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Organizațiile membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului 
Estic și organizațiile societății civile din domeniul protecției mediului atenționează opinia publică 
asupra reluării presiunilor de către Igor Dodon, Preşedintele  Republicii Moldova, şi grupurile de 
interese din domeniul agriculturii, privind modificarea cadrului normativ în scopul folosirii 
rezervelor strategice de apă potabilă din subteran pentru irigare. Şeful statului neglijează 
prevederile cadrului legislativ și opinia instituţiilor ştiinţifice şi, în urma declaraţiilor sale 
iresponsabile şi populiste în faţa fermierilor, forţează Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului să dea avize pozitive la o aventură care pune în pericol solurile fertile din 
Republica Moldova. 
 
Deja de șapte ani, anumite reţele obscure şi grupuri de presiune, invocând volumul redus de ape 
posibile de folosit pentru irigare şi folosind ca pretext seceta hidrologică, fac lobby pentru 
modificarea prevederilor din Legea Apelor, care să le permită acces nelimitat la utilizarea apelor 
subterane în alte scopuri decât cele potabile. (Actualmente, Legea Apelor nr. 272/2011  prevede 
expres prin art.45, al. „(1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri 
decât cel al alimentării cu apă potabilă şi cu apă menajeră este interzisă.”) 
 
Volumul redus de ape de suprafață se datorează și faptului că râurile mici au fost transformate în 
canale pentru apele uzate, iar majoritatea deținătorilor de lacuri nu au Regulamente de gestionare 
și nu-si asumă responsabilitatea de menținere a calității/cantității apei și terenurilor fondului 
apelor. Precum se ştie, îmbunătățirea calității apelor de suprafață este foarte costisitoare și statul 
nu și-a determinat până în prezent nicio viziune politică de ansamblu pentru revitalizarea apelor 
de suprafață. 
 
Calitatea proastă a apelor de suprafață și schimbările climatice cu care ne confruntăm, afectează 
volumele resurselor de apă, iar prin legiferarea folosirii apei din subteran pentru irigare, fără un 
studiu complex și comprehensiv, punem în pericol direct aprovizionarea cu apă potabilă a 
milioane de cetățeni din țara noastră. 
 
Problema calității și cantității apei potabile în Republica Moldova impune o atenție sporită acestui 
subiect, iar păstrarea rezervelor de apă pentru consum uman este și trebuie să fie o prioritate 
absolută. Mai ales că cercetările indică drept nesatisfăcătoare (nesigură) calitatea apei în 
Republica Moldova, iar populația din mediul rural este de circa două ori mai dezavantajată decât 
cea din mediul urban.  
 
Un alt motiv al dezacordului membrilor societății civile pe subiectul irigării cu apă din subteran 
este conținutul ridicat de săruri al acesteia. Date din 2014 arată că gradul de mineralizare 
depăşeşte limita admisibilă pe întreg teritoriul R. Moldova, de la Nord la Sud, nivelul limită fiind 



 

de 0,8-1 gram per litru. De exemplu, cercetările arată că la Briceni gradul de mineralizare a apei 
subterane este 2,7 grame per litru, Edineţ – 1,5 gr/l - 1,9 gr./l, Nisporeni – 1,6 gr./l. Astfel, în 
câţiva ani, terenurile irigate cu astfel de apă vor fi acoperite cu sare şi nu vor mai fi practicabile 
pentru agricultură. 
Conform unor studii, efectuate pe cernoziomurile irigate, pe teritoriul R. Moldova practic nu 
există terenuri agricole, care nu sunt afectate de procesele negative (inclusiv, degradare 
ireversibilă), drept consecință a aplicării irigațiilor – dehumificarea, gleizarea, compactarea, 
înmlăştinirea, soloneţizarea, salinizarea ş.a.   
 
De asemenea, până la ora actuală nu există informații concrete în ceea ce privește calitatea şi 
volumul depozitelor de apă subterană din republică şi nicio viziune ştiinţifică sau de politică de 
mediu cum ar trebui ele folosite în beneficiul tuturor cetăţenilor şi a solurilor.  
 
De aceea, subsemnații, consideră o crimă la nivel naţional asupra mediului, ecosistemelor 
naturale, sănătăţii populaţiei şi securităţii ecologice, „legiferarea” accesului la resursele strategice 
de apă potabilă în scopuri de irigare. Inevitabil, irigarea cu apele subterane va genera degradarea 
solurilor şi va lipsi localităţile din republică de apă potabilă, ceea ce va duce la o catastrofă umană. 
Totodată, cerem preşedintelui Igor Dodon să înceteze imediat politica perfidă de învrăjbire şi de 
contrapunere între ecologişti şi fermieri, fiindcă ecologiştii au fost şi au rămas prietenii 
agriculturii durabile şi a tuturor producătorilor agricoli, care au grijă de natură şi de soluri, și de 
viața și  sănătatea generațiilor prezente și viitoare.   
 
 
Solicităm:  
 
- publicarea avizelor tuturor subdiviziunilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului și ale instituțiilor științifice, care s-au exprimat despre posibilitatea irigării terenurilor 
agricole cu apa subterană; 
- cercetarea rezervelor de apă subterană a R. Moldova și elaborarea unui studiu științific complex 
care ar garanta, pe termen mediu şi lung, securitatea ecologică a R. Moldova; 
- declararea moratoriului pe subiectul irigării cu apă din subteran până la finalizarea studiului 
științific complex; 
- conservarea și utilizarea rezervelor strategice de apă din subteran doar în scopuri potabile; 
- susținerea bunelor practici agricole și a agricultorilor care aplică măsuri durabile de cultivare 
(soiuri rezistente la schimbări climatice, înființarea bazinelor de captare a apei de ploaie etc.); 
- implementarea Legii Apelor 272/2011 a Republicii Moldova, care promovează managementul 
integrat al resurselor de apă, ca un instrument de creștere a calității și cantității resurselor de apă 
în Republica Moldova; reabilitarea ecologică a râurilor mici și a bazinelor acvatice și utilizarea 
apelor de suprafață în scopuri de irigare; 
- modificarea HG 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru a introduce o măsură de subvenționare a 
elaborării Regulamentelor de exploatare a iazurilor și lacurilor de acumulare (așa-numitele 
pașapoarte), astfel facilitând obținerea autorizației de folosință specială a apei pentru irigare 
pentru agricultorii. În același timp, această măsură va soluționa conflictul existent între 
piscicultori și agricultori în vederea utilizării raționale a resurselor de apă disponibile în iazuri și 
lacuri de acumulare, care există de ani în șir; 
- creșterea gradului de împădurire a Republicii Moldova până la 17% până în 2030, pentru 
creșterea volumelor de apă de suprafață disponibile pentru agricultură. 
 



 

OSC-uri semnatare din Platforma Națională a Forumului Societății Civile al 
Parteneriatului Estic: 

1. Mișcarea Ecologistă din Moldova 
2. EcoContact 
3. Centrul Național de Mediu 
4. Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS 
5. AO BIOS 
6. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă 
7. Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile 
8. Centrul Regional de Mediu Moldova 
9. AO „Terra-1530” 
10. Centrul Republican „Gutta-Club” 
11. AO „Caroma Nord” 
12. Centrul de Consultanță Ecologică Cahul 
13. Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă 
14. AO „Eco-Sor” 
15. Automobil Club din Moldova 
16. AO Cutezătorul 
17. Asociaţia Obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOX 
18. Centrul de Resurse pentru educație ecologică și dezvoltare durabilă „GREEN-School” 
19. AO Eco-Răzeni 
20. Transparency International Moldova 
21. Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT 
22. Asociaţia Presei Independente (API) 
23. Asociaţia Promo-LEX 
24. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei – APSCF 
25. Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
26. Expert-Grup 
27. Business Consulting Institute 
28. Centrul pentru Jurnalism Independent 
29. AO „Ave Copii’’ 
30. AO Centrul Național al Romilor 
31. Institutul pentru Politici și Reforme Europene – IPRE 
32. Centrul Analitic Independent Expert- Grup 
33. Agenția de Democrație Locală din Moldova- LDA 
34. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER 
35. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”  
36. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova  
37. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD) din Ungheni 
38. Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT 
39. Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice CEDPA 
40. Consiliul Național al Tineretului din Moldova 
41. Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană – ACTIE 
42. Institutul pentru Politici Publice 
43. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova 
44. Fundația pentru Educație și Dezvoltare-Moldova 
45. Institutul European de Studii Politice din Moldova 
46. Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium” 
47. AO Pro-Cooperare Regională 
48. Alianța INFONET 



 

49. AO INTECO 
50. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă 
51. Centrul Regional CONTACT Bălți 
52. Asociația pentru Politica Externă (APE) 
53. AO Vesta 
54. Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP) 
55. Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) 
56. Centru de Politici și Reforme - CPR Moldova 
57. Comunitatea Watchdog.md 
 
 

Alte organizații ale societății civile din Republica Moldova: 
58. Asociația Calitatea Mediului 
59. AO ADR „Habitat” 
60. AO „EcoAgriNord” 
61. Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii 
62. Mişcarea Ecologistă Urbană 
63. Asociaţia de Informare şi Educaţie Ecologică „ECOSFERA” 
64. Asociația Obștească „Concordia” 
65. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic 
66. Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova 
67. Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova 
68. Asociația Obștească „Media Grup Meridian” 
69. Asociația Obștească „Asociația Psihologilor Tighina” 
70.  AO „Oamenii pentru Oameni” 
71. AO,,Pro-Viitor” 
72. AO „Renașterea Rurală” 
73. AO „Moștenitorii” 
74. AO „DEMOS” 
75. AO Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor 
76. AO „Verde e Moldova” 
77. AO „Lumina Renașterii Omului - LuRenOm” 
78. Asociația Obștească Speranța 
79. AO „Grădina Moldovei” 
80. Miscarea Ocuppy Guguță 
81. Mișcarea Extinction Rebelion Moldova 
82. AO EcoVisio 
83. AO Centrul de Urbanism 
84. Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) 


