
 
 

Resursele acvatice ale Republicii Moldova și probleme de mediu 

Resursele acvatice din Republica Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele 
subterane. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Apa disponibilă în prezent este de aproximativ 500 
m3 la un locuitor pe an. Pragurile recomandate la 

nivel internaţional definesc volumul de 1700 
m3/locuitor/an drept nivelul sigur de 

disponibilitate a apei dulci regenerabile. 
 

Dacă volumul de apă disponibilă este mai mic de 
1000 m3/locuitor/an, lipsa apei poate împiedica 

dezvoltarea economică şi poate afecta sănătatea şi 
standardul de viaţă al populaţiei, și se consideră 

zona de risc. 



 
 

În afară de două râuri de tranzit − Nistru şi Prut, care vin din Carpaţi, toate râurile Moldovei se 
alimentează cu apă din locul de scurgere. El alcătuieşte în medie la sudul republicii 20-30 mm pe an, în 
centru − 40-50 mm şi la nord − 60-70 mm. 

Toate râurile moldoveneşti aparţin bazinului Mării Negre şi aproape toate, urmează înclinaţia 
suprafeţei, curg de la nord-vest la sud-est. Afluenţii mici au diverse direcţii, dar totuşi, râuri, care curg 
la nord şi la vest aproape că nu există. 

 

Principalele râuri (cu lungimea mai mare de 100 km) 
Denumirea 

râului 
Lungimea 

totală, 
km 

pe 
teritoriul 
republicii 

Suprafaţa 
totală a 

bazinului 
km ² 

m pe 
teritoriul 
republicii 

Scăderea 
generală, 

m 

Debitul 
de apă 

pe cursul 
inferior, 
cub. m / 

sec 

Fluxul 
anual, 
ml. m ³ 

Nistru 1352 657 72 100 19 070 759 318,0 9 997 
Răut 286 286 7 760 7 760 168 5,99 189 
Ichel 101 101 814 814 223 0,51 16,1 
Bîc 155 155 2 040 2 040 175 1,08 34,1 
Botna 152 152 1 540 1 540 220 0,47 14,8 
Prut 989 695 27 500 7 990 2 058 150,0 2 400 
Cogîlnic 243 125 3 910 1 380 230 . . . . . . 
Iaplug 142 135 3 280 3 223 153 . . . . . . 

 

Râul Nistru – principala sursă de apă potabilă a Republicii Moldova 
 

Apa Nistrului e de o calitate bună: fără miros, plăcută la gust, e şi puţin mineralizată. Pe cursul 
întregului râu apa e potabilă, e bună pentru irigare, utilizare industrială. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Râul Prut 
 

Apa Prutului, de asemenea, se foloseşte pentru irigare. Râul este navigabil numai pe o porţiune 
mică de la deltă până în orăşelul Leova. Prutul e afluentul Dunării şi pe cursul său inferior depinde 
mult de regimul său. Lunca largă a Prutului, la sud de municipiul Cahul e mlăştinoasă şi abundă în 
lacuri. Cele mai mari dintre ele − Beleu, Rotunda, Bodelnic, Foltana, Dracele − sunt foarte frumoase, 
bogate în peşte, păsări acvatice. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 



Râul Răut 
 

 

Până la oraşul Bălţi Răutul curge exact de la nord spre sud, apoi brusc îşi schimbă direcţia în 
una latitudinală, iar începând cu oraşul Floreşti curge în general spre sud-est. La Orhei albia Răutului 
străbate un şir de toltre. Mai sus, râul „e impus” de şirul de toltre să formeze albia largă de la Orhei, 
care e foarte mlăştinoasă şi sărăturoasă. 

Râul Bâc 
 

 

 



 
  

 

Apa este obţinută din fântânile de mină, care în
Moldova sunt în număr de 65 mii şi sunt pe larg folosite

în viaţa de zi cu zi. 

 
 

 
 

Apele subterane 
 

Apele subterane formează nivelul apei în dependenţă de straturile geologice. Pentru asigurarea 
cu apă potabilă şi irigarea parţială sunt utilizate adesea apele depunerilor cretoase şi paleogene. 1400 
de fântâni arteziene împreună dau aproximativ 1 milion de m³ de apă pe an. Dar ea nu e pretutindeni 

de calitate înaltă, adesea ea conţine 
multe săruri şi care dacă e folosită 
pentru irigare poate provoca sărarea 
solului. În acest caz ea e potrivită doar 
pentru adăpare. Cele mai apropiate de 
suprafaţă ape subterane se află în 
depunerile cuaternare. Aceste ape sunt 
foarte diverse ca și calitate, de cele mai 
dese ori sunt bune. 

 
 
 
 
 

Calitatea apei potabile în Republica Moldova 

Circa 50% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă de calitate. Aproape 
60% este aprovizionată cu apă prin sistemul decentralizat (fântâni, izvoare). De regulă, acestea sunt 
apele freatice. În ultimul timp, tot mai multă atenție se acordă la exploatarea pânzelor de apă de 
profunzime (arteziene). Evident, este important ca și consumatorul să cunoască particularitățile 
cerințelor igienice față de apa de băut. Doar 65% din populația totală a țării este asigurată cu apă 
potabilă. Restul, 35% din populația totală, întrebuințează ca sursă de apă potabilă apele de suprafață. 
Aproximativ 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă sigură. Deși, toate orașele și 
municipiile și peste 65% din localitățile rurale au sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, 

doar 50 la sută  se află în 
stare tehnică satisfăcătoare, 
restul necesită reparații 
capitale sau reconstruire. 

Potrivit specialiștilor, circa 
61% din apeductele legate 
de sursele subterane de apă 
şi aproximativ 84% a apei 
din fântâni nu corespund 
normelor sanitare după 
componenţa  chimică. 
Astfel, apa are fie o duritate 
joasă fie o duritate prea 
înaltă, cloruri  și 
conductivitate  care 

depășesc Concentrația Maxim Admisibilă. Apa conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de 
hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele subterane nu corespunde nici 
după indicii bacteriologici. Cel mai mult sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, 

 



 
 

Utilizarea apei potabile de proastă calitate este
cauza a 950 - 850 de decese premature anual și a

pierderii a 2 – 4 milioane de zile de muncă. 
Infectiile respiratorii si diareice reprezinta doua din

cele mai importante cauze ale mortalității. 

gunoişti, depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lispa sistemelor de epurare. În acest sens, 
cei mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele, Făleşti, Teleneşti, Criuleni, Ungheni. 

Până în anii '90 ai secolului trecut în 
Moldova au fost construite peste 580 de stații 
de epurare, actualmente funcționează mai puțin 
de o cincime din ele, majoritatea efectuând doar 
purificarea mecanică. Consumul apei potabile 
necalitative și al produselor contaminate 
afectează grav starea sanătății populației. 

 
 

Probleme de mediu 
 

 

 
 
 



 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

Riscuri pentru resursele acvatice ale Republicii Moldova 

Categoria impactului Impactul asupra resurselor de 
apă 

Impactul social / economic 

Temperaturi ridicate, 
valuri de căldură 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schimbarea regimului 
de precipitații 

 
 

Fenomene extreme: 
Inundații, secete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terenuri și gunoiști 
neautorizate; 
Deficit de facilități 
moderne de tartare a 
deșeurilor. 

Reducerea anuală a debitului; 
Adâncimea pânzei apelor 
subterane; 
Schimbări în calitatea apei. 

 
 
 
 
 
 

Schimbările regimului 
hidrologic; 
Reducerea fluxului râurilor mici; 
Deficitul înalt de apă. 
Diluarea sporită a sedimentelor 
și volum de sediment mai mare; 
Sporirea volumului substanțelor 
nutritive, patogenilor și 
toxinelor transportate cu apa. 

Fluxuri scăzute și capacitate 
redusă de diluare; 
Oxigen dizolvat redus; 
Deficit sporit de apă. 

 
 

Poluarea resurselor de apă; 
Creșterea  drastică  a  producerii 
deșeurilor solide și  lipsa 
terenurilor echipate  adecvat 
duce  la  scurgerea  chimicalelor 
toxice extrem de periculoase și a 
poluanților în apele subterane. 

Disponibilitea redusă a apei 
pentru întrebuințarea de către 
populație; 
Creșterea cererii pentru 
irigare; 
Poluarea sporită a apei; 
Efecte adverse asupra sănătății 
în zonele cu venituri mici; 
Cerințe de tratare 
suplimentară a apei potabile. 
Riscul pierderii calității apei; 
Riscul înalt al salinizării apei; 
Conflicte  între  utilizatorii de 
apă. 

Eroziune sporită; 
Deteriorarea  infrastructurii, 
abandonarea terenurilor; 
Cheltuieli sporite pentru 
acțiuni de urgență și remediere. 

Înmulțirea  sporită  a  algelor, 
conținut  sporit  de  bacterii  și 
fungide afectează sănătatea 
populației, ecosistemele, 
agricultura, asigurarea cu apă; 
Risc înalt de deșertificare. 

Reducerea  cantității  de  apă 
potabilă; 
Reducerea volumelor de apă 
adecvată pentru irigare; 
Cerințe de tratare 
suplimentară a apei potabile. 

 
 

Măsuri pentru combaterea poluării apelor 

Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei (2013) include o listă extinsă de acțiuni pentru a asigura 
disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova, luând în considerare schimbările climatice 
actuale și viitoare: 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

crearea unor noi structuri pentru managementul apei (de exemplu, noi baraje; diguri; lacuri 
de acumulare etc.); 

dezvoltarea unei colaborări eficiente dintre Republica Moldova, Ucraina și România pentru 
a monitoriza revărsarea apelor, îmbunătăți prognozarea vremii/inundațiilor și a asigura 
avertizarea timpurie pentru toate țările din cursul inferior al apelor; 

actualizarea schemelor de management al bazinului hidrografic, astfel încât să se ia în 
considerare efectele schimbărilor climatice (scăderea resurselor de apă, creșterea cererii de 
apă); 

proiectarea și implementarea unor soluții 
pentru colectarea  și utilizarea apei 
pluviale; 

asigurarea utilizării și conservării 
eficiente a apei prin reabilitarea 
instalațiilor de distribuție a apei și prin 
promovarea tehnologiilor cu consum de 
apă redus; 

instruirea/educarea utilizatorilor de apă 
privind reducerea cerințelor de apă; 
utilizarea apei re-circulate pentru anumite 
activități; promovarea folosirii eficiente a 
apei; reducerea surselor de poluare etc.; 

stabilirea unor obiective privind calitatea apei și îmbunătățirea tratării apei reziduale sau 
menajere; 

evaluarea cerințelor de apă ale principalelor culturi agricole, în contextul schimbărilor 
climatice (studii intersectoriale cu sectorul agricol); 

evaluarea cerințelor de apă pentru principalele categorii de consum (apă potabilă, apă 
industrială, menajeră etc.) în contextul schimbărilor climatice etc. 

Procurarea produselor reutilizabile și evitarea excesului de ambalaje pot reduce cantitatea de 
deșeuri și proteja râurile de la poluare. 
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