
 

  

 

 

  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

2 

 
  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului 

Răut și cartarea izvoarelor din raionul 

Dondușeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău 2020   



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

4 

Aceste studii a fost elaborate în cadrul proiectului Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările 

climatice cu accent pe bazinul râului Răut, implementat de AO „Centrul Național de Mediu”, susținut 

financiar de către Programul de granturi mici GEF, implementat de PNUD. 

Opiniile exprimate în această lucrare sunt cele ale autorului (autorilor) și nu angajează responsabilitatea 

Programului de Granturi Mici al GEF. 

Echipa de lucru Partea I: 

Autori: BEJAN Iurii, ANGHELUȚĂ Viorica, JECHIU Iradion. 

Editare și tehnoredactare: CULIGHIN Elena, LUPU Lucia 

Echipa de lucru Partea II: 

Autori: BEJENARU Gherman, DILAN Vitalie 

Editare și tehnoredactare: CULIGHIN Elena, LUPU Lucia 

 

Copii în parte sau în întregime ale acestui document pot fi efectuate în scop necomercial cu condiția 

menționării sursei. AO „Centrul Național de Mediu” își exprimă recunoștința anticipat pentru transmiterea 

detaliilor referitor la utilizarea acestor informații. 

 

 

©Centrul Național de Mediu, 2020. 

  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

5 

Cuprins 
Partea I. Studiul pe volumul de apă din bazinul rîului Răut ............................................................ 9 

Introducere ................................................................................................................................. 9 

Capitolul 1. Analiza factorilor scurgerii .........................................................................................11 

1.1. Relieful ........................................................................................................................................11 

1.2. Clima ...........................................................................................................................................14 

1.2.1. Temperatura .......................................................................................................................14 

1.2.2. Precipitațiile. .......................................................................................................................16 

1.3. Solurile. .......................................................................................................................................17 

1.4. Utilizarea terenurilor. .................................................................................................................17 

1.5. Impactul antropic. ......................................................................................................................18 

Capitolul 2. Rețeaua hidrografică. ................................................................................................21 

2.1. Râuri............................................................................................................................................21 

2.2. Lacuri de acumulare. ..................................................................................................................24 

Capitolul 3. Rețeaua de monitoring hidrometeorologic din bazinul r. Răut. ........................................26 

Capitolul 4. Evaluarea resurselor de apă cu o asigurare de 50%, 75 și 95% (an mediu, secetos și 

foarte secetos). ...........................................................................................................................28 

Capitolul 5. Prognoza scurgerii medii anuale prin prisma schimbărilor climatice. ...........................................32 

Capitolul 6. Corpuri de apă. .........................................................................................................38 

Concluzii: ....................................................................................................................................41 

Bibliografie. ................................................................................................................................42 

Partea II. Studiul zonei și cartarea izvoarelor din regiunea s. Rediul Mare .....................................45 

Capitolul 1. Identificarea metodologiei de lucru ...........................................................................45 

1.1 Descrierea zonei de studiu ..........................................................................................................45 

1.2. Descrierea metodologiei de lucru ..............................................................................................48 

Capitolul 2. Studiul diagnostic al zonei de studiu (regiunea s. Rediul Mare - raionul Dondușeni) ....60 

2.1. Cartarea izvoarelor din zona de studiu .......................................................................................60 

2.2. Cartarea terenurilor degradate în perimetrul raionului Dondușeni ...........................................63 

Capitolul 3. Identificarea terenurilor pretabile pentru extinderea peisajelor naturale ....................66 

3.1. Gradul de pretabilitate a terenurilor pentru împădurire în limitele raionului Dondușeni .........66 

3.2. Gradul de pretabilitate a terenurilor pentru înierbare (extinderea pășunilor) în limitele 

raionului Dondușeni ..........................................................................................................................70 

Concluzii .....................................................................................................................................74 

Bibliografie .................................................................................................................................75 

 



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

6 

  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

7 

 

 

 

 

  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

8 

 

  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

9 

Partea I. Studiul pe volumul de apă din bazinul rîului Răut 

Introducere 
Legea apelor Nr. 272 din 23.12.2011 conține noțiunea de resurse de apă – ape de suprafață, ape 

subterane și precipitații atmosferice căzute pe teritoriul Republicii Moldova [12]. În hidrologie 

resursele de apă reprezintă totalitatea apelor de suprafață și subterane, care sunt folosite sau pot fi 

folosite de către om [2].  

Resurselor de apă de suprafață le revine cca 90% din totalul resurselor de apă pe țară. Resursele de 

apă pot fi divizate în următoarele categorii [17]: 

Naturale – resursele de apă care se formează în condiții naturale și sunt dictate de factorii scurgerii 

anuale. 

Reale – resursele de apă, care real se formează în bazinele râurilor în rezultatul modificării resurselor 

naturale prin activitatea antropică, accentuând transformarea suprafeței bazinului de recepție, care 

modifică evaporarea și alți indicatori a condițiilor de formare a scurgerii. 

Ecologice (de protecție) – reprezintă resursele destinate pentru menținerea ecologiei râurilor și a 

terenurilor aferente (în special luncii). Ele nu pot fi utilizate în gospodărirea apelor, doar în 

gospodărirea acvatică, care nu este legată de captarea apei, de exemplu în hidroenergetică. 

Disponibile – resursele de apă disponibile pentru utilizare în gospodărirea apelor, care constituie 

diferența dintre resursele reale și cele ecologice. Ele sunt utilizate pentru consumul de apă (irigarea 

terenurilor, asigurarea comunală și industrială cu apă) precum și la folosirea apei (piscicultura, 

recrearea, etc.). 

În prezentul raport vor fi descrise și analizate resursele reale de apă, de rând cu factorii care dictează 

formarea și modificarea lor, precum și perspectivele evoluției lor în condițiile schimbărilor climatice.  

Ca regulă resursele de apă de suprafață se asociază cu scurgerea râurilor și în evaluarea lor se utilizează 

unități de volum, strat și coeficienți moduli. 

- Q, m3/s – debitul de apă – se calculează ca valoare medie pentru un interval de timp concret 

t (sau T) (zi, lună, sezon, an sau oricare alt interval de timp). Cel mai des se aplică debitele 

medii diurne, lunare și anuale, la fel debitele extreme (maxime și minime). 

- q, l/s×km2) – debitul specific (uneori modulul scurgerii, M) – cantitatea de apă care se scurge 

într-o unitate de timp de pe o unitate de suprafață a bazinului de recepție și se măsoară în 

l/(s×km2). Se calculează ca o medie pentru aceleași intervale de timp. 

- Y, mm – înălțimea stratului scurs (notată cu h) – cantitatea medie de apă, care se scurge de 

pe suprafața bazinului de recepție într-un interval de timp, și se exprimă în mm al stratului de 

apă repartizat uniform pe suprafață. Altfel zis – apa scursă într-un interval de timp repartizată 

uniform pe o suprafață echivalentă suprafeței bazinului de recepție. 

- W, km3, m3 – volumul scurgerii – cantitatea de apă scursă de pe un bazin de recepție într-o 

unitate de timp de calcul t (sau T). 
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Parametrii descriși deseori sunt identificați prin noțiunea scurgerea apei. Ei sunt interdependenți și pot 

fi calculați unul din altul. 

Tabelul 1.1. Coraportul dintre unitățile de exprimare a scurgerii 

 Q, m3/s q, l/(s×km2) Y, mm W, km3, 
m3 

Q, m3/s - 10-3qF 103YFt-1 Wt-1 
q, l/(s×km2) 103QF-1 - 10-6qt 103WF-1t-1 
Y, mm 10-3QF-1t 10-6qt - 10-3WF-1 
W, km3, m3 Qt 10-3qFt 103YF - 

Notă: Timpul t se măsoară în secunde. 

Resursele de apă se calculează pentru un an cu scurgere asigurată, sau cu o probabilitate anuală de 

depășire (P, %). Probabilitatea de 50% revine aproximativ unui an cu scurgere medie (depinde de 

asimetria curbei de asigurare), P75% descrie un an secetos și P95% - un an foarte secetos. 

Scurgerea nu poate fi descrisă și înțeleasă fără o analiză și sinteză a factorilor scurgerii, formați de 

grupul factorilor naturali și antropici. Din factorii naturali cei mai importanți sunt relieful, clima, solul 

și acoperirea terenurilor (landcover) iar din cei antropici – regularizarea scurgerii prin lacurile de 

acumulare, ponderea suprafețelor arabile și ponderea ariilor urbanizate. 

Rețeaua hidrografică, în special ce de albii, reprezintă arterele prin care volumele de apă colectate de 

pe suprafața bazinului de recepție și din acviferele subterane ajung în punctul de calcul. Cu cât rețeaua 

hidrografică este mai dezvoltată cu atât mai bogate sunt resursele de apă din teritoriul studiat. 

Datele și informațiile referitor la regimul hidrologic sunt măsurate și colectate la posturile hidrometrice 

contemporane, dar sunt utile și cele de la posturile deja închise. În baza prelucrării acestor date se 

evaluează resursele de apă. 

Cunoașterea resurselor de apă de suprafață dintr-un bazin al râului sunt foarte utile pentru planificarea 

diferitor activități, dar nu sunt complete fără o estimare a modificării lor pe viitor 
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Capitolul 1. Analiza factorilor scurgerii 
Bazinul râului Răut (afluent al fluviului Nistru) este situat în partea centrală și de nord a Republicii 

Moldova și face parte din Districtul Bazinului Hidrografic Nistru (fig. 1.1). Suprafața ocupată de bazin 

constituie 7777 km2. 

Figura 1.1 Bazinul r. Răut 

1.1. Relieful 
Bazinul râului Răut este situat pe câteva unități importante de relief [4] – Podișul Moldovei de Nord, 

Câmpia Cuboltei Inferioare, Dealurile Ciulucurilor, Podișul Bâcului de Nord, Podișul Nistrului, o mică 

parte din Podișul Bâcului de Est și Câmpia Nistrului Inferior (fig. 1.2). 

Bazinul are o orientație de la nord-vest spre sud-est, cu o lungime de cca 180 km, lățime medie de 41 

km, maximă 65 km (în partea centrală) [8]. Cumpenele de apă bine exprimate trec pe vârful dealurilor 

cu altitudinea de 230-380 m. Suprafața bazinului este de câmpie, puternic dezmembrată de vâlcele și 

ravene dense, care deseori au forma canionului. Partea superioară a bazinului, în limitele Câmpiei 

Moldovei de Nord, are altitudini de 150-250 m; cele mai mari a altitudini se observă în regiunea 

Codrilor, pe Dealurile Ciulucurilor, în bazinul afluentului Cula, unde ating cote de 250-397 m. 
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Figura 1.2 Unitățile principale de relief din bazinul r. Răut 

Bazinul r. Răut se caracterizează prin predominarea suprafețelor cuprinse între 120 și 220 m – 4841 

km2 (fig. 1.3). 

Figura 1.3 Histograma suprafețelor din bazinul r. Răut 
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Relieful influențează scurgere în special prin pantele versanților, care influențează viteza curgerii apei 

(fig. 4). Cu cât pantele vor fi mai abrupte – cu atât apa de pe acești versanți se scurge mai rapid, mai 

puțin timp are pentru infiltrare și evaporare și, pe final, mai multă apă ajunge în albiile râurilor. În 

bazinul Răutului predomină pantele cu suprafețele 2-5º – 3643 km2 sau 47% din suprafața bazinului 

râului (fig.1. 4, 1.5). Suprafețele practic orizontale (sub 2º) ocupă 20% din aria bazinului. Respectiv, 

pantele mari doar prin 33% din suprafața bazinului favorizează o scurgere rapidă. 

 

Figura 1.4 Ponderea pantelor versanților (%), în bazinul r. Răut 

 

Figura 1.5 Repartiția pantelor versanților (º), în bazinul r. Răut 
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Versanții cu pante abrupte sunt concentrați în partea inferioară a bazinului r. Răut (fig. 1.5). Partea 

superioară a bazinului este ocupată predominant de suprafețe cu o dezmembrare verticală mică a 

reliefului. Din punct de vedere al factorilor formării scurgerii – aceasta nu este un lucru favorabil, 

deoarece sporesc pierderile scurgerii la infiltrare și evaporare anume în partea superioară – regiunea 

bazinului, care de fapt și dictează regimul hidrologi al râului. 

La temelia bazinului se află roci nisipoase, nisipuri, cretă, marnă din perioada cretacică, acoperite cu 

un strat de roci calcaroase și lutoase de origine tortoniană. Cuvertura tortoniană este prezentată de 

argilele loessoidale și luturi. Solurile sunt cernoziom ce, în Codri – sure de pădure, podzolite [8]. 

Valea râului este în general slab șerpuitoare, în cursul superior, până la debușarea r. Răuțel – în formă 

de V latin, cu lățimea de 1,5-2,0 km, cu patul îngust (0,1-0,2 km) și versanți abrupți – 60-90 m înălțime; 

în cursul mediu ea este predominant în formă de ladă, cu lățimea de 5-10 km, cu versanți abrupți (100-

170 m) și foarte abrupți.  

De la or. Florești și până la s. Ștefănești ea este adânc sculptată în calcare și foarte puternic 

meandroasă. În val de or. Orhei valea se îngustează până la 1,5-3,0 km și devine în formă de V latin, cu 

versanți foarte abrupți (cca 100 m înălțime) și practic până la gura râului este extrem de șerpuitoare. 

În cursul superior și mediu al râului pe diferite sectoare cu lungimea până la 2 km se observă prima 

terasă cu lățimea de 0,3 – 1,5-2,4 km, cu treapta domoală, mai rar abruptă de 2-9 m înălțime și cu o 

suprafață netedă [8]. 

1.2. Clima 

1.2.1. Temperatura 
Din factorii meteoclimatici scurgerea este influențată cel mai puternic de temperatură și precipitații. 

În bilanțul de apă precipitațiile reprezintă aportul principal de apă în formarea scurgerii, iar de 

temperaturi depinde evaporația – care este un important component al pierderilor scurgerii. 

Monitoringul meteorologic în bazinul r. Răut se efectuează la stațiile meteorologice Bălți și Bravicea. 

Temperaturile medii anuale, datorită modificării climei, sunt în creștere (fig. 1.6). 

Figura 1.6 Tendința creșterii temperaturilor medii anuale (conform datelor SHS). 

Evaporația poate fi calculată prin ecuația propusă de Gopcenco E.D. și Loboda Natalia [18]. Ecuația 

empirică poate fi aplicată pentru teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova: 

�̅�𝑚 = 13,3 ∙ ∑ 𝑡�̅�
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unde 𝑡𝑚 - valoarea medie lunară multianuală a temperaturii aerului din perioada caldă a anului (lunile 

V-IX). Indicatorul �̅�𝑚  reprezintă evaporația în perioada caldă a anului, care ne interesează în mod 

deosebit ca factor al scurgerii. În perioada rece a anului ea poate fi neglijată, datorită valorilor foarte 

mici. 

Prin metoda regresiei s-a calculat evaporația pe teritoriul bazinul r. Răut (fig. 1.7) 

Repartizarea evaporației în bazin este în strictă dependență cu latitudinea geografică și relieful. 

Evaporația medie pentru perioada analizată constituie 940,3 mm, maximă – în cursul inferior – 999,7 

mm și minimă – 879,6 m în partea de nord a bazinului.  

De menționat că, evaporația este în strictă dependență de temperaturi, iar ultimele fiind în tendință 

de creștere dictează o sporire a evaporației din 1961 până în prezent (tab. 1.1). 

Figura 1.7 Evaporația calculată în bazinul r. Răut (mm) pentru intervalul de timp 1986-2015 

 

Tabelul 1.1. Valorile evaporației din perioada 1961-2015 

Perioada 1961-1990 1971-2000 1981-2010 1986-2015 

Evaporația 871,5 875,8 917,3 940,3 

Creșterea evaporației inevitabil condiționează sporirea pierderilor scurgerii prin evaporarea de pe 

suprafața bazinului.  
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1.2.2. Precipitațiile. 
Precipitațiile atmosferice reprezintă o importantă sursă de alimentare a râurilor și un factor important 

al scurgerii în bazinul r. Răut. Precipitațiile medii anuale pentru perioada 1986-2015 s-au modelat prin 

interpolarea Spline (fig. 1.8).  

Cantitatea medie anuală în bazinul r. Răut a precipitațiilor constituie 513,2 mm. Cantitatea maximă de 

precipitații medii cade în podișurile din sud-vestul bazinului și constituie 602,9 mm iar minimă – în 

Câmpia Cuboltei Inferioare, unde se atestă 480,5 mm. Stația meteorologică Bălți aici înregistrează în 

mediu pentru aceiași perioadă – 509 mm, iar Bravicea – 566 mm. 

 

Figura 1.8 Precipitațiile calculate în bazinul r. Răut (mm) pentru intervalul de timp 1986-2015 

Cantitatea maximă de precipitații medii lunare revin lunilor de vară (fig. 1.9). 

Figura 1.9 Repartizarea precipitațiilor medii lunare la stațiile meteorologice din bazinul r. Răut – Bălți 
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1.3. Solurile. 
Din punct de vedere al factorilor scurgerii prezintă interes textura solului de care depinde viteza 

infiltrării. Bazinul râului Răut este acoperit de diferite tipuri de sol [7], din care predomină cele cu o 

textură densă, greu permeabile (tab. 1.2, fig. 1.10). Aceste soluri favorizează o creștere a scurgerii de 

suprafață prin capacitatea redusă de infiltrare. 

Tabelul 1.2. Distribuirea suprafețelor cu diferită textură a solului în bazinul r. Răut 

Textura solurilor Aria, km2 Ponderea, % 

Nisipo-lutoase și nisipoase 41 0.6 

Argiloase mediu și fine 159 2.2 

Luto-nisipoase 193 2.7 

Lutoase 754 10.5 

Luto-argiloase și argilo-lutoase 6024 84.0 

 

Figura 1.10 Textura solului în bazinul r. Răut (spațiile albe indică lipsa de date) 

1.4. Utilizarea terenurilor. 
Bazinul r. Răut se caracterizează printr-o valorificare înaltă a terenurilor (fig. 1.11). Gama largă de 

utilizare a terenurilor [10] a fost unificată în câteva categorii principale de suprafețe, care influențează 
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scurgerea. Suprafețele naturale, sau aproape cu caracter natural sunt grupate în păduri, vii, livezi și 

parcele cu culturi agricole multianuale. Suprafețele cu culturi anuale, în majoritatea cazurilor sunt 

terenuri arabile și culturi prășitoare. Localitățile au o pondere mare a suprafețelor impermeabile și 

condiționează o scurgere rapidă. 

Figura 1.11 Utilizarea terenurilor în bazinul r. Răut 

1.5. Impactul antropic. 
Impactul antropic poate fi analizat prin prisma lacurilor de acumulare, agriculturii (prin terenurile 

arabile) și suprafețelor urbanizate (localități și construcții) [1].  

Crearea lacurilor artificiale se realizează în scopul utilizării resurselor de apă în diverse activități de 

gospodărire, regularizare a viiturilor și apelor mari, precum și pentru satisfacerea altor necesități. 

Rezultatul acestor activități este o inundare a unei părți din suprafața văii râului. Apariția noilor 

suprafețe inundate modifică bilanțul de apă al uscatului pe contul evaporării suplimentare. În final, 

valoarea scurgerii anuale proporțional scade. 

Terenurile arabile existente influențează slab variația normei scurgerii naturale a râurilor. 

Terenurile urbanizate în general sporesc scurgerea medie anuală de pe suprafețele sale. 
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Rezultatele cercetărilor recente [1] denotă că scurgerea medie anuală din bazinul r. Răut este 

diminuată prin impactul total antropic cu cca 12,5% (fig. 1.12, tab. 1.3). 

Figura 1.12 Modificarea scurgerii medii sub impactul factorului antropic pe teritoriul Republicii 

Moldova 
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Tabelul 1.3. Rezultatele determinării coeficienților comuni ai impactului antropic pentru 
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А1 Podișul de Silvostepă al 
Moldovei de Nord 

3329 0,88 0,94 1,16 0,98 -2 

А2 Podișul de Silvostepă al 
Nistrului 

3535 0,93 0,94 1,12 0,99 -1 

В1 Câmpia de Stepă a 
Cuboltei Inferioare 

2014 0,80 0,94 1,16 0,90 -10 

В2 Dealurile de Stepă ale 
Ciulucurilor 

1713 0,74 0,94 1,1 0,78 -22 

D2 Podișul Silvic al Codrilor 
de Nord 

1131 0,80 0,95 1,14 0,89 -11 

D3 Podișul Codrilor de Est 1904 0,67 0,95 1,23 0,85 -15 

G1 Câmpia de Stepă a 
Nistrului Inferior 

2594 0,64 0,94 1,15 0,73 -27 
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Capitolul 2. Rețeaua hidrografică. 

2.1. Râuri. 
Legea apelor [12] spune explicit că ”Rețea hidrografică este totalitatea cursurilor de apă (permanente, 

intermitente și efemere) și a lacurilor (naturale și antropice) de pe un anumit teritoriu”. În prezenta 

lucrare nu sunt analizate cursurile de apă efemere, deoarece ele nu sunt identificate încă ca set de date 

spațiale. 

Elementul principal al rețelei hidrografice este râul. Pe acest subiect legea apelor spune – ” Râu – curs 

de apă permanent sau intermitent, care se alimentează din precipitații atmosferice și ape subterane și 

care curge prin albia formată de acesta,  

Figura 2.1 Rețeaua de râuri din bazinul Răutului 

având o lungime mai mare de 10 km și o suprafață a bazinului de recepție mai mare de 50 km2.”  

Râul (îndeosebi în aval, la gura de vărsare) reprezintă ultimul și cel mai important element al rețelei 

hidrografice prin care pot fi evaluate resursele de apă din bazinul dat. Rețeaua râurilor (conform 

definiției din Legea Apelor) din bazinul Răutului este prezentată în fig. 2.1. 
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În bazinul r. Răut, în prezent există 75 râuri permanente și intermitente.  

Distribuirea râurilor după lungimea sa este prezentată în tab. 2.1: 

Tabelul 2.1. Lungimea râuriloe din bazinul râului Răut 

Lungimea râului Numărul de râuri 

Peste 100 km 3 

50-99 4 

25-49 10 

10-24 58 

 

Evident cele mai numeroase sunt râurile scurte – 58 râuri au lungimi cuprinse între 10-24 km. Râurile 

cu lungimi peste 100 km sunt Răut – 281,6, Cubolta – 109, 8km și Căinar – 109,8km. 

Râurile care au lungimi între 50 și 99 km sunt: Ciulucul de Mijloc – 65,5, Ciulucul Mare – 62,5, Cula – 

58,4 și Copăceanca – 50,7. 

Artera principală – r. Răut are o lungime de 281,6 km până la confluența cu fl. Nistru (această valoare 

se contrazice cu datele din literatură [8] – 286 km, datorită unei precizii mai înalte de măsurare). De 

menționat că lungimea râului a fost calculată prin aplicarea sistemelor geoinfomaționale: s-a vectorizat 

linia axei albiei râului de pe ortoimagini al Republicii Moldova [9]. Digitizarea s-a realizat la scara sub 

1:1000, ceia ce reprezintă o suficientă precizie de identificare a cursurilor de apă.  

Profilul longitudinal al Răutului este tipic pentru un râu de câmpie, cu pante abrupte în amonte și 

uniform domoale pe restul lungimii sale (fig. 2.2).  

Căderea râului constituie 213 m. Panta medie a râului este 0,76‰. În primii 10 km de la izvor panta 

are 6,25‰. Pe parcursul segmentului de la 10 km până la 50 km distanță de la izvor panta constituie 

1,21‰ și în continuare, până la gura de vărsare – 0,44‰. 

Figura 2.2 Profilul longitudinal al r. Răut 

Tradițional se consideră că r. Răut își are începutul din câteva izvoare din partea de vest a satului Rediul 

Mare la altitudinea 180 m [8], dar până la confluența sa cu primul afluent de stânga Răutul are 4,6 km 

lungime, iar afluentul fără nume – 5,6 km, deci este cu 1 km mai lung și artera principală a bazinului 

are 282,6 km. Altitudinea izvorului râului Răut a fost măsurată utilizând modelul numeric al teritoriului 
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[11] și constituie 225 m. Râul Răut debușează în fl. Nistru la 12 m altitudine, la o distanță 4 km aval de 

barajul lacului de acumulare Dubăsari. 

Meandrarea (șerpuirea râului) se caracterizează prin coeficientul de meandrare, care reprezintă 

raportul dintre lungimea albiei râului (sau segmentului de râu) către lungimea pe linie dreaptă dintre 

capetele sectorului măsurat (sau râului). Sinuozitatea r. Răut Km=1,72. Dar pe parcursul a două sectoare 

– între or. Florești și s. Domulgeni și între or. Orhei și s. Ustia – râul traversează masive de roci 

calcaroase, relativ greu erodabile și coeficientul de meandrare aici este Km=1,92 și 1,99 respectiv. 

Caracterul permanent sau intermitent al râului, deseori variază de-a lungul cursului de apă și poate fi 

identificat din fig. 13, unde este prezentată rețeaua hidrografică din bazinul r. Răut.  

Rețeaua hidrografică din bazinul r. Răut este constituită din 5425 km lungime a cursurilor de apă 

(permanente – 1358 km și intermitente – 4067 km).  

Rețeaua hidrografică se descrie prin densitatea sa, care reprezintă raportul sumei lungimii tuturor 

cursurilor de apă către suprafața bazinului râului. Densitatea rețelei hidrografice din bazinul r. Răut 

constituie 0,7 km/km2 (0,17 km/km2 – cursuri de apă permanente și 0,52 km/km2 – cursuri de apă 

intermitente). Rezultatele analizei distribuirii densității rețelei hidrografice sunt prezentate în tab. 2.2. 

Tabelul 2.2. Principalii parametri a rețelei hidrografice din bazinul r. Răut 
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Răut - Bălți 1071 84 268 599 867 0.25 0.56 0.81 

Răut - Floresti 3390 126 564 1993 2557 0.17 0.59 0.75 

Răut - Căzănești 4406 191 799 2485 3285 0.18 0.56 0.75 

Răut - Orhei 7073 227 1235 3869 5104 0.17 0.55 0.72 

Răut - Jeloboc 7197 238 1260 3908 5167 0.18 0.54 0.72 

Răut - total 7777 282 1358 4067 5425 0.17 0.52 0.70 

De menționat că, densitatea rețelei hidrografice din bazinul r. Răut scade de la nord-vest spre sud est, 

practic de-a lungul râului Răut (tab. 6, fig. 2.3). Această legitate se explică prin modificarea spațială a 

principalelor componente a bilanțului de apă: în aceiași direcție scade cantitatea medie de precipitații 

anuale și crește evaporația. Micșorarea numărului de afluenți, respectiv și aportul scurgerii laterale – 

a apei aduse de afluenți, scade în aceiași direcție. 

Din multiplele clasificări a rețelei hidrografică o atenție deosebită merită organizarea lor în funcție de 

ordinul atribuit. Clasificarea propusă în 1952 de Strahler, se bazează pe numărul Strahler, care este 

folosit pentru a demonstra complexitatea numerelor de ramificație. Râurile fără afluenți sunt de 

ordinul I, râurilor, care au cel puțin un afluent de ordinul I – li se va atribui ordinul II, râurilor care au 

cel puțin un afluent de ordinul II – li se va atribui ordinul III, ș.a.m.d. Clasificările ordinelor variază de la 

ordinul I până la ordinul XII. Apele de cap, de exemplu, aparțin ordinului I, în timp ce fluviul Amazon, 

de exemplu aparține ordinului XII [6]. Avantajul acestei clasificări constă în crearea unei imagini corecte 
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despre ramificarea rețelei hidrografice a râului. Cu cât este mai mare ordinul – cu atât este mai 

dezvoltată rețeaua hidrografică a râului analizat. 

Râul Răut, în acord cu clasificarea Strahler este de ordinul VII. Ordinul dat i se atribuie râului după 

confluența lui cu r. Ciulucul Mare, care este de ordinul VI.  

2.2. Lacuri de acumulare. 
Lacuri de acumulare, în acord cu legea apelor [12], – corpuri de apă artificiale, care constituie o rezervă 

de apă, cu o posibilă utilizare în diferite scopuri, cu un volum de apă, la nivel normal de retenție, de 

peste un milion m3. În sens mai larg lacurile de acumulare reprezintă un bazin acvatic, creat pentru 

acumularea și utilizarea ulterioară a apei, precum și pentru regularizarea scurgeri. De aici derivă 

iazurile, heleșteiele, ș.a.  

În acord cu [8], (fig.2.4), în bazinul râului Răut existau (la anul publicării datelor) 21 lacuri de acumulare 

cu un volum util peste 1 mil. m3 (Anexa 1). Spre regret aceste date pot fi numite doar date istorice, 

deoarece nu mai corespund realității, iar alte investigații sistematizate nu s-au mai realizat din anii 

2000 încoace. În prezent Agenția Apele Moldovei elaborează Sistemul Informațional Automatizat 

Cadastrul de Stat al Apelor, în care vor fi stocate datele despre construcțiile hidrotehnice și lacurile de 

acumulare. 

În prezent, din prelucrarea ortoimaginilor este știut că în bazinul r. Răut există 4324 de lacuri de 

acumulare de diferite tipuri, suprafață totală la nivelul normal de retenție a cărora constituie 91,5 km2. 

De menționat că volumul de apă real stocat 

Figura 2.3 Rețeaua hidrografică din bazinul r. Răut 
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în ele nu este cunoscut și nu se știe câte din ele sunt golite sau abandonate, sau colmatate... 

 

Figura 2.4 Lacurile de acumulare ale Republicii Moldova [8] 
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Capitolul 3. Rețeaua de monitoring hidrometeorologic din bazinul r. Răut. 
Monitoringul hidrometeorologic în bazinul r. Răut se realizează la 2 stații meteorologice – Bălți și 

Bravicea și la 5 posturi hidrometrice – Bălți (Răut), Jeloboc (Răut), Cubolta (Cubolta), Căinar (Sevirova), 

Telenești (Ciulucul Mic) (fig. 2.1). De menționat, că pentru modelarea spațială a unor valori în prezenta 

lucrare au fost utilizate și informațiile colectate de la posturile meteorologice și hidrometrice din 

bazinele aferente Răutului, precum și de la posturile hidrometrice închise (tab. 3.1, fig. 3.1).  

Figura 3.1 Bazinul r. Răut. Amplasarea punctelor de monitoring hidrometeorologic funcționale și 

închise 
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Tabelul 3.1 

Durata monitoringului hidrologic în bazinul râului Răut [8, 15] 

Nr. Râul Postul Anul deschiderii 
postului 

Anul 
închiderii 
postului 

Durata 
observațiilor, ani 

1 Răut Bălți 1940 prezent 80 

2 Răut Florești 1928 1962 34 

3 Răut Căzănești 1945 1980 35 

4 Răut Orhei 1923 1957 34 

5 Răut Jeloboc 1945 prezent 75 

6 Răuțel Răuțel 1968 1983 15 

7 Cubolta Cubolta 1965 prezent 55 

8 Căinar Sevirova 1940 prezent 80 

9 Cartofleanca  Cotova 1961 1983 22 

10 Camenca Gvozdova 1962 1980 18 

11 Pohoarna Domulgeni 1958 1974 16 

12 Ciulucul Mic Telenești 1945 prezent 75 

13 Cula Hulboaca 1968 1980 12 

 

Bazinul r. Răut din punct de vedere hidrologic este suficient de bine monitorizat. Densitatea posturilor 

hidrometeorologice contemporane constituie 1 post la 1555,4 km2 din bazinele de recepție. Dacă vom 

raporta aceste cifre la densitatea rețelei de monitoring hidrologic din alte țări ale lumii [16] ne vom 

convinge că bazinul r. Răut ocupă o poziție intermediară conform acestui criteriu (tab. 3.2).  

Densitatea rețelei de monitoring hidrologic în bazinul r. Răut satisface multe cerințe în evaluarea 

resurselor de apă, dar pentru calculul bilanțului de apă, calculul viiturilor pluviale rapide și alcătuirea 

sintezelor hidrologice regionale este nevoie de un număr mai mare de posturi în bazin. 

Tabelul 3.2. Densitatea rețelelor de monitoring hidrologic în diferite state ale lumii 

Țara Numărul de 
posturi 

Suprafața 
teritoriului, km2 

Suprafața bazinului de recepție 
care-i revine unui post hidrometric 

Rusia 2991 17075400 5709 

Australia 2100 7686850 3660 

Marea Britanie 1395 244820 175 

SUA 8400 9363000 1115 

Germania 3000 357021 119 

Japonia 5632 377835 67 

Franța 2700 547030 203 

Brazilia 5000 8511970 1702 

Canada 2703 9976140 3691 

Bielorusia 136 207600 1526 

Țările UE 16000 4300000 270 

Bazinul Răut prezent 5 7777 1555 

Bazinul Răut total 13 7777 598 
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Capitolul 4. Evaluarea resurselor de apă cu o asigurare de 50%, 75 și 95% (an 
mediu, secetos și foarte secetos). 
Resursele de apă ale râului Răut pot fi analizate și calculate relativ ușor. Aceasta se impune datorită 

prezenței în cursul inferior a postului hidrometric Jeloboc (fig. 3.1), cu o suprafață a bazinului de 

recepție de 7100 km2 [8]. Astfel spațiul nestudiat instrumental constituie doar 677 km2 din cursul 

inferior. Diferența suprafețelor de recepție este sub 10% deci informația colectată și prelucrată de la 

postul hidrometric Jeloboc poate fi extrapolată pe tot bazinul de recepție. 

Datele colectate la postul hidrometeorologic Jeloboc pentru perioada de observații 1958-2015 și 

publicate în edițiile de sinteză ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat sunt prezentate în tab. 4.1. 

Tabelul 4.1. Scurgerea medie multianuală (1958-2015) a râului Răut la postul hidrometric Jeloboc 

Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

9,88 1,39 43,9 312 

 

Extrapolarea datelor din tab.9 pentru tot bazinul r. Răut sunt prezentate în tab. 4.2. 

Tabelul 4.2.  Scurgerea medie multianuală (1958-2015) a râului Răut 

Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

10,83 1,39 43,9 341 

 

De menționat că absolut firesc debitul specific și stratul scurgerii practic nu s-au modificat, doar debitul 

mediu multianual și volumul mediu multianual al scurgerii au crescut odată cu creșterea dimensiunilor 

suprafeței de recepție. 

Cifrele prezentate nu descriu scurgerea asigurată, adică resursele de apă a unui an cu scurgere medie 

(P=50%), secetos (P=75%) și foarte secetos (P=95%).  

Metoda empirică. 

Curba empirică de asigurare a debitelor r. Răut la postul hidrometric Jeloboc este prezentată în fig. 4.1. 
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Figura 4.1 Curba empirică de asigurare a stratului scurgerii r. Răut la postul Jeloboc 

În fig. 4.1, valorile K reprezintă coeficientul modul al debitelor medii multianuale (K=Qan/Qmed), adică 

raportul dintre debitul mediu din anul dat către debitul mediu multianual iar P% probabilitatea (sau 

asigurarea) manifestării valorilor. În acord cu funcția exponențială care descrie această curbă y = 

2.3057e-0.02x, cu un grad înalt de autocorelare R2=0,96, se va calcula scurgerea cu diferită asigurare 

(tab. 4.3): 

Tabelul 4.3. Scurgerea r. Răut calculată pentru diferite asigurări prin metoda empirică 

P, % K Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

P50% 0.848 4.78 0.62 37.20 151 

P75% 0.514 2.90 0.37 22.56 92 

P95% 0.344 1.94 0.25 15.13 61 

 

Metoda analitică. 

Se calculează parametrii statistici ai șirului de date după recomandările actului normativ în vigoare [5] 

și se construiește curba de asigurare a stratului scurgerii, mm. 

- Debitul mediu multianual, Q (m3/s) – 10,83; 

- Coeficientul de variație, Cv – 0.56; 

- Coeficientul de asimetrie; Cs – 1,02; 

- Cs/Cv = 1,8. 

De menționat că raportul Cs/Cv pentru debitele medii multianuale pe tot teritoriul Republicii Moldova 

se consideră 2,0 [5]. 

Se calculează ordonatele curbei gama repartizării (curba de asigurare Krițkii-Menkel) din Cv cunoscut 

și raportul Cs/Cv [20] (tab. 4.4). 

Tabelul 4.4.  Scurgerea r. Răut calculată pentru diferite asigurări prin metoda analitică 

P, % K Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

P50% 0,918 5,18 0,67 40,26 163 

P75% 0,634 3,58 0,46 27,81 113 

P95% 0,342 1,93 0,25 15,00 61 

 

Considerăm că valorile calculate prin metoda empirică pot servi ca bază pentru evaluarea resurselor 

de apă din bazinul r. Răut (tab. 4.3). Rezultatele obținute sunt confirmate și de ultimele cercetări 

realizate în domeniul resurselor de apă [1]. 

Valoarea medie multianuală (în cazul nostru K=1) nu coincide cu KP50% datorită asimetriei în distribuirea 

valorilor scurgerii (0,848 în cazul curbei empirice și 0,918 în cazul curbei analitice). Dacă distribuirea ar 

fi simetrică mediana ar fi coincis cu valoarea medie. Asimetria curbei se descrie prin moda și mediana 

șirului de date (tab. 4.5). De asemenea aceasta vizual se poate observa din fig. 16, unde probabilitatea 

50% de pe curbă este sub valoarea K=1, adică media aritmetică. 
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Tabelul 4.5. Mediana, moda și media șirului de date 

 
Y, mm K 

Mediana 41.50 0.95 

Moda 26.0 0.59 

Media 43.9 1.00 

Pentru o înțelegere a analizei statistice prin curbele de repartizare a probabilităților (asigurării) 

prezentăm o scurtă analiză generală a lor 

Curbele de repartizare a probabilităților au trei ordonate, care prezintă interes nemijlocit în calculele 

hidrologice (fig. 4.2). Ordonata centrală trece prin valoarea medie aritmetică a șirului sau centrul 

repartizării, ordonata mediană – prin valoarea, care corespunde asigurării 50% a scurgerii, ordonata 

modală – prin valoarea maximă a curbei de repartizare. La curbele simetrice cu un vârf toate 

ordonatele coincid și formează axa de simetrie. La curbele asimetrice de repartizare aceste ordonate 

nu coincid, iar gradul de asimetrie se indică prin raza de asimetrie. 

   

 

Figura 4.2. Curbă asimetrică de repartizare a probabilităților 

Parametrii curbei simetrice de repartizare sunt valoarea medie aritmetică (Q0) și devierea medie 

pătrată (sau eroarea standard) (𝜎𝑄). Pentru compararea variabilității șirurilor scurgerii, devierea medie 

pătrată se exprimă în unități relative, ca regulă în părți din 
𝜎𝑄

𝑄0
⁄ . Această deviere medie pătrată 

relativă se numește coeficient de variație (Cv). 

Valoarea coeficientului Cv poate fi determinată prin metoda momentelor sau plauzibilității maxime. 

Este necesar de ținut cont de posibila eroare sistematică în evaluarea coeficientului Cv, care crește la 

prezența unui coeficient considerabil al autocorelației membrilor șirului. 

Esența metodei momentelor constă în faptul că, parametrii curbei de repartizare se exprimă prin 

valorile momentelor repartizării empirice cu corecții la lichidarea devierii. De menționat că aici o 

influență mare o au membrii extremi ai șirului. 

Esența metodei plauzibilității maxime constă în faptul, că cea mai posibilă valoare a parametrului 

necunoscut se consideră aceia, la care funcția plauzibilității atinge valoarea maximă posibilă. Aici o mai 

mare influență o au membrii șirului, cărora le corespunde o valoare mai mare a șirului. Această 

proprietate se manifestă deosebit la repartizările asimetrice. 

1 – ordonata centrală, 2 – ordonata mediană, 3 – ordonata 
modală 
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Asimetria repartizării caracterizează al treilea moment central, care exprimat în unități relative se 

numește coeficient de asimetrie (Cs). 

Astfel, pentru a determina valoarea scurgerii cu asigurarea de calcul, este necesar de calculat următorii 

parametri: 

- asigurarea empirică a fiecărui membru al șirului P% (adică probabilitatea depășirii debitului 

dat de apă); 

- valoarea medie a șirului Q0; 

- coeficientul de variație Cv; 

- coeficientul de asimetrie Cs. 

Valorile P% și Q0 permit construirea curbei empirice de asigurare, iar valorile Q0, Cv și Cs – potrivirea 

unei curbe analitice de asigurare. 

Din teoria probabilității reiese că, probabilitatea repetării unui anumit debit de apă Q este egală cu 

raportul numărului de cazuri de manifestare a acestui debit (m) la numărul lor total din șirul de 

observații (n): 

P=[m⁄(n+1)]∙100, % (2) 
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Capitolul 5. Prognoza scurgerii medii anuale prin prisma schimbărilor climatice. 
Prognoza scurgerii sau resurselor de apă de suprafață se realizează în baza ecuației generale a 

bilanțului de apă [19]: 

𝑌 = 𝑋 − 𝐸, (3) 

unde 𝑌 – scurgerea medie, mm; 𝑋 – precipitațiile anuale; 𝐸 – evaporația anuală. 

Aplicând modelul bilanțului de apă, constituit doar din factorii climatici se va calcula scurgerea 

climatică [3]: 

𝑌𝑐𝑙 = 𝑋 − 𝐸𝑚 {1 + [
𝐸𝑚

𝑋
]
𝑛

}
−
1

𝑛

. (4) 

Aici 𝑋 și 𝐸𝑚 – valorile contemporane ale precipitațiilor anuale și ale evaporației maxime posibile, mm; 

𝜀2  – coeficient care reprezintă în aspect relativ schimbările evaporației maxime posibile la 1°C de 

creștere a temperaturii anuale a aerului și egal, în acord cu [18], cu 0,04; n – parametru, egal cu 3. 

Ecuația bilanțului de apă pentru prognoza scurgerii medii anuale, în funcție de indicatorii climatici 

principali, se reprezintă astfel: 

𝑌𝑝𝑟 = (𝑋 ∓ ∆𝑋) − 𝐸𝑚(1 + 𝜀2∆𝑡) {1 + [
𝐸𝑚(1+𝜀2∆𝑡)

(𝑋∓∆𝑋)
]
𝑛

}
−
1

𝑛

, (5) 

unde 𝑌𝑝𝑟  – valoarea de prognoză a scurgerii medii anuale, mm; ∆𝑋  şi ∆𝑡  – schimbările medii 

pronosticate ale sumei anuale de precipitații și temperaturii aerului; 

Între scurgerea climatică și scurgerea medie anuală există o corelare strânsă, care a fost analizată și 

descrisă în literatura de specialitate [1, 3, 14]. 

Ultimele studii care analizează tendințele schimbărilor climatice pe teritoriul Republicii Moldova au 

fost realizate publicate în studiul monografic [14] unde temperaturile și precipitațiile au fost evaluate 

de către PhD, Lilia Țaranu, iar resursele de apă – PhD, Gherman Bejenaru.  

Variația temperaturilor și precipitațiilor în acord cu scenariile schimbărilor climatice sunt prezentate în 

tab. 5.1 și 5.2. 

Datele prezentate în tab. 5.1 și 5.2.și modelele scurgerii climatice din fig. 18 au servit ca suport pentru 

calculul scurgerii climatice pentru perioadele indicate în raport cu perioada de referință 1986-2005. În 

baza lor s-a modelat scurgerea climatică pentru teritoriul țării. În prezenta lucrarea din aceste modele 

a fost decupat bazinul r. Răut pentru analiza resurselor de apă din bazin în funcție de schimbările 

climatice. 
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Tabelul 5.1. Modificările temperaturilor medii anuale și sezoniere a aerului în raport cu perioada de 

referință 1986-2005, conform scenariilor RCP8.5, RCP4.5, și RCP2.6 (Representative Concentration 

Pathways) pentru intervalele de timp 2035, 2065 și 2100, calculate 
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Tabelul 5.2. Modificările precipitațiilor medii anuale și sezoniere în raport cu perioada de referință 

1986-2005, conform scenariilor RCP8.5, RCP4.5, și RCP2.6 (Representative Concentration Pathways) 

pentru intervalele de timp 2035, 2065 și 2100, calculate pe zone 
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Figura 5.1 Resursele climatice de apă ale Republicii Moldova   
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Rezultatele evaluării scurgerii climatice din bazinul râului Răut sunt prezentate în tab. 5.3. 

Tabelul 5.3. Evaluarea scurgerii climatice în bazinul r. Răut, calculată conform scenariilor RCP8.5, 

RCP4.5, și RCP2.6 (Representative Concentration Pathways) pentru intervalele de timp 2035, 2065 și 

2100 

2035 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 5.86 0.75 45.6 185 

RCP6.5 5.55 0.71 43.2 175 

RCP2.6 6.15 0.79 47.8 194 

2065 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 6.03 0.78 46.9 190 

RCP6.5 5.41 0.70 42.1 171 

RCP2.6 6.03 0.78 46.9 190 

2100 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 2.76 0.35 21.5 87 

RCP6.5 5.68 0.73 44.2 179 

RCP2.6 6.31 0.81 49.0 199 

 

În urma aplicării coeficientului de proporționalitate 0,72 [1] (anexa 4.4), în tab. 5.4 se prezintă valorile 

scurgerii naturale în bazinul r. Răut. 

Tabelul 5.4. Evaluarea scurgerii naturale în bazinul r. Răut, calculată conform scenariilor RCP8.5, 

RCP4.5, și RCP2.6 (Representative Concentration Pathways) pentru intervalele de timp 2035, 2065 și 

2100 

2035 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 4.22 0.54 32.8 133 

RCP6.5 4.00 0.51 31.1 126 

RCP2.6 4.43 0.57 34.4 140 

2065 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 4.34 0.56 33.8 137 

RCP6.5 3.89 0.50 30.3 123 

RCP2.6 4.34 0.56 33.8 137 

2100 
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Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 1.99 0.26 15.5 63 

RCP6.5 4.09 0.53 31.8 129 

RCP2.6 4.54 0.58 35.3 143 

 

 

 

 

 

 

 

După aplicarea coeficientului impactului antropic, analizat în [1] și descris în cap. 1.5 putem evalua 

resursele reale de apă a bazinului r. Răut (tab.5.5). 

Tabelul 5.5. Evaluarea scurgerii reale în bazinul r. Răut, calculată conform scenariilor RCP8.5, RCP4.5, 

și RCP2.6 (Representative Concentration Pathways) pentru intervalele de timp 2035, 2065 și 2100 

2035 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 3.69 0.47 28.7 116 

RCP6.5 3.50 0.45 27.2 110 

RCP2.6 3.88 0.50 30.1 122 

2065 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 3.80 0.49 29.6 120 

RCP6.5 3.41 0.44 26.5 107 

RCP2.6 3.80 0.49 29.6 120 

2100 

Scenariul Q, m3/s q, l/s*km2 Y, mm W, mil m3 

RCP8.5 1.74 0.22 13.5 55 

RCP6.5 3.58 0.46 27.9 113 

RCP2.6 3.97 0.51 30.9 125 
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Capitolul 6. Corpuri de apă. 
Un subiect destul de puțin studiat în Republica Moldova îl reprezintă corpurile de apă, chiar dacă și 

există metodologii de delimitare a lor publicate în cadrul legal. Ba chiar mai mult singura sursă 

bibliografică în care se întâlnesc unele caracteristici ale corpurilor de apă din districtul respectiv este 

Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru [13]. În document sintagma ”corp de 

apă” se întâlnește de 152 ori. Dar... Nu putem găsi o listă a lor, un tabel cu denumirile lor și caracteristici 

cantitative și calitative.  

Ok. În bazinul r. Răut sunt 74 corpuri de apă de suprafață de tip râu și 17 corpuri de apă de tip lac... 

Informația vagă despre aceste aceste corpuri este prezentată în tabelele din anexe – pe care le 

reproducem în lucrarea dată. Analiza și concluziile acestor nu ne încumetăm să o realizăm în lucrarea 

dată, care până la acest capitol a fost științific argumentată. 

De menționat, că la prezent se lucrează asupra noului plan de gestionare a Districtului Bazinului 

Hidrografic Nistru, finanțat de GEF, unde lucrurile sunt foarte clar și bine structurate pe segmentul dat. 

Spre regret datele noi nu pot fi publicate până la aprobarea planului dat. 

 

Figura 6.1 Corpurile de apă de suprafață de tip râu din bazinul r. Răut prezentate ca segmente din 

bazinele de recepție a lor 



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

39 

Figura 6.2 Corpurile de apă de suprafață de tip râu din bazinul r. Răut 

Figura 6.3 Calitatea apelor de suprafață în corpurile de apă de tip râu din bazinul r. Răut 

 

 



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

40 

 

 

Figura 6.4 Indicele de naturalitate a corpurilor de apă din bazinul r. Răut 
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Concluzii: 
1. Factorii determinativi de formare a scurgerii în bazinul r. Răut sunt climatici, din care rolul 

principal revine precipitațiilor și evaporației; 

2. Impactul antropic considerabil diminuează scurgerea, până la 12,5%; 

3. În bazinul r. Răut există 75 râuri permanente și intermitente; 

4. Rețeaua hidrografică din bazinul r. Răut este constituită din 5425 km lungime a cursurilor de 

apă (permanente – 1358 km și intermitente – 4067 km). Densitatea medie a rețelei hidrografice din 

bazin constituie 0,7 km/km2, care scade de la nord-vest spre sud est, practic de-a lungul râului Răut; 

5. Lacurile de acumulare (ca parte componentă a rețelei hidrografice) necesită o inventariere și 

evaluare contemporană, datele disponibile fiind învechite; 

6. În bazinul râului sunt acumulate suficiente date instrumentale de monitoring hidrologic pentru 

a realiza o evaluare calitativă a resurselor de apă; 

7. Volumul scurgerii medii anuale constituie 312 mil. m3/an; 

8. Volumul scurgerii anuale reale cu o probabilitate de depășire anuală (asigurare) P=50% (an 

mediu) constituie 151 mil. m3/an; 

9. Volumul scurgerii anuale reale cu o probabilitate de depășire anuală (asigurare) P=75% 

(secetos, cu ape mici) constituie 92 mil. m3/an; 

10. Volumul scurgerii anuale reale cu o probabilitate de depășire anuală (asigurare) P=95% (foarte 

secetos, cu ape foarte mici) constituie 61 mil. m3/an; 

11. Resursele de apă reale evaluate în funcție scenariile schimbărilor climatice variază: 

a. De la 116 până la 122 mil. m3/an pentru anul 2035; 

b. De la 107 până la 120 mil. m3/an pentru anul 2065; 

c. De la 55 până la 125 mil. m3/an pentru anul 2065; 

12. Este nevoie de revăzut totalmente analiza corpurilor de apă din bazinul r. Răut 
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Partea II. Studiul zonei și cartarea izvoarelor din regiunea s. Rediul Mare 

Capitolul 1. Identificarea metodologiei de lucru 

1.1 Descrierea zonei de studiu 
Raionul Dondușeni se evidențiază printr-o poziție relativ favorabilă, fiind amplasat la intersecția unor 

căi importante de transport. În primul rând, este vorba de căi rutiere de importanță internaționale, 

cum ar fi drumurile R12, R8 și R9, dar și a căii ferate Bălți-Ocnița (cu o ramificație spre or. Cupcini). 

Raionul se învecinează în partea de nord cu raionul Ocnița, în partea de vest – cu raionul Edineț, în 

partea de sud – cu raionul Râșcani, în partea de sud-est – cu raionul Soroca, iar în partea de est – cu 

fluviul Nistru (fig. 1.1). 

Raionul Dondușeni este amplasat în partea de nord-est al Republicii Moldova, având ieșire pe un sector 

de 4,5 km pe malul drept al râului Nistru și, respectiv, la frontiera cu Ucraina (fig. 1.2). Din punct de 

vedere fizico-geografic raionul este amplasat la intersecția a 2 unități naturale – Podișul Moldovei de 

Nord (jumătatea nordică a raionului) și Câmpia Bălților (jumătatea sudică). În limitele raionului 

Dondușeni se află izvorul r. Răut, la 1,6 km nord de localitatea Rediul Mare. 

În raion există 246 de lacuri și iazuri, dintre care 240 sunt în proprietate publică și 4 în proprietate 

privată. Din numărul total de bazine acvatice aflate în proprietate publică, 131 au fost date în arendă 

cu scop piscicol și general. 

Pe teritoriul raionului curg: râul Nistru (pe o lungime de 4,5 km), râul Căinari (pe o lungime de 15 km), 

râul Cubolta (pe o lungime de 10 km) și râul Răut (pe o lungime de – 26 km). 

În raion există 102 fântâni arteziene, dintre care permanent se exploatează – 21, celelalte 81 sonde nu 

se exploatează din lipsă de necesitate. Apa se utilizează în scopuri de producere și menajere; utilizarea 

apei potabile în scopuri tehnice nu se efectuează. 

Lungimea totală a rețelelor de apeducte în 17 localități este 76,8 km, dintre care în stare funcțională 

sunt 60 km. Lungimea rețelelor de canalizare este de 33,4 km, dintre care 20 km sunt în stare de 

funcțională. 

Vegetația forestieră din cadrul raionului Dondușeni cuprinde 5320,91 ha, dintre care 68,6% se află în 

gestiunea Agenției „Moldsilva”. 
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Figura 1.13. Poziția economico-geografică a raionului Dondușeni   
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Figura 1.14. Poziția fizico-geografică a raionului Dondușeni  
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1.2. Descrierea metodologiei de lucru 
Studiul își propune cartarea izvoarelor în perimetrul raionului Dondușeni, precum și identificarea 

terenurilor degradate (afectate cu alunecări de teren și ravene) din cadrul aceluiași areal de referință. 

Pentru cartarea izvoarelor, în calitate de bază topografică vor fi utilizate – hărțile topografice la scara 1 

: 25 000 și 1 : 50 000. În scopul analizei în dinamică privind evoluția numărului de izvoare au fost utilizate 

hărți topografice din diferiți ani de referință: harta topografică la scara 1 : 25 000, întocmită în anii 1968-

1970 (fig. 1.3) și harta topografică la scara 1 : 50 000, întocmită în anul 2013 (fig. 1.4). 

Figura 1.15. Un sector de hartă 1 : 25 000 

La cartarea terenurilor degradate (alunecărilor de teren și a ravenelor) au fost utilizate harta topografică 

la scara 1 : 50 000, întocmită în anul 2013 (fig. 1.4), ortofotoplanurile, disponibile pe geoportal.md, 

precum și aplicația Google Earth. 

Figura 1.16. Un sector de hartă 1 : 50 000 

Pentru identificarea terenurilor pretabile pentru împădurire (și înierbare) au fost utilizate un set 

predefinit (elaborat anterior de către autorii studiului) de materiale cartografice: harta solurilor (1 : 200 

000) (fig. 1.5), harta utilizării / acoperirii terenurilor (1 : 200 000) (fig. 1.6), harta precipitațiilor 

atmosferice (fig. 1.7), harta treptelor de relief (fig. 1.8) și harta pantei versanților (fig. 1.9). 
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Figura 1.17. Gradul de erodare a solurilor 
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Figura 1.18. Harta utilizării terenurilor   
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Figura 1.19. Harta precipitațiilor atmosferice 
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Figura 1.20. Harta treptelor de relief 
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Figura 1.21. Harta pantei versanților 

  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

54 

Pentru cartarea izvoarelor s-au utilizat hărțile topografice la scara 1 : 25 000, întocmită în anii 1968-1970 

(fig. 1.10) și harta topografică la scara 1 : 50 000, întocmită în anul 2013 (fig. 1.11). Procesul de 

identificarea a izvoarelor pe hărțile topografice este redat în figurile 1.10 și 1.11. Izvoarele identificate 

sunt redate mai jos prin poansoane roz (harta din 1968-1970) și roșii (harta din 2013). 

Figura 1.22. Identificarea izvoarelor pe harta topografică scara 1 : 25 000 

Figura 1.23. Identificarea izvoarelor pe harta topografică scara 1 : 50 000 
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Figura 1.24. Alunecare de teren cartografiată în baza ortofotoplanurilor   
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Figura 1.25. Ravenă cartografiată în baza ortofotoplanurilor  



Evaluarea resurselor de apă din bazinul râului Răut și cartarea izvoarelor din raionul Dondușeni 

57 

Figura 1.26. Vizualizarea alunecării de pe Google Earth 

Figura 1.27. Vizualizarea ravenei de pe Google Earth 
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Figura 1.28. Vizualizarea alunecării din profil (3D) în Google Earth 

Figura 1.29. Identificarea în teren a alunecării 
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Figura 1.30. Identificarea în teren a ravenei, viziune în profil 

Figura 1.31. Identificarea în teren a ravenei, viziune transversală 

Cartarea terenurilor cu alunecare a fost abordată prin corelația dintre alunecările de teren proaspete și 

lipsa vegetației – terenuri denudate. La baza identificării formelor de degradare din zona de studiu a stat 

corelația dintre harta topografică plus imaginea din ortofotoplan și morfologia formei de degradare. Atât 

eroziunea produsă de apă, cât și deplasările de teren, cu toate formele lor, au în plan imagini distincte 

față de terenul existent din jur.  
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Capitolul 2. Studiul diagnostic al zonei de studiu (regiunea s. Rediul Mare - 

raionul Dondușeni) 

2.1. Cartarea izvoarelor din zona de studiu 
În baza analizei hărții topografice cu scara 1 : 25 000, editată în anii 1968-1970 au fost identificate și 

cartate 259 de izvoare (fig. 2.1). Din imagine se observă că cea mai mare densitate de izvoare se 

înregistrează în partea central-vestică a raionului, în zona din care izvorăște și râul Răut – com. Scăieni 

(27 de izvoare), Baraboi (20), Dondușeni (19), Țaul (19), Târnova (19) și Frasin (17). În partea de nord a 

raionului, în zona de unde izvorăște râului Cubolta, un număr mare de izvoare se atestă în comuna 

Cernoleuca (23). Cel mai mic număr de izvoare se înregistrează de asemenea în bazinul râului Cubolta, 

în perimetrul comunelor Pivniceni (0), Elizavetovca (2), Horodiște (3), Corbu (7) și Plop (8). În bazinul 

râului Căinari, în extremitatea de est a raionului, cel mai mare număr de izvoare se atestă în comunele 

Crișcăuți (17) și Sudarca (16). 

La analiza hărții topografice cu scara 1 : 50 000, editată în anul 2013 au fost identificate și cartate numai 

116 de izvoare (fig. 2.2), adică de 2,2 ori mai puțin. Astfel, în 6 comune nu s-a identificat nici un izvor 

(Arionești, Briceni, Sudarca, Horodiște, Teleșeuca și Elizavetovca). În unele dintre acestea s-a atestat o 

reducere foarte semnificativă. De exemplu, în com. Sudarca – de la 16 izvoare la 0, în Arionești – de la 

10 la 0, etc. Astfel, cele mai mari diminuări s-au înregistrat în bazinul râului Căinari – de la 59 de izvoare 

la numai 1 izvor (în com. Crișcăuți). Un număr relativ constant s-a menținut în bazinul râului Răut – 96 

de izvoare în 1970 la 52 de izvoare. Respectiv, aceeași situație înregistrăm și în bazinul râului Cubolta, 

unde numărul de izvoare s-a diminuat de la 104 în 1970 la 63 în anul 2013. La nivel de comune, un număr 

relativ înalt de izvoare s-a menținut în Țaul (de la 19 la 21), Scăieni (de la 27 la 15), Târnova (de la 19 la 

14), s. Dondușeni (de la 19 la 14). 
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Figura 2.5. Izvoare identificate în baza hărții topografice 1 : 25 000 din anii 1968-1970 
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Figura 2.6. Izvoare identificate în baza hărții topografice 1 : 50 000, editată în anul 2013   
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2.2. Cartarea terenurilor degradate în perimetrul raionului Dondușeni  
La 1 ianuarie 2018 suprafața totală a raionului constituia 64412,48 ha, inclusiv 52475,48 ha sau 81% - 

terenurile agricole, dintre care: 38285,42 ha (72,96 %) - terenurile arabile, 5891,75 ha (11,23%) – 

plantațiile multianuale, 8076,36 ha (15,75%) – fânețe și pășuni, 222,02 ha (0,42 %) – pârloagă. După 

modul de utilizare a terenurilor, raionul Dondușeni deține printre primele locuri pe republică după 

ponderea terenurilor agricole (dar și celor arabile) în suprafața totală. Modul intens de utilizare agricolă 

a teritoriului s-a răsfrâns asupra ponderii terenurilor degradate. Astfel, conform raportului 

Inspectoratului privind Protecția Mediului Dondușeni, pe teritoriul raionului la data de 01.01.2019 

suprafața râpelor era de 42,06 ha; suprafața terenurilor afectate de alunecări era de 534,67 ha, terenuri 

agricole slab  erodate -14471 ha; mediu erodate – 532 ha și puternic erodate – 2630 ha (tab. 2.1). 

Tabelul 2.1.  

Suprafața terenurilor deteriorate și erodate în raionul Dondușeni, ha (la 01.01.2019) 

Nr. Primăria Suprafața terenurilor agricole erodate, 
ha 

Suprafața 
râpelor, ha 

Suprafața alunecărilor de 
teren, ha 

slab mediu puternic 

1. Arioneşti 750 423 173 13,66 17,73 

2. Baraboi 1371 633 95 5,08 134,01 

3. Briceni 432 179 55 0,84 10,13 

4. Cernoleuca 752 298 82 0,59 42,68 

5. Corbu 395 232 242 0,54 30,45 

6. Climăuţi 440 227 187 0,68 31,45 

7. Crişcăuţi 453 185 103 2,58 10,94 

8. or.Donduşeni 72 - - - - 

9. s. Donduşeni 555 262 102 0,26 26,32 

10. Elizavetovca 359 35 58 0,31 20,3 

11. Frasin 1217 365 139 1,98 18,58 

12. Horodişte 729 156 38 0,46 0,44 

13. Moşana 638 250 257 4,25 1,17 

14. Pocrovca 243 96 28 1,65 7,83 

15. Plop 755 287 131 0,51 26,79 

16. Pivniceni 397 34 28 0,35 - 

17. Rediul-Mare 367 54 88 0,41 9,96 

18. Scăieni 852 302 349 5,04 116,31 

19. Sudarca 833 358 129 0,44 0,16 

20. Teleşeuca 420 153 56 - 1,12 

21. Tîrnova 1365 365 107 1,46 24,64 

22.. Ţaul 1076 432 183 0,97 3,66 

 Total 14471 5326 2630 42,06 534,67 

Cartarea terenurilor degradate (cele ocupate cu alunecări de teren și ravene) s-a efectuat în baza hărții 

topografice 1 : 50 000 (anul 2013), ortofotoplanurilor și a aplicației Google Earth. În rezultatul prelucrării 

materialelor cartografice menționate, în perimetrul raionului Dondușeni au fost identificate 80 de 

alunecări de teren, ce ocupă o suprafața totală de 593,6 ha. Astfel, se obține o diferență de plus 58,9 ha, 

care se explică prin precizia mai înaltă a cartării efectuate, dar și lipsa unor inventarieri funciare recente 

la nivel de comune. Mărimea medie a alunecărilor de teren este de 7,4 ha, variind de la 0,5 ha până la 

37,5 ha. Cele mai multe alunecări de teren se înregistrează în partea de sud a raionului (fig. 2.3), la 

contactul între regiunea de podiș și câmpie, acolo unde există denivelări importante de relief. Cele mai 

afectate sunt comunele Baraboi și Scăieni, unde se află aproape jumătate din toate terenurile cu 

alunecări de teren. Practic nu există alunecări de teren în or. Dondușeni, comunele Pivniceni, Sudarca, 

Horodiște, Arionești și Rediul Mare. 

Suprafața afectată de ravene, la nivel de raion, este de 42 ha. După acest indicatori raionul se află pe 

unele din ultimele locuri la nivel de republică. Au fost identificate 95 de ravene, cu o lungime totala de 

12632,3 m. Lungimea medie a unei ravene este de 132,9 m, variind de la 61,4 m până la 404,8 m. Cele 

mai afectate de procese liniare sunt comunele Scăieni, Baraboi, Sudarca și Plop (fig. 2.4). 
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Figura 2.7. Inventarul cu alunecări de teren 
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 Figura 2.8. Inventarul cu ravene 
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Capitolul 3. Identificarea terenurilor pretabile pentru extinderea peisajelor naturale 

3.1. Gradul de pretabilitate a terenurilor pentru împădurire în limitele 
raionului Dondușeni 
Realizarea acestui obiectiv s-a rezumat la identificarea arealelor ce pot fi împădurite și înierbare, dar și 

celor care pot fi reîmpădurite (reconstrucția ecologică) sau declarate ca zone umede. 

În scopul identificării acestor areale, au fost utilizate un set de date geospațiale, care pot fi grupate în 

două categorii: 

1. variabile care prezintă gradul de degradare a terenului și a solului: eroziunea, utilizarea terenului / 

acoperirea terenului și panta; 

2. variabile care favorizează reușita reîmpăduririi sau înierbării: tipul solului și precipitațiile. 

Pentru combinarea diferitelor atribute și selectarea arealelor favorabile pentru (re-) împădurire, a fost 

utilizată Tehnica "SMART" (Simple Multi-Attribute Rating Technique) - selectarea și clasarea atributelor 

în funcție de importanța acestora (Cruz-Bello G.M., Sotelo-Ruiz E.D., 2013). Figura 3.1 prezintă o schemă 

a datelor de intrare utilizate și metodologia aplicată. 

Figura 3.2. Schema datelor de intrare și metodologia aplicată pentru identificarea zonelor pretabile 

pentru (re-) împădurire și/sau înierbare 

Pentru fiecare dintre datele (straturile) utilizate s-a creat o bază de date. Folosind o abordare bazată pe 

clasificarea directă ponderată (Goodwin și Wright, 2000), pentru fiecare atribut, s-a introdus valoarea 

ratei de pretabilitate pentru (re-) împădurire de la 1 (pretabilitate foarte scăzută) la 5 (pretabilitate 

foarte mare). 

1. Harta utilizării/acoperirii terenului, conform metodologiei Corine Land Covery, generată din imaginile 

satelitare Landsat. Harta utilizării terenurilor permite identificarea următoarelor categorii de terenuri: 

arabil, pășuni, terenuri cu vii și livezi (plantații multianuale), a corpurilor de apă, a pădurilor etc. Au fost 

definite următoarele clase pentru împădurire: 

A. Pretabilitate foarte scăzută: corpuri de apă, pășuni și așezări (valoarea 1). Aceste terenuri practic nu pot 

fi transferate dintr-o categorie în alta: pășunile sunt situate predominant în zonele inundabile cu exces 

de umiditate, iar localitățile și corpurile de apă nu pot fi împădurite; 

B. Pretabilitate scăzută (nu a fost identificată); 

C. Pretabilitate moderată: terenurile arabile (valoarea 3). Terenurile arabile ocupă 59,4% din cadrul 

raionului. 1/3 din aceste terenuri sunt afectate de un anumit grad de eroziune. 
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D. Pretabilitate ridicată (nu a fost identificată); 

E. Pretabilitate foarte ridicată: livezile (valoarea 5). Aceste categorii de utilizare a terenurilor au primit 

valoarea cea mai mare, deoarece plantațiile, în majoritatea cazurilor, sunt degradate, acoperind pante 

cu un grad ridicat de eroziune. Pădurile, de asemenea, sunt atribuite cu valoare maximă pentru a 

menține aceste suprafețe în calcul. 

Terenurile care sunt degradate pot fi împădurite (Legea nr.1041-XIV din 15.06.2000 privind ameliorarea 

prin împădurirea terenurilor degradate, Codul forestier, art.54, Ch. X). Conform Codului Funciar (1998), 

terenurile agricole nu pot fi utilizate în alte scopuri dacă au o bonitate mai mare de 60 de puncte. În 

prezent, aproximativ 40% din suprafața totală a terenurilor agricole are un anumit nivel de eroziune 

(Cadastrul funciar al Republicii Moldova, 2019). În consecință, aceste terenuri sunt supuse Legii privind 

ameliorarea prin împădurire (legea nr.1041 din 15.06.2000 privind împădurirea terenurilor degradate, 

codul forestier, art.54, cap. X) și ar putea fi transferate în Fondul de rezervă pentru a fi împădurite prin 

hotărâre a Guvernului. 

2. Harta eroziunii solului a fost obținută în baza hărții solului (scara 1: 200 000) și au fost definite 

următoarele clase, ținând cont de obiectivul de împădurire a terenurilor cu grad ridicat de eroziune și de 

cele afectate de alunecări de teren: 

A. Pretabilitate foarte scăzută: sol nedegradat (valoarea 1); 

B. Pretabilitate scăzută: sol ușor erodat (valoarea 2); 

C. Pretabilitate moderată: sol moderat erodat (valoarea 3); 

D. Pretabilitate înaltă: sol puternic erodat (valoarea 4); 

E. Pretabilitate foarte mare: solul afectat de alunecări de teren (valoarea 5). 

3. Harta tipurilor de sol a fost obținută în baza hărții solului (scara 1: 200 000) și au fost definite 

următoarele clase, luând în considerare compoziția mecanică a solului (textură) și influența sa asupra 

gradului de infiltrare a apei, astfel condiția favorabilă a solului pentru succesul împăduririi: 

A. Pretabilitate foarte scăzută: soluri sărate cu umiditate excesivă: solonceacuri, sol aluvionar salin, etc. 

(valoarea 1); 

B. Pretabilitate scăzută: soluri cu umiditate excesivă; soluri aluvionare tipice; terenuri xerofitice: cernoziom 

tipic cu conținut scăzut de humus, cernoziom carbonat, sol de calcar, etc. (valoarea 2); 

C. Pretabilitate moderată: soluri cu textura argiloasă și lutoasă, favorabile pădurilor, dar care suferă din 

cauza insuficienții de umiditate: cernoziom tipic cu conținut moderat de humus (valoarea 3); 

D. Pretabilitate înaltă: soluri brune și cenușii de pădure erodate (valoarea 4); 

E. Pretabilitate foarte mare: soluri brune și cenușii de pădure (valoarea 5). 

4. Harta pantei versanților a fost obținută în baza modelului numeric al terenului (de 35 m). Având în 

vedere că panta influențează direct infiltrarea apei, viteza și gradul de dezvoltare a eroziunii, au fost 

definite următoarele clase: 

A. Pretabilitate foarte scăzută: panta mai mică de 2 °, terenuri neerodate (valoarea 1); 

B. Pretabilitate scăzută: pantă între 2 ° și 6 °, teren ușor înclinat, slab predispus la eroziune (valoarea 2); 

C. Pretabilitate moderată: pantă între 6 ° și 10 °, pante înclinate, moderat sensibile la eroziune (valoarea 

3); 

D. Pretabilitate înaltă: pantă între 10 ° și 15 °, pante înclinate, predispuse la eroziune (valoarea 4); 

E. Pretabilitate foarte înaltă: panta mai mare de 15 °, pante foarte înclinate, foarte susceptibile la eroziune 

(valoarea 5). 
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5. Harta precipitațiilor medii anuale (în mm / an) a fost generată de o regresie rezultată din înregistrările 

de precipitații ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat legate de anumiți factori, precum altitudinea, 

latitudinea geografică și longitudinea (x, y, z). Pădurile se dezvoltă normal, în condiții naturale, pe 

suprafețe cu precipitații mai mari de 550-600 mm / an (în funcție de tipul de pădure). În general, cu cât 

precipitațiile sunt mai mari, cu atât mai bine. Au fost definite următoarele clase: 

A. Pretabilitate foarte scăzută mai mică de <500 mm / an (valoarea 1); 

B. Pretabilitate scăzută: 500-550 mm / an (valoarea 2); 

C. Pretabilitate moderată: 550-600 mm / an (valoarea 3); 

D. Pretabilitate mare: 600-650 mm / an (valoarea 4); 

E. Pretabilitate foarte mare: mai mare de 650 mm / an (valoarea 5). 

A fost realizată o bază de date pentru fiecare strat și toate au fost integrate și analizate prin metoda 

agregării ponderate în software-ul ArcGIS, iar valorile (de la 1 la 5) au fost atribuite după gradul de 

pretabilitate la împădurire, așa cum este descris mai sus, pentru fiecare atribut. 

De asemenea, a fost utilizată tehnică SMART simplificată pentru clasificarea influenței fiecărei variabile 

(tab. 3.1). Fiecare tip de date de intrare (precipitații, utilizarea terenurilor, declivitate, nivel de degradare 

a solului și tipul de sol) a fost clasificat pe baza gradului de pretabilitate pentru împădurire. Fiecare 

poligon a primit o valoare de la 1 până la 5. De exemplu, solurile brune de pădure neerodate au valoare 

5, solonceacurile – 1. Clasificarea a fost făcută manual. În tabelul de atribute a fost adăugată o nouă 

coloană (de tip float). Coloana cu valoarea inițială (codul tip de sol sau utilizarea terenului) a fost 

clasificată cu valoarea finală. Fiecare tip de sol a fost selectat manual (prin evidențiere) și, cu ajutorul 

câmpului Field Calculator, i se atribuie valoarea respectivă (de la 1 la 5). După ce a fost atribuită valoarea 

pentru toate cele 5 tipuri de date de intrare, datele inițiale (coloane) au fost eliminate pentru reducerea 

dimensiunii fișierului (shp-file). Într-o coloană nouă creată (de tip float) toate cele 5 valori (coloane) au 

fost sumate, pasul a fost făcut și cu ajutorul Field Calculator. Coloana obținută a primit valori de la 5 

până la 25. Valorile obținute au fost împărțite la 5 (numărul de variabile utilizate) și clasificate, respectiv, 

în următoarele: 5 (pretabilitate foarte scăzută), 6-10 (pretabilitate scăzută), 11-15 (pretabilitate 

moderată), 16-20 (pretabilitate înaltă) și 21-25 (pretabilitate foarte înaltă). 

Tabelul 3.1. Atributele și ponderile lor identificate prin analiza factorială 

Atributele Ponderea Ponderea normalizată (%) 

Eroziunea solului 59 14.8 

Utilizarea / acoperirea terenului 86 21.6 

Tipul de sol 94 23.5 

Panta 79 19.7 

Cantitatea de precipitații 82 20.4 

 

Aplicând acest algoritm am obținut harta pretabilității terenurilor din cadrul raionului Dondușeni pentru 

împădurire (fig. 3.2). Observăm, că majoritatea teritoriului are o pretabilitate medie. Aceasta se explică 

prin predominarea solurilor foarte fertile, pante puțini înclinate, altitudini nu prea mari, iar în partea de 

sud a raionului se înregistrează și un deficit de umiditate. Terenuri cu pretabilitate foarte înaltă se 

întâlnesc numai în cadrul comunei Crișcăuți. Terenuri cu pretabilitate înaltă se întâlnesc în sectoarele 

unde altitudinea reliefului depășește 250 m – în comunele Cernoleuca, Plopi, Rediul Mare, Țaul, 

Horodiște și Arionești. 
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Figura 3.3. Pretabilitatea terenurilor pentru împădurire   
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3.2. Gradul de pretabilitate a terenurilor pentru înierbare (extinderea 
pășunilor) în limitele raionului Dondușeni 
În scopul identificării arealelor pretabile pentru extinderea pășunilor din cadrul raionului Dondușeni a 

fost utilizată aceiași tehnică (modelul SMART) (fig. 3.1), cu unele corecții. 

Harta utilizării / acoperirii terenului, conform metodologiei Corine Land Covery, generată din imaginile 

satelitare Landsat. Aceasta permite identificarea următoarelor categorii de terenuri: arabil, pășuni, 

terenuri cu vii și livezi (plantații multianuale), a corpurilor de apă, a pădurilor etc. Pentru pășuni au fost 

definite următoarele clase (tab. 3.2): 

Tabelul 3.2. Categorii ecologice separate funcție de utilizare a terenului 

Categorii de utilizare Denumirea Apreciere 

Intravilan Foarte scăzut 1 

Ape Foarte scăzut 1 

Arabil Moderat 3 

Vii și livezi Foarte ridicată 5 

Păduri Moderat 3 

Pășuni Foarte ridicată 5 

 

A. Pretabilitate foarte scăzută: corpuri de apă și așezări (valoarea 1). Aceste terenuri practic nu pot fi 

transferate dintr-o categorie în alta. Localitățile și corpurile de apă nu pot fi înierbate; 

B. Pretabilitate scăzută (nu a fost identificată); 

C. Pretabilitate moderată: terenurile arabile și pădurile (valoarea 3). 

D. Pretabilitate ridicată (nu a fost identificată); 

E. Pretabilitate foarte ridicată: plantații multianuale (valoarea 5). Aceste categorii de utilizare a terenurilor 

au primit valoarea cea mai mare, deoarece plantațiile perene, în majoritatea cazurilor, sunt degradate, 

acoperind pante cu un grad ridicat de eroziune. Pășunile, de asemenea, sunt atribuite cu valoare maximă 

pentru a menține aceste suprafețe în calcul. 

Harta tipurilor de sol a fost obținută în baza hărții solurilor (scara 1: 200 000) și au fost definite 

următoarele clase, luând în considerare influența sa asupra gradului de infiltrare a apei, condiția 

favorabilă a solului pentru succesul înierbării (tab. 3.3). 

Tabelul 3.3. Categorii ecologice separate funcție de tipul și subtipul de sol 

Tipul Subtipul Apreciere Explicație 

Cernoziom argiloluvial 4 S-au format în condițiile pădurilor de stejar cu 
înveliș de ierburi bine dezvoltat care contactează cu 
stepele mezofite. 

carbonatic 5 Condiții preponderent de stepă xerofită. 

levigat 5 Se formează în condițiile stepelor mezofite al zonei 
de silvostepă. 

tipic moderat 
humifer 

5 Condiții de stepă, uneori cu pâlcuri de stejar. Slab 
humifere se întâlnesc sub stepele xerofite cu 
comunități de negară și păiuș. Moderat humifere se 
formează sub stepele xerofite și mezofite cu pâlcuri 
de stejar pufos. 

tipic slab humifer 5 

salinizat 5 Aceste caractere se evidențiază la nivel de gen. 

solonetizat 5 

solonetizat-
salinizat 

5 
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Tipul Subtipul Apreciere Explicație 

vertic 4 Condiții de stepă, pe roci argiloase. 

cu alunecări de 
teren 

4 

Mocirlă solonetizat-
salinizat 

1 Exces local de umiditate, sol mlăștinos, procesele 
pedogenetice au caracter anaerob. 

Rendzină carbonatică 3 Se formează pe calcare și marne, sub influenta 
asociațiilor ierboase de stepă, dar și de pădure. 

Sol aluvial hidric 2 Condiții preponderent subacvatice. Ocupă cele mai 
joase porțiuni ale luncilor.  Vegetație naturală 
hidrofilă – papură, stuf, rogoz. 

hidric solonetizat 2 

hidric salinizat 2 

hidric salinizat 
solonetizat 

2 

stratificat 5 Sunt cele mai tinere, prezentând depozite de 
aluviuni slab solificate.  

vertic 5 În luncile râurilor, pe sedimente argiloase.  
Vegetație palustră sau hidrofilă. 

solonetizat 5 Aceste caractere se evidențiază la nivel de gen. 

solonetizat 
salinizat 

5 

salinizat 5 

tipic 5 Ocupă cele mai bine drenate teritorii ale lunilor. 
Vegetație zonală de stepă sau de pădure. Pot fi 
salinizate, solonetizate. 

tipic solonetizat 
salinizat 

5 

tipic salinizat 5 

tipic solonetizat 5 

Sol cenușiu albic 2 S-au format sub păduri în majoritate carpinete-
quarcete, pe roci luto-nisipoase, la altitudini 
predominante de 220-350m. 

cu alunecări de 
teren 

3 

molic 3 Se dezvoltă în condițiile pădurilor de stejar cu 
înveliș ierbos dezvoltat. 

tipic 2 S-au format sub pădurile de foioase – carpinete, 
quarcete cu diferite amestecuri. tipic cu alunecări 

de teren 
3 

Sol brun levigat 1 Ocupă cele mai înalte coline, formându-se sub 
păduri de gorunete-făgete la altitudini de 300-430 
m. 

tipic 1 S-au format sub păduri de făgete-gorunete, la 
altitudini de 280-300 m. cu alunecări de 

teren 
2 

Sol cernoziomoid  4 Se formează în condiții de stepă și silvostepă pe 
terenurile unde periodic sau permanent persistă un 
surplus de umezeală. 

salinizat 4 

solonetizat 4 

solonetizat 
salinizat 

4 

vertic 4 

Sol deluvial molic 5 Se formează în văi și la baza versanților ocupați de 
cernoziomuri. 

oric 4 Se formează pe contul solurile brune și cenușii, 
răspândite în bazinul de scurgere. 

Soloneț  5 Condiții de stepă, pe roci argiloase care conțin 
săruri solubile (NaCl) 

Solonceac  5 Se formează sub influența apelor mineralizate. 
Evaporarea apei duce la acumularea la suprafață a 
sărurilor solubile (Na2SO4) 

Soloneț-Solonceac  5 Aceste caractere se evidențiază la nivel de gen. 

Altitudinea joacă un rol important în terenurile ocupate de pășuni, datorită posibilității efectuării unor 

serii de lucrări ameliorative ale solului, ce pot mări potențialul de producție al acestora. 
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Cele mai bune terenuri pentru pășuni sunt luncile inundabile ale râurilor și terenurile cu apă freatică 

aproape de suprafața solului, care nu se pot ara, dar în care nu băltește apa, deoarece au un drenaj 

extern bun. Au fost definite următoarele clase (tab. 3.4): 

A. Pretabilitate foarte scăzută: altitudine de peste 400 m (culmi interfluviale), (valoarea 1); 

B. Pretabilitate scăzută: altitudine de peste 300 m (cornișele de alunecare, culmile și versanții), 

(valoarea 2); 

C. Pretabilitate moderată: altitudine de 201-300 m (versanții și culmile), (valoarea 3); 

D. Pretabilitate înaltă: altitudine de 101-200 m (șesurile, glacisurile și terasele), (valoarea 4); 

E. Pretabilitate foarte înaltă: altitudine de sub 100 m (luncile inundabile ale râurilor), (valoarea 5). 

Tabelul 3.4.  

 Categorii ecologice separate funcție de topografia terenului (trepte hipsometrice) 

Trepte altitudinale Denumirea Apreciere 

<100 Extrem de mică 5 

101-200 Foarte mică 4 

201-300 Mică 3 

301-400 Mică 2 

>400 Submijlocie 1 

 

Geodeclivitatea terenurilor (panta) a fost obținută în baza modelului numeric al terenului (de 35 m). 

Având în vedere că panta influențează direct infiltrarea apei, viteza și gradul de dezvoltare a eroziunii, 

au fost definite următoarele clase (tab. 3.5): 

A. Pretabilitate foarte scăzută: panta mai mică de 2 °, terenuri neerodate (valoarea 1); 

B. Pretabilitate scăzută: pantă între 2 ° și 6 °, teren ușor înclinat, slab predispus la eroziune (valoarea 2); 

C. Pretabilitate moderată: pantă între 6 ° și 10 °, pante înclinate, moderat sensibile la eroziune (valoarea 

3); 

D. Pretabilitate înaltă: pantă între 10 ° și 15 °, pante înclinate, predispuse la eroziune (valoarea 4); 

E. Pretabilitate foarte înaltă: panta mai mare de 15 °, pante foarte înclinate, foarte susceptibile la eroziune 

(valoarea 5). 

Tabelul 3.5. Categorii ecologice separate funcție de topografia terenului (pantă) 

Clase de pantă(o) Denumirea Apreciere 

0-2 Orizontal 5 

2,1-5 Foarte slab înclinat 4 

5,1-10 Slab înclinat 3 

10,1-15 Moderat înclinat 2 

15,1-20 Moderat înclinat 2 

20,1-25 Moderat înclinat 2 

>25,1 Puternic înclinat 1 

 

Rezultatele finale ale terenurilor pretabile pentru extinderea peisajelor pastorale ne indică că cele mai 

favorabile sunt terenurile de luncă și cele din partea inferioară a versanților (tab. 3.5 și fig. 3.3). În baza 

acestora, putem menționa că suprafețele pretabile pentru înierbare (arealele cu pretabilitate înaltă și 

foarte înaltă) constituie circa 85% din suprafața raionului. Pretabilitate foarte înaltă se înregistrează în 
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lunca r. Cubolta, în perimetrul comunei Plopi. Pretabilitate medie și mică se atestă în extremitatea de 

nord, nord-st și est a raionului, acolo unde relieful depășește valori de 250 m altitudine (fig. 3.3). 

Figura 3.4. Pretabilitatea terenurilor pentru înierbare   
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Concluzii 
 

În cadrul raionului Dondușeni, în baza analizei hărții topografice cu scara 1 : 25 000, editată în anii 1968-

1970 au fost identificate 259 de izvoare. Cele mai multe izvoare se înregistrau în partea central-vestică 

a raionului, în zona din care izvorăște și r. Răut – com. Scăieni (27 de izvoare), Baraboi (20), Dondușeni 

(19), Țaul (19), Târnova (19) și Frasin (17). În partea de nord a raionului, în zona de unde izvorăște r. 

Cubolta, un număr mare de izvoare se atestau în comuna Cernoleuca (23). 

Numărul de izvoare a suferit o diminuare esențială până în prezent. În anul 2013, în baza analizei hărții 

topografice cu scara 1 : 50 000, au fost identificate și cartate numai 116 de izvoare, adică de 2,2 ori mai 

puțin. Astfel, în 6 comune nu s-a identificat nici un izvor. În unele dintre acestea s-a atestat o reducere 

foarte semnificativă. Cele mai mari diminuări s-au înregistrat în bazinul râului Căinari – de la 59 de 

izvoare la numai 1 izvor. Un număr relativ constant s-a menținut în bazinul r. Răut – 96 de izvoare în 

1970 la 52 de izvoare. Respectiv, aceeași situație înregistrăm și în bazinul r. Cubolta, unde numărul de 

izvoare s-a diminuat de la 104 în 1970 la 63 în anul 2013. 

În perimetrul raionului Dondușeni au fost identificate 80 de alunecări de teren, ce ocupă o suprafața 

totală de 593,6 ha. Cele mai multe alunecări de teren se atestă în partea de sud a raionului, la contactul 

între regiunea de podiș și câmpie, acolo unde există denivelări importante de relief. Cele mai afectate 

sunt comunele Baraboi și Scăieni, unde se află aproape jumătate din toate terenurile cu alunecări de 

teren. Practic nu există alunecări de teren în or. Dondușeni, comunele Pivniceni, Sudarca, Horodiște, 

Arionești și Rediul Mare. 

Suprafața afectată de ravene, la nivel de raion, este de 42 ha. După acest indicatori raionul se află pe 

unele din ultimele locuri la nivel de republică. Au fost identificate 95 de ravene. Cele mai afectate de 

procese liniare sunt comunele Scăieni, Baraboi, Sudarca și Plop. 

Majoritatea teritoriului raionului Dondușeni are o pretabilitate medie pentru împădurire. Aceasta se 

explică prin predominarea solurilor foarte fertile, pante puțini înclinate, altitudini nu prea mari, iar în 

partea de sud a raionului se înregistrează și un deficit de umiditate. Terenuri cu pretabilitate foarte înaltă 

se întâlnesc numai în cadrul comunei Crișcăuți. Terenuri cu pretabilitate înaltă se întâlnesc în sectoarele 

unde altitudinea reliefului depășește 250 m – în comunele Cernoleuca, Plopi, Rediul Mare, Țaul, 

Horodiște și Arionești. 

Suprafețele pretabile pentru înierbare (arealele cu pretabilitate înaltă și foarte înaltă) constituie circa 

85% din suprafața raionului. Pretabilitate foarte înaltă se înregistrează în lunca r. Cubolta, în perimetrul 

comunei Plopi. Pretabilitate medie și mică se atestă în extremitatea de nord, nord-st și est a raionului, 

acolo unde relieful depășește valori de 250 m altitudine. 
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