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Baza normativă

• Metodologia privind identificarea, delimitarea şi 
clasificarea corpurilor de apă, aprobată  prin Hotărîrea
Guvernului nr.881 din  7 noiembrie 2013.

• HG Nr. 775 din 04.10.2013 cu privire la hotarele 
districtelor bazinelor şi subbazinelor hidrografice şi 
hărţile speciale
în care sînt determinate.

• Directive 2000/60/EC of the European Parliament and 
of the Council establishing a framework for the 
Community action in the field of water policy.



Orizontele acvifere principale

• A1-2 – depozite aluviale ale luncilor şi ale teraselor; 

• N2p – nisipurile ponţiene; 

• N1s3-m – complexul acvifer al Sarmaţianului Superior-
Meoţian; 

• N1s2 – complexul acvifer al Sarmaţianului Mediu; 

• N1b-s1+2 – complexul acvifer Baden-Sarmaţian; 

• S1-K2 – calcarele carstice ale Silurianului-Cretacicului; 

• V – rocile cristaline bazale ale Rifei-Vendianului. 



Orizontul acvifer aluvial-deluvial a,adA3, holocen

• Acest orizont acvifer este bine dezvoltat și răspândit în lunca râurilor
mici și mari. Ca acvifere servesc depunerile aluviale ale holocenului
reprezentate prin nisipuri argiloase, nisipuri, argile nisipoase, nisip-
prundiș, alternând deseori cu depuneri argiloase. În mare parte
depunerile aluvionare se caracterizează printr-o structură de dublu
strat, stratul inferior, cel mai saturat cu apă, reprezentat printr-un
facies de fluviu-râu, iar cel superior, reprezentat în majoritatea
cazurilor de argile nisipoase cu grosimi de 1,0-4,0 m, caracterizat
prin facies de luncă.

• Grosimea orizontului acvifer, în dependență de componenta
litologică, variază între 0,5-18,0 m din totalitatea de 40,0 m ale
depunerilor aluviale ale holocenului, în mediu grosimea orizonturilor
acvifere fiind de 1,0-8,0m.

• Adâncimea de deschidere a apelor subterane variază între 0 m și
7,0-8,0 m, uneori 15,0-20,0 m, având o medie de 0,5-3,0 m, în
funcție de zona de deschidere, fie că e o zonă de luncă, terasă,
pantă a unei ravene etc..

• Alimentarea orizontului acvifer are loc prin infiltrarea precipitațiilor
atmosferice, afluxului de ape subterane din alte orizonturi acvifere,
iar pe timpul inundațiilor, prin infiltrarea apelor din corpurile de apă
de suprafață (lacuri, iazuri, râuri, canale).

• Descărcarea orizontului acvifer are loc prin drenarea, la reflux, a
apelor subterane de către râuri și pâraie, de asemenea prin
infiltrarea apelor în alte orizonturi acvifere situate mai jos. Pe
majoritatea teritoriului de răspândire apele orizontului acvifer sunt
fără presiune, doar alocuri înălțimea presiunii piezometrice atinge
câțiva metri.

• Apele orizontului aluvial în valea râului Nistru sunt dulci, cu
mineralizarea de 0,7-1,0 g/l, iar în văile-luncile râurilor mici
mineralizarea atinge valori de 3,0-7,0 g/l (Figura 9Figura 7). Debitul
specific al sondelor, fântânilor, izvoarelor variază de la câteva sutimi
la 0,7-0,8 l/s.

• Datorită unei protecții slabe a orizontului acvifer, apele subterane
pot fi supuse poluării de suprafață, astfel ca în majoritatea cazurilor
apele se prezintă dure, cu concentrație ridicată de fier și nitrați.
Apele subterane ale complexului aluvial sunt folosite pe larg ca ape
cu destinație tehnică, de asemenea în alimentarea descentralizată
ca apă potabilă, iar după tratare este folosită și în rețelele de
alimentare centralizată cu apă a populației.



Complexul acvifer al pliocen-pleistocenului 
aN2-aA1+2

• Apele subterane ale depunerilor pleistocenului inferior sunt încadrate
într-un singur complex acvifer din cauza condițiilor comune de alimentare
și răspândire. Apele complexului sunt raportate către depunerile teraselor
I-XIII deasupra luncilor.
• Ca acvifere servesc rocile argilo-nisipoase, nisip argilos, nisip de diferite
granulații cu incluziuni de pietriș-prundiș.
• Grosimea straturilor acvifere variază de la 0,3 până la 12,0 m,
constituind în medie 2,0-6,0 m.
• Adâncimea de deschidere a apelor acestui complex variază între 0,0-
38,0 m, în mediu 2,0-8,0 m.
• Regiunea de alimentare a complexului acvifer coincide cu regiunea de
răspândire. Principala sursă de alimentare a apelor subterane o constituie
precipitațiile atmosferice, dar și apele din orizonturile superioare ale
bazinelor acvatice în zona lor de influență. Mișcarea apelor are loc de
obicei de-a lungul văilor-luncilor cât și de la terasele superioare spre cele
inferioare. Se descarcă apele acestui complex în depozitele aluviale,
aluvial-deluviale ale luncilor, în nisipuri sarmațiene.
• Apele subterane sunt, în general, fără presiune, și pe alocuri valoarea
presiunii atinge 0,5-3,0 m. Debitul izvoarelor nu depășește 0,5 l/s, mai des
întâlnim 0,05-0,1 l/s. debitul fântânilor variază în limitele 0,005-0,4 l/s,
debitul sondelor 0,001-0,4 l/s.
• După gradul de duritate apele au valori cuprinse între 4,1-52,2 mg-
ecv/dm3, mai răspândite sunt apele dure.
• Apele complexului acvifer ale depunerilor aluviale ale teraselor I-X au o
folosire practică mare. Dintre elementele negative ce nu permit folosirea
acestor ape pe scară largă sunt parametrii de filtrație mici, capacitate
acviferă redusă, cantitatea ridicată de nitrați, cloruri, sulfați, duritate și
grad de mineralizare ridicate.
• În general apele complexului acvifer sunt folosite de către populație la
necesitățile de gospodărie individuală, fiind captate din izvoare, fântâni,
mai rar prin sonde.



Orizontul acvifer ponțian N2p

•Depunerile ponțiene se aștern transgresiv pe rocile meotice și sunt
reprezentate pe larg în sudul teritoriului, în afara văilor râurilor, unde
depozitele ponțiene sunt spălate,

•Orizontuleste format din straturi subțiri de argilă sur-albăstruie, alternând
cu nisipuri de aceeași culoare, de granulație mică și bogate în rămășițe de
faună marină. Printre nisipuri se întâlnesc straturi de calcare cochilifere
galben-bune cu grosimi de până la 1,0 m și straturi de argile subțiri sur-
verzui. Grosimea orizontului acvifer constituie 7,0 m-40,0 m.

•Apele sunt sub presiune, se întâlnesc și fără presiune în sectoarele unde
depunerile ponțiene ies la suprafața de zi. Deseori apele ponțiene ce sunt
cantonate în cele două pachete de roci nu au legătură hidraulică.

•Apele sunt hidrocarbonat-sodice, clorice-hidrocarbonat-sulfatice,
magnezice-calcice-sodice cu mineralizare 0,3-1,5 g/l, uneori se întâlnesc
ape sulfat-sodice cu mineralizare până la 13,5 g/l,.

•Regiunea de alimentare a orizontului acvifer coincide cu sectorul de
răspândire. Alimentarea complexului acvifer are loc din contul infiltrării
precipitațiilor atmosferice, trecerea apelor din orizonturile acvifere
superioare și prin absorbția apelor sub presiune al sarmațianului superior-
meoțian. Descărcarea apelor are loc prin izvoare, infiltrarea apelor în
orizonturile acvifere inferioare și prin extragerea apelor prin fântâni sau
sonde, de asemenea prin drenarea lor în rețeaua de râpi-ravene, foarte
dezvoltată în regiune. Apele au direcție de curgere către văile râurilor sau
de-a lungul bazei ravenelor.

•Exploatarea apelor complexului ponțian are loc preponderent prin
intermediul fântânilor, sondelor, se folosește în scopuri menajere sau la
alimentarea descentralizată cu apă, ori ca ape tehnice de producție. Printre
factorii negativi ce împiedică folosirea pe larg a acestor ape se evidențiază
duritatea mare, mineralizarea ridicată, conținutul de sulfați peste limita
admisă, poluarea cu nitrați iar la sudul zonei de răspândire ele sunt plasate
la adâncimi mari.



Complexul acvifer al Sarmațianului Superior-

Meoțian N1s3-m

• Apele complexului sunt raportate către lentilele și substraturile de
nisip în argilele sur-verzui ale depunerilor sarmațianului superior și ale
meoțianului. Grosimea lentilelor și substraturilor de nisip variază de la
5,0-18,0 m la 35,0-50,0 m. Orizontul acvifer se adâncește spre direcție
sudică și sud-vestică, fiind deschis la adâncimi de 80,0-200,0 m.

• Apele sunt sub presiune, valoarea presiunii deasupra nivelului de
deschidere variază de la 20,0 m la 230,0 m.

• Chimismul apelor. Apele sunt hidrocarbonat-calcice, sulfatice, sodice,
predomină apele hidrocarbonat-sulfat-sodice. Mineralizarea apelor
variază de la 0,7 g/l la 3,6 g/l, mineralizarea se mărește în direcție sud-
vestică a regiunii de răspândire, reziduu fix constituie 0,80-1,50 g/l.

• Debitul sondelor variază în limitele de 0,05-7,0 l/s., coeficientul
hidraulic are valori de până la 45 m2/zi, coeficientul
piezoconductibilităţii se schimbă de la 2×106 m2/zi la 1,8×104 m2/zi,
duritatea apelor variază în limitele 0,23-87,44 mg-ecv/l, cele mai
răspândite sunt apele dure și foarte dure.

• Alimentarea orizontului acvifer are loc pe toată suprafața de
răspândire din contul infiltrațiilor atmosferice și a apelor din
orizonturile superioare. Descărcarea apelor are loc în orizonturile
inferioare sau în procesul de exploatare prin sonde, izvoare. Regimul
complexului acvifer depinde de regimul atmosferic și de cantitatea
precipitațiilor atmosferice, în partea nordică a teritoriului, unde
depunerile complexului acvifer se află aproape de suprafață această
relație se concretizează în oscilația nivelului acvifer în limite destul de
largi de 1,0-6,0 m sau chiar mai mult în funcție de sezon, în partea
sudică unde depunerile orizontului acvifer sunt la adâncimi
considerabile această influență este mai puțin pronunțată. Apele
acestui complex se folosesc intens pentru necesități potabile,
menajere și ca ape tehnice de producție.



Orizontul acvifer al sarmațianului mediu 

N1s2 (nisip)

• Orizontul este prezentat nisipurile de granulație fină ce se aștern
ca substraturi în depunerile argiloase. Substraturile de nisip se
deosebesc atât ca suprafață de întindere cât și ca grosime, variind
între 2,0-3,0 m până la 16,0-20,0 m. În nisipuri se pot întâlni
substraturi de argilă, care la rândul său sunt larg răspândite ca
suprafață, iar ca grosime ating 15,0-20,0 m, astfel grosimea
sedimentelor acvifere atinge 50,0 m. De ambele părți ale fâșiei de
recif, grosimea totală a straturilor de nisip se mărește, mai mult în
regiunea estică.

• Adâncimea acoperișului complexului adacvifer se mărește de la
nord la sud, la nord valoarea cotelor absolute variază între 0,0 m la
20,0 m, la sud de la „-60.0 m” la -80,0 m”.

• Orizontul acvifer în nisipurile sarmațianului mediu sunt sub
presiune. Ca straturi impermeabile, la acoperișul și culcușul
acviferului, sunt prezente argilele sure și argilele verzui.

• După componenta chimică apele sunt hidrocarbonat-sulfate,
hidrocarbonat-clorice, uneori hidrocarbonate și clorice-
hidrocarbonat-sodice, după componenta cationului sunt sodice.
Mineralizarea variază între 1,0 g/l la 7,5 g/l, crescând spre direcția
sud-vestică. Debitul variază între 0,1-10 l/s. Conductivitatea
hidraulică 9-52 m2/zi, în mediu 20-30 m2/zi, duritatea apelor 0,3-2,0
mg-ecv/l.

• Alimentarea orizontului acvifer are loc în regiunile nordice și
centrale ale Republicii Moldova, unde aceste sedimente aflorează,
o altă cale de alimentare fiind infiltrarea apelor din orizonturile
acvifere superioare. Descărcarea orizontului acvifer are loc în
complexul acvifer Badenian-Sarmaţian. Apele sunt folosite pe larg
în alimentarea cu apă a populației și ca ape tehnice de producție.



Orizontul acvifer al sarmațianului mediu N1s2 (nisip)



Complexul acvifer Badenian-

Sarmațian N1b-s1+2

• Complexul acvifer Baden-Sarmațian este principala sursă de alimentare cu
apă și este răspândit aproape pe tot teritoriul Republicii Moldova, excepție
făcând extremul sudic al republicii, și câteva fâșii din componența văilor
râului Nistru. Este răspândit la Est de zona de recif (fâșie de lățimea de 4,0-
18,0km ce se întinde pe direcția or.Camenca-or.Chișinău-or.Comrat și spre
Sud la latitudinea or. Cahul). Ca acvifere sunt rocile carbonatice și depunerile
argilo-nisipoase cu rol de substraturi. Straturile impermeabile în partea
superioară sunt rocile argiloase superioare ale sarmațianului mediu, care în
valea râului Nistru se subțiază sau sunt total erodate, iar calcarele sunt
acoperite de depunerile cuaternare și aluviale contemporane. În partea
centrală a văii Nistrului calcarele sarmațianului inferior și mediu sunt erodate
complet.

• Apele complexului sunt sub presiune, mărimea presiunii constituind 35,0-
620,0m. Suprafața piezometrică a apelor sarmațianului mediu și inferior are

un contur neuniform, unul din factori fiind exploatarea intensivă a apelor
subterane.

• Alimentarea are loc prin infiltrarea precipitațiilor atmosferice, din râuri sau
din orizonturile superioare. Conductivitatea hidraulică variază de la 150,0
m2/zi la 2700,0 m2/zi și se micșorează odată cu depărtarea de râuri.

• Apele sunt hidrocarbonate sau sulfat-hidrocarbonatice, valoarea
mineralizării variază în limitele 1,0-1,5 g/l și până la 10g/l.

• Debitul izvoarelor nu depășește 0,1-0,2 l/s. Debitul sondelor și fântânilor
variază între 0,004 l/s la 0,14 l/s.

• Coeficientul de filtrație variază de la 0,007-3,88 m/zi, în mediu 0,01-0,3
m/zi. Apele sunt dure cu valori medii de 7-10 mg-ecv/l, și valori ce depășesc
10 mg-ecv/l.

• Apele subterane atribuite acestui complex constituie o sursă importantă de
alimentare centralizată cu apă a populației, pentru satisfacerea necesităților
potabile, menajere și tehnice de producere.



Complexul acvifer Badenian-Sarmațian N1b-s1+2



Complexul acvifer Silurian-Cretacic K-S

• Complexul acvifer silurian-cretacic este răspândit pe tot teritoriul Republicii
Moldova, dar se exploatează, în scopul alimentării cu apă a populației, doar în
partea de Nord a republicii. Ca acvifere servesc rocile de vârstă cretacică,
reprezentate de calcare, cărora în direcția vestică le iau locul gresiile, opoci,
spongolite, cu grosimi de la 10,0-20,0 m la 60,0-70,0 m. Partea inferioară a
depunerilor siluriene este reprezentată prin calcare cu intercalații de argilite și
marnă cu grosimi de la 0,0 m în valea râului Nistru și până la 230,0-240,0 m în
regiunea orașului Fălești. Grosimea totală a complexului se încadrează între
10,0-15,0 m în regiunea orașului Drochia și până la 280,0-330,0 m în regiunea
Bălți. Rocile acestui complex sunt acoperite de calcare silicioase, marne,
tripoli de vârstă cenomaniană, care desparte complexul acvifer Silurian-
Cretacic de cel Badenian-Sarmațian.

• Pe majoritatea teritoriului apele subterane ale complexului acvifer sunt sub
presiune, crescând de la 10,0-20,0 m în regiunile de nord, până la 80,0-85,0 m
în regiunea orașului Bălți.

• Debitul sondelor variază de la 40,0-50,0 m3/zi până la 1200,0-1300,0 m3/zi.

• Mineralizarea apelor subterane a complexului Silurian-Cretacic în limitele de
exploatare se schimbă de la 0,5 g/l până la 1,5 g/l și în regiunea sudică de
răspândire poate atinge valori de 3,0 g/l și mai mari. După compoziția chimică
apele subterane sunt preponderent hidrocarbonat-sulfat-sodice. Conținutul
de fluor în apele complexului Silurian-Cretacic variază de la 0,2 la 3,0 mg/l și
mai mult.

• Apele subterane atribuite complexului silurian-cretacic, sunt folosite în
scopul satisfacerii necesităților menajere și tehnice de producere, în
majoritatea cazurilor fiind exploatat concomitent cu apele subterane atribuite
complexului Badenian-Sarmațian. Adâncimea sondelor de cercetare-
exploatare variază de la 100 m în partea de nord, până la 200-250 m în partea
sudică.



Complexul acvifer Vendian-Rifeic V-R

• Complexul acvifer Vend-Rifeic are aplicație practică doar
pentru alimentarea cu apă a unui teritoriu restrâns, de-a lungul
văii r. Nistru de la orașul Otaci până la satul Podoima. Rolul de
acvifer îl joacă gresiile de vârstă rifeică și vendian-paleozoică,
așternute sub formă de straturi cu grosimi de 20,0-30,0 m printre
argilite, aleurolite și alte roci cu porozitate redusă. Pe alocuri în
lunca Nistrului, pe anumite sectoare, acviferele formate din gresie
sunt acoperite de nisipuri argiloase și pietriș-nisip de vârstă
cuaternară. Adâncimea sondelor de cercetare și exploatare
variază de la 25,0-50,0 m în luncă și până la 340,0-380,0 m către
regiunile de cumpănă a apelor.
• Apele complexului posedă presiune piezometrică, înălțimea
căreia se schimbă de la 3,0 m la 10,0 m în lunca râului Nistru la
nord și până la 100,0-250,0 m pe cumpănă apelor.
Conductivitatea hidraulică, în general, nu depășește 15,0-20,0
m2/zi, mărindu-se în zonele de fracturi tectonice în lunca râului
până la 300,0-1782,0 m2/zi.
• După componenta chimică apele sunt clor-hidrocarbonat-
sulfate cu predominarea cationului de sodiu. Mineralizarea apelor
variază de la 0,4 g/l până la 1,3-1,7 g/l. Pe majoritatea teritoriului
de răspândire, apele subterane sunt cu conținut ridicat de fluor
(până la 2,0-4,0 mg/l) și doar în zonele de conexiune sau limitrofe
râurilor, conținutul de fluor în apele subterane nu se ridică mai
mult de 1,2 mg/l.


