
Apele subterane



Corpurile de apa subterana in Moldova

Name of the aquifer Water bearing sediments Number of 

identified 

GWB

Holocene alluvial aquifers in 

Prut river valley and all its  

terraces (aA3)

Sand, gravel, sandy loams 3

Pliocen-Pleistocen alluvial 

aquifers  

Sand, gravel, sandy loams 2

Badenian- Sarmatian aquifer 

system ( N1b+s1)

Limestone with interlayers of 

fine grained sand sometimes 

clays and marls

5

Upper Sarmatian Meotic

aquifer system (N1S3+m)

Fine grained sands in a form of 

disconnected lenses

3

Middle Sarmatian

(Congeriev) aquifer ( N1S2)

Fine grained sands with 

interlayers of clays, sandstones 

and limestones

3

Upper Neocene Pontian

aquifer (N2p)

Sandy clays with interlayers of 

sand and shell limestone

2

Silurian-Cretaceous aquifer 

system (S2-K2)

Limestone, sandstone, with 

interlayers of Silurian marls and 

argillites

2

Vendian-Refian aquifer

system

Sandstone 1

Total: 21



OBIECTIVE ALE MONITORIZĂRII APEI SUBTERANE

Documentul de orientare CIS nr. 7 "Monitorizarea în temeiul Directivei-cadru privind apa" recomandă
elaborarea unor programe de monitorizare a apelor subterane bazate pe o înțelegere conceptuală a 
sistemului de apă subterană și impactul presiunilor asupra acestui sistem

Rezultatele programelor de monitorizare a apelor subterane sunt utilizate pentru:

• Evaluarea stării cantitative și chimice a tuturor corpurilor de apă subterană sau a grupurilor de corpuri;

• Estimarea direcției fluxului de apă subterană și a debitului în corpurile transfrontaliere;

• Evaluarea tendințelor pe termen lung ale concentrațiilor de poluanți determinate de factorii naturali și
antropogeni;

• Determinarea stării chimice a corpurilor de apă subterană care riscă să nu îndeplinească obiectivele de 
mediu ale DCA;

• Detectarea tendințelor ascendente ale concentrațiilor de poluanți datorate fie cauzelor naturale sau
umane, fie definirea punctelor de plecare pentru inversarea tendințelor. Reducerea tendințelor în
concentrațiile poluanților poate fi cauzată de măsurile aplicate; tendințele crescânde pot indica, de 
asemenea, potențiale noi amenințări la adresa stării apelor subterane de la alte presiuni induse de om;

• Asistarea proiectării și evaluării eficacității programelor de măsuri;

• Demonstrarea conformității cu zonele de protecție a apei potabile (ZPAP) și alte obiective ale ariei
protejate, de ex. Natura2000, directive privind habitatele și păsările, etc.



MONITORIZAREA APEI SUBTERANE

Rețeaua națională de monitorizare a apelor
subterane din Moldova este alcătuită din 175 de
stații de monitorizare instalate în aquifere
neconfigurate și arteziene și este utilizată pentru
observațiile de rutină a cantității și calității
acviferelor subterane afectate de abstractizare:

• Aluvial (aA3)

• Pontian (N2p)

• Miezul sarmatian superior (N1s3-m)

• Orientul Mijlociu Sarmatian (Congeriev), 
(N1s2)

• Badenian-Sarmațian (N1s1-b

• Silurian-cretacic (K2-S1)

• Vendian (V)



Hotărârea Guvernului nr. 932 din 20
noiembrie 2013 a aprobat Regulamentul
privind monitorizarea și observarea
sistematică a stării apelor de suprafață și
a apelor subterane.

În conformitate cu prezenta decizie,
Agenția pentru Geologie și Resurse
Minerale este responsabilă de
monitorizarea calității și cantității de apă
subterană pe teritoriul Republicii
Moldova.

Se efectuează următoarele tipuri de
lucrări:

• Studierea regimului apelor subterane.

• Studierea compoziției chimice a apelor
subterane.


