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AVIZ 

la  proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la folosinţa 

apelor subterane pentru irigarea culturilor horticole, pretabilitatea solului şi calitatea apelor 

pentru irigare. 

 

Republica Moldova se confruntă tot mai frecvent cu schimbările climatice, mai ales secetele, și este necesar 

de elaborat un nou Plan de Acțiuni privind combaterea deșertificării. Irigația este una din măsurile de 

adaptare la schimbările climatice, dar nu este o panacee, în special în condițiile reducerii cantității 

precipitațiilor atmosferice în zonele aride și semiaride. Avantajul principal al irigatiei consta in asigurarea 

unor productii mari si constante și aceasta poate avea loc dacă solul este pretabil pentru irigare, calitatea 

apei corespunde cerințelor, se respectă tehnologia și Planul de Management de Mediu. 

 

În raportul Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (“Rio+20”), a ultimei Conferințe a 

Părților UNCCD (CoP 14) se menționează că 69% din suprafete terenurilor agricole din zonele aride și 

semiaride se afla în diferite stadii de transformare în deșert. Mai mult ca atât, sunt prezentate date elocvente 

privind transformarea în deșerturi ale diferitor regiuni, unde erau soluri fertile, dar și apă din ambudență. 

Este binecunoscut faptul că irigarea dacă nu este utilizată corect cauzează daune enorme. Una din cauzele 

apariției deșerturilor este anume irigarea fără a lua în considerație proprietățile solului, calitatea apei, 

cerințelor culturilor, etc. Aceasta se întâmplă acuma la noi. Astfel, în RM sunt următoarele elemente ale 

deșertificării: anual au loc furtuni de praf, scade debitul râurilor, solurile se salinizează, fântânile seacă, se 

intensifică eroziunea solurilor. 

 

Deoarece Guvernul RM intenționează sa permită folosirea apelor subterane pentru irigarea culturilor 

horticole este necesar să luăm în considerație lecțiile învățate privind utilizarea irigației, dar și studiile 

realizate în RM privind impactul irigației. Astfel, conform Raportului de Dezvoltare Umană şi Schimbările 

Climatice ale RM, 2009, realizat de experți în domeniu, se anticipă, că cele mai active zone din punct de 

vedere economic şi oraşele cu cea mai mare populaţie vor fi afectate de deficitul de apă în viitorul apropiat. 

Am putea anticipa că aceste regiuni se vor apropia de pragul supraexploatării apei înainte de anul 2030 

(http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/NHDR/2009_romanian_all.pdf capitolul 4 - pag. 52-64). 

 

AO BIOS este categoric contra aprobării acestui Regulament din următoarele considerente: 

1. Apele subterane nu sunt regenerabile. Cu părere de rău, acesta nu este un mit. Aceasta ne 

demonstrează starea actuală a ecosistemelor din multe țări, inclusiv Arabia Saudită, Egipt, India, 

Irak, Iran, etc. unde au fost utilizate apele subterane pentru irigare, iar din regiunile respective 

populația a fost nevoită să migreze.  Astfel există riscul epuizării rezervelor de apă potabilă 

calitativă ale ţării, în special în localitățile unde lipsesc sistemele de aprovizionare centralizată cu 

apă și în viitorul apropiat sau chiar mai îndepărtat nu se anticipă că vor fi realizate soluții 

alternative de aprovizionare cu apă. 

2. Conform experților în domeniu, majoritatea apelor subterane nu sunt bune pentru irigare din cauza 

gradului înalt de mineralizare (mai mare de 1,0 g/l). 

http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/NHDR/2009_romanian_all.pdf
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3. Pentru a lua decizia privind folosinţa apelor subterane pentru irigare trebuie în primul rând să 

evaluăm cum se utilizează și în ce stare sunt fântânile arteziene pentru extragerea apelor freatice. 

În Moldova există circa 9 mii de fântâni arteziene pentru extragerea apelor freatice și sunt folosite 

in mediul rural in lipsa sistemelor de aprovizionare centralizată cu apă. Aceste rezervoare sunt 

deschise pentru primirea apei de suprafaţă, iar pânza apei lor este liberă să fluctueze în sus şi în jos, 

ele sunt foarte vulnerabile și există pericolul poluării în lipsa unui control riguros. Conform datelor 

oficiale în Moldova există circa 7 mii de fântâni arteziene pentru extragerea apelor freatice, adică 

în jur de 2 mii au fost forate ilegal și nimeni nu știe în ce scopuri și care e starea lor. În caz că va fi 

aprobat acest Regulament și se va permite irigarea cu ape subterane, se anticipă ca fermierii vor 

utiliza atât îngrășăminte, cât și pesticide, astfel ca să se asigure că vor primi o roadă mare a 

culturilor. Această producție nu va fi certificată (doar cea ecologică se certifică) și nimeni nu va 

controla cum se respectă tehnologia și cerințele de mediu,  deci nu există nici o certitudine că se 

vor respecta toate cerințele de mediu și apele freatice nu vor fi poluate acolo încă n-au nimerit 

substanțe chimice, dar conform unor date nivelul 2 și 3 al apelor subterane este deja poluat.   

4. În capitolul I a Regulamentului la p. 24 se menționează că “Evaluarea rezervelor de apă 

subterană operaționale în scopuri de irigație, precum și în alte cazuri care implică un consum inegal 

de apă pe parcursul anului, trebuie efectuată ținînd cont de două opțiuni: cu funcționare continuă și 

cu referire la un anumit regim de consum periodic de apă”. Cercetătorii din domeniu menționează 

faptul că:  Irigarea este eficientă dacă se irigă solul care are drenare bună cu apă corespunzătoare 

și se menține regimul de irigare pe întreaga perioadă de cultivare a plantelor. Experiența AO BIOS 

în cadrul reabilitării sistemelor de irigare susținute de MCC (2011-2015) a demonstrat că 

majoritatea fermierilor doresc să utilizeze sistemele de irigare, dar nu cunoșteau cum să 

administreze udările. Dacă de la câteva sute de membri până la peste 1000 de membrii ai AUAI s-

au găsit doar câteva persoane care cunosc domeniul irigației și anume acolo unde a mai fost 

aplicată, atunci, cum vor putea fermierii fără a avea cunoștințele respective să aplice corect 

irigația. De pe acum putem anticipa un impact major negativ asupra solului, apei, biodiversității, 

dar și sănătății populației. 

5. În secțiunea 3 a Regulamentului, la p. 37 și 39 se menționează că există opțiunea ca Agenția de 

Mediu să elibereze diferite decizii, inclusiv că nu este necesară efectuarea evaluării impactului 

asupra mediului, dar este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice. Trebuie de utilizat 

practicile internaționale în domeniu și în special a partenerilor de dezvoltare, cum ar fi Cadru de 

mediu și social a Băncii Mondiale, deoarece pe termen lung impactul poate fi substanțial 

(http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-

Framework.pdf#page=29&zoom=80), iar Partenerii de Dezvoltare nu vor dori să susțină proiecte 

care nu sunt realizate în conformitate cu cerințele de mediu și sociale internaționale.  

6. Capitolul V. se referă la monitorizarea stării solurilor irigate. ICPA “Nicolae Dimo” a realizat 

cercetări pe masivul sistemei centralizate de irigare Cahul și concluziile sunt foarte îngrijorătoare 

– circa 35% din terenurile agricole care anterior au fost irigate pe parcursul a circa 20 de ani 

trebuie excluse din circuitul agricol din cauza salinizării secundare sau altor forme de degradare. 

Nu întâmplător, din cele 11 sisteme centralizate de irigare incluse în Programul Fondului 

Provocările Mileniului, sistema din Cahul (circa 4 mii hectare) n-a fost realibilitată de loc, iar 

Chircani-Zârnești a fost reabilitată parțial, așa că există un pericol foarte mare de degradare a 

solurilor irigate cu ape subterane, care, de regulă nu corespund cerințelor de irigare. 

7. Pe de altă parte, în present nu există un sistem de monitoring al solului pe teritoriul RM. 

Monitorigul Stării de Calitate a Solurilor și evaluarea stării de calitate a mediului la nivel de țară 

sunt efectuate arbitrar. Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”  

realizează monitoringul solurilor doar în câteva puncte și extrapolează pe întreg teritoriu al RM. 

Lipsește grila de puncte fixate în raport cu suprafața geografică, investigațiile selective reflectă 

punctul de vedere a unor autori sau instituții bazat pe materiale mai vechi a cercetării științifice. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-Framework.pdf#page=29&zoom=80
http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-Framework.pdf#page=29&zoom=80
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Astfel, datele nu corespund realității. Evaluarea stării de calitate a solurilor în RM trebuie realizată 

conform prevederilor Convenției ONU pentru combaterea deșertificării. Dacă s-ar realiza un 

monitoring al stării solurilor conform cerințelor internaționale, în RM ar trebui să se realizeze 

monitoring în circa 130 de puncte și nu doar în câteva locuri cum se face acum. Monitorizarea 

solurilor irigate necesită de a avea puncte adăugătoare de monitoring. Astfel, dacă se aprobă acest 

Regulament, este evident faptul că nu se va realiza monitoringul solurilor irrigate și nu vom 

cunoaște ce se întâmplă cu ele pe parcursul irigării.  

8. Pe parcursul ultimilor ani au fost distruse capacitățile din domeniul irigației. Astfel, în urmă cu 

circa circa 20-25 de ani, facultatea de hidroameliorație și Institutul de Cercetări în acest domeniu 

(Institutul de Cercetări în domeniul Apelor și Îmbunătățirilor Funciare) au fost lichidate, iar apoi 

și Colegiul de Hidroameliorare din Cahul, care pregăteau cadre în acest domeniu. În prezent există 

doar cursul de pregătire a hidroamelioratorilor, care oferă doar unele cunoștințe generale; deci 

avem foarte puține cadre în domeniul irigării. Pe de altă parte, nu există  un serviciu de e 

prognozare si avertizare a udărilor pentru menținerea în limitele optime a regimului hidrotermic 

a solului. Lipsa de cunoştinţe şi specialişti în domeniu este un obstacol cheie care pune sub mare 

semn de întrebare utilizarea corectă a irigaţiei care ar lua în consideraţie atât toate cerinţele. 

9. În RM lipsesc tensiometrele - echipamentul cu care poți menține regimul de irigare. Întrebarea 

este – cum și când vor iriga fermierii dacă nu sunt astfel de echipamente? 

10. Dacă va fi utilizată apa subterană pentru irigare, atunci punem sub mare semn de întrebare 

realizarea angajamentelor luate de Președintele RM față de ONU, inclusiv față de Convenția 

ONU pentru Combaterea Deșertificării că RM "Îmbunătățirea conservării solului și restaurarea 

ecologică a 100% de terenuri degradate până în 2030 și asigurarea zero pierderea netă a 

terenurilor / solurilor productive și pentru a crește rezistența la secetă, capacitatea de adaptare 

și serviciile de biodiversitate ale ecosistemelor agricole" (pag. 3 și 4 a Țintelor Degradării Neutrale 

a Terenurilor a RM, 

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Moldova%20LDN%20TSP%20Country%20Report.pdf).  

 

Dacă totuși apreciem solurile, apele care le avem și dorim să le utilizăm durabil, atunci până a lua decizia 

de folosinţa a apelor subterane pentru irigare, este necesar de întreprins următoarele acțiuni: 

• de  realizat studiul de fesabilitate de utilizare a apelor subterane pentru irigare (aspectul economic, 

ecologic și social) ÎNAINTE de a propune utilizarea apei în scopurile respective și nu după.  

• de instituit monitoringul stării de calitate a solurilor din Republica Moldova: de stabilit grila fixă 

de monitorizare a solurilor, inclusiv irigate; elaborarea sistemului geoinformațional de monitoring 

a calități solurilor; prelevarea și analiza probelor. Doar după aceasta vom cunoaște starea reală a 

solurilor, inclusiv a celor care anterior au fost irigate sau se planifică a fi irigate și se pot lua decizii 

de a permite sau nu irigarea. 

• De creat/întărit capacitățile în domeniu (vedeți punctul 9 din Aviz). 

 

Consecinţele unei decizii de utilizare a apei subterane pentru irigare ar fi epuizarea rezervelor de apă 

potabilă ale ţării pentru interese meschine de moment, dar și realitatea dură, cu care se confruntă unele state 

din Africa, care sunt nevoite să importe apă de băut, iar mulţi dintre cei mai săraci sunt nevoiţi deseori să 

lucreze o zi întreagă pentru o butelie mică de apă de băut.  În ce priveşte solurile, este clar că multe dintre 

ele ar suferi și se vor degrada, luând în considerație aspectele menționate anterior.     

 

Cu respect,   Dr. Valentin Ciubotaru, Director executiv 
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