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Rezumat 
Au fost elaborate principiile metodologice privind evaluarea consumului maxim posibil de 

apă din iazuri și lacuri din cadrul regiunilor peisagistice din Republica Moldova. Sunt 

prezentate caracteristicile generalizate ale protecției resurselor de apă (ecologice și total 

disponibile), care asigură consumul maxim posibil de apă în condițiile de aridizare a climei. 

Se ia în considerare impactul schimbărilor climatice asupra consumului de apă și utilizarea 

resurselor de apă locale și totale disponibile. 
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Introducere 

Exploatarea lacurilor și iazurilor reflectă interacțiunea a doi factori de natură 

diferită, cum ar fi scurgerea râului și consumul de apă, ultimul fiind în funcție de nivelul 

de dezvoltare economică a țării. Se cunoaște că principala caracteristică, de care se ține 

cont în procesul de construcție și funcționare a lacurilor și iazurilor este consumul util 

(sau garantat) de apă dintr-un rezervor sau dintr-un sistem de rezervoare. Randamentul 

brut este diferit, combinând consumul net anual de apă și volumul pierderilor din 

rezervor pentru evaporare și prin infiltrare. Randamentul net (sau randamentul util) este 

consumul efectiv de apă, fără pierderile menționate. Randamentul util, exprimat în cote 

ale debitului mediu anual, se numește coeficientul de reglare a debitului ─ net αn sau brut 

∝𝑏𝑟  [6, 7]. Evaluarea pierderii maxime posibile de apă este necesară pentru a identifica

rezerva pierderii nete de apă disponibile cu suprafața de apă existentă a rezervoarelor 

artificiale. Pierderea maximă de apă se obține prin reglarea pe termen lung a debitului 

râului. Debitul net al unui sistem mic (până la zece iazuri și rezervoare) este ușor de 

determinat, reprezentând valoarea totală a debitelor „parțiale” calculate pentru fiecare 

corp de apă. Cu toate acestea, pentru sistemele formate din multe zeci și sute de 

rezervoare, calculul separat al pierderii de apă este foarte dificil. În acest sens, mai jos 
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este prezentat un complex de funcții analitice, bazate pe aplicarea principiilor bilanțului 

de apă și căldură, luând în considerare și factorii de încălzire globală. 

 

Materiale și metode 

Agenția „Apele Moldovei” și Institutul „ACVAPROIECT” au sistematizat datele 

cadastrului apelor al R. Moldova până la nivelul anului 2010 [5]. Tot pentru această 

perioadă sunt prezentate rezultatele prelucrării imaginilor satelitare [4], în baza cărora 

au fost determinate suprafețele totale ale oglinzii apelor iazurilor și rezervoarelor în 

limitele regiunilor fizico-geografice actuale din R. Moldova. Regiunile fizico-geografice 

[3], au fost generalizate, prin combinarea subregiunilor naturale (tab. 1 și 2), în trei 

macroregiuni (tab. 3).  

Iazurile și lacurile de pe râurile mici sunt repartizate neuniform pe subregiunile 

fizico-geografice, unde ponderea acestora variază de la 0,15% până la 2,39% (tab. 1). 

Ponderea suprafețelor acoperite cu apă, pe regiuni fizico-geografice, variază de la 0,75% 

până la 1,18% (tab. 2), iar pe bazine hidrografice – de la 0,89% până la 1,34% (tab. 3). 

În mediu, iazurile și lacurile de acumulare ocupă 1% din teritoriul republicii (tab. 1 și 3). 
 

Tabelul 1. Suprafața totală a oglinzii apelor din cadrul rezervoarelor artificiale în limitele 

subregiunilor fizico-geografice din R. Moldova [4] 

Cod 

subreg. 
Unitatea fizico-geografică 

Nr. 

lac 

SLac, 

 km2 

Sf-g , 

km2 Slac/Sf-g*100, % 

A1 Podișul de Silvostepă al Moldovei de Nord 625 43,60 3328 1,31 

A2 Podișul de Silvostepă al Nistrului 286 18,40 3535 0,52 

A3 Câmpia de Silvostepă a Prutului de Mijloc 405 53,50 2238 2,39 

B1 Câmpia de Stepă a Cuboltei Inferioare 342 28,80 2014 1,43 

B2 Dealurile de Stepă ale Ciulucurilor 254 22,30 1713 1,30 

C1 Podișul de Silvostepă al Râbniței 34 2,86 1907 0,15 

D1 Podișul Silvic al Codrilor de Vest 136 12,30 1859 0,66 

D2 Podișul Silvic al Codrilor de Nord 122 12,20 1131 1,08 

D3 Podișul Codrilor de Est 148 24,60 1904 1,29 

D4 Podișul Codrilor de Sud 134 20,20 1693 1,19 

E1 Depresiunea de Silvostepă a Săratei 59 8,63 1052 0,82 

E2 Colinele de Silvostepă ale Tigheciului 73 6,85 1631 0,42 

E3 Câmpia de Silvostepă a Bâcului 155 16,40 2101 0,78 

E4 Câmpia de Silvostepă a Cogâlnicului 53 4,95 750 0,66 

F1 Câmpia de Stepă a Hadjiderului Superior 93 12,00 913 1,31 

F2 Câmpia de Stepă a Cahulului 17 3,57 1322 0,27 

F3 Câmpia de Stepă a Ialpugului 118 30,70 2256 1,36 

G1 Câmpia de Stepă a Nistrului Inferior 73 22,10 2594 0,85 

 Total 3127 344 33941 1,01 

 
Tabelul 2. Caracteristicile morfometrice ale rezervoarelor artificiale mici și medii 

Unitatea fizico-geografică 
Numărul și caracteristicile morfometrice ale rezervoarelor artificiale 

Nr. lac SLac, km2 Sf-g , km2 Slac/Sf-g*100, % 

I. Regiunea de Nord 1946 169,0 14735 1,18 

II. Regiunea Centrală 636 89,0 8936 0,91 

III. Regiunea de Sud 546 85,5 10270 0,75 
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Tabelul 3. Rezultatele estimării suprafețelor totale ale oglinzii apei rezervoarelor 

artificiale pe principalele bazine hidrografice din R. Moldova 

Nr. Bazinul Nr. Lac Slac, km2 Sbaz,  km2 Slac/Sbaz*100, % 

1. Dunăre 185 38,8 4263 0,91 

2. Marea Neagră 189 21,7 2283 0,95 

3. Nistru 1683 170,0 19104 0,89 

4. Prut 1023 114,0 8507 1,34 

 Total 3127 344,0 33941 1,01 

 

Pentru realizarea acestor studii, în contextul scenariilor climatice existente, este 

necesară utilizarea datelor privind temperatura aerului și precipitațiile atmosferice. 

Pentru aceasta au fost folosite datele publicate [2], prezentate în tabelele 4 și 5. 

 
Tabelul 4. Rezultatele evaluării temperaturii medii anuale a aerului în funcție de 

scenariile climatice din secolul XXI, (0С) 

Perioadele Perioada de referință 1981-2010 
Temperatura medie anuală pe scenariu 

RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 

I. Regiunea de Nord  

2021-2050 9,4 10,6 10,5 10,6 

2051-2080 9,4 12,1 11,2 10,8 

2081-2100 9,4 14,2 11,9 10,8 

II. Regiunea Centrală  

2021-2050 10,0 11,1 11,1 10,9 

2051-2080 10,0 12,6 11,7 11,3 

2081-2100 10,0 14,8 12,5 11,3 

III. Regiunea de Sud  

2021-2050 10,1 11,3 11,3 11,0 

2051-2080 10,1 12,7 11,9 11,4 

2081-2100 10,1 14,8 12,6 11,4 

 
Tabelul 5. Rezultatele evaluării precipitațiilor medii anuale în funcție de 

scenariile climatice din secolul XXI, în mm 

Perioadele 

Perioada de 

referință 1981-

2010 

Cantitatea medie anuală de precipitații pe scenariu 

RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 

I. Regiunea de Nord 

2021-2050 558 562 551 558 

2051-2080 558 555 568 571 

2081-2100 558 518 560 575 

II. Regiunea Centrală 

2021-2050 524 518 515 531 

2051-2080 524 513 525 531 

2081-2100 524 474 516 544 

III. Regiunea de Sud 

2021-2050 493 490 491 502 

2051-2080 493 482 492 506 

2081-2100 493 430 492 517 
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Principiile metodologice și cele analitice de analiză a informațiilor inițiale se 

bazează pe utilizarea unor indicatori specifici (relativi), ce caracterizează parametrii 

consumului maxim de apă din iazurile și lacurile de acumulare. 

Pentru aceasta, coeficientul de utilizare a apei (net αn sau brut ∝𝒃𝒓) este exprimat 

prin relațiile: 

 

                                                   ∝𝑛=.
𝑈𝑛

𝑊𝑎𝑛
         (1) 

 

∝𝑏𝑟=
𝑈𝑏𝑟

𝑊𝑎𝑛
                     (2) 

 

Unde 𝑈𝑛,  𝑈𝑏𝑟  - volumele anuale maximale de consum net de apă, mil. m3 și 

volumul brut (luând în calcul și pierderile totale din rezervoare), mil. m3; 𝑊𝑎𝑛   - debitul 

natural, mil. m3. 

Metodologia privind calculul pierderilor actuale și maximal posibile de apă include 

un sistem de analiză hidrologică și de gestionare a resurselor de apă în procesul de 

proiectare a rezervoarelor artificiale [7, 6]. Pierderea maximală de apă se înregistrează 

în cazul reglării debitului râului pe termen lung [2]. Pierderile relative nete anuale de apă 

constituie: 

 

∝𝑛=∝𝑏𝑟− (𝐾𝐸 + 𝐾𝑓)                                                         (3) 

 

Unde 𝐾𝐸 + 𝐾𝑓 - coeficienții pierderilor anuale prin evaporare și infiltrare din cadrul 

rezervorului, reprezentate prin % din norma de scurgere naturală anuală. 

Teoretic, odată cu creșterea capacității relative utile 𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙 al rezervorului, consumul 

brut ∝𝑏𝑟 se modifică de la zero până la o unitate și de aceea poate fi reprezentat prin 

relația: 

 

∝𝑏𝑟= 𝑡ℎ(𝑎𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙)                                                               (4) 

 

Parametrul а este o funcție a coeficientului de variație a scurgerii anuale С𝑉 și 

asigurarea acceptată (Рu ) a consumului anual de apă. 

În cele din urmă, coeficientul de consum util ∝𝑛𝑒𝑡𝑡 se calculează după formula: 

 

∝𝑛𝑒𝑡𝑡=  𝑡ℎ(𝑎𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙) − 𝑏𝑀𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙(∆𝐸10−3 + ℎ𝑓)        ,                              (5) 

 

Aici 𝑏𝑀 - este un coeficient morfometric, ce depinde de adâncimea medie a 

rezervorului (𝐻𝑚𝑒𝑑), se stabilește în funcție de datele de observare asupra grosimii 

stratului de pierderi suplimentare pentru evaporare și infiltrare ∆̇𝐸 și hf – prin patul 

rezervorului. 

În ceea ce privește determinarea consumului maxim util de apă pentru anumite 

subregiuni fizico-geografice (3) - (5), acesta necesită evaluarea parametrilor:   ∆𝐸,
ℎ𝑓 , 𝑏𝑀 , 𝑎 ș𝑖 𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙. 
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Rezultate și discuții 

Trebuie de menționat, că relațiile (4) și (5) sunt aplicabile, atât pentru un bazin 

hidrografic separat, cât și pentru un sistem de bazine. Din analiza acestor expresii, rezultă 

că odată cu sporirea capacității utile 𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙, când pierderile totale sunt mai mici decât cele 

nete, crește valoarea ∝𝑛𝑒𝑡𝑡. Ulterior, prin inversarea raportului dintre creșterea 

pierderilor și al randamentului ∝𝑛𝑒𝑡𝑡, pierderile de apă scad. La un anumit moment, care 

separă modificările neuniforme a pierderii de apă, se atinge maximul său fizic sau o 

limită rezonabilă de reglare a debitului. 

La nivelul actual de cercetare a proceselor de influență a climei asupra resurselor 

de apă și, în consecință, asupra volumului de consum, propunem să fie utilizate modele 

de simulare a scurgerilor, care să ia în considerare și impactul transformărilor 

peisagistice în gestionarea apei [2]. În acest sens, pe baza evaluării indicatorilor de 

stabilitate ecologică a regiunilor peisagistice [1], luând în considerare și modificările 

calculate ale temperaturii și precipitațiilor în scenariile de încălzire climatică (tab. 4 și 

5), s-a determinat stratul suplimentar de evaporare de pe suprafața rezervoarelor 

existente (tab. 6). 
 

Tabelul 6. Rezultatele calculării evaporării suplimentare (mm/an), în funcție de  

scenariile climatice din secolul XXI [6] 

Perioada 

Valorile 

normale de 

evaporare de 

pe suprafața 

acvatică 

Grosimea medie anuală a stratului de evaporare  

suplimentară de pe rezervoarele artificiale  

pe scenariu climatic 

RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 

I. Regiunea de Nord 

2021-2050 688 30 15 36 

2051-2080 688 200 100 54 

2081-2100 688 435 159 27 

II. Regiunea Centrală 

2021-2050 780 61 68 23 

2051-2080 780 180 57 84 

2081-2100 780 557 248 84 

III. Regiunea de Sud 

2021-2050 795 28 28 53 

2051-2080 795 184 96 42 

2081-2100 795 414 175 44 

 

Se propune, în calitate de reper, să fie luată rata pierderilor de infiltrare pentru 

condiții hidrogeologice medii, caracterizate prin soluri cu permeabilitate redusă a apei 

de pe fundul rezervorului. În ceea ce privește teritoriul R. Moldova, rata pierderilor la 

infiltrare din cadrul rezervoarelor, raportată la suprafața lor, este de 0,5-0,7 m/ pe an. 

Luând în considerare riscul subestimării pierderilor reale, se propune utilizarea valorii 

limită superioară egală cu 0,7 m/an. Aici, coeficientul morfometric 𝑏𝑀, ce este în funcție 

de adâncimea medie a rezervorului (𝐻𝑚𝑒𝑑) este descris printr-un model empiric regional: 

 

   𝑏𝑀 =
0.72

𝐻𝑚𝑒𝑑
.                                                                  (6) 
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Pentru rezervoarele cu o adâncime de 2-3 m, valoarea 𝑏𝑀 = 0,32, iar pentru 

rezervoarele cu o adâncime de 4-5 m, valoarea 𝑏𝑀=0,16. 

Parametrul а reprezintă o funcție a coeficientului de variație a scurgerii anuale С𝑉   
și randamentului acceptat de asigurare anuală cu apă (Рu), exprimată analitic sub forma 

funcției empirice [7]: 
 

Când Рu= 75 % 

𝑎 = 1,93 − 1,54𝐶𝑉                                                             (7) 

Când Рu= 95 % 

𝑎 = 088 − 0,52𝐶𝑉                                                              (8) 
 

 

Tabelul 7. Valorile calculate ale parametrului „а”, conform formulelor (7, 8) 

Regiunea geografică 𝑪𝑽 

a scurgerii 

anuale 

Valorile parametrului а când 

asigurarea Рb  

75% 95% 

I. Regiunea de Nord   0,48 1,19 0,63 

II. Regiunea Centrală 0,52 1,13 0,61 

III. Regiunea de Sud 0,73 0,81 0,34 

 

După cum a fost menționat anterior, valoarea maximă a consumului net de apă se 

determină prin selectarea valorii 𝛽𝑢𝑡𝑖𝑙 pentru condițiile reglării multianuale a scurgerii. 

Ca urmare, în tabelul 8 sunt prezentate rezultatele calculării modificărilor consumului 

maxim util de apă în funcție de perioadele de timp adoptate pentru cele trei regiuni și 

pentru întreg teritoriul R. Moldova. 

 
Tabelul 8. Valorile prognozate ale consumului maxim util de apă (mil. m3) pentru regiunile        

peisagistice în condiții de încălzire climatică (scenariul RCP4.5) și pe perioade de timp 

Regiunea 

Suprafața 

regiunii, 

km2 

Valoarea de 

bază a 

consumului 

maxim 

Valorile prognozate ale consumului maxim 

de apă pe perioade de timp  

2021-2050 2051-2080 2081-2100 

75% 95 % 75% 95 % 75 % 95 % 75 % 95% 

I. Nord 14638 605 417 408 282 418 288 365 252 

II. Centru 8941 194 134 125 86 146 101 121 83 

III. Sud 10272 174 120 139 96,2 126 86,9 108 74,6 

R. Moldova 33851 1885 1300 1290 889 1333 920 1163 632 

Resursele locale prognozate de apă 

R. Moldova 33851 1345 914 957 845 

Resurse totale disponibile prognozate de apă, scenariul ECHAM1 

R. Moldova 33851 4260 2959 2628 1765 

 

Dacă păstrăm suprafețele de apă existente ale rezervoarelor artificiale, dar mărim 

semnificativ capacitatea lor, prin îndepărtarea sedimentelor de fund, atunci randamentul 

util de apă (pe care o numim „maxim posibilă” și care corespunde limitei fizice de reglare 

a debitului râului), va crește de câteva ori. Calculele conform formulei (5 ), în condițiile 

                                                           
1 ECHAM – Modelul climatic global dezvoltat de către Universitatea din Hamburg (Germania) 
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de adâncime medie de 4,5 m ale rezervoarelor, prezintă un consum maxim de apă, în 

condițiile de 75% de asigurare, conform perioadelor de timp menționate anterior, acesta 

variază de la 1163 mil. m3/an până la 1333 mil. m3/an, iar în condițiile de asigurare de 

95% - de la 632 mil. m3 până la 920 mil. m3. 

Atunci când se compară valorile stabilite ale consumului maxim de apă, în 

condițiile asigurării de 75% din resursele de apă locale disponibilitate (tab. 8), se 

înregistrează un deficit de apă pentru toate perioadele de timp. În astfel de condiții, 

devine imposibilă reglarea pe termen lung a scurgerii anuale. Prin urmare, trebuie 

utilizate resursele totale de apă disponibile ale țării, prezentate în tabelul 8, iar acest lucru 

necesită implementarea unor proiecte costisitoare pentru transferul (captarea unei 

cantități mai mari de apă) scurgerii de tranzit (din râurile Nistru și Prut). 

 

Concluzii 

Problemele evidențiate privind evaluarea consumului posibil maxim de apă din 

cadrul rețelei existente de rezervoare artificiale mici și mijlocii, permite realizarea unei 

planificări operative a unui complex de măsuri de gestionare a resurselor de apă pe 

termen lung, luând în considerare posibilele schimbări climatice și dezvoltarea 

economică a țării. 

Caracteristicile cantitative propuse ale volumelor de consum maxim de apă din 

tabelul 8, pot fi considerate ca un prag limitativ (valoare maximă), care depinde atât de 

nivelul actual al rețelei de rezervoare ale țării, cât și de starea ecologică a resurselor 

potențialului de apă al peisajelor naturale, care suferă modificări sub influența încălzirii 

climei. 

În cazul când se planifică un consum de apă care depășește valorile maximale de 

asigurare, ar trebui utilizate resursele totale disponibile de apă ale țării și acest lucru 

necesită implementarea proiectelor costisitoare pentru transferul scurgerii de tranzit ale 

râurilor Nistru, Prut sau Dunăre. 
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