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Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la folosinţa  

apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor  

agricole ocupate cu culturi horticole 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea apelor nr. 272/2011 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la folosinţa apelor subterane pentru 

irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole (se 

anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

REGULAMENT 

cu privire la folosinţa apelor subterane pentru irigarea prin picurare  

a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin 

picurare a terenurilor ocupate cu culturi horticole (în continuare – Regulament) 

reglementează procedura de acordare a dreptului de folosinţă a apelor subterane în 

scopul irigării prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole, 

reglementările tehnice ale pretabilităţii solurilor şi a calităţii apelor subterane 

utilizate pentru irigare. 

 

2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele 

semnificaţii: 

calitatea apei de irigaţie – starea fizică, chimică și biologică a apei care 

corespunde pentru a fi folosită la irigarea terenurilor agricole ocupate cu culturi, 

în mod eficient şi fără efecte negative ulterioare, îndeosebi asupra însuşirilor 

chimice şi fizice ale solului. Principalele caracteristici ce determină calitatea apei 

de irigaţie sunt: gradul şi tipul mineralizării, respectiv conţinutul de săruri solubile; 

cantitatea şi tipul materialelor de suspensie; temperatura; conţinutul de oxigen 

(gradul de aeraţie); 

cernoziomurile argilo-iluviale, levigate şi tipice moderat humifere cu profil 

întreg şi cele cu grad slab de eroziune – soluri pentru care este caracteristic lipsa 

carbonatului de calciu în stratul 0-50 cm. Pentru irigaţia acestor soluri se 

utilizează apele cu grad redus de mineralizare (400 - 600 mg/dm3) şi cu compoziţie 

chimică favorabilă; 

cernoziomurile carbonatice şi tipice slab humifere (obişnuite) cu profil 

întreg şi cele slab erodate – soluri în care prezenţa carbonatului de calciu în 

orizonturile superioare are efect inhibitiv asupra procesului de dacalcifiere la 

aplicarea apelor cu gradul de mineralizare de 700 - 800 mg/dm3; 

indici de calitate (Indicator de calitate) a apei – indice tehnic care serveşte 

la aprecierea calităţii apei; 

indici de evaluare a calităţii apei – ansamblu caracteristicilor fizice, 

chimice, biologice şi bacteriologice a în funcţie de care se apreciază condiţiile de 

folosire a apei pentru diferite scopuri; 

monitorizarea publică a pretabilităţii solurilor şi a calităţii apelor – 

reprezintă un sistem de supraveghere a stării terenurilor irigate, realizat în scopul 

identificării oportune a transformărilor care au loc în aceste domenii, evaluarea şi 
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elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea şi utilizarea raţională a terenurilor 

irigate; 

priză de apă subterană – punct de ivire naturală (izvor) sau de deschidere 

artificială (puț, sondă) a unui acvifer; 

regim de irigare – ansamblu elementelor tehnice proprii irigării care include 

norma de irigare, norma de udare, numărul de udări, intervalul dintre udări în 

raport cu caracteristicile solului, condițiile climatice și particularitățile plantelor; 

norma de irigare – cantitate de apă distribuită pe suprafaţa unui hectar de 

teren agricol pe parcursul unei perioade de vegetație, se exprimă în m3/ha; 

norma de udare – cantitate de apă distribuită la o singură aplicare a udării, 

se exprimă în m3/ha și reprezintă necesarul de apă pentru majorarea umidității 

solului de la plafonul minim la capacitatea pentru apă în câmp (CC) sau la un  

anumit interval (75-80 % CC); 

irigarea prin picurare – aportul de apa în cantități controlate exact, direct la 

rădăcina plantei sau în zona rădăcinii, distribuită în mod uniform și lent, picătura 

cu picătura, într-o proporție și cu o frecvență adaptată nevoilor plantei, având 

posibilitatea compensării stricte a evapotranspiratiei; 

pretabilitatea solurilor pentru irigare – ansamblul factorilor de ordin 

natural ce influențează în mod radical calitatea unui teren care îl face să fie adecvat 

pentru irigaţie. Se determină în baza aprecierii susceptibilităţii lor la acţiunea apei 

pentru irigaţie şi evaluarea factorilor naturali restrictivi şi/sau limitativi;  

salinizare – proces de mărire în sol a conţinutului de săruri solubile până la 

depăşirea celui din solurile obişnuite (adică peste 0,08-0,10%); 

soluri afectate de alunecări şi terenuri aferente alunecărilor – soluri şi 

terenuri cu divers grad de deteriorare prin alunecări şi eroziune; 

solurile cu grad slab de eroziune – soluri la care un sfert sau jumătate din 

orizontul A este spălat (erodat);     

soluri cu grad moderat şi puternic de eroziune – soluri la care mai mult de 

jumătate sau complet este spălat (erodat) orizontul A; soluri la care mai mult de 

jumătate sau complet este spălat (erodat) orizontul B;   

soluri cu grad slab de salinizare – soluri cu conţinut de săruri solubile 0,3-

0,4%, şi adâncimea de apariţie a salinizării: slab salinizate – 0-30 cm, slab 

salinizate la adâncime mică – 30-80 cm, slab salinizate la adâncime mijlocie – 80-

150 cm; 

soluri cu grad moderat de salinizare – soluri cu conţinut de săruri solubile 

0,4-0,%, şi adâncimea de apariţie a salinizării: slab salinizate – 0-30 cm, slab 

salinizate la adâncime mică – 30-80 cm, slab salinizate la adâncime mijlocie – 80-

150 cm; 

soluri cu grad slab de soloneţizare – soluri cu conţinut de Na schimbabil 

(5-10%) şi adâncimea alcalizării 0-30 cm, adâncimea alcalizării mică 30-50 cm, 

adâncimea alcalizării mijlocie 50-100; 
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soluri cu grad moderat de soloneţizare – soluri cu conţinut de Na 

schimbabil (10-15%) şi adâncimea alcalizării 0-30 cm, adâncimea alcalizării mică 

30-50 cm, adâncimea alcalizării mijlocie 50-100; 

solurile aluviale – soluri nesărăturate şi fără risc de sărăturare, neafectate de 

hidromorfîzm şi tară caractere morfologice de slitizare; 

solurile cenuşii cu profil întreg, cu grad slab de eroziune – soluri lipsite de 

carbonatul de calciu în partea superioară a profilului;  

volumul de apă restabilit – cantitatea de apă acumulată în mod natural după 

un interval de timp de la captarea apei. 

 

3. Se permite folosirea apelor subterane pentru irigare prin picurare a 

terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole, dacă se întrunesc următoarele 

condiţii cumulative: 

1) În zona în care terenul agricol este amplasat, nu există surse necesare de 

apă de suprafaţă pentru irigare, dar există suficiente rezerve de ape subterane, care 

nu duc la diminuarea securității și siguranței naționale, și nu afectează alimentarea 

durabilă cu potabilă a populației, fapt confirmat prin Raportul de constatare 

eliberat de Agenția „Apele Moldovei” și Raportul de constatare eliberat de 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale în condițiile pct.4-8 a prezentului 

Regulament; 

2) condiţiile tehnice de calitate a apei subterane nu depăşesc indicii stabiliţi 

la tabelele nr.2 și nr.3 din Anexa la Regulament, fapt constatat prin Raportul de 

cercetare a pretabilității solului eliberat de către instituțiile științifice din domeniul 

solului, care dispun de laborator acreditat în domeniu în condițiile pct.9 a 

prezentului Regulament. 

3) solul este pretabil pentru irigare în condițiile parametrilor stabiliţi la 

tabelele nr.1, nr.4 - nr.7 din Anexa la Regulament, fapt constatat prin Raportul de 

cercetare a pretabilității solului eliberat de către instituțiile științifice din domeniul 

solului, care dispun de laborator acreditat în domeniu în condițiile pct.9 a 

prezentului Regulament. 

 

Capitolul II 

PROCEDURA DE ACORDARE A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A 

APELOR SUBTERANE PENTRU IRIGARE A TERENURILOR 

AGRICOLE OCUPATE CU CULTURI HORTICOLE ȘI RAPORTAREA 

FOLOSINȚEI APELOR SUBTERANE 

 

4. Pentru stabilirea existenței condiției menționate la pct.3 lit. a), persoana 

fizică sau juridică depune o cerere în adresa Agenției „Apele Moldovei”, cu 

următorul conținut: 

1) numele şi prenumele sau denumirea solicitantului; 

2) domiciliul sau sediul solicitantului şi adresa de poştă electronică dacă se 

solicită răspuns pe această cale; 



6 

 

C:\Users\ПК\Downloads\16720-redactat-ro (1).docx 

3) amplasarea terenului agricol ocupat/ce va fi ocupat cu culturi horticole, 

cu indicarea nr. cadastral; 

4) cu prezentarea în copie autentificată a documentelor ce confirmă dreptul 

de folosință asupra terenului meționat la lit. c). 

 

5. Agenția „Apele Moldovei” va elibera un raport de constatare în termen 

de 10 zile lucrătoare din momentul recepției cererii menționate la pct. 4, care va 

confirma absența apelor de suprafață pentru irigare în zona în care terenul agricol 

este amplasat. În cazul în care raportul de constatare Agenției „Apele Moldovei” 

confirmă prezența apelor de suprafață în zona amplasării terenului agricol 

respectiv, utilizarea apelor subterane pentru irigare este interzisă. 

 

6. Pentru stabilirea existenței condiției menționate la pct.3 lit. b), persoana 

fizică sau juridică depune o cerere la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, 

în vederea eliberării unui raport de constatare cu privire la resursele și rezervele 

de apă subterană ce pot fi utilizate pentru irigarea prin picurare a terenurilor 

agricole ocupate/ce vor fi ocupate cu culturi horticole, cu următorul conținut: 

1) numele şi prenumele sau denumirea solicitantului; 

2) domiciliul sau sediul solicitantului şi adresa de poştă electronică dacă se 

solicită răspuns pe această cale; 

3) amplasarea terenului agricol ocupat/ce va fi ocupat cu culturi horticole, 

cu indicarea nr. cadastral; 

4) amplasarea terenului preconizat pentru amplasarea 

construcției/construcțiilor hidrotehnice de captare a apei subterane, și volumul de 

apă necesar pentru irigare; 

5) Raportului de constatare care confirmă absența apelor de suprafață pentru 

irigare în zona în care terenul agricol este amplasat eliberat de Agenția „Apele 

Moldovei”,  cu prezentarea în copie autentificată a documentelor ce confirmă 

dreptul de folosință asupra terenului menționat la pct.4 lit. c) și pct.6 lit. d). 

 

7. Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale va elibera un Raport de 

constatare în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepției cererii 

menționate la pct.6, care va conține informații referitoare la resursele sau rezervele 

aprobate de apă subterană, debitul apelor subterane pe regiune,  caracteristica 

corpurilor de apă răspândite în regiune, informații referitoare la rezultatele 

monitorizării apelor subterane la cele mai apropiate puncte de monitoring, în cazul 

existenței lor, cu prezentarea datelor existente despre parametrii de calitate a 

apelor subterane, conform Anexei nr. 2 la Regulamentul privind monitorizarea și 

evidența sistematică a stării apelor de suprafață și apelor subterane, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 932/2013.  

 

8. În cazul în care, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale nu dispune 

de informații cu privire la resursele de ape, cantitatea și calitatea apelor subterane, 
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solicitantul este în drept să obțină dreptul de folosință asupra sectorului de subsol 

cu scopul cercetării geologice a apelor subterane în condițiile Codului Subsolului 

nr.3/2009.  

 

9. Rapoartele de constatare menționate la pct. 5 și 7, constituie temei de 

efectuare de către persoana fizică sau persoana juridică a Raportului de cercetare 

a pretabilității solului prin intermediul instituțiilor științifice din domeniul solului, 

care dispun de laborator acreditat în domeniu. 

 

10. Proiectarea, construirea şi/sau exploatarea prizelor de apă subterană 

pentru irigarea terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole se efectuează în 

baza contractului pentru dreptul de folosire a sectorului de subsol în condițiile 

Codului Subsolului nr.3/2009 şi a autorizaţiei de mediu pentru folosința specială 

a apei eliberată în condițiile art. 25 din Legea nr.272/2011. Construirea şi/sau 

exploatarea prizelor de apă subterană pentru irigarea terenurilor agricole ocupate 

cu culturi horticole, se efectuează în conformitate cu proiectele tehnice aprobate, 

coordonate cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, cu organul de stat 

pentru gestionarea fondului apelor, având acordul de mediu, în cazul în care 

activitatea a fost supusă evaluării impactului asupra mediului, sau avizul expertizei 

ecologice de stat, în cazul în care documentaţia de proiect a fost supusă expertizei 

respective. 

 

11. Actele menționate la pct.5, 7 și 9, obținute de către persoana fizică sau 

persoană juridică  completează documentația de proiect menționată la pct.10. 

 

12. În cazul în care este necesară tratarea suplimentară a apei subterane, 

solicitanții vor asigura procurarea și instalarea echipamentelor și instalațiilor de 

tratare pentru îmbunătățirea calității apei subterane pentru a fi utilizată la irigare, 

conform recomandărilor elaborate de instituțiile științifice din domeniu. 

 

13.  Raportarea de către beneficiarul a volumului de ape subterane extrase 

și folosite pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi 

horticole se efectuează anual prin intermediul Agenției pentru Geologie și Resurse 

Minerale, conform actelor normative aplicabile domeniului. 

 

Capitolul III 

RESTRICȚII LA FOLOSIREA APEI SUBTERANE PENTRU  

IRIGAREA TERENURILOR AGRICOLE 

 

14. Limitarea sau interzicerea folosinței apei subterane pentru irigarea 

terenurilor agricole se face în condițiile stabilite în Regulamentul cu privire la 

planificarea gestionării secetei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2013. 
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15. În cazul declarării situației excepționale, la propunerea organului central 

al administrației publice în domeniul mediului, Guvernul adoptă o hotărâre prin 

care declară starea de secetă și elaborează un plan de gestionare a secetei, în care 

indică arealul și termenul executării acestei hotărâri, restricțiile și/sau interdicțiile 

care se aplică la folosirea apei subterane, persoanele responsabile de realizarea 

indicațiilor respective. 

 

16. În cazul stării de secetă, se aplică restricții temporare de utilizare a 

resurselor de apă subterană, în baza planurilor de gestionare a secetei elaborate de 

autoritățile administrativă de gestionare a apelor subterane. Condițiile stabilite în 

planul de gestionare a secetei, sunt obligatorii pe durata aplicării pentru toți 

utilizatorii de apă subterană pentru irigarea terenurilor agricole. 
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Anexă 

la Regulamentul cu privire la folosinţa apelor  

subterane pentru irigarea prin picurare a  

terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole 

 

REGLEMENTĂRI TEHNICE  

privind pretabilitatea solului și a apei subterane la irigarea terenurilor 

agricole ocupate cu culturi horticole 
 

Tabelul 1 

Gruparea solurilor după pretabilitate la irigare și caracteristica acestora 
 

Nr. grupei Denumirea solurilor 

Suprafaţa, mii ha 

totală pretabilă la irigare 

I 

Cernoziomuri carbonatice şi obişnuite cu 

profil întreg; foarte slab şi/sau slab 

erodate 

1011 557 

II 

Cernoziomuri argiloiluviale, levigate, 

tipice cu profil întreg; foarte slab şi/sau 

slab erodate 

731 360 

III 
Soluri cenuşii cu profil întreg, foarte slab 

şi/sau slab erodate 
290 126 

IV Soluri aluviale 259 124 

V Soluri halomorfe 120 70 

VI Soluri moderat şi puternic erodate 349 - 

VII Soluri afectate de alunecări 133 - 

VIII Soluri vertice 100 - 

 

Solurile din grupa I sunt cele mai indicate soluri pentru irigare. Solurile 

din această categorie înglobează cuplu genetic „cernoziom obişnuit – cernoziom 

carbonatic”. Coeficientul hidrotermic constituie 0,5-0,6. Acestea au răspîndire 

largă în zona de sud şi sud-est a Republicii, care se caracterizează prin deficit mare 

de umiditate. Pe suprafeţe mult mai reduse se întâlnesc pe terasele rîurilor în zona 

de Centru şi de Nord a Republicii. Prezenţa carbonaţilor de calciu şi magneziu în 

orizontul superficial humuso-acumulativ sau cel de tranziţie la o adâncime de 30-

40 cm, reduce sever manifestarea procesului de decalcifiere la utilizarea apei de 

irigaţie cu gradul de mineralizare mai mic de 1000 mg/l.  În grupa I pot fi incluse 

şi subtipurile de cernoziom xerofit – forestier şi sudic, acestea având proprietăţi 

asemănătoare cu cele ale cernoziomului obişnuit şi carbonatic. De menţionat că 

suprafeţele lor sunt limitate, alcătuind 16000, respectiv 6000 ha. 
 

Solurile din Grupa a II-a includ solurile predominante din Zona 

Silvostepei deluroase a Cîmpiei de Nord. Sumar cernoziomurile argiloiluviale, 

levigate şi tipice alcătuiesc cca 41 %  din suprafaţa zonei și se caracterizează cu 

cele mai favorabile însuşiri şi fertilitate naturală înaltă. Particularitatea comună a 
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subtipurilor de cernoziom din această grupă este lipsa sărurilor de calciu, a acidului 

carbonic în prima jumătate de metru.  

Pentru această grupă de soluri apa utilizată la irigaţie trebuie să întrunească 

următoarele caracteristici: 

a) să dispună de compoziţie ionică favorabilă, în special, referitor la raportul 

cationilor monovalenţi şi bivalenţi; 

b)  să asigure predominarea cationului de calciu în raportul Ca2+ : Mg2+; 

c) valoarea maximă a conţinutului total de săruri solubile nu trebuie să 

depăşească 700 mg/l. 

Aplicarea apei cu conţinut sporit de Mg2+ conduce la soloneţizarea 

magnezială secundară. 
 

Grupa a III - a este constituită din soluri cenuşii. Solurile din această 

categorie sunt răspândite în Zona Silvostepei deluroase a Cîmpiei de Nord unde 

ocupă 10 % din suprafaţă şi în Zona pădurilor Podişului Codrilor cu o participare 

de 17 % din suprafaţa învelişului de sol. În dependenţă de subtipul de sol, 

carbonaţii de calciu şi magneziu apar la adâncimea de 110 – 150 cm.  Calitatea 

apei pentru irigaţii trebuie să întrunească aceleaşi caracteristici ca pentru solurile 

din grupa a II-a. Amplasarea amenajărilor de irigaţii pe terenurile cu soluri cenuşii 

este restricţionată de prezenţa orizontului argiloiluvial pentru care este caracteristic 

conţinutul sporit de argilă fină şi grad înalt de compactare, care poate avea 

implicaţii severe asupra permeabilității pentru apă a solurilor. 

Categoriile de soluri cu grad foarte slab şi/sau slab de eroziune din grupele 

I, II şi III pot fi incluse în procesul de ameliorare hidrică doar în condiţiile 

efectuării prealabile a lucrărilor de amenajare antierozională a teritoriului şi 

aplicarea complexului de măsuri pentru prevenirea eroziunii irigaţionale. 

Pe terenurile cu soluri foarte slab şi slab erodate se recomandă utilizarea 

echipamentului de udare cu intensitate redusă. 
 

Grupa a IV - a este constituită din soluri aluviale nesărăturate şi cele cu 

pericol slab de sărăturate, soluri  neafectate de hidromorfism şi cele fără caractere 

morfologice de slitizare. Irigaţia solurilor din acest grup se efectuează pe fond 

drenat pentru menţinerea nivelului apelor pedofreatice sub cel critic. Pentru 

solurile din şesurile de luncă ale Republicii acesta alcătuieşte 2,1 m. Includerea 

solurilor aluviale stratificate în amenajările de irigaţie poate genera efecte negative 

prin stagnarea apei infiltrate la interfaţa straturilor cu textură grosieră-mijlocie şi 

cele cu textură fină. La irigarea solurilor aluviale se utilizează apă cu o compoziţie 

chimică favorabilă cu grad de mineralizare sub 1000 mg/l. 
 

Grupa a V - a este constituită din soluri cu grad slab şi moderat de salinizare 

– soloneţizare sau cu pericol slab şi moderat de salinizare – soloneţizare. La 

irigarea solurilor sărăturate poate fi utilizată apa cu un conţinut total de săruri 

solubile de 1000 g/l. În scopul prevenirii acumulării sodiului în complexul 

adsorbtiv este necesar ca raportul de adsorbţie a sodiului pentru apa de irigaţie 

(SARa), şi raportul de adsorbţie pentru soluţia de sol (SARs), astfel încât relaţia 
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SARa : SARs, să cuprindă valori de 1-2 unităţi. Includerea solurilor din această 

grupă în fondul irigaţional poate avea loc doar după realizarea lucrărilor de 

amendare calcică şi evacuarea sărurilor din stratul activ al profilului de sol. 
 

Solurile care fac parte din grupele VI – VIII nu sunt considerate pretabile 

şi nu pot fi incluse în amenajările de irigaţie, din cauza pericolului sporit de 

intensificare a eroziunii irigaţionale sau de activizare a proceselor de alunecare  
 

Tabelul 2 
 

Indicii principali de evaluare a calităţii apei pentru irigaţie 
 

Nr. Indicii 
Unitatea de  

măsură 

Valoarea 

admisibilă 

1 Gradul de mineralizare mg/dm3 < 1000 

2 Reacţia (valoarea pH-lui) unităţi 6.5-8.3 

3 Raportul de adsorbţie a sodiului (SAR) unităţi 1 - 3  

4 Indicele magnezial (PMg) % <50 

5 Conţinutul de clor (Cl) me/dm3 <3.0 

6 Carbonatul de Sodiu rezidual (CSR) me/dm3 1.0-1.25 

 

 

Tabelul 3 
 

Condiţii tehnice de calitate pentru apa de irigaţie şi indicatori specifici 
 

Nr. 

crt. 
Indicatorul Simbolul 

Unitatea de 

măsură 
Conţinutul 

1 Amoniu NH4 mg/l 10,0 

2 Arsen As mg/l 0,01 

3 E. coli și enterococi  mg/l 0/100 

4 Nitrați N03 mg/l nenormat 

5 Bor B mg/l 1,0 

6 Cadmiu Cd mg/l 0,003 

7 Cianuri CN mg/l 0,01 

8 Cupru Cu mg/l 0,05 

9 Detergenţi amionactivi - mg/l 0,5 

10 Fier Fe mg/l 1,0 

11 Fluor F mg/l 0,5 

12 Mangan Mn mg/l 0,2 

13 Nichel Ni mg/l 0,1 

14 Plumb Pb mg/l 0,05 

15 Zinc Zn mg/l 0,03 
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16 Triazine - mg/l 0,001 

17 Insecticide organoclorurate - mg/l 0,0001 

18 Insecticide organofosforice - mg/l lipsă 

19 Insecticide organometalice  mg/l lipsă 

 

 

Tabelul 4 
 

Parametrii de stare favorabilă și nefavorabilă a stratului arat  

a solurilor pentru irigare 
 

  

Parametrii solului 

Starea solului 

Stare  

favorabilă 

Starea nefavorabilă 

slabă medie înaltă 

1. Conținutul 

agregatelor la 

cernerea uscată, %: 

                                    

> 10 mm 

                                    

10 – 0,25 mm 

 

 

10 – 20 

68 - 80 

 

 

21 – 30 

50 - 59  

 

 

31 –  40 

40 - 49 

 

 

>40 

< 40 

2. Densitatea aparenta,  

gr/cm3 

 

<1,20 

 

1,20 – 1,26 

 

1,26 – 1,30 

 

>1,30 

3. Permeabilitatea 

pentru apă, mm/min 

>1,0 0,6 – 1,0 0,3 – 0,5 <0,1 

4. Conținutul sărurilor 

toxice, %: 

- Cu prezența 

bicarbonatului de 

sodiu 

- Fară prezența 

bicarbonatului de 

sodiu 

 

<0,05 

<0,10 

 

0,05 – 0,10 

0,10 – 0,30 

 

0,11 – 0,30 

0,31 – 0,50 

 

>0,30 

>0,50 

5. Conținutul sodiului 

schimbabil,  

% din suma 

cationilor 

 

<1 

 

1 – 3 

 

4 – 5 

 

>5 

6. Conținutul 

magneziului 

schimbabil,  

% din suma 

cationilor 

 

<30 

 

30 – 40 

 

41 – 60 

 

>60 

7. Conținutul 

rezervelor de humus,  

% din optimal  

 

<10 

 

10 -20 

 

21 – 30 

 

>30 
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Tabelul 5 
 

Gruparea solurilor după conţinutul de humus, elemente nutritive  

şi capacitatea de nitrificare 
 

C
o
n
ți

n
u
tu

l 

H
u
m

u
s,

 %
 

C
ap

a-
ci

ta
te

a 
d
e 

n
it

ri
fi

ca
re

 a
 

so
lu

ri
lo

r 
N

O
3
, 

m
g
/1

0
0
g
 d

e 
so

l Fosfor, mg/100 g Potasiu, 

 mg/100 

g 

Microelemente,  

mg/kg 

Metoda Macighin 

M
et

o
d
a 

C
ir

ic
o
v

 

M
ac

ig
h
in

 

C
ir

ic
o
v
 

Z
n
 

M
n
 

C
u
 

B
 

cernoziomur

i 

so
lu

ri
 b

ru
n
e 

și
 

ce
n
u
și

i 

ca
rb

o
n
at

ic
e,

 

o
b
iș

n
u
it

e,
 

ti
p
ic

e 
le

v
ig

at
e,

 

ar
g
il

o
il

u
v
ia

le
 

Foarte 

scăzut 
≤1 

Sub 

5 
≤1,0 ≤1,5 

≤2,

0 
≤5,0 ≤5 ≤2 ≤0,3 

≤1

5 
≤0,1 ≤0,3 

Scăzut 
1,1-

2,0 

5,1-

10,0 

1,1-

1,5 

1,6-

2,0 

2,1-

2,5 

5,1-

10,0 

5-

10 
2-5 

0,3-

0,9 

15-

25 

0,10-

0,30 
- 

Modera

t 

2,1-

3,0 

10,1

-

15,0 

1,6-

3,0 

2,1-

3,5 

2,6-

4,0 

10,1

-

15,0 

10-

20 

5-

10 

0,91

-1,5 

25-

40 

0,31-

0,70 

0,31

-

0,90 

Optim 
3,1-

4,0 

15,1

-

20,0 

3,1-

4,5 

3,6-

5,0 

4,1-

5,5 

15,1

-

20,0 

20-

30 

10-

15 
- - - 

0,91

-

1,20 

Ridicat 
4,1-

5,0 

Pest

e 

20,1 

4,6-

6,0 

5,1-

6,5 

5,6-

7,0 

20,1

-

25,0 

30-

40 

15-

20 

1,5-

4,5 

40-

80 

0,71-

2,10 

1,21

-

3,60 

Foarte 

ridicat 

≥5,

0 
- ≥6,0 ≥6,5 

≥7,

0 
≥25 

≥4

0 

≥2

0 
≥4,5 

≥8

0 

≥2,1

0 
≥3,6 

 

 

Tabelul 6 
 

Indicii de evaluare a salinităţii solurilor irigate 
 

Indicii 

Gradul de salinizare a solului 

nesali-

nizat 

foarte 

slab 
slab moderat puternic 

foarte 

puternic 

Extractul apos 

(1:5); suma 

sărurilor toxice, 

% 

<0,05 
0,06-

0,1 
0,11-0,2 0,21-0,3 0,31-0,5 >0,5 

Conductivitatea 

electrică 
<1 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10 
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specifică, m 

ha/cm, % 

Pierderea în 

recoltă, % 
<5,0 

5,1-

10,0 

10,1-

20,0 

20,1-

30,0 

30,1-

50,0 
>50 

Nivelul de 

degradare, puncte 
0 1 2 3 4 5 

 

 

Tabelul 7 
 

Indicii de evaluare a soloneţizării solurilor irigate 
 

Indicii 

Gradul de soloneţizare a solului 

nesolo-

neţizat 

foarte 

slab 
slab moderat puternic 

foarte 

puternic 

Conţinutul de sodiu 

adsorbtiv, % din 

capacitatea de 

schimb cationic 

<1,0 
1,1-

3,0 
3,1-5,0 

5,1-

10,0 

10,1-

15,0 
>15 

Pierderea în recoltă,  

% 
<5,0 

5,1-

10,0 

10,1-

15,0 

15,1-

20,0 

20,1-

40,0 
> 40 

Nivelul de 

degradare, puncte 
0 1 1 2 3 4 

 

 



NOTA INFORMATlVA

la proiectuiliotararii Cuveroului penfru aproharea Regulamentului cu prhrire la folosinta

apelor sublerane pentru irigarca prin picurare a tcrcnurilor oeupafc co culturi horticole

1. Denumirea autorului. si, dUDa caz a-rnirtidnantilor la elaborarea broiectului

Proiectul Hotanirii Guvemului penlro aproharea Regulamentului ell privire la folosin~a apelor

sublemne penlro irigarea prin picurare a terenurilor ocupatc ell cuUuri horticole a fost e1aborat de ciltre

Ministerul Agriculturii, DezvoltArii Regionale ~iMcdiului. ell supartul partial al Oficiului Schimbarea

Climei.

2. Conditiilexce au impus elaborarea ofoiectului de act normativ ~jfinalitatile acestuia

In virtutea dependentei inalte a economiei ~ia comuniti'ililor curale de sectorul agricol, societatea
moldoveneascA este extrem de vulnerabilA la schimbarile climaticc.

~cccta estc fenomenul climatic extrcm care las~ eel mai adinc impact economic ~i social ~i de

mediu. In ultimelc 2 dccenii, incidenta ~i impactul sccetei au crcscut in mod simtitor. inscriindu-se in

tendintele de scarA regionala. ~i globala. Din celc 38 de cpisoade de seceta sezonierA, constatate oficial

incepind cu anul 1945, 13 episoade ii revin pcrioadei de dupa anul 2000, iar 9 dintre acestea au avut un

ascrnene3 grad de cuprindcre teritorialA incit au fost catalogate ca fiind catastrofale. Frecventa medic a

secetelor constituie 1-2 episoade pc parcursul unui deceniu in regiunea de nord, 2-3 - in regiunea

centralll ~i 5-6 - in regiunea de sud. Consecinta cea mai directa a climei mai aride care se prefigureaza.. in

urmatoarele decenii va fi reducerea productivita.tii culturilor agricole, inclusiv a griului. porumbului,

strugurilor. legumelor. culturilor tehnice ~i furajere, cu un gradient nord-sud pronuntat in magnitudinea

impactului.
Secetele din ultimii am provoacA picrderi econornicc considerabile.Luind in consideratie

conditiile c1imaterice din Republica Moldova, irigatia este principala mAsura eficientA de optimizare a

regimului de umiditare a solului in perioada de vcgetatie a plantcloT. lrigarea cemoziomurilor poate fi

aplicatA numai cu conditia respccUirii stricte a normelor de irigare.

in perioada panA la a.1960 - irigarea se efectua atit din apele de suprafatA. cit ~i subterane, ~rn0
planificare de stat, caracteristicA preponderent terenurilor mici ~i a gospodAriilor private. Perioada a

doua: a.a. 1960 - 1992 (cca 1995) - irigarea centralizata din r.Prut ~i Nistru, pc masive mari de terenuri

irigate cu planificarea cre~terii terenunlor irigabile; apa subterana se folosea sporadic. In an.1992 pana. in

prezent, s-au distrus sistemele centralizate de irigare.
Conform datelor oficiale, actual mente in Republica Moldova sunt 88 de sisteme de irigare,

construite in perioada sovietic<'i. Dintre acestca, doar 10 sisteme de irigare au fost reabilitatc in perioada

anilor 2010-2015, cu fondurile Guvemului SUA in cadrul Programului Compact. CelelaIte, 78 de sisteme

de irigare, sunt functionale, partial functionalc sau nefunctionale. Actualmente, 15 sisterne centralizate de

irigare sunt gestionate de fermieri, iar ceiclaite 73 sunt gestionate de autorit<'itilc publice abilitate. Cele 88

de sisteme de irigare au asigurat in 2019 irigarea a 10 la suta din terenurile agricole din Republica

Moldova.
Rezervele totale de ape subterane in Republica Moldova constituie 3478,3 mii m3/zi. Districtul

bazinului hidrografic Nistru, care ocupa cca. 57% din suprafata Republicii Moldova, concentrcaza in

subsolul sau cca. 80% din resursele apelor subtcrane ale tarii, in comparatic ell bazinul raului Prot. care

ocupA doar 24% din suprafata ta.rii ~i concentrcazA 12% din resurscle de exploatare ale ape lor subterane

ale ta.rii. Practic toate orizonturile ~i complexele acvifere pot fi cIasificate ca avand 0 stare calitativa bun<'i

~i nu prezintA infiuenla estema asupra salinitatii.
1

Corpurile de apAsubteranA in limitele districtului bazinului hidrogratic Nistru sunt prezentate de 7

complexe acvifere:
1) Orizont acvifer aluvial-deluvial a.adA3, holocen

2) Complexul acvifer al plioccn.pleistocenului aN22+3aAI+I1

3) Complexul acvifer al Sarmatianului Superior~Meotian NI s3-m

4) Orizontul acvifer al sarmatianului mediu Nls2(nisio)

I Ptoieetul Hotmarii Guvemului privind Planu! de gestiunlil'e a secctei pentru distnctc1e bllLinelor hidrogralice Nistn!. Dun<'lrea.

Prut ~i Marea Neagrn. aprobat pe data de 31 iulie 2020. p.12 https;lll;.aflceiaria.gov.llldiro/cQntcnllprivind-planul-dc.gcstionlil'c-

ses.-clci.penlru-districtclc-bazincIQr.h idrografice.nistry



Iss)CC'Oo:;;m;;p;rle;;;x;;u;rl-;;a;;c~viiife;;;r;"'BR;;;ad:j.e;nJia;;;n;:-~S;;ann;:;;:;a;;;l~ia;;n:-N"'lhb-:;s:---------------------
6) Complexul acvifer Silurian-Cretacic K+5

7) Complexul acvifer Vendian-Rifeic V-R

in prezent. din acviferele productive se extrage apa. in volum de eea 125-130 ml. m3/an. Acest volum

de apa corespunde perioadei ani lor 1955-1960. Reducerea folosirii volumului de apa. subterana. are 0

intluenta. pozitiva. asupra rezervelor acviferclor. incepand ell anul 2000, in cadeul acviferelor interstratale

se atestl1 cre~terea niveJului apelor!li corespunzAtor, restabilirea rczcrvelor naturale ale apelor subteranc.

Aces! praces este car in practica hidrogeologica. intemationala. ~i-icaracteristic tcritoriilor ell dezvoltare

redusa a economiei. De mcntionat ea in eca 90% din ariile rurale ale Rcpublicii Moldova aeviferul freatic
este unica sursa neeentralizaUi de ap1ipotabiUi ~i tehnie1i.

in eonformitate eu prcvcderile Anexei or. I la Legea cu privire la resurseJe natural nr. 1102/1997

apele freatice ~i subterane sc rcgasesc in categoria resurst!/or !lalural rege!lerabile. Mai mult dedI.

hidromeliorarea prevede folosirea acviferelor numai in pcrioade sezonicre (max 6 luni). in perioada

iarna.primavara (sau restul 6 luni) stratul aevifer i~i restabile~te rezcrvele. Echilibrul hidrodinamic al

conditiilor initiale ~i de exploatare al apelor subterane are loc in ciclu.

in perioada 1990 - 2017 consumul total al apei subteranc s.a miqorat de aproximativ 4,5 ori, de la

3396 min. m3 pana la 754 min. m3. AeeastA eiidere dramatica. a folosintei apei este detenninata de

seaderea activiHitii eeonomice in general ~i mai ales datoritA renuntarii la irigare. Scilderea numlli'ului

populatiei e ~i acesta un factor care a eontribuit la redueerca eifrei de folosinta a apei in districtul

bazinului hidrografie Nistru. Astfel, incepand eu anul 200 I se poate vorbi de 0 cerere medie anualA de

754-760 min m3.
Calitatea apelor subterane este variabila in timp ~i spatiu, ~i nu in toate loeurite componcnla

ehimicA eorespunde eerintelor pcntru irigarea solunlor. Insa, seleetarea profesionala a sondelor existente

sau planifiearea forajelor noi va conduce la folosirea apei subterane de cali tate. Conform date lor Agentiei

pentm Geologie ~i Resurse Minerale a R.Moldova pinA in prezent au fost forate cca 9200 sonde

hidrogeologice pentru apa subterana potabila. La sfirsitul anului 2019 in tara erau in exploatare cea 3500.

3700 sonde pentru apa subterana potabila (mineralizarca < 1.5 gil) ~i aproximativ 150-200 sonde sapate

neautorizat.
Apliearea necontrolata a irigatiei pc solurile eemoziomice, genereaza probleme majore solurilor

care due la degradarea lor. Principala problema fiind utilizarea apelor la irigarea terenurilor agricole cu

gradul inalt de minirelalizarc de circa 1.5.3.0 gil. in comparatie ell datele IPM prin proiectul Hotanirii se

prevede limita miniralizArii de circa 0.8 - 1.0 gil eoncentralia maximA admisibila in apa pentru irigalie.

Neeunoa~terea volumului de apa subterana extrasa din sondele neautorizate, Jipsa mecanismului

de identificare profesionalll a potentialeIor sonde, imbunatatirea eapaeitAtilor institutionale pentru

gestionarea resurselor de apa sllbtcranil ~i dezvoltarea unui plan de masuri privind utilizarea durabila a

apei subterane, care trebuie puse in aplicare. necesita aprobarea proiectului propus.

in aceI8.?i timp. in Jipsa unci armonizmi a politicilor de mediu ~i a eclor privind utilizarca

terenurilor agrieole cu irigarea autorizata a apelor subterane, determinate inclusiv de deficienta

monitorizdrii eantitarii ~i calitatii acestora ~i planifiearea amenaj1irii teritoriului (national, zonal ~i local).

devine difieil monitorizarea ~i gestionarea durabiHl. a corpurilor de apa subterana ~i terenurilor agricole

supuse irigarii.
Ca urmare, prin interventia propusa va fi creat cadrul juridic pentru modul de acordare a drcptului ~i

conditiile de folosintA a apelor subterane de adincime in scopul irigarii prin picurare a culturilor horticole

(pomicole, viticole, legumicole, floricole), monitorizarea ~i evaluarea pretabilitatii solurilor ~i a calilAlii

apelor utilizate pentru irigare.
Elaborarea proieetului Hotararii Guvemului pentru aprobarea Regulamentului eu privire la foJosinta

apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor ocupate ell eulturi horticole este fundamentatA

prin nccesitatea facilitarii punerii in aplieare a Convcntiei.cadru a Organizaliei Natiunilor Unite eu

privire la schimbarca c1imei (CONUSC) ratificata prin Hotararea Parlamentului nr. 404.XIII din

16.03.1995 ~i prevederilor Acordului de la Paris ratifieat prin Legea nr. 78 din 04.05.2017 ~i Conventiei

ONU pentru Combalerea De~ertifiearii (UNCCD), prin I-Iotararea Parlamentului 257.XIV din

24.12.1998.
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3. Descricrea gradului de compatibilitate, penlru proiectele care au ea seop armomzarea Iegislatiei

nationale ell ICl'islatia Uniunii Euroocne
In conditii1e perfcctionarii legislaliei Republicii Moldova in vederea annonizarii acesteia ell

legislatia Uniunii Europcne adoptarea actului nonnativ penlru modul de acordarc a dreptului ~icondiliile
de folosinti'i a apelor subtcrane de adincime in scopul irigarii prln plcurare a culturilor horticole

(pomicole, viticole, legumicole, floricole), rnonitorizarea ~icvaluarca pretabjlitll.~ii solurilor !;Ii a calitatii
apelor utilizate penteu irigare cste 0 solutie optima penlru indeplinirea prevederilor Acordului de

Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana, in special ell rerence la:

Capito/ul /2 "Agricullura}i dezvollarea rurali1";
Capitolul 13 ..Comer( }i dezvollare durabilii ", Iillul V:
Capitolul 16 "Mediul inconjuriitor" titlul n~
Republica Moldova i~i apropie treptat legislatia national:l de standardclc Uniunii Europene. astfel

la nivel national. adaptarea ~i annonizarea partialli a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului

European ~i a Consiliului din 23 octomhrie 2000 de stahilire a unui cadru de politica. comunitara. in

domeniul apei, astfc1 cum a fost modificata. prin Dccizia or. 245512001/CE se reflecta. in Legea Apdor

nr.27212011 in scopul atingerii st:lrii hune a tuturor corpurilor de apli prin prevenirea deteriorlirii ~i

asigurarea suslenahilitAtii pc termen lung a ulilizArii apei. Astfc1. Art. 45, alin. (2) din Legea apelor or.

27212011 a fost modificat unnare a iniliativei legislative a unui grup de deputa~i (or. 434 din 01.11.2013)

~i prevede cA: In zoncle in care nu exista surse necesarc de apa de suprafata. dar exista rezerve sufieientc

de ape suhterane cu proprieH'i.lipotabile, Guvernul poate permite folosin~a acestora ~i in alte seopuri dedit

eel al alimentArii eu apa. potabila ~i cu apa menajera.
in unna aprobarii Regulamentului se va asigura implementarea politieilor privind utilizarea

durabila a resurselor naturale prevazutc in Capitolul 16 art.86-87 din Acordul de Asocicre RM-UE. care

se va axa pc scenarii reciproc avantajoase in cadrul fonnulei ..Sanatate-Mediu". iar Republica Moldova

nu se va orienta in sensu I lransfonni"trii provocArilor in oportunitali. indusiv ~i de afaeeri sustenabile in

ceca ee nriveste mediul incon;urator.

4 Principa1elemeveden ale nroiectului si evideiiiierea e1emente1or noi

ea urmare. prin interventia propusi"tpentru prima data. va fi creat cadrul juridic pentru modul de

acordare a dreptului de folosinte a apelor subtcrane in seopul iriga.rii prin picurare a tcrenurilor oeupate

eu culturi hortieole clar ~i transparent, doar in zonele in care nu exista. surse necesare ~i suficiente de apa

de suprafatA, dar existA rezcrve de exploatare de ape sublerane. incIusiv cu proprietAti potabile, va fi

pennisa. folosirea acestora in scopul irigarii prin picurare a terenurilor cu culturi horticole. numai daca.

solul este pretabil pentru irigare.
Proiectul HotAnirii Guvemului vine cu un nou concept in realizarca gestionarii durabile a sursclor

de apA~i prapune in zonele in care nu exista surse necesare ~i suficiente de apa. de suprafaFi. dar existA

rezerve de balantA de ape subterane de adincimc, inclusiv eu proprieta.ti potabile. sa. fie pcnnisa. folosirea

acestora in seopul irigArii prin picurarc a eulturilor horticole, numai dad solul este pretabil pentru

irigare.
Un element important. proiectul propune spre cxamlOare, asigurarea proccsului de utilil.arc

controlatA a apei subterane luind in considcratie ealitatea apelor de irigatie ~i de pretabilitatea solului la

indiei de calitalca a apelor cu destinatie "pentru irigare a tcrenurilor ocupate eu culturi hortieole".

Regularnentul cu pnvtrc la folosinta apelor sublerane pentru irigare a terenurilor eu culluri

horticole, introduce cerinte noi in activitatea persoanelor fizice ~ijuridice care practica activitati agricole

legate de culturi horticole:
_ prevenirea degrada.rii solului prin respectarea normativelor de pretabilitate a solurilor ~i

apelor suhlerane de irigare, prin evaluarea preliminarn a impaetului ~i obtinctrea avizului pozitiv;

• gestionarca durabilA a procesului amcliorarii hidriec ea rezultat al eonformArii stricte la

cerinte autorizatiei de folosire speciala al ape lor;
_ conservarea capacitAtilor de producere a solurilor prin respcctarea valorilor admisibile ~i

indicilor de calitate a apelor folosite la irigare ~i altor masuri agrotehnice de optimizare a regimului de

umiditatea solurilor;
_ cornhaterea degradArii solurilor irigate prin rcspectarea limitelor ~i1sau rcslrictiilor privind

ealitatea solurilor si monitorizarea solurilor, care vor fi sunuse irhmtiei.
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Continutul. actu~ui normativ propus: Proieclul Regulamentului este constituit din 3 capitoJe (17
puncte), 1 anexa ~l stablle~le:

pr~n capi.tolull "~!spOZi(iige~era/e", scopul, obiectivele ~i domeniul de aplicarii;

,. pnn capltol,ul II ':rocedun de acordare a dreptufui de f%sin(iJ a ape/or sublerane
pentru mgare a lere.nu~l/or agnco/e oeupale eu cu/turi horfico/e # raporlare a f%sin(ei", sunt

reglem~ntate ~rocedunle In care va ~ pemlisa folosirea apelor subterane in scopul irigarii prin picurare a
terenunlor agncole ocupate eu cultun horticole ~iraportarea folosirii apelor subterane.

prin capitolul m "ReSlric(ii fa jiJ/osirea a apei sublerane pentru irigurea lerenurilof'
agrico/e ", sunt prevAzute restrictiile de utilizare a apei subterane pentru irigarea terenurilor agricole.

Proieetul va include in sine in calitate de anexA:

Reglementarile tehnice privind pretabilitatea solului ~i a arei subteranc la irigarea

terenurilor agrieole ocupate cu culture horticole.

Aplicarea necontrolata a irigatiei pe solurile cemoziomice, gencreaza problemc majore solurilor

care due la degradarea lor. Principala problema fiind utilizarea apelor la irigarea terenurilor agricole ell

gradul inalt de O1inirelalizare de circa 1,5M3.0gil. in comparatie cu datele IPM prin proiectul Hotararii se

prevede Iimita OliniralizArii de circa 0.8 - 1.0 gil concentratia maxima. admisibila in apa pentru irigatic.

cc va permite conservarea calitatii terenurilor agricolc irrigate.

Unul din principalele obiective ale proiectului reprezinta. incorporarea obligalilor persoanelor

juridice ~i fizice, care desta~oara. activitati de productie agroalimentara. cu irigarea apelor subterane. sa.

intreprindl1 aCliuni pentru a asigura indepJinirea conditiilor ~i reglementArilor autorizaliilor de folosire

specialA a apelor, sa respecte nomlele de protectie ~i utilizarea rationala a resurselor apelor subterane, sA

ia mAsuri in scopul reducerii degradarii solurilor irigate, precum $i sa. respecte principiul "Poluatorul

I DIAteste".
5_ Fundamentarea eeonomico-financiarA

Realizarea prevederilor HotArarii Guvemului asociatc cu verificarea conformarii proprictarilor de

bazine acvaticc la regulile din Regularnentului ~i eJibcrarea avizelor de cAtre Agentia "Apele Moldovci ~i

Agentiei pentru Geologie ~i Resurse Minerale eu privire la resursele ~i rezcrvele de apA subteran~ , nu

necesitl1 cheltuicli suplimentare din bugetul de stat. Abilitatile de bazA ale autoritAtilor adrninistratiei

publice vor fi executate in limitele efectivului angajatilor acestor organe stabilit de Guvemul Republicii

Moldova ~i in limitele alocatiilor bugetare anuale.

Respectiv cheltuieJi privind proiectarea, construirea ~i/sau exploatarca prizelor de apa. subterana

pcntru irigarea terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole effectuate in baza contractului pentru

dreptul de folosire a sectorului de subsol in conditiile Codului Subsolului nr.3/2009 ~i a autorizatiei

speciale de folosire a apei cliberata in conditiile art,25 din Legea nr.272/20 I I avind acordul de mediu. in

cazul in care activitatea a fost supusa evaluarii impactului asupra mediului, sau avizul expertizei

ecologice de stat vor fi asigurate de ditre solicitantuJ. Costul 1 m foraj (forare, lubare, cimentare s.a) =
3000 lei.

Taxa pentru eJibcrarea autorizatiei de mediu pentru un termen pina la 3 ani costa 1000 lei $i

pentro un termen lung (4-25 ani) sa.estimeaz.a cu 3000 lei.

Costurile de studiul pedologic necesare pentro implementarca reglementa.rii a unui punct

hidrofizic este de 15-17 rnii lei, care se raporteaz3 la suprafata de 20-30 ha. conform omogenilAlii

inveli~ului de sol. Evaluarea starii ameliorative la monitorizarea se reduce cu 45-50% din costul studiului

agrifizic complex. Monitorizarea sta.rii ameliorative se face odata cu studiul agrochimic de baza. eu 0

pereidicitate de 4M5ani. in cazul masivelor omogene costurile investigatiilor agrochimice sunte de 300-

350 leilha, sau 75-70 lei per hectar pentri fiecare an.
Analiza Raportului or.43 din 22 septembrie 2017 efectuat de Curtea de Conturi denota. d

valoarea medie a tarifului pcntru aprovizionarea cu apApenlru populatie au fost in medie de II,S MOL /

013, iar tarifeIe de furnizare a apei pentru agentii economid au fost. in medie, de 35,8 MOL / 013 in anul

2018. TotodatA taxarea a 1m3 de apa. subterana. captata estc egall1 cu 0,3 lei. Costurile inalte pentru

utiliL"..areaapei din sistemul ccntralizat de irigarc dctcrmina refuzul multor agenti economici de a utiliza

azeastA apA~i de a se redcctiona spre utilizarea neautorizata a apelor subterane. Reje~ind din cele expuse.

Bugetul Republicii Moldova ratea:nl venituri considerabilc.

Printre beneficii economice a rel!lementarii DrODuseDentm dezvoltarea durabill1 a ReDublicii
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Moldova, se enumara:

. atragerea investitiilor pentru dezvoltarea secoturi agroalimentar;

- cre~terea compctitivitatii intreprinderilor autohtone la nivel regional ~i international.

- cre~terea num<1ruluiintreprinderilor mici si rnijlocii in sectorul agroalimentar; ,

- crearea de noi locuri de munca in sectorul agroalimentar;

- majorarea exportului produselor agricole

- inbuniitatirea productivitatii soluri lor irigate ~i respectiv majorarea volumului productiei
agricole;

- evitarea ratarii veniturilor considerabile din realizarea apei subterane necontorizate in
Bugetul Republicii Moldova.

Implementarea Hotariirii Guvernului va contribui la luarea unor decizii echilibrate la nivel

macroeconomic, contribuind la protectia mediului ~i asigurarea sAnatalii populafiei; la minimizarea

impactului asupra mediului a unOf activitati economice (agricultura. ~i piscicultunl. utilizarea apelor

pentri irigare ~i folosinta terenurilor). Nu treze~tc indoieli faptul c<1cheltuielile pentru combaterea

consecintelor negative sunt mult mai mari decit cheltuielile pentru prevenirea poluarii mediului.

Principalii no~tri parteneri comerciali din economiile avansate ale lumii au deja standarde mai

stricte decat cele din UE. Pentru a vinde pe aceste pictc, avem nevoie de factori care sa. stimulczc

tehnologia la nivel intern. Conform documentului "Perspective privind mediul pana. in 2050" al OCDE,
se constata un interes crescut al economiilor emergente fata de poluarea solurilor agricole. Acest interes

va genera 0 cerere suplirnentara de solutii in domeniul la nivel mondial ~i 0 cre~tere a oportunitarilor pc

piala pentru firmele europene. intreprinderile autohtone vor li in masura sa beneficieze de aceasta

investitii.

6. Modul de incorporare a proiectului in sistemul actelor normative in vfgoare:

Principalele documente de politici privind diminuarea ~i combaterea deficitului de umiditate :;;i

majorarii productivita.tii solurilor, care prev<1daspecte de management integrat al resurselor de apa pc

toate subbazinele hidrografice, incJusiv prin aplicarca practicilor prietcnoase mediului in agricultura sint:

Strategia Nationala de dczvoltare "Moldova 2030" cstc unul din ccle mai importante documente

de planificare stratcgica, care stabile~tc dircctiilc prioritare de dczvoltare nalionala. Unul din obiectivele

specifice ale Strategiei consta in asigurarea rezistentei la schimbarile cJimatice plin reducerea riscurilor

legate de schimbarile dimatice ~i pnn facilitarea adaptiirii in ~ase sectoare prioritare - agricultura..

resurse de apa, sa.n<1tate, forestier, energie ~i transport. Strategia prevede printre actiuni priori tare.

integrarea principii lor de protectie a mcdiului, de dezvoltare durabila ~i dezvoltare economica verde, de

adaptare la schimbarile climatice in toate sectoarcle cconomici nationale.

Strategia de me"iu pentru perioada 201./-2023, aprobatii pnn Hotanirea Guvernului or.

30112014, evidentiazli importanta vcctorului politic de integrare europeana ~I a alinierii legislatiei

nationale la prevederile directivelor UE. Scopul Strategiei de mediu este de a .,crea sistem eficient de

management de mediu, care sa contribuie 13 cre~terea calitatii factorilor de mediu ~i sa asigure populaliei
dreptul la un mediu natural curat, sanatos ~i durabil". cvidentiind obiectivele dezvoltl1rii tehnicilor ~i

inJrastructurii agricole "prietenoase" mediului mai multe.

a viziune de schimbare a paradigmei de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen lung spre

dezvoltarea economiea. verde, avind la baza. 0 evaluare a constringerilor dezvoltl1rii cu emisii reduse de

carbon a fost definitivat<1 in Strategia de dezvoltare eu emisU reduse a Repllblicii Moldm'a pina in anul
2030 aprobata prin Hotl1rarea Guvemului nr.1470 din 30.12.2016.

Programul na/ional de protee/ie integrata a plantelor pentru anU 2018-2027 $i a Planului de
ae{ilmi privind implementarea acestuia aprobat prin Hotararca Guvernului nr. 123 din 02.02.2018

prevede actiuni de dezvoltare agriculturii dura bile ~i respectiv asigurarea consumatorilor cu prod use

vegetale calitative ~i sigure, precum ~i asigurarea unui mediu sanatos de viata.

Cadrul nonnativ in domeniul diminuarii ~l combaterii deficitului de umiditate ~l majorarii

productivitatii solurilor. care prevad aspecte de management integrat al resurselor de apa pc toale

subbazincIe hidrografice, inclusiv prin aplicarea practicilor prietenoase mediului in agricultunl. cstc unul

preponderent invechit ~i rcprezcntat de:

Lepea nr. 1515/1993 vrivind vrotec(ia mediullli inconiuriitor. Aceasta lege vizeaza in mod direct
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s~curitate.a ecologic" a populatiei. utilizar~a ralionala a resurselor naturale, precum ~i conservarea naturii
~Iprotectla tuturor componentelor de mcdlU (acr, apA. sol. flora. fauna. etc).

Codu/ Subsolului nr.3/2009 nu specifica domeniile folosirii apei subterane.

Legea Ape/or nr.272/20}} in scopul atingerii starii bune a tuturor corpurilor de apA prin

prevenirea deteriornrii ~i asigurarea sustenabilita.tii pe termen lung a utiliza.rii apei. Astfel. Art. 45, alin.

(2) din Le.gea apelor nr. 272/20 II a fos! modificat urmare a initiativei legislative a unui grup de dcputati

(or. 434 dm 01.11.20 13) ~i prevede ca: In zonele in care nu exista. surse necesare de apa. de suprafali1. dar

existA rezerve suficiente de ape subtcrane eu proprietati potabile, Guvemul poate pennite folosinla

aeestora ~i in alte seopuri decat eel al alimentarii eu ap<1potabilA ~i eu apa. menajera..

Regu/amenrului eu privire la eerin/ele de cali/ale a ape/or sublemne (HG Of. 93112013) prevede

cerin\ele de ealitate a apelor subterane. cat ~i normele privind starea apelor subterane. obieetivele de

gestionare ale aeestora. preeum ~i nonnele privind modul de folosinla ~i protectie a apelor subterane
impotriva efeetelor oricarui tip de poluare.

Legea privind serviciul public de alimenlare cu apii # de canalizare nr.303 din 13.12.2013
interzice exploatarea ffintfulilor arteziene existcnte in localitl"i.tilccare dispun de sisteme publice de
alimentare Cll apa.

Conditiile ~i actele necesare pentru folosinta. speeiala. a apei. precum ~i autorita.tile care Ie solicit

prin intermediul Ghi~eului unic sunt previ'i.zute in Capitolul III. "Captarea ~i folosinla apei din diferile

surse pentro irigare" din Anexa Regulamentului cu privire la organizarea ~i/unclionarea ghi$eului unie
aprobat prin Hota.nirca Guvcmului nr.894/2013.

Conditiile gencrale orivind autori7.area de mediu pentru folosinta speciala. a apei sunt prevazute

prin Hotiirarea Glwernului nr.89o/f20} 3 Cll prh'ire la organizarea ~.ifunclionarea ghheului uni(' in
domeniul autoriziirii de mediu pentrujiJlosinla specialO a ape;'

Efectuarea monitoringului asupra stArii a resurselor de apa. subterane reglementat de Coneep/ia-
eadru ~i Regulamentul eu privire la func/ionarea Sistemului informa/ional al resurselor de apii din
Republica Moldova, aprobatA prin Hota.rirea Guvemului nr. 672 din 30.05. 2016 necesila. a fi actualizat.

TotodatA. Legea nr.124 7/1992. pri\'ind reglemenlarea de stat a reghllului propriettilii jimciare,
cadastrul fimciar de stal $i monitoringul/imciar. reglemenleaz .•••1 monitoringul funciar.

Regulamemul privind prevenirea po/uarii ape/or din activilii/i agricole aprobat prm IIG

nr.836/2013 prevede identificarea apeIor care sunt sau care ar putea fi afectate de poluare din activitali

agricole ~i desemnarea suprafelclor de teren care au scurgere in apele respective ca fiind zone

vulnerabile.

in eonformitate cu Legea privind controlul de sIal asupra aetivilii/ii de intreprinziitor or. 131 din

08.06.2012. unneazA sa realizeze eontrolul privind eonfonnitatea ma.surilor antierozionale ~i de

ameliorare a terenurilor, Dfecum si utilizarea acestora confonn destinatiei si exigentclor stabilite de lege.

7. Avizare ~iconsuharea publica a proiectului

Prezentul poieet de act normativ a fost promovat in confonnitate cu prcvcdcrile Legii nr.23912008

privind transparenta in procesul decizional. Proiectul Hota.nirii Guvemului imprcuna cu Nota infonnativa.

sunt plasate pe pagina web ofieiala a Ministerului Agriculturii. Dezvolta.rii Rcgionalc ~i Mcdiului

(<http://madrm.gov.mdl>) la rubrica Transparcnta decizionalafProiecte de documentc.~i pe pagina Vo,'eb

<htpp:/Iv..ww.particip.gov.mdl> .

'8.Constatarile expel1izei anticoruplie

9, Constat.arile exocrtizci de comoatibilitate

Proiectul Hota.nirii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului ell privire la folosinta apelor subterane

pentru irigarea a tcrenurilor agricole ocupate eu culturi hOl1icole a fost e1aborat de cAtre Ministerul

Apriculturii, Dezvoltarii ReQionale si Mediului si nu transoune norme actclor nonnative a UE
7. Constata.rile expertizei juridice

Secretar de Stat 0-7(~/- Millai MACHIDON
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