit 

8  CURTEŞTI Dresleuca 1,54 39 Irigaţii, Pescuit 

9  CÂMPENI Miletin 11,2 442 

10  BUCECEA Siret Alimentare apã 

11 IAZ STÃUCENI Morişca 2,4 100 Pescuit 



LACUL STÂNCA-COSTEŞTI 



IAZUL 

DRACȘANI 



ZONELE UMEDE  
 

sunt întinderi de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau 
temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare , dulce, salmastră sau sărătă, inclusiv 

întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m. 
 

 Zonele umede din judeţul Botoşani  
propuse ca potenţiale situri 
NATURA 2000 sunt : 

 

 LAC STÂNCA-
COSTEŞTI 

 IAZ HĂNEŞTI 
 BALTA LATĂ 
 EZER DOROHOI 
 TURBĂRIA DERSCA 

 Zonele umede constituie 
 - o resursă de mare valoare 

economică, naturală, ştiinţifică şi 
recreativă: 

 -arii cu biodiversitate ridicată ; 
 -habitat exclusiv pentru numeroase 

vieţuitoare ; 
 -refugiu pentru specii relicte de 

plante şi animale; 
 -popas pentru păsările migratoare; 
 -reduc în mod semnificativ 

impactul inundaţiilor ; 
 -furnizori de apă potabilă, 

industrială şi pentru irigaţii ; 
 -resurse vegetale, piscicole, 

cinegetice; 
 -atracţii turistice. 



APELE SUBTERANE 

 
 Pânza freaticã de micã adâncime,  interceptatã între 2 şi 15 m, are un 

potenţial  destul de scãzut, datoritã structurii litologice 
 
 majoritatea  apele freatice nu corespund cerințelor pentru a fi utilizate 

in scopuri potabile datorită următoarelor cauze: 
 lipsa sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, în 

localităţile rurale; 
 existenţa rampelor neamenajate şi neorganizate de deşeuri menajere, precum şi 

cele rezultate din activităţile zootehnice; 
 grupurile sociale din gospodăriile individuale, în majoritatea cazurilor, sunt 

construite impropriu în apropierea fântânilor sau a surselor de apă, nefiind 
protejate prin betonarea pereţilor; 



Alimentarea cu apă a populaţiei 
 

Din cele 78 unităţi administrativ teritoriale (UAT) , 44 UAT-uri dispun 

de sistem centralizat şi local de alimentare cu apă. Acestea sunt 

reprezentate de cele 7 municipii şi oraşe, precum şi 66 localităţi din 

37 de comune. 

Sisteme 

centralizate 

de alimentare 

care sunt 

asigurate de 

principalele 

aducţiuni şi 

derivaţii 

(Bucecea - 

Dorohoi,  

Siret - 

Botoşani, 

Botoşani - 

Flămânzi, 

Stânca - 

Truşeşti, 

Negreni - 

Săveni 



SURSELE DE POLUARE A PELOR DIN BOTOŞANI 
Surse de poluare Domeniu de 

activitate 

Emisar Volum ape uzate 
(mil.mc) 

Poluanţi 
specifici 

Grad de 
epurare 

SC NOVA APA 
SERV SA 
Botoşani  
  

Gospodărire 
comunală  
  

r. Sitna  
  

-staţie epurare Răchiţi: 
10,960(suficient epurate)  
- staţie pompare Tulbureni: 
7,598 (evacuare directă)  
- spălări filtre Bucecea: 1,115  
- spălări filtre Cătămărăşti: 
0,87  

materii in 
suspensie, 
substanţe 
organice, 
nutrienţi 
  

Datele se vor 
solicita de la 
agentul 
economic  
  

SC NOVA APA 
SERV SA 
Botoşani – 
Sucursala 
Dorohoi 
Darabani – 
sector Dorohoi  

Gospodărire 
comunală  
  

r. Sitna  
  

1,678 (insuficient epurat)  
  

materii in 
suspensie, 
substanţe 
organice, 
nutrienţi  
  

SC NOVA APA 
SERV SA 
Botoşani – 
Sucursala 
Dorohoi 
Darabani – 
sector Darabani  

Gospodărire 
comunală  
  

r. Podriga  
  

0,072 (insuficient epurat)  
  

- materii in 
suspensie, 
substanţe 
organice, 
nutrienţi  
  

SC NOVA APA 
SERV SA  
Botoşani – 
Sucursala 
Ştefăneşti Săveni 

Gospodărire 
comunală  
  

r. Başeu  
  

0,226 (suficient epurat)  
  

materii in 
suspensie, 
substanţe 
organice, 
nutrienţi  
  

Sursa: S.G.A. Botoşani 



STAŢII DE EPURARE ORĂŞENEŞTI ŞI 

COMUNALE 

Staţie de epurare 

Populaţie 

deservită 

( nr. ) 

Emisar 

Volum ape 

uzate 

evacuate         

( mil. mc ) 

Grad de epurare 

SC APA GRUP SA 

Botosani -Staţia de 

epurare a municipiului 

Botoşani 

115344 Sitna 13,915 corespunzător 

SC APA GRUP SA 

Botoşani – staţia de 

epurare a municipiului 

Dorohoi 

16508 Jijia 2,203 necorespunzător 

SC APA GRUP SA 

Botoşani – staţia de 

epurare a oraşului 

Darabani 

875 Podriga 0,051 necorespunzător 

SC APA GRUP SA 

Botoşani – staţia de 

epurare a oraşului 

Săveni 

3480 Başeu 0,268 necorespunzător 

Consiliul Local Mihai 

Eminescu 

Dresleuca 0,088 necorespunzător 

Sursa: Direcţia Apele Române “Prut” Iaşi 



Staţia de pompare a apei uzate de la 

Tulbureni (Botoşani) 

Staţia de tratatre a apei de la 

Cătămărăşti 



Poluarea apei si sănătatea populației 

• Boli infecţioase produse prin 

apa poluată  

• bolile bacteriene: febra 

tifoida, dizenterii, holera 

• bolile virotice: hepatita 

endemică 

• boli parazitare: giardiaza 

• Boli neinfecţioase produse 

prin apa poluată:  

- intoxicaţia cu nitraţi (efect 

methemoglobinizant);  

- intoxicaţia cu plumb 

(saturnism hidric);  

- intoxicaţia cu mercur 

- intoxicaţia cu pesticide 



Cum putea economisi apa din BOTOŞANI? 

  DE STIUT: 

 

 un robinet care picură în continuu poate produce peirderi de până la 90 de litri pe 

săptămână. 

 

 spălatul pe dinţi cu apa curgând încontinuu duce la perideri de până la 9 litri pe 

minut. 

 

 lasaţi iarba să crească puţin mai mult. Va rămâne verde pentru mai mult timp şi 

va necesita mai puţină apă. 

 

 un duş de cinci minute va utiliza doar 1/3 din apa necesară pentru o baie 

obişnuită, economisind până la 400 de litri pe săptămână. 

 

 sistemul de stopire automată utilizează foarte multă apă în mod inutil. Aveţi 

nevoie doar de o udare corespunzătoare, nu de o inundare a gazonului. Un astfel 

de sistem automat poate folosi într-o oră aceeaşi cantitate de apă pe care o 

familie de patru persoane o consumă într-o zi. Folosiţi mai bine un furtun cu 

pistol de stropit manual, controlând astfel cantitatea de apa folosită. 

 

 Noile maşini de spălat rufe şi vase sunt astfel constuite încât  să consume mai 

puţină apa. Cele de clasa “A” sunte cele mai economice. 

 

 Udaţi-vă grădina în perioada cea mai rece a zilei. Procedând astfel reduceţi 

substanţial evaporarea apei. 

 

 Spalarea masinii cu 2-3 galeți de apă , nu prin utilizarea apei de la furtun 
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