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Abstract. Creating a demonstrating bioorganic household "Gura Bacului" Varnita, Anenii Noi, based on 

the reference theory of the wild-type peasant agriculture, which includes cycle work and interrelations of man 
with nature, developing systems for self-preservation and conservation, the use of natural land products would 
increase the mounted ecological and will assess environmental impacts in the research areas and offer 
customers a package of measures and other interventions with their impact on the different areas from other 
areas of our country. 
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INTRODUCERE 

Conceptul de a crea gospodăria bioorganică bazată pe teoria de referință a agriculturii țărănești de tip 
natural, care se bazează pe lucrul în ciclu și interrelațiile omului cu natura, dezvoltarea unor sisteme de auto- 
păstrare şi conservare, utilizarea terenurilor naturale, ar permite creşterea unor produse pur- ecologice. 

La propunerea agricultorului austriac Sepp Holzer, un susținător activ de conservare a condițiilor de 
creștere naturale ale culturilor și plantelor, fără utilizarea produselor chimice de protecție a plantelor și a 
îngrășămintelor, fără utilizarea de materiale artificiale în construcția de rezervoare și orientare ecologica de 
planificare în zona teritoriului de ladshaft, s-a creat o zonă de 27.9 hectare, demonstrativă pentru gospodăria 
bioorganica " Gura Bâcului ", satul Varnița, r-ul Anenii Noi pentru ridicarea economiei naţionale a RM. 

Scopul studiului este de a aprecia și de a evalua impactul asupra mediului în zona de cercetare și de a oferi 
clienților un pachet de măsuri și alte intervenții în cadrul impactului lor asupra diferitelor componente ale 
mediului din alte zone ale țării. 

1.Producerea de produse sănătoase, în cooperare cu tehnologiile moderne şi factorii naturali; 
2. Regenerarea, restaurarea și îmbogățirea solului prin intermediul creșterii diferitor soiuri de plante și 

păstrarea bazinelor acvatice; 
3.Pepinieră de plante fructifere și forestiere, alese în funcție de rase și soiuri tradiționale locale, rezistente; 
4.Instruire și educație bazată pe aspectele ecologice si aplicării materialelor organice în producție. 
   

MATERIAL ȘI METODĂ 
Cercetările și organizarea proiectului General au fost îndeplinite de SRL " VITANSIA ". Baza pentru 

elaborarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului ( denumită în continuare EIM) este o 
specificație tehnică emisă de către SA " DAAC Hermes " și numărul de contract 12 din data de 07/16/2014. 

Materiale pentru următoarele prime, documente, precum și rezultatele lucrului în teren au fost utilizate în 
elaborarea documentației EIA : 

1. " Conceptul de a crea o agricultură bio- organic Gura Bîcului ", elaborat de către agricultorul ecologist 
austriac Sepp Holzer; 

2. Proiectul " Stabilirea unui sistem de iazuri din gospodăria bioorganică Gura Bâcului.  
3. Investigațiile geotehnice de pe teritoriul Economiei bioorganice ( 2013 ). 
4. Aria de cercetare a solului, recuperarea agricolă bioorganică 2013 ). 
5. Concluzii privind caracterul adecvat al solurilor pentru pepinieră de arbori forestieri ( testare de 

laborator AGROCHIM, Centrul Republican de Stiinţe a solului Aplicate, 2011 ) 
6. Concluzii despre soluluri ( Centrul pentru Studii de Mediu, Agenția de Mediu Chișinău, 2014) 
7. Un sondaj în câmp al grupului format în zonă de proiect al dezvoltatorilor EIA 09 iulie 2014. 
8. Rezultatele studiilor de laborator a firmei piscicole şi a calității apei Gura Bâcului. 
9. Geoportal « Fondul national de date geospatiale », http://www.geoportal.md/ 
10. Actul de control al respectării cerințelor de protecție a mediului și utilizarea rațională a resurselor 

naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat, №065032. 
 
  



 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
  
Acest proiect prevede realizarea și construcția unui număr de facilități necesare pentru organizarea 

agriculturii ecologice complexe, și anume : 
Construirea conducte sub presiune pentru pomparea de apei din râu în iaz N.1 prin intermediul staţie de 

pompare existente. 
Construcţia unui complex format din 6 lacuri.  
Construcţia digurilor de protecţie. 
Statia de pompare existentă este situată pe malul drept al râului Nistru pe terasa riverană puţin mai ridicată 

în aval pe curgerea rîului ( 400-450 m ), de la podul rutier Gura Bîcului peste rîul Nistru. Mai depatre, de la 
stația de pompare, conducta proiectată, trece prin luncă rîului Bîc, de pe malul lui stâng, pe alocuri alipindu-
se de talpa valului din pămînt, executat contra inundaţiilor și intersectează rîul Bîc lîngă podul rutier. Terenul 
din zona traseului este relativ constant şi lin, cu depresiuni sau ridicări de cotă neînsemnate și o înclinaţie slabă 
spre albia râului Bîc. Creșterea cotei nivelului de-a lungul traseului conductei este de aproximativ 10 m de la 
Marea Baltică, dar unitățile de relief în conformitate cu clasificarea geomorfologică constituie lunci 
acumulative. După intersectarea cu râul Bîc traseul trece de-a lungul dealului și iese la teritoriul prevăzut 
pentru construcția complexului de lacuri. 

Suprafaţa de construcție a complexului de lacuri este situată în partea de mijloc a versantul drept al văii 
rîului Nistru, învecinat la vest de panta erozională a vaii. Din punct de vedere geomorfologic sectorul se referă 
la a patra terasă a albiei rîului Nistru. Suprafața terasei în limitele terenului studiat este în general dreaptă, slab 
deviată de pante de cel mult un grad. La limita sudică a versantului suprafață terenului ajunge la 2°, la cea 
nordică - 2,5°. După clasificarea geomorfologică terenul se referă la pantele acumulative denudaţionale 
alerîului Nistru. 

Gradul de modificări antropice ale reliefului în zona de proiectare este mare și include atât relief 
antropogen irigaţional - denudaţional acumulativ (puternic este modificată luncă rîului Bîc, având în vedere 
prezenţa balurilor contra inundațiilor, canale, bazine depoziționale ( ferme piscicole ), zone de luncă afînate 
etc. ), cît şi relief antropogen de carieră văluros (fostele cariere și halde de beton armat din s. Varnița ). 

Pe teritoriul cercetat sunt amplasate două zone – nucleu ale rețelei ecologice naționale. Acestea sunt (1) 
rezervorul Salaş, care se află în lunca Bîcului și este folosit ca o reproducere alimentară a fermei piscicole de 
bază Gura Bâcului și ( 2 ) rezervația peisagistică " pădure Gîrbovăţului. " Aceste obiecte ale rețelei ecologice 
naționale sunt îndepărtate de teritoriul proiectat la 1.45 km și 3,3 km, respectiv. 

Luând în consideraţiea diversitatea de habitate potențiale, ar trebui remarcat faptul că chiar în zona 
activității proiectului propus este semnificativ redus numărul de specii pe cale de dispariție din flora și fauna 
sălbatică, din cauza situării în vecinătatea a localităţilor, luncilor cultivate intens, prezenței terenurilor agricole 
și cooperativelor horticole, apropierii de autostradă, întreprinderilor industriale din s. Varnița. 

Pornind de la statia de pompare principală traseul proiectat al conductei de alimentare cu apă este parțial 
( de circa 300-350 m ), alături de traseul existent al gospodăriei piscicole Gura Bâcului. Mai departe traseul 
iese în spațiul dintre dambe între digurile contra inundațiilor pe rîul Bîc și zonelor inundabile ( aproximativ 
400 m). După aceasta, traseul se apropie de podul rutier peste râul Bîc pe traseul L470 mai la vale de pod la o 
distanță de 100 m. La ieșirea de pe malul drept al pistei centrează drumul de acces spre societatea horticole. 

În perspectiva impactului lor asupra mediului se prevăd unele alternativele de elaborare a proiectului în 
două direcţiuni : 

A. Numărul de lacuri amplasate pe terasă şi rolul lor în statutul ecologic și climatic al teritoriului: 
Alternativă A.1. Crearea unui lac săpat pe terasă. 
Alternativă A.2. Crearea pe terasa a complexului din 6 lacuri săpate. 
În cazul priorităţii de dezvoltare a irigaţiei pe teritoriu sectorului de terasă cercetat poate fi prevăzută 

alternativa creării unui lac sau a unui bazin de regularizare. 
În conformitate cu cerinţele normative volumul bazinului ar trebui să asigure o livrare neîntreruptă a apei 

pentru irigații timp de trei ore în cea mai secetoasă perioadă a anului. 
La irigarea a 21,5 hectare de terenuri adiacente volumul bazinului trebuie să constituie 216 m³, cu o 

adâncime de 2 m, pe o suprafata de 108 m². 
În acest caz, bazinul de regularizare ( sau lacul ) ar trebui să fie amplasat în mijlocul sectorului. Pentru a 

asigura alimentarea cu apă pentru irigații va fi necesară construirea unei rețele de irigații pe o lungime mai 
extinsă și corespunzător şi diametrul conductei. 

 



 

 

 
 Figură 1. Schema de încadrare în teritoriu 1:5000 

Crearea pe terasă a complexului de lacuri va asigura crearea unui microclimat optim în zonele aferente 
acestui teren pentru dezvoltarea normală a plantațiilor forestiere și creşterea culturilor agricole organice. În 
perspectivă, odată cu dezvoltarea gospodăriei bioorganice se prevede irigarea culturilor agricole și plantații 
multianuale. 

Pentru a abordarea acestor obiective ale proiectului este prevăzută alternativa de creare a unui sistem din 
șase lacuri săpate. 

Lacurile sunt amplasate uniform pe întreaga suprafață de la nord la sud, cu posibilităţi de scurgere a apei 
din bazinul superior în cel de jos. Volumul total al tuturor celor șase bazine este de 59,5 mii m³, cu o suprafață 
totală a oglinzii apei -. 4,74 ha. Un factor important în construirea sistemului de rezervoare este utilizarea de 
pămîntului din săpătură pentru crearea diguleţe pe teritoriile aferente. Având în vedere că diguleţele vor fi 
plantate cu arbori de pădure, în zonî va fi menținut microclimatul umed, răcoros, ceea ce pentru verile fierbinţi 
din Republica Moldova constituie un factor pozitiv pentru supraveţuirea în perspectivă a populaţiei vegetale 
și animale. 

În acest caz, irigarea în perspectivă s-ar putea realiza din orice rezervor, inclusiv utilizând o pompă mobilă 
și conducte portabile. În cazul amplasării câmpurilor irigate in apropierea rezervoarelor de apă, acest variant 
de livrare a apei pentru irigații, este cel mai economic şi eficient. 

B. Livrarea apei. 
Alternativa B.1 Livrarea apei din râul Nistru prin intermediul statiei de pompare existente. 
Alternativa B.2 Alimentare cu apă din lacul piscicol existent Salaş (gospodăria piscicolă Gura Bâcului) 
Alternativa B.3 Alimentarea cu apă din rîul Bîc. 
Alternativa B.4 Alimentarea cu apă din râului Nistru după construirea unei noi stații de pompare situată 

în apropierea gospodăriei bioorganice. 
După cum se vede din matricea de mai sus, toate alternativele cu privire la variantele de alimentare cu 

apă a terasei (B.1, B.2, B.3, B.4) pot susţine conceptul de organizare a gospodăriei bioorganice, deși cu diferită 
eficiență, astfel încât alternativele la B.2 și B.3 nu poate furniza apă de bună calitate pentru irigare. Mai mult 
ca atât, calculele hidrologice ne demonstrează că, fără aprovizionarea cu apă a terasei este imposibil de a realiza 
obiectivele proiectului - formarea condițiilor microclimatice și de microlandşaft. Prin urmare, toate cele patru 
( 4 ) alternative de aprovizionare cu apă sunt analizate în detaliu, pentru a identifica cea mai potrivită variantă, 
inclusiv în ceea ce privește cel mai mic impact negativ asupra mediului. 

Astfel, din cele patru alternativele avute în vedere numai una (B.1) merită o atenție în perspectivă. Această 
alternativă a însumat mai puține baluri și poate fi clasificată ca cea mai bună, inclusiv din punct de vedere 
ecologic. Celelalte trei alternative de alimentare cu apă a lacurilor terasei (B.2, B.3, B.4) pot fi respinse, 
inclusiv şi din cauza unui impact destul de negativ asupra mediului. 

Reeşind din aceasta alternativa A.2. + B.1, ce prevede aducţiunea apei prin conducta de presiune de la la 
stația de pompare existentă pe malul rîului Nistru și construcția unui complex de 6 lacuri pe terasă, vor fi 
revizuite în continuare pentru a minimiza / preveni impactul negativ și pentru elaborarea măsurilor de 
management și de monitoring al mediului laetapele de construcție și exploatare. 

Pentru aprecierea acţiunii asupra mediului înconjurător, tot complexul de lucrări de construcții- montaj a 
fost convenţional împărțit în trei blocuri mari, și anume: 

• Lucrări terasiere privind organizarea tranşeei conductei sub presiune, instalarea de conducte, puțuri, 
astuparea şantului. 



 

 

• Trecerea peste râul Bîc, întrarea asfaltată în cooperativ și activitatea în condiții de anevoioase pe pante 
abrupte. 

• Construcţia complexului de lacuri și a digurilor artificiale de protecţie pe terasă. 
Din matricea de mai sus acţiunilor identificate la etapa de construcție, urmează că intervențiile de proiect 

au un impact foarte neînsemnat, care se caracterizează ca local ( zonă limitată de efectuare a lucrărilor ), de 
scurtă durată ( limitat de durata de efectuare a lucrărilor ), și ușor de restabilit ( auto - recuperare ).  

   În etapa de exploatare principalele acţiuni potențial-negative sunt de așteptat de la : 
• funcționarea stației de pompare ( scoaterea apei ), dar această acţiune nu va depăși limită calculată de 

utilizare a apei. 
• accidente pe conducte care duc la formarea scurgerii apei și eroziunea solului. 
• revărsarea apei peste nivelurile admisibile în ultimul din rezervoarele cascadei în caz de o reducere 

semnificativă a capacităţii de scurgere a apei prin conducta de refulare ( sedimente, vegetație, moluște, etc. ), 
sau ca urmare a unor greşeli ale operatorului stației de pompare. 

• udarea excesivă a terenurilor irigate cu pepenieră, ceea ce duce la umplerea orizontului de sol cu apă pe 
terasă și la înmlăştinire. 

• infiltrarea apei prin partea de fund şi a taluzurilor rezervoarelor săpate. 
În etapa de exploatare principalele acţiuni pozitive pot fi așteptate la : 
• formarea landlaftului vizual mult mai atractiv ( lacuri, dealuri, vegetație densă )  
• îmbunătățirea microclimatului, cu zone umede, iluminate și cu umbră. 
• creșterea diversităţii elementelor de relief, și, prin urmare, creșterea numărului de biodiversităţi ( diferite 

grupuri de plante și animale care l-e însoțesc, apariția  vegetației acvatice în zonelor umede și faună asociată 
). 

• atragerea turiștilor și sporirea particularităţilor demonstrative ale sectorului cu formarea reliefului 
artificial pentru o agricultură ecologică și aplicarea practicii de protecţie a mediului. 

• dezvoltarea potențialului de irigare pentru organizarea pepinierei culturilor de fructe și de pădure. 
 

CONCLUZII 
Cercetările aprecierii acţiunii asupra mediului (AAM) realizat pentru " gospodăria agricolă bioorganică 

Gura Bâcului pe lîngă satul Varnița " ( 2013) și " Crearea unui sistem de lacuri în gospodăria bioorganica Gura 
Bîcului " ( 2014 ), se bazează pe principiile de desfășurare a agriculturii bioorganice. Beneficiarul SA " DAAC 
Hermes » a adoptat ca bază propunerile şi elaborările de proiect ale fermerului ecologist austriac Sepp Holzer 
și intenționează să creeze pe o suprafaţă de 27.9 hectare o gospodărie bioorganică demonstrativă pentru RM " 
Gura Bâcului ",  ce include amplasarea unei noi conducte de sub presiune de la stație de pompare existentă pe 
malul rîului Nistru și crearea unui complex de lacuri și a unor diguri artificial adiacente pe terasa superioară, 
pentru a crea o diversificare a microclimatului și a landşaftului. În perspectivă, pe terasa de sus va fi organizată 
o pepinieră de pomi fructiferi și de pădure. 
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