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Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.___ din ____________
STRATEGIA DE ADAPTARE LA SCHIMBAREA CLIMEI
A REPUBLICII MOLDOVA
1. INTRODUCERE
1.1. Contextul general
Republica Moldova este o ţară extrem de vulnerabilă la variabilitatea şi schimbarea
climei.
Conform celei de-a Doua Comunicări Naţionale a Republicii Moldova (2009) către
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC) şi
Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010, se anticipă că în viitor impactul
schimbărilor climatice asupra diferitor aspecte economice, sociale și de mediu se va intensifica.
La momentul actual Republica Moldova este una dintre cele mai dezavantajate ţări din
Europa și Asia Centrală, cu un înalt grad de vulnerabilitate către astfel de schimbări. Ca
confirmare a acestui fapt poate servi și Indicele Dezvoltării Umane pentru anul 2012, valoarea
căruia a fost al patrulea de la urmă printre cele 30 de ţări din regiune. În aspect sectorial impactul
schimbărilor climatice asupra agriculturii prezintă o preocupare deosebită, agricultura fiind o
sursă majoră de venit pentru o mare parte a populației Republicii Moldova. Peste jumătate din
populaţia ţării locuieşte în zonele rurale şi circa o treime din forţa de muncă este angajată în
agricultură.
La momentul actual costurile socioeconomice ale calamităţilor naturale asociate cu
schimbarea climei, precum seceta, inundaţiile, grindina și altele sunt semnificative. Se anticipă
că atît intensitatea, cît şi frecvenţa acestora în viitor va creşte esențial, fiind o rezultantă
preponderent determinata de schimbările climatice. Astfel, în perioada 1984-2006, pierderile
economice anuale medii ale Republicii Moldova cauzate de calamităţile naturale au constituit
circa 61 milioane $ SUA. Consecințele celor mai recente evenimente au fost dezastruoase. Doar
secetele din anul 2007 şi 2012 au cauzat pierderi estimate la circa 1,0 şi respectiv 1,25 miliarde $
SUA.
Inundaţiile din 2008 au cauzat ţării prejudicii în valoare de circa 120 milioane $ SUA, iar
cele din 2010 au avut un impact economic advers asupra Produsului Intern Brut în valoare de
circa 0,15 procente, daunele şi prejudiciile totale fiind estimate la aproximativ 42 milioane $
SUA.
Fenomenul schimbărilor climatice este tot mai pe des recunoscut ca fapt de importanţă
naţională, însă deocamdată un cadru strategic naţional, care să cuprindă măsuri integrate și vaste
de adaptare către noile condiții de climă determinate de schimbările climatice nu există. Astfel
la momentul actual acesta rămîne un imperativ al timpului.
1.2. Premizele elaborării Strategiei de adaptare la schimbarea climei
Strategia de adaptare la schimbarea climei este un document strategic care urmează să
asigure situaţia în care dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova să devină
rezilientă către impactul schimbărilor climatice de viitor. De asemenea, Strategia susţine
realizarea obiectivelor globale în acest aspect, stabilite de către Convenția-cadru a Organizației
Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei la care Republica Moldova este Parte. La fel,
aceasta va crea cadrul naţional strategic necesar pentru funcționarea mecanismului prin
intermediul căruia Republica Moldova va putea primi sprijinul internațional pentru ţările în curs
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de dezvoltare, neincluse în anexa nr. I a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu
privire la schimbarea climei oferit de către țările industrial dezvoltate.
Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova a fost elaborată în
concordanţă cu prevederile Capitolului „Schimbări Climatice” din Acordul de Asociere la
Uniunea Europeană, precum şi cu prevederile Programului de activitate al Guvernului Republicii
Moldova „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2011-2014), Capitolului
„Protecţia Mediului”
În mod specific, Strategia susţine direct următoarele priorităţi şi obiective specifice de
sector expuse în Programul de activitate al Guvernului:








Asigurarea unui cadru adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a
resurselor naturale;
Reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului, resurselor
naturale şi sănătăţii populaţiei;
Implementarea unui set de măsuri orientate spre diminuarea riscurilor în cazul
dezastrelor;
Sensibilizarea şi informarea cetăţenilor Republicii Moldova privind protecţia
împotriva calamităţilor;
Modernizarea sectorului agricol şi diminuarea dependenţei acestuia de factorii
climatici adverşi;
Stoparea degradării resurselor funciare prin modernizarea şi extinderea sistemului de
îmbunătăţiri funciare;
Creşterea responsabilităţii cetăţenilor pentru propria sănătate, prevenirea factorilor de
risc, protejarea şi promovarea sănătăţii.

Împreună cu Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul
2020, Strategia de adaptare la schimbarea climei prevede un cadru cuprinzător de politici, care
va dirija cu provocările asociate cu schimbările climatice.
Schimbarea climei afectează toate aspectele de dezvoltare. Ea nu se limitează doar la un
singur sector; prin urmare, pentru o activitate reuşită, este necesar să se ţină cont de riscurile pe
care le poate crea acest fenomen în toate activităţile de dezvoltare economică.
Adaptarea la schimbarea climei necesită o strînsă coordonare intersectorială, precum şi
un mediu instituţional şi legislativ încurajator.
În contextul de mai sus, Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova
are menirea de a servi drept strategie-umbrelă, care va crea un mediu oportun pentru ca atît
sectoarele cheie a economiei naționale cît și alte domenii cum ar fi sănătatea umana, resursele de
apă, conservarea diversității biologice, și altele să-şi elaboreze în acest aspect propriile strategii
şi/sau planuri de acţiuni privind adaptarea la schimbarea climei.
Strategia a fost elaborată sub egida Ministerului Mediului al Republicii Moldova,
procesul fiind ghidat de Grupul de lucru interministerial pentru schimbarea climei cu susţinere
din partea oficiului de ţară al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova).
Procesul de elaborare a strategiei a implicat o consultare largă cu părțile interesate, care
au constituit ministerele de ramură, instituţiile de cercetări ştiinţifice, organizaţiile donatoare,
organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilă.
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2. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE
2.1. Privire generală asupra impacturilor schimbării proiectate a climei
2.1.1. Descrierea variabilităţii climatice în Republica Moldova
Observaţiile sistemice asupra indicilor climatici în Republica Moldova au fost iniţiate în
1886, continuînd să fie urmărite pînă în prezent prin reţeaua de monitorizare hidrometeorologică
a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
În Republica Moldova caracterul modificărilor observate ale climei a fost identificat prin
studierea tendințelor și variabilităţii indicilor climatici de bază.
Începutul anilor 90’ ai secolului XX este considerat un „punct de referință“ pentru
fenomenul de încălzire globală, astfel încît valorile medii anuale şi sezoniere ale temperaturii și
precipitaţiilor la stația meteorologică Chișinău (pentru care este disponibilă cea mai lungă serie
de observare instrumentală neîntreruptă a datelor climatice: pentru temperatură – din 1887,
pentru precipitaţii – din 1891) au fost studiate și comparate pentru două perioade: (i) de la
începutul perioadei de observație pînă în anul 1980 şi (ii) din 1981 pînă în anul 2010.
Astfel, a fost stabilit faptul că în perioada 1887-1980, temperatura medie anuală a aerului
la stația meteorologică Chișinău a crescut în medie, în fiecare 10 ani, cu circa 0,05 0C, ceia ce
recalculat pentru 100 ani constituie o creștere cu 0,5 0C (Tabelul 2-1 și Figura 2-1).
Aplicînd aceiași metodologie pentru perioada 1981-2010, s-a stabilit o creștere medie
pentru fiecare zece ani cu circa 0,63 0C, cea ce recalculat pentru 100 ani constituie 6,3 0C.
Concomitent este necesar de menționat că sporul brusc al temperaturii medii anuale pentru
perioada 1981-2010 este determinat de o creștere esențială a temperaturii medii a aerului pe
durata anotimpului de primăvară, vară și toamnă.
Tendințele de evoluție a valorilor medii anuale şi sezoniere ale precipitaţiilor pentru cele
două perioade evaluate sunt pozitive pentru toate anotimpurile, cu excepția sezonului de
primăvară (1891-1980) și vară (1981-2010), pentru care tendințele de evoluție au fost negative.
De notat totuşi, că tendințele de creştere uşoară a valorilor medii anuale şi sezoniere ale
precipitaţiilor nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, cu excepția celei anuale pentru
perioada 1891-1980 (Tabelul 2-1).
Tabelul 2-1: Tendințe liniare de evoluție a temperaturii aerului (0C/an) şi precipitațiilor (mm/an)
pentru două perioade distincte de observare instrumentală a datelor climatice la staţia
meteorologică Chișinău
Valoarea medie a temperaturii aerului pentru:
Valoarea medie a precipitaţiilor pentru:
perioada 1887-1980
perioada 1981-2010
perioada 1891-1980
perioada 1981-2010
Iarnă
0,010
0,039
0,472
1,234
Primăvară
0,005
- 0,059
0,187
0,061
Vară
0,002
0,619
- 1,406
0,097
Toamnă
0,003
0,412
1,291
0,048
Anual
1,301
0,005
0,063
1,448
Notă: cu aldin sunt prezentate valorile cu diferențe semnificative din punct de vedere statistic.
Anotimpul

Analiza valorilor medii a indicelui temperatura medie anuală şi sezonieră a aerului a
constatat modificări substanțiale în regimul de temperatură pentru cele două perioade distincte
(Tabelul 2-2). Cu un înalt grad de certitudine a fost stabilit faptul, că fenomenul schimbărilor
climatice ia o amploare tot mai mare și, cu un ritm sporit avansează, în mod special, în ultimele
trei decenii. Acest fenomen se manifestă practic pe întreaga perioada a anului, mai puţin de
durata sezonului de toamnă. De asemenea, a fost stabilită o intensificare deosebit de mare a
variabilității indicelui ce caracterizează temperatura medie anuală şi sezonieră a aerului pentru
perioada 1981-2010. În timp real, această variabilitate se manifestă prin sporirea frecvenței
fluctuațiilor bruște de temperatură, în special de durata sezonului de iarnă și primăvară tîrzie, iar
vara - prin apariția valurilor de căldură. Această stare a vremii are un efect destul de nefast
asupra componentelor socioeconomice și a sănătății umane.
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Iarnă

Primăvară

Vară

Toamnă

Anual

Figura 2-1: Tendințe liniare de evoluție a temperaturii medii a aerului (0C/an - partea stîngă) şi a
precipitațiilor (mm/an — partea dreaptă) pentru două perioade de observație instrumentală
(temperatură 1887-1980 și precipitații 1891-1980 - linie trasată și 1981-2010 — linie continue)
la staţia meteorologică Chișinău
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Tabelul 2-2: Evoluția valorilor medii a temperaturii anuale și sezoniere (oC) pentru perioadele
1887-1980 și 1981-2010, precum și a precipitațiilor medii anuale şi sezoniere (mm), pentru
perioadele 1891-1980 și 1981-2010 la staţia meteorologică Chișinău
Temperatura medie a aerului pentru:
Precipitaţiile medii pentru perioada:
perioada 1887-1980
perioada 1981-2010
perioada 1891-1990
perioada 1981-2010
Iarnă
-2,2
100,6
105,6
-1,1
Primăvară
9,4
121,5
10,2
123,7
Vară
20,5
185,9
186,1
21,3
Toamnă
10,1
10,3
113,1
132,2
Anual
9,5
521,1
547,6
10,2
Notă: cu aldin sunt marcate valorile semnificative din punct de vedere statistic.
Anotimpul

O analiză a datelor climaterice naţionale a stabilit, că frecvenţa secetelor în Republica
Moldova, în medie într-o perioadă de 10 ani, constituie 1-2 secete la nord, 2-3 secete în partea
centrală şi 5-6 secete la sud.
Frecvența acestora sporește, în deosebi, în ultimele trei decenii. Astfel, în perioada 1990–
2012, 10 ani au fost marcaţi de secete, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a recoltelor.
În anii 1990, 1992 şi 2003, secetele au continuat pe parcursul întregii perioade de
vegetație a plantelor (aprilie - septembrie).
Secetele dezastruoase din 2007 şi 2012 au afectat peste 70 la sută din teritoriul ţării,
acestea fiind cele mai grave secete din întreaga perioadă de înregistrări instrumentale.
Inundaţiile, de asemenea, afectează periodic Republica Moldova. În ultimii 70 de ani, au
fost raportate 10 inundaţii majore în zona fluviului Nistru și rîului Prut, iar trei din acestea au
avut loc în ultimul deceniu (2006, 2008 şi 2010).
De asemenea, inundaţiile mari ale rîurilor mai mici din ţară sunt destul de frecvente.
Costurile socioeconomice cauzate de calamităţile naturale asociate cu clima sunt semnificative
(Figura 2-2), cel mai mare impact venind din partea secetelor şi inundaţiilor.

Figura 2-2: Pierderile economice (în milioane lei) cauzate de calamităţile asociate cu clima,
pentru perioada 1998-2005 (Raportul Băncii Mondiale, „Productivitatea rurală din Republica
Moldova. Gestionarea vulnerabilităţii naturale”, 2007)
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2.1.2. Evaluarea riscurilor climatice viitoare
În cadrul celui mai recent studiu realizat în Republica Moldova, au fost descărcate şi
evaluate 37 de simulări constituite din 10 modele generale de circulaţie globală a atmosferei.
Simulările modelelor generale de circulaţie au fost împărţite în trei ansambluri de modele,
în funcţie de scenariul de emisie A2, A1B şi B1, disponibile în Raportul special al scenariilor de
emisii (SRES) al Comisiei interguvernamentale pentru schimbarea climei (IPCC), iar schimbarea
climei a fost calculată pentru trei perioade de timp viitoare: anii 2020’ (perioada 2010-2039), anii
2050’ (perioada 2040-2069) şi anii 2080’(perioada 2070-2099) în raport cu perioada de referinţă
(anii 1961-1990).
Pentru perioada de timp 2010-2039 cele trei scenarii de emisie proiectează pentru
Republica Moldova creşteri de temperatură destul de omogene, în medie de circa +1,2-1,40C.
Doar începînd cu anii 2050’ aceste trei ansambluri de modele ale scenariilor de emisie generează
tendinţe de temperaturi, care se deosebesc una de alta. Aceasta se întîmplă din cauza inerţiei mari
a sistemului climatic, pentru care sunt necesare secole ca pe deplin să se manifeste efectele
emisiilor gazelor cu efect de seră. De fapt, este necesar mult timp pentru ca emisiile de gaze cu
efect de seră să genereze diverse situații, considerate la moment ca scenarii climatice pentru
viitor. Către anii 2080 sporul temperaturii medii este mai mare pentru ansamblul de modele în
cadrul scenariului de emisie A2, și care poate atinge o creștere de circa 4,3 0C. Pentru ansamblul
de modele ale scenariului de emisie A1B temperatura medie poate crește cu circa 3,8 0C, iar
pentru ansamblul scenariului de emisii B1, aceasta poate crește cu circa 2,7 0C (Figura 2-3).
În cazul precipitaţiilor, pentru perioada anilor 2020’, scenariile de emisii A2, A1B şi B1
proiectează sporuri similar de mici în precipitaţiile anuale, de circa 2% pentru toate zonele agroecologice din Republica Moldova (Figura 2-4). Însă, începînd cu anii 2050’, cele trei scenarii de
emisie proiectează o tendinţă generală de diminuare a cantităţii de precipitaţii anuale. Pentru anii
2080’ nivelul gradului de diminuare a precipitaţiilor este mai mare pentru ansamblul de modele
ale scenariului de emisie A2 şi variază de la -13,5% în zona agro-ecologică Sud pînă la -5,7% în
zona agro-ecologică Nord, cu diminuări mai joase pentru ansamblul de modele ale scenariului de
emisie A1B, de la -4,4% în zona agro-ecologică Sud pînă la -1,5% în zona agro-ecologică Nord,
comparativ cu perioada de referință (anii 1961-1990).
Caracterul sezonier al indicilor ce caracterizează schimbările climatice va fi diferit
pentru zonele agro-ecologice din Republica Moldova. Conform ansamblului de modele ale
scenariului de emisie A2, se estimează că zona agro-ecologică Nord va suferi cea mai
semnificativă încălzire pe parcursul iernii, cu sporuri de temperaturi de pînă la +4,90C către anii
2080’. În restul teritoriului sporurile de temperatură vor fi cu 0,5-1,00C mai joase.
Caracterul schimbărilor în conformitate cu prospecțiunile ansamblului de modele ale
scenariului de emisie B1, este destul de similară, însă mărimea schimbărilor e mai redusă, de la
+2.60C pînă la +3,20C pentru tot teritoriul ţării, încălzirea maximă fiind din nou remarcată în
zonele agro-ecologice Nord şi Centru.
Pe parcursul verii modelele de simulare a indicatorilor climaterici indică un spor a
temperaturii medii +5,1-5,20C în zonele agro-ecologice Centru şi Sud, iar sporurile
temperaturilor pentru zona agro-ecologică Nord vor fi mai joase, cu pînă la +4,50C conform
ansamblului de modele ale scenariului de emisie A2.
Ansamblul de modele ale scenariului de emisie B1 indică o încălzire mai puţin intensă şi
mai uniformă pentru toate zonele agro-ecologice, de la +2.9 pînă la +3,10C (Tabelul 2-3).
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Anii 2020’

Anii 2050’

Anii 2080’

Figura 2-3: Temperaturile medii anuale proiectate pentru Republica Moldova, valori medii pe
ansambluri de modele, în funcţie de scenariul de emisie A2, A1B şi B1
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Anii 2020’

Anii 2050’

Anii 2080’

Figura 2-4: Precipitaţiile anuale proiectate pentru Republica Moldova, valori medii pe
ansambluri de modele, în funcţie de scenariul de emisie A2, A1B şi B1
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Sezon

Tabelul 2-3: Tendințele de modificare a temperaturilor medii sezoniere (iarnă şi vară) ale aerului
(∆T, °C), proiectate pentru zonele agro-ecologice din Republica Moldova, valori medii pe
ansambluri de modele, în funcţie de scenariul de emisie - A2, A1B şi B1
Media
observată
19611990

Scenarii
de
emisii

Prospecțiunile schimbărilor climatice pentru:
anii 2020’
Min

Medie

anii 2050’
Max

Min

Medie

anii 2080’
Max

Min

Medie

Max

Zona agro-ecologică Nord
3.4
2.0
6.4
3.3
8.0
1.4
3.4
4.9
-3.5
DIF
2.2
0.9
4.3
2.2
5.7
1.2
2.8
4.0
2.6
1.5
4.3
1.4
4.5
1.4
2.3
3.0
2.4
1.4
3.5
2.2
6.1
1.2
2.5
4.5
18.1
IIA
2.4
1.4
4.7
1.9
6.7
1.6
3.0
4.1
2.3
1.2
3.6
1.5
4.5
1.5
2.3
2.9
Zona agro-ecologică Centru
0.2
2.4
1.9
4.2
3.3
5.4
A2
1.0
2.8
4.3
-1.8
DIF
-0.2
2.2
0.8
4.1
2.1
6.8
A1B
1.2
2.7
4.2
0.9
2.6
1.5
3.7
1.5
4.3
B1
1.4
2.3
2.9
0.5
2.4
1.4
4.5
2.3
7.0
A2
1.4
2.9
5.1
20.3
IIA
0.6
2.6
1.4
5.0
1.8
6.9
A1B
1.7
3.1
4.1
0.7
2.5
1.2
3.8
1.5
4.8
B1
1.6
2.4
3.0
Zona agro-ecologică Sud
0.1
2.3
1.4
3.9
3.2
5.0
A2
0.9
2.5
3.9
-1.5
DIF
-0.3
2.1
0.4
3.8
1.7
5.0
A1B
1.1
2.4
3.5
0.8
2.4
1.2
3.4
1.4
4.0
B1
1.2
2.0
2.6
0.5
2.3
1.4
4.3
2.3
6.9
A2
1.4
3.0
5.2
20.4
IIA
0.6
2.6
1.4
4.8
2.0
6.9
A1B
1.7
3.2
4.3
0.7
2.4
1.2
4.0
1.5
4.8
B1
1.5
2.5
3.1
Notă: Experimente prezentate pentru trei perioade temporale de 30 de ani în viitor, valori medii pentru ansambluri de modele ale
scenariilor de emisie A2, A1B şi B1 în raport cu perioada de referinţă 1961-1990; sezonul de iarnă: DIF – decembrie, ianuarie,
februarie; sezonul de vară: IIA – iunie, iulie, august.
A2
A1B
B1
A2
A1B
B1

0.5
0.0
0.8
0.5
0.7
0.7

Fenomenul schimbărilor climatice determinat de sporul temperaturii medii și reducerea
cantității de precipitații ar putea avea efecte grave asupra ecosistemelor și activităţilor umane.
Condiţii climaterice de acest fel, care către anii 50-80’ ai acestui secol ar putea deveni o normă
climatică, au fost înregistrate în anii 2007 şi 2012 şi au condus la consecinţe dezastruoase pentru
agricultură, sănătatea umană şi economia naţională.
Pentru anii 2080’, ansamblurile de modele evaluate prezic, că cel mai mare spor de
precipitaţii ce se va manifesta în deosebi în timpul iernii cu o creștere de la 5,3% (scenariul B1)
pînă la 7,5% (scenariul A2) pentru zona agro-ecologică Nord şi de la 0,2% (scenariul B1) pînă la
1,5% (scenariul A2) – pentru zona agro-ecologică Sud. În timpul verii ansamblul de modele ale
scenariului de emisii A2 indică proiecţii cu cele mai mari reduceri de precipitaţii, cu 26,4% în
zona agro-ecologică Sud şi cu 16,1% în zona agro-ecologică Nord. Proiecţiile ansamblului de
modele ale scenariului de emisie B1 sunt destul de similare, însă mărimea schimbărilor este mai
mică, de la 8,4% pînă la 4,6%, comparativ cu perioada de referinţă 1961-1990 (Tabelul 2-4).

Sezon

Tabelul 2-4: Schimbările sezoniere (iarnă şi vară) a precipitaţiilor (∆P, %) proiectate pentru
zonele agro-ecologice din Republica Moldova, valori medii pe ansambluri de modele, în funcţie
de scenariul de emisie - A2, A1B şi B1
Media
observată
1961-1990,
mm

DIF

110.3

IIA

238.3

Prospecțiunile schimbărilor climatice pentru:

Scenarii
de
emisii

Min

A2
A1B
B1
A2
A1B
B1

-0.5
-18.8
-18.3
-15.6
-40.6
-13.0

anii 2020’
Mediu

anii 2050’
Max

Min

Zona agro-ecologică Nord
9.0
-29.0
4.5
32.8
-22.8
3.6
10.3
-17.2
2.2
10.9
-30.8
0.6
31.8
-45.5
-4.9
25.4
-28.0
3.2

anii 2080’

Mediu

Max

Min

Mediu

Max

-0.5
6.2
2.2
-2.7
-7.3
1.5

18.7
44.7
10.0
7.5
37.8
28.8

0.7
-14.9
-22.5
-46.4
-46.7
-36.6

7.5
6.5
5.3
-16.1
-10.1
-4.6

20.0
40.8
17.6
2.1
35.2
34.7
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Sezon

Media
observată
1961-1990,
mm

Scenarii
de
emisii

Prospecțiunile schimbărilor climatice pentru:
anii 2020’

anii 2050’

anii 2080’

Min

Mediu
Max
Min
Mediu
Max
Min
Mediu
Max
Zona agro-ecologică Centru
2.8
11.3
-11.9
11.6
-4.7
21.3
A2
7.0
2.4
4.4
114.1
DIF
-12.1
29.6
-18.7
35.6
-8.3
33.6
A1B
4.2
4.6
4.3
-7.8
9.1
-12.5
10.7
-18.0
15.7
B1
3.3
1.3
3.6
-17.3
11.0
-35.1
1.6
-60.2
0.7
A2
-1.1
-11.0
-21.9
189.6
IIA
-31.9
37.7
-36.6
48.6
-57.6
46.2
A1B
-4.8
-7.9
-11.3
-17.5
28.8
-33.0
19.9
-38.5
34.4
B1
0.1
-2.3
-5.8
Zona agro-ecologică Sud
4.7
9.6
-7.3
11.4
-6.6
18.7
A2
7.0
-0.3
1.5
113.2
DIF
-19.6
27.9
-28.5
30.1
-19.4
27.4
A1B
4.5
1.2
0.3
-14.8
8.2
-15.9
11.8
-25.0
13.4
B1
1.0
-1.3
0.2
-17.9
14.6
-37.6
3.0
-57.9
-2.7
A2
-0.6
-15.9
-26.4
195.8
IIA
-25.8
33.3
-38.5
40.5
-54.9
37.7
A1B
-1.4
-8.4
-9.1
-21.3
22.1
-35.2
13.3
-40.6
23.2
B1
-1.0
-3.3
-8.4
Notă: Experimente prezentate pentru trei perioade temporale de 30 de ani în viitor, valori medii pentru ansambluri de modele ale
scenariilor de emisie A2, A1B şi B1 în raport cu perioada de referinţă 1961-1990; sezonul de iarnă: DIF – decembrie, ianuarie,
februarie; sezonul de vară: IIA – iunie, iulie, august.

Fenomenele meteorologice extreme pentru viitor. Proiecţiile scenariilor climatice
pentru Republica Moldova indică că ceea ce se considera a fi la momentul actual fenomene
extreme cu frecvență rară cu temperaturi maxime de 34-35°C pentru perioada de referinţă
1961-1990 în viitor vor deveni, probabil, temperaturi maxime medii de vară. Proiecţiile mai
generale pentru Europa arată că riscul de inundaţii sporeşte în Europa de Nord, Centrală şi de
Est şi că secetele din prezent, care au loc o dată la circa 100 de ani, se vor repeta la fiecare 50 de
ani și mai des în Europa de Sud şi Sud-Est, inclusiv în Republica Moldova.
Procesul de aridizare a climei. În prezent, cea mai mare parte din teritoriul Republicii
Moldova se caracterizează printr-o climă uscată sau sub-umedă. Se prezice că aridizarea, care
duce la incidenţa înaltă a secetei, se va intensifica considerabil deja către anii 2040’ în
comparaţie cu perioada de referinţă 1961-1990. Ariditatea va fi mai pronunţată în perioada
vegetaţie a plantelor, iunie-octombrie.
2.2 Impacturile sectoriale ale schimbării climei
În acest compartiment se descriu impacturile proiectate ale schimbării climei pe sectoare
pentru Republica Moldova. În fiecare compartiment, adiţional la descrierea consecințelor directe
şi socioeconomice pe sectoare, se mai include şi analiza de risc a acelor riscuri şi oportunităţi
care sunt generate de schimbarea climei în regiuni concrete ale ţării.
Această analiză s-a realizat pentru a ajuta la identificarea „punctelor fierbinţi” de riscuri
climatice, în care sunt necesare acţiuni imediate întru adaptarea către acest fenomen.
Metoda de apreciere a riscurilor a inclus identificarea riscurilor şi oportunităţilor ce ţin de
schimbarea climei, pe sectoare, în baza literaturii de specialitate existente; stabilirea legăturilor
dintre proiecţiile pentru viitor ale variabilelor asociate cu indicii climaterici cu diferite tipuri de
risc; evaluarea modului în care fiecare proiecţie de acest gen ar putea afecta riscul, utilizînd o
pondere de evaluare de 1 (scăzut), 2 (mediu) și 3 (ridicat) şi, în final, amalgamarea constatărilor
pentru a evalua calitativ şi a defini riscurile-cheie pentru fiecare sector pe baza raţionamentului
de expert.
În felul acesta, atît probabilitatea, cît şi impactul potenţial al schimbărilor climatice au
fost luate în calcul la evaluarea riscurilor.
Acest compartiment este, de asemenea, suplimentat de Anexa 1, care conţine o
prezentare scurtă a necesităţilor de cercetare identificate la nivel sectorial, pentru a contribui la
facilitarea unei adaptări eficace.
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Nivelurile de risc sunt definite în felul următor:
 ÎNALT – probabilitatea înaltă de risc datorită schimbării posibile a climei cere o atenţie
urgentă din partea factorilor de decizie pentru a elabora măsuri urgente de adaptare;
 MEDIU – probabilitate medie de risc datorită schimbării posibile a climei care trebuie
monitorizată; şi
 SCĂZUT – probabilitatea scăzută de risc datorită schimbării posibile a climei care
trebuie monitorizată. Se aşteaptă că măsurile de adaptare existente vor fi suficiente şi nu
va fi nevoie de acţiuni suplimentare, dacă circumstanţele vor rămîne neschimbate.
Ierarhizarea oportunităţilor generate de schimbarea climei a fost realizate conform unei
metode şi a unor definiţii similare:
 ÎNALT – probabilitate sporită a oportunităţii ca rezultat al schimbării climei pentru
dezvoltarea unor noi direcţii în regiune;
 MEDIU – probabilitate medie a oportunităţii apărute în conformitate cu schimbarea
climei care trebuie monitorizată; şi
 SCĂZUT – probabilitate scăzută a oportunităţii datorită schimbării posibile a climei.
2.2.1. Impacturile schimbării climei asupra sectorului agricol
Agricultura este sectorul dominant privind ponderea încadrării forței de muncă din
Republica Moldova. La momentul actual circa 27,5 la sută din populaţia activă a țării este
angajată în agricultură (Biroul Naţional de Statistică, 2012).
În urma reformelor de privatizare întreprinse în circa 85% familii din zona rurală deţin în
prezent terenuri agricole. Majoritatea fermelor (circa 400 mii) sunt mici cu dimensiuni medii ale
terenurilor de doar 1,6 - 1,8 hectare.
În ultimul deceniu în Republica Moldova s-a înregistrat un declin esențial volumului
producţiei agricole, în mare parte datorită schimbării în sistemul de subsidii şi în accesul la pieţe,
precum şi ca rezultat al modificărilor în structura gospodăriilor agricole, reformei funciare şi
declinului productivităţii asociat cu degradarea solului şi cu lipsa unei infrastructuri de irigare.
Condiţiile climaterice nefavorabile, în special secetele grave din anii 2003, 2007 şi 2012,
au avut, de asemenea, efecte negative asupra productivității. După cum a fost menționat anterior
aceste fenomene climatice extreme vor persista și se vor intensifica pe viitor.
În 2011, producţia agricolă totală a constituit 21,7 miliarde lei în preţuri curente, cea ce a
constituit doar 59 la sută din nivelul anului 1990. Contribuţia sectorului agricol la Produsul
Intern Brut a scăzut de la 31,2 la sută în 1990 pînă la 12,2 la sută în 2011.
Impactul posibil al schimbării climei asupra sectorului agricol
Schimbarea climei pe termen lung, în combinaţie cu frecvenţa sporită a fenomenelor
climatice extreme, pot avea impact advers asupra sectorului agricol, iar aceste schimbări la rîndul
său deseori au efecte secundare la nivel macroeconomic.
De exemplu, impacturile directe asupra producţiei agricole şi recoltele tot mai mici ca
rezultat al sporirii problemelor asociate cu dăunătorii şi bolile plantelor ar putea duce, la rîndul
lor, la fluctuaţii ale preţurilor pe piaţă şi la schimbarea culturilor.
Efectul combinat al schimbărilor regimului de apă ar putea conduce la insuficienţa de apă
pentru irigare şi la concurenţă înaltă pentru apă, ceea ce, în ultimă instanţă, ar avea drept
consecinţă preţuri înalte şi presiuni de reglementare.
Seceta va duce la degradarea solului, ceea ce reprezintă o ameninţare majoră pentru
durabilitatea resurselor funciare şi poate prejudicia capacitatea agriculturii Republicii Moldova
de a se adapta cu succes la schimbarea climei.
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Salinitatea sporită poate conduce la abandonarea terenurilor, pe măsură ce acestea devin
inadecvate pentru cultivare.
În prezentul compartiment se scot în evidenţă impactul direct a schimbărilor climatice şi
consecinţele socioeconomice potenţiale, care sunt relevante pentru agricultură. Acestea includ
schimbările de temperatură şi efectele stresului termic; schimbările volumului de precipitaţii,
intensitatea şi distribuirea sezonieră; şi o creştere a fenomenelor climaterice extreme şi potenţial
dăunătoare (Tabelul 2-5).
Tabelul 2-5: Rezumat al impactului socioeconomic al schimbărilor climatice asupra sectorului
agricol din Republica Moldova
Categoria
impactului

Impactul asupra agriculturii
Schimbări în necesităţile de apă.

Temperaturi
ridicate, stres
termic

Schimbări în dăunătorii şi bolile
agricole.
Schimbări ale condiţiilor de
creştere a culturilor.
Schimbări ale condiţiilor optime
pentru producţia animalieră.
Schimbări în distribuirea
culturilor.

Schimbarea
regimurilor de
precipitaţii

Schimbarea regimului
hidrologic; Deficitul sporit de
apă.

Fenomene
extreme –
secete,
inundaţii,
furtuni cu
grindină

Schimbări ale fertilităţii solului,
salinizare şi eroziune a solului;
Eşuarea recoltării culturilor
agricole;
Reducerea recoltelor;
Concurenţa pentru apă; şi
Riscul înalt de deşertificare.

Impactul social/economic
Cerere ridicată de irigaţie;
Recolte reduse ale culturilor; şi
schimbări (pozitive şi negative) în distribuire, introducerea soiurilor
noi de culturi.
Calitate redusă a apei din cauza utilizării sporite a pesticidelor;
Recoltă redusă şi calitate redusă a culturilor;
Risc economic ridicat; şi
Pierderea venitului rural.
Poluarea prin scurgeri de îngrăşăminte;
Pierderea soiurilor autohtone de plante; şi
Schimbări (pozitive şi negative) în producţia seminţelor şi cerinţele faţă
de materialul săditor.
Schimbări în sistemele agricole optime şi
Pierderea venitului rural.
Schimbări în activităţile de producţie a culturilor şi animalelor;
Reamplasarea industriei de procesare a produselor agricole;
Pierderea venitului rural; şi
Riscul economic înalt.
Riscurile degradării calităţii apei;
Riscul înalt de salinizare a solului;
Conflicte între utilizatorii de apă;
Extragerea sporită a apelor subterane, epuizarea apei; şi reducerea
calităţii apei.
Reducerea calităţii apei din cauza scurgerilor de îngrăşăminte;
Venit redus din culturi;
Abandonarea pămîntului;
Cheltuieli sporite pentru acţiuni de urgenţă şi remediere;
Securitate alimentară precară în regiunile cu dezvoltare economică
redusă; şi
Agravarea sărăciei ca urmare a preţurilor înalte la alimente.

Se anticipă că schimbarea climei va aducă atît avantaje, cît şi dezavantaje pentru culturile
agricole din Republica Moldova. Deşi temperaturile mai ridicate ar extinde sezonul de vegetaţie,
acestea ar putea, de asemenea, spori prejudiciile cauzate de stresul termic, schimbările în regimul
de precipitaţii şi problemele cu dăunătorii.
Impacturile ar putea varia la nivel regional şi în funcție de tipul culturii cultivate.
Productivitatea grîului de iarnă poate descreşte de la 14,3% (modelul climatic HadCM2) pînă la
17,8% (modelul ECHAM4); a sfeclei-de-zahăr cu 6,1%-6,5% (pe baza tuturor modelelor
climaterice evaluate), iar în cazul florii-soarelui poate avea loc o descreştere uşoară de la 0,6%
(modelul HadCM2) pînă la 1,6% (modelul ECHAM4) pînă în anul 2039. Însă, conform
modelului climatic CSIRO-Mk2, este posibilă chiar o mică creştere a productivităţii cu 2,8% în
comparaţie cu productivitatea înregistrată în perioada de referinţă (Comunicarea Naţională Doi,
2009).
Există şi cîteva beneficii potenţiale. Sezonul mai lung de vegetaţie va spori potenţial
productivitatea ierburilor furajere, în timp ce temperaturile ridicate vor spori potenţialul pentru
creşterea leguminoaselor furajere. Sezonul mai lung de vegetaţie ar trebui, de asemenea, să
reducă costurile de întreţinere a animalelor în încăperi. Ar putea, de asemenea, exista beneficii
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pentru horticultură, atît în legătură cu reducerea costurilor pentru producţia în spaţii acoperite, cît
şi din cauza unei game mai mari de culturi horticole care pot fi crescute în aer liber.
Totuşi se prevede că, în Republica Moldova, o mare parte din impacturile asupra
agriculturii vor fi adverse. Modelele de cultivare s-au modificat în funcție de declinul din
industrie, cu o diminuare a producţiei de calitate înaltă precum fructele şi carnea şi cu extinderea
suprafeţelor însămînţate cu grîu, floarea-soarelui şi sfeclă-de-zahăr. Temperaturile de vară
ridicate şi riscul de secetă ar putea face dificilă atingerea sporirii potenţiale a recoltelor datorită
concentraţiilor ridicate de CO2 şi ar putea ameninţa nivelurile actuale de productivitate. Unele
culturi vor fi mai vulnerabile la verile mai fierbinţi şi mai uscate.
Recoltele de legume şi cartofi, ambele culturi fiind irigate frecvent în condiţiile actuale,
posibil că se vor reduce mai mult decît recoltele de cereale. Creşterea de vară a culturilor furajere
se pare că, de asemenea, va fi mai redusă. O frecvenţă sporită a fenomenelor climaterice extreme
ar putea, de asemenea, duce la deteriorarea şi reducerea recoltei culturilor cerealiere. Ar putea,
de asemenea, apărea probleme legate de introducerea unor noi dăunători şi boli.
O proporţie mare din solurile din zonele agroclimatice ale Republica Moldova îl
constituie cernoziomul. Aceste soluri au un conţinut ridicat de materie organică, iar
dezintegrarea materiei organice din sol ar putea spori odată cu temperaturile mai mari. Deşi
această dezintegrare va spori fertilitatea solului pe termen scurt (prin eliberarea substanţelor
nutritive), pe termen lung fertilitatea solului, probabil, se va reduce. Rezultatele unei cercetării pe
termen lung realizate la nivel naţional arată că pe parcursul a 100 de ani conţinutul de materie
organică din sol în solurile arabile din Republica Moldova s-a redus, în timp ce temperatura
medie anuală a aerului a crescut în aceeaşi perioadă de timp (Comunicarea Naţională Doi, 2009).
Schimbările în frecvenţa şi intensitatea fenomenelor extreme (de ex., secete, inundaţii şi
ploi puternice) au fost identificate ca cea mai mare provocare pe care o va înfrunta sectorul
agricol ca urmare a schimbării climei. Fenomenele extreme, care sunt dificil de prognozat şi
pentru care este greu de a face pregătiri, pot interveni dezastruos în mersul normal al lucrărilor
agricole, ceea ce a fost demonstrat în repetate rînduri în trecut.
S-a dovedit că seceta şi căldura extremă, de asemenea, pot afecta creşterea animalelor
domestice. Proiecţiile modelelor şi tendinţele observate sugerează că încălzirea va fi mai înaltă în
lunile de iarnă. Deşi iernile mai calde ar reduce stresul cauzat de frig, acestea ar spori, de
asemenea, riscul de dăunare de către dezgheţul de iarnă şi ar putea reduce mărimea învelişului
protector de zăpadă.
Se anticipă, de asemenea, că încălzirea climei va spori frecvenţa zilelor extrem de
fierbinţi, care, conform dovezilor, pot să prejudicieze în mod direct sectorul agricol. Schimbările
viitoare în disponibilitatea umidității prezintă o îngrijorare-cheie în sectorul agricol. Se anticipă,
în general, că schimbarea climei va reduce disponibilitatea apei pe durata sezonului de creştere,
odată cu creşterea simultană a cererii. Adăugător la problemele directe cauzate de deficitul de
apă, beneficiile schimbărilor potenţial pozitive, inclusiv temperaturile mai calde şi un sezon de
creştere mai îndelungat, vor fi limitate dacă nu va fi disponibilă apa suficientă. Se anticipă că
deficitul de apă va fi în viitor problema principală în anumite regiuni ale Republicii Moldova.
Evaluarea mărimii riscurilor şi oportunităţilor schimbării climei în sectorul agricol
O descriere agroclimatică a Republicii Moldova a fost utilizată pentru a diferenţia
riscurile şi oportunităţile potenţiale provenite din schimbarea climei în agricultură prin
caracterizarea ţării pe zone agroclimatice (Tabelul 2-6).
Sistemele agricole determină capacitatea de adaptare la schimbarea climei şi opţiunile
optime de politici. Sistemele agricole se bazează pe tipologia proprietăţii agricole: culturile
cerealiere de cîmp, creşterea animalelor, horticultura şi culturile multianuale. Acestea au fost
selectate, întrucît ele reprezintă structura tipică de raportare statistică naţională. Identificarea
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sistemelor agricole ajută la discutarea riscurilor, oportunităţilor şi opţiunilor de adaptare pentru
fiecare zonă.
Conform evaluării vulnerabilităţii în materie de riscuri/oportunităţi asociate cu
schimbarea climei în producţia agricolă, cele mai vulnerabile regiuni din Republica Moldova în
raport cu schimbarea climei vor fi Sudul (Cîmpia Moldovei de Sud, terasele Prutului şi Nistrului
inferior) şi parţial Centrul (Subzona 2a „Podişul Moldovei Centrale” şi Subzona 2 „Terasele
fluviului Nistru și rîurilor Prut, Răut, Prut, Bîc, Botna etc.”), pentru care s-a descoperit că cea
mai mare parte din riscuri, cu probabilitate înaltă, ţin de schimbarea climei.
Pentru agricultura din Republica Moldova se consideră că cinci dintre riscurile
identificate în Tabelul 2-6 ar avea o prioritate înaltă: riscul înalt de secetă şi deficit de apă;
necesităţi sporite de irigare; eroziunea, salinizarea solului, deşertificarea; riscul înalt de apariţie a
dăunătorilor, bolilor agricole şi buruienilor; şi reducerea producţiei culturilor cerealiere de bază
(grîul şi porumbul). Trei din aceste riscuri se referă la consecinţele schimbărilor potenţiale ale
regimului de precipitaţii, cu precipitaţii mai abundente pe timp de iarnă şi disponibilitate redusă
de apă în timpul verii.
Astfel, vor trebui examinate acţiuni pentru a conserva cît mai multă apă în timpul iernii,
respectiv pentru a menţine aprovizionarea cu apă pe timp de vară. O mare parte din cercetările de
adaptare în sectorul agricol urmează să fie axate pe acţiuni de combatere a deficitului de apă din
viitor. Opţiuni de adaptare, precum măsurile de conservare a apei şi ajustarea perioadelor de
plantare şi recoltare, ar putea avea un rol esenţial în reducerea pierderilor asociate cu limitările
de umiditate din viitor. Alte opţiuni de adaptare studiate includ introducerea de noi soiuri şi
hibrizi, de exemplu, cu rezistenţă mai mare la secetă şi căldură, şi elaborarea politicilor şi
practicilor de sporire a flexibilităţii sistemelor agricole. Unele definiţii mai bune pentru pragurile
climatice critice vor fi, de asemenea, benefice pentru planificarea adaptării.
Din oportunităţile prezentate în Tabelul 2-6, potenţialul pentru producţia sporită a unor
anumite culturi agricole, fie ca rezultat al potenţialului înalt de recoltă în baza noilor regimuri
climatice sau din cauza sporului realizat în zonele în care ar putea fi crescute culturi agricole noi,
a constituit cea mai mare prioritate. Astfel, se va acorda atenţie promovării culturilor agricole
care au potenţial de reuşită în condiţiile schimbate de climă. Măsurile de adaptare prin
conservarea apei ar putea include:
 realizarea metodelor optime de irigare (de ex., doar cînd este necesar);
 adaptarea plantelor la condiţiile climatice viitoare (de ex., cultivarea unor culturi care
necesită mai puţine resurse de apă);
 modificarea asolamentelor conform regimului natural sol-apă (introducerea mai multor
culturi de iarnă);
 selectarea culturilor, speciilor şi soiurilor rezistente la secetă;
 popularizarea noilor tehnologii cu accent pe stabilitatea structurii solului şi tratamente ale
solului pentru mărirea stratului activ al sistemului radicular cu scopul sporirii absorbţiei
apei;
 introducerea tehnologiilor de mulci pentru sporirea infiltrării în sol şi diminuarea
pierderilor umidităţii solului prin evaporare;
 reducerea spălării solului prin practici agronomice (fără lucrarea solului şi sistemele de
cultivare, care reduc pierderea apei);
 în funcție de caracteristicile solului, pierderea apei poate fi, de asemenea, întîrziată prin
metode de lucrare a solului combinate cu plante, care au o densitate mare a rădăcinilor şi
o vegetaţie bogată de suprafaţă;
 elaborarea unor programe noi, complexe, de management al apei în agricultură
(îmbinarea irigaţiei cu pescuitul şi managementul excesului de resurse acvatice);
promovarea practicilor indigene de utilizare durabilă a apei.
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Tabelul 2-6: Riscurile şi oportunităţile prioritare pentru zonele agroclimatice din Republica Moldova
Zona de Nord
moderat călduroasă-semiumedă

Oportunitate

Risc

Detalii cu privire la mărimea riscurilor/ oportunităţilor

Schimbări ale suprafeţelor ocupate de culturi, care se vor diminua din cauza
degradării condiţiilor agricole optime
Reducerea recoltei de grîu şi porumb
Reducerea generală a recoltelor de struguri
Reducerea generală a recoltelor de fructe
Risc înalt al apariţiei dăunătorilor, bolilor agricole şi buruienilor
Reducerea calităţii culturilor agricole
Risc înalt de secetă şi deficit de apă
Necesitate mare de irigare
Eroziunea, salinizarea solului, deşertificarea
Deteriorarea condiţiilor pentru zootehnie
Sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor
Schimbări în distribuirea culturilor pentru sporirea condiţiilor agricole optime
Creşterea gamei de culturi horticole de cîmp deschis
Sporirea productivităţii culturilor agricole
Sporirea calităţii strugurilor
Costuri mai scăzute la energie pentru cultivarea în condiţii de seră

Subzona Ia,
Podişul
Moldovei de
Nord *

Subzona I,
Cîmpia Moldovei
de Nord, podişul
Nistrului **

Zona de Centru
călduroasă-semiumedă
Subzona 2a,
Podişul
Moldovei
Centrale ***

Subzona 2,
Terasele rîurilor
Nistru, Prut, Răut,
Bîc, Botna etc. ****

Zona de Sud
călduroasăsecetoasă
Cîmpia Moldovei
de Sud, Terasele
Prutului şi
Nistrului inferior
*****

SCĂZUT

SCĂZUT

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

SCĂZUT

MEDIU
SCĂZUT1
MEDIU
RIDICAT
MEDIU
SCĂZUT
RIDICAT
MEDIU
MEDIU
MEDIU2
RIDICAT
RIDICAT
MEDIU
MEDIU
MEDIU

MEDIU
MEDIU
MEDIU
RIDICAT
MEDIU
MEDIU
RIDICAT
RIDICAT
MEDIU
RIDICAT
MEDIU
MEDIU

MEDIU
MEDIU
MEDIU
RIDICAT
MEDIU
MEDIU
RIDICAT
RIDICAT
MEDIU
RIDICAT3
MEDIU
MEDIU

RIDICAT
MEDIU
RIDICAT
RIDICAT
MEDIU
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT
MEDIU4
SCĂZUT
SCĂZUT

RIDICAT
RIDICAT

RIDICAT
RIDICAT

RIDICAT
MEDIU

SCĂZUT
RIDICAT
SCĂZUT
SCĂZUT
MEDIU
SCĂZUT
SCĂZUT
SCĂZUT
RIDICAT
RIDICAT
MEDIU
MEDIU

*Subzona 1a, Podişul Moldovei de Nord include raioanele: Ocniţa, Briceni, Edineți, Donduşeni.
**Subzona 1, Cîmpia Moldovei de Nord, podişul Nistrului include raioanele: Rîşcani, parţial Glodeni, municipiul Bălţi, Drochia, Sîngerei, Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Rezina.
1
În prezent, viţa de vie se cultivă în raioanele: Rîşcani, Glodeni, Sîngerei şi Soroca.
2
Sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor: scăzută – în raioanele: Rîşcani şi Drochia; ridicată – în raionul Sîngerei.
*** Subzona 2a, Podişul Moldovei Centrale include raioanele: Ungheni, Nisporeni, Străşeni, Hînceşti.
**** Subzona 2, Terasele rîurilor Nistru, Prut, Răut, Bîc, Botna etc. includ raioanele: Sud-Vest Glodeni, Făleşti, Ungheni, Nisporeni, Străşeni, Teleneşti, Orhei, Ialoveni, Dubăsari, Criuleni,
Hînceşti, Anenii Noi, Cimişlia de Nord.
3
Sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor: medie în raioanele: Glodeni, Făleşti, Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Cimişlia şi scăzută în raionul Dubăsari.
***** Zona de Sud, Cîmpia Moldovei de Sud, terasele Prutului şi Nistrului inferior includ raioanele: Căuşeni, Ştefan Vodă, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Leova, Cantemir, Cahul, UTA Găgăuzia şi
Cimişlia de Sud.
4
Sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor: ridicată în raionul Leova, scăzută în raionul Ştefan Vodă.

2.2.2. Impacturile schimbării climei asupra sectorului resursele de apă
Resursele de apă din Republica Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi de
cele subterane. În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, există două bazine majore ale rîurilor în
Republica Moldova: Nistru şi Prut. Regimul natural al apelor din rîuri în aceste bazine a fost
modificat prin construirea barajelor şi rezervoarelor, create cu scopul prevenirii inundaţiilor,
captării sedimentelor şi asigurării apei pentru consum agricol, industrial şi casnic, precum şi
pentru piscicultură. Apele subterane destinate pentru uz centralizat de către gospodării casnice şi
pentru uz industrial sunt extrase din zece complexe acvifere.
Reţeaua de ape subterane include circa 112 mii izvoare şi fîntîni (publice şi private) şi
peste 3000 fîntîni arteziene funcţionale. Apele subterane constituie sursa principală de asigurare
cu apă potabilă în Republica Moldova, pentru 100 la sută din populaţia rurală şi 30 la sută din
populaţia urbană, sau 65 la sută din întreaga populaţie a ţării. Cele 35 la sută din populaţie
rămase întrebuinţează apele de suprafaţă ca sursă de apă potabilă. Aproximativ 44 la sută din
populaţia ţări nu are acces la apă potabilă sigură. În prezent toate oraşele şi municipiile şi peste
65 la sută din localităţile rurale au sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, însă
doar 50 la sută dintre asemenea sisteme se află în condiţie tehnică satisfăcătoare. Restul necesită
reparaţii capitale sau trebuie reconstruire.
Conform Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010, din cauza declinului
economic, declinului industriei grele şi utilizării scăzute a apei în industrie şi agricultură,
comparativ cu anul 1990, calitatea resurselor acvatice s-a îmbunătăţit în majoritatea bazinelor
rîurilor, apele rîurilor Nistru şi Prut fiind considerate a fi curate şi moderat poluate. Însă apele
rîurilor mici sunt extrem de poluate.
Apele subterane nu corespund standardului naţional pentru apa potabilă; deseori duritatea
apei din fîntîni depăşeşte standardele de 2-5 ori sau chiar mai mult. Mai mult, aproape 90% din
probele luate din acviferele neîngrădite depăşesc concentraţiile maxime admisibile la capitolul
nitraţi, fapt care este atribuit, în mare parte, producţiei sporite de animale din gospodării.
Impactul posibil al schimbării climei asupra sectorului resursele de apă
Schimbarea climei constituie doar unul din factorii care vor determina viitorii indici de
disponibilitate şi utilizare a apei. Factorii non-climatici ar putea agrava sau atenua efectele
adverse ale schimbării climei asupra disponibilităţii şi calităţii apei. Ei, de asemenea, ar putea
avea o influenţă semnificativă asupra cererii de apă. Creşterea poluării şi dezvoltarea economică
(şi, implicit, schimbările modului de viaţă şi de consum) vor juca un rol dominant (după cum s-a
evidenţiat mai sus, declinul economic este un factor semnificativ în stabilitatea resurselor de apă
în prezent şi, astfel, se anticipă că volumul de apă extras va spori odată cu recuperarea
economică).
Conform ţintei cu utilizare intensivă a apei, asociate cu dezvoltarea economică naţională,
asigurarea cu apă sigură pentru toţi utilizatorii de apă va fi ameninţată de schimbarea resurselor
de apă asociată cu schimbarea climei deja în 2020, cînd intensitatea utilizării apelor de suprafaţă
se va apropia de 100 la sută. Totuşi, luînd în calcul şi rezervele de apă subterană, momentul cînd
deficitul de apă va deveni un impediment pentru dezvoltare va surveni, cel mai probabil, după
anul 2030 (Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010).
Impacturile non-climatice ar putea fi generate de cîteva domenii, începînd cu politicile şi
legislaţia şi terminînd cu tehnologiile şi infrastructura, modelele de utilizare a pămîntului şi
activităţile agricole/irigaţia. Impacturile directe principale ale schimbării climei şi consecinţele
lor socioeconomice potenţiale în Republica Moldova, care sunt relevante pentru resursele de apă,
sunt prezentate în Tabelul 2-7.

Tabelul 2-7: Rezumat al impacturilor potenţiale ale schimbării climei asupra sectorului resursele
de apă
Categoria
impactului

Impactul asupra resurselor de apă

Temperaturi
ridicate, valuri
de căldură

Reducerea anuală a debitului;
Adîncirea pînzei apelor subterane; şi
Schimbări în calitatea apei*.

Schimbarea
regimului de
precipitaţii

Schimbările regimului hidrologic;
Reducerea fluxului rîurilor mici; şi
Deficitul înalt de apă.
Diluarea sporită a sedimentelor şi
volum de sedimente mai mare; şi
Sporirea volumului substanţelor
nutritive, patogenilor şi toxinelor
transportate cu apa.

Fenomene
extreme:
inundaţii**,
secete***

Fluxurile scăzute reduc capacitatea de
diluare; oxigen dizolvat redus; şi
deficitul sporit de apă.

Impactul social/economic
Disponibilitate redusă a apei pentru întrebuinţarea de către
populaţie;
Creşterea cererii de irigare;
Poluarea sporită a apei;
Efectele adverse asupra sănătăţii în zonele cu venituri mici; şi
Cerinţe de tratare suplimentară a apei potabile.
Riscul pierderii calităţii apei;
Riscul înalt al salinizării apei; şi
Conflicte între utilizatorii de apă.
Eroziunea sporită;
Deteriorarea infrastructurii, abandonarea pămîntului; şi
Cheltuieli sporite pentru acţiuni de urgenţă şi remediere.
Înmulţirea sporită a algelor, conţinutul sporit de bacterii şi
fungide afectează sănătatea omului, agricultura, ecosistemele,
şi asigurarea cu apă; şi
Riscul înalt de deşertificare.

* Iarna şi, în special, lunile de tranziţie, vor fi cele mai afectate de creşterea temperaturii apei. Deja pînă în anul 2020, sporul
temperaturii apei în rîul Nistru ar putea depăşi 65 la sută în martie (conform scenariului IPCC SRES B2). Lunile de vară (în
special luna august) sunt cele mai vulnerabile la oxigenul dizolvat (OD). Reducerea nivelurilor de OD, în combinaţie cu creşterea
temperaturii apei, afectează compoziţia ecosistemului permiţînd invazia noilor specii termofile şi bacteriilor periculoase.
**Coeficientul variaţiei fluxului rîurilor va creşte, conducînd la creşterea instabilităţii fluxului anual şi la sporirea pe timp de
primăvară a inundaţiilor bruşte (cea mai severă inundaţie bruscă din august 2008 pare să confirme aceste evaluări). Aceste
rezultate sunt confirmate, de asemenea, de evaluările europene: inundaţiile bruşte ale rîurilor mari vor spori, ca extindere a
tendinţei atestate în Europa Centrală; stresul de apă va creşte ca o tendinţă comună pentru Europa de Sud-Est.
*** Rezultatele modelărilor climatice arată că secetele vor deveni mai lungi şi mai severe (seceta din 2007 este caracteristică în
acest sens).

Evaluarea mărimii riscurilor/oportunităţilor schimbării climei asupra sectorului resursele de
apă
Deşi rîurile mari constituie principala sursă de apă, accesul la apă nu este egal. Cea mai
mare distanţă dintre o localitate şi cea mai apropiată sursă de apă în Republica Moldova
constituie circa 6 km. Aproximativ un sfert din populaţie (1,03 milioane persoane) locuiesc în
zona-tampon de 6 km a fluviului Nistru şi rîului Prut; această zonă constituie o cincime din
teritoriul naţional şi cuprinde 23 la sută din numărul total de localităţi. Restul ţării şi al populaţiei
(circa 3 milioane persoane) este nevoit să se bazeze pe diverse sisteme de aprovizionare cu apă
destinate pentru transferul de apă din aceste rîuri, sau se bazează pe resursele locale de calitate
mai proastă. Partea nordică a ţării (şi partea centrală, într-o anumită măsură) este, în prezent, mai
mult sau mai puţin asigurată cu apă, în timp ce partea de sud suferă de un deficit natural de apă.
În acelaşi timp, sistemele de transfer al apei de distanţă medie sau lungă sunt practic inexistente
la sud. Această regiune este printre cele mai expuse la deficitul de apă.
Mai mult decît atît, resursele acvatice de suprafaţă de la sud (şi, mai rar, în partea centrală
a ţării) riscă cel mai mult să fie epuizate în anii de secetă (cum ar fi 2007, cînd un număr de
rezervoare de pe rîul Işnovăţ au secat). Aşadar, amplasarea geografică a utilizatorilor de apă va
juca cel mai decisiv rol în viitor în asigurarea accesului la resurse de apă sigure. Regiunea cu
deficit de apă, pe măsură ce se extinde spre nord, a ajuns deja la cele mai populate zone, ceea ce
pune o presiune maximă pe resursele de apă şi utilizează apa în cel mai intensiv mod.
În studiul realizat recent în Republica Moldova, sunt expuse rezultatele calculaţiilor şi
cartografierii pierderii anuale medii de apă induse de climă pentru trei perioade temporale (anii
2020’, 2050’ şi 2080’) pe baza ansamblului de modele pentru trei scenarii de emisie A2, A1B şi
B1, comparativ cu perioada de referinţă 1961-1990, pentru zonele agro-ecologice ale Republicii
Moldova (Figura 2-4,Tabelul 2-8).
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Figura 2-4: Schimbările medii proiectate ale stratului scurgerii medii anuale induse de climă
pentru zonele agro-ecologice ale Republicii Moldova, valori medii pe ansambluri de modele, în
funcţie de scenariul de emisie A2, A1B şi B1
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Tabelul 2-8: Schimbările relative proiectate în stratul scurgerii medii anuale (în %, comparativ
cu scenariul de referinţă) pentru zonele agro-ecologice ale Republicii Moldova, valori medii pe
ansambluri de modele, în funcţie de scenariul de emisie A2, A1B şi B1
Perioada
Anii 2020’

Anii 2050’

Anii 2080’

Scenariul de emisie
A2
A1B
B1
A2
A1B
B1
A2
A1B
B1

Zona agroecologică
Nord
-5.2
-11.3
-5.5
-26.8
-20.1
-9.1
-46.6
-33.6
-18.3

Zona agroecologică
Centru
-5.0
-9.7
-11.1
-31.4
-21.9
-18.3
-55.3
-39.4
-22.2

Zona agroecologică
Sud
-5.3
-5.8
-14,2
-42.2
-23.1
-24.4
-64.0
-44.0
-30.2

Conform rezultatelor obţinute, pentru anii 2080’, schimbările în stratul scurgerii medii
anuale induse de climă, aşa cum sunt generate de ansamblurile de modele evaluate, arată
consecvent aceeaşi tendinţă, iar mărimea lor creşte de la scenariul cu emisii reduse – B1, pînă la
scenariul cu emisii înalte – A2. În zona agroecologică Sud se va manifesta cea mai semnificativă
descreştere a scurgerii medii anuale induse de climă, de la -30,2% (ansamblul de modele al
scenariului de emisie B1), pînă la -64,0% (ansamblul de modele al scenariului de emisie A2).
Conform evaluării vulnerabilităţii privind mărimea impacturilor asupra resurselor de apă
cu probabilitate de risc din cauza schimbări climei (Tabelul 2-9), cele mai vulnerabile regiuni vor
fi Sudul, Centrul şi mun. Chişinău, pentru care s-a descoperit cel mai mare nivel de risc cu
probabilitate înaltă în legătură cu schimbarea climei.

Risc

Tabelul 2-9: Riscurile şi oportunităţile prioritare pentru sectorul resursele de apă
Detalii cu privire la mărimea
riscurilor/oportunităţilor
Indicii de calitate a apei (ex., mineralizarea, duritatea, oxigenul
dizolvat) afectaţi de temperaturile mai ridicate ale apei şi variaţiile
debitului
Schimbările în cererea de apă (sporită ca rezultat al creşterii
numărului populaţiei, dezvoltării economice şi necesităţilor de
irigare)
Schimbările în fluxurile rîurilor, atît în sensul sporirii, cît şi al
reducerii
Riscul înalt de secetă şi deficit de apă
Necesităţi sporite de irigare
Reducerea disponibilităţii apei atît din sursele de suprafaţă, cît şi
din apele subterane
Poluarea sporită cu pesticide şi îngrăşăminte cauzată de spălarea
mai mare a solului
Sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor

Sud

Mun.
Chisinau

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

RIDICAT RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

RIDICAT RIDICAT

RIDICAT

MEDIU
MEDIU

RIDICAT RIDICAT
RIDICAT RIDICAT

RIDICAT
RIDICAT

MEDIU

RIDICAT RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

RIDICAT RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

RIDICAT RIDICAT

SCĂZUT

Nord

Centru

SCĂZUT MEDIU

Pentru sectorul resursele de apă din Republica Moldova, opt din riscurile identificate sunt
considerate a fi prioritare:







riscul înalt de secetă şi deficit de apă;
cerinţe înalte faţă de irigare;
sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor;
reducerea disponibilităţii apei din sursele de apă de suprafaţă sau ape subterane;
schimbări în cererea de apă;
indicii de calitate a apei (ex., mineralizarea, duritatea, oxigenul dizolvat) afectaţi de
temperaturile mai ridicate ale apei şi de variaţiile stratului de scurgere mediu anual;
 poluarea sporită a apei cu pesticide şi îngrăşăminte, cauzată de spălarea sporită a solului;
 schimbări în stratul de scurgere mediu anual al rîurilor, atît în sensul sporirii, cît şi în cel
al diminuării.
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Nu au putut fi identificate şi oportunităţi asociate cu impacturile climei asupra resurselor
de apă.
Începînd cu anii ’90 ai secolului XX clima în Republica Moldova s-a schimbat ferm spre
condiţii mai aride.
Din 1990 au fost înregistrate zece perioade uscate sau de secetă semnificativă, inclusiv
secetele catastrofale din 2007 şi 2012. Acestea au cauzat pierderi de pînă la 70% pentru
asemenea culturi importante cum ar fi grîul, porumbul şi floarea-soarelui.
Seceta devine endemică în multe părţi ale ţării şi afectează tot mai mult nivelul de viaţă şi
dezvoltarea rurală.
Măsurile de adaptare către impactul cauzat de temperaturi mai ridicate ale apei, inundaţii
şi secete includ:
 operarea mai eficientă a lacurilor de acumulare, barajelor şi digurilor;
 protejarea zonelor umede (una din funcţiile principale pozitive ale zonelor umede constă
în permiterea alimentării suplimentare a apelor subterane şi reducerea revărsărilor
maxime în cursul inferior);
 măsuri de protecţie a infrastructurii de irigare contra inundaţiilor;
 tehnici de îmbunătăţire a texturii, agregării solului, conţinutului de materie organică şi a
învelişului solului pentru a gestiona utilizarea apei în perioadele uscate;
 prognozarea mai bună a inundaţiilor;
 instalarea sistemelor de alertă despre ruperea digurilor;
 asistenţă tehnică prin instruire de extensiune în combinaţie cu modernizarea irigaţiei,
pentru a asigura distribuirea printre fermieri a tehnicilor de minimizare a vulnerabilităţii
fermelor agricole la fenomenele climatice; şi
 dezvoltarea colaborării eficace dintre Republica Moldova, Ucraina şi România pentru a
monitoriza revărsarea apelor, îmbunătăţi prognozarea vremii/inundaţiilor şi a asigura
avertizarea timpurie pentru toate ţările din cursul inferior al apelor.
2.2.3. Impacturile schimbării climei asupra sectorului sănătate
Speranţa de viaţă este, în general, acceptată ca indicator-cheie al stării generale a sănătăţii
naţiunii. În ceea ce priveşte speranţa de viaţă la naştere, Republica Moldova este în prezent într-o
situaţie puţin mai bună decît în perioada de pre-tranziţie. În acelaşi timp, speranţa de viaţă în
2011 în regiunile rurale este mai scurtă decît în cele urbane (69,45 ani şi respectiv 73,24 ani).
Acest fapt este legat de un şir de factori, inclusiv niveluri mai scăzute de acces la îngrijirea
sănătăţii, calitate scăzută a apei, sărăcia şi factorii culturali din zonele rurale.
În timp ce starea generală de sănătate a populaţiei a înregistrat o tendinţă de îmbunătăţire
în ultimul deceniu, statisticile comparative arată că situaţia din majoritatea ţărilor de tranziţie s-a
îmbunătăţit într-o măsură mai mare decît în Republica Moldova. În 2011 numărul de paturi în
spitale constituia circa 22,03 mii sau 61,9 paturi la fiecare 10 000 persoane; numărul total de
medici constituia 12,91 mii, sau 36,3 medici la fiecare 10 000 persoane. În 2011, cheltuielile
pentru sănătate constituiau circa 13,3% din ponderea în total cheltuieli ale bugetului consolidat,
respectiv circa 5,2% din Produsul Intern Brut (BNS, 2012). Cele mai frecvente tipuri de boli, ca
diagnoză primară la fiecare 1000 persoane (BNS, 2012) în anul 2011 au fost:







bolile respiratorii (126,8 cazuri),
complicaţii de sarcină, naştere sau post-natale (49,2 cazuri),
traume, intoxicaţii şi alte consecinţe ale unor cauze externe (34,6 cazuri),
boli ale sistemului digestiv (26,2 cazuri),
boli infecţioase sau parazitare (25,8 cazuri),
boli ale sistemului nervos şi organele de simţ (23,8 cazuri),
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boli ale aparatului genito-urinar (21,9 cazuri),
boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat (20,0 cazuri),
boli ale aparatului respirator (16,9 cazuri),
boli ale sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv (15,4 cazuri).

Cele mai importante cauze de deces din ţară sunt bolile de circulaţie a sîngelui, traumele
şi intoxicaţiile, tumorile maligne, precum şi bolile sistemului digestiv.
Impactul posibil al schimbărilor climatice asupra sănătăţii
Este clar că schimbarea climei şi fenomenele climaterice extreme au un impact direct
asupra sănătăţii. Totuşi acestea pot, de asemenea, afecta silvicultura, agricultura şi economia,
ceea ce ar cauza probleme ce ţin de securitatea alimentară şi condiţiile sanitare proaste care pot
duce, la rîndul lor, la efecte serioase asupra sănătăţii, pe termen scurt şi lung. Efectele secetei
asupra sănătăţii ar putea, de exemplu, cauza o descreştere a producţiei de alimente şi duce la
probleme de alimentaţie în rîndul populaţiei, făcîndu-i pe oameni mai vulnerabili la boli.
În cadrul unui sondaj realizat de Fondul Internaţional de Urgenţă pentru Copii al
Naţiunilor Unite (UNICEF, 2007) în Republica Moldova, conducătorii locali au anticipat că cel
mai mare impact al secetei din 2007 va fi efectul asupra sănătăţii populaţiei. De fapt, opt din zece
respondenţi (şi 91% din personalul medical intervievat) au considerat că aceasta şi-a făcut deja
efectul. Totuşi efectele pe termen lung ale secetei pot fi şi mai devastatoare.
Conform unui studiu realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS, 2008),
concurenţa sporită pentru terenurile arabile poate duce, eventual, la migrarea către oraşe şi peste
hotare, precum şi la conflicte, odată cu diminuarea resurselor.
În acest compartiment se scot în evidenţă impacturile directe ale schimbării climei şi
consecinţele lor socioeconomice potenţiale, care sunt relevante pentru sănătate (Tabelul 2-10).
Tabelul 2-10: Rezumat al impactului socioeconomic al schimbării climei asupra sănătăţii
Categoria impactului
Temperaturile
extreme ale aerului şi
valurile de căldură

Impact asupra sănătăţii
Mortalitate excesivă*;
Starea sănătăţii mai rea a persoanelor
cu boli cronice;
Schimbări în modelul bolilor cauzate de alimentaţie;
Schimbarea distribuirii bolilor infecţioase; şi
Creşterea frecvenţei bolilor respiratorii.

Impact social/economic
Creştere economică redusă;
Număr sporit de boli şi afecţiuni, inclusiv
boli transmise prin apă;
Deplasarea populaţiei;
Număr sporit de deficienţe mentale şi de
comportament din cauza stresului; şi
Pierderea oportunităţilor de educaţie.

Număr sporit de decese şi vătămări; şi
Vezi mai sus
Număr sporit de boli transmise prin apă.
Sporirea fenomenului de foamete şi subnutriţie.
Vezi mai sus
Secetă
* Informaţia cu privire la valurile de căldură din 2007 în Chişinău a fost utilizată la realizarea studiului despre legăturile dintre
temperaturile ridicate şi mortalitatea excesivă cauzată de aceste evenimente. Autorii (Opopol, Corobov, 2010) au constatat, că
mortalitatea a sporit în aprilie-septembrie cu 190 decese, sau 6,5% comparativ cu perioada analogică a anilor de referinţă (20002008). Numărul mediu zilnic de decese în exces, înregistrat în zilele cu temperaturi care depăşeau limita temperaturilor fierbinţi
(circa 25°C, 31°C şi 19°C pentru temperaturile zilnice medii, maxime şi minime, respectiv) a alcătuit 2,0-4,4% pentru fiecare
spor de temperatură de 1°C. Relaţia temperatură-mortalitate în exces devine tot mai puternică în timp; efectele maxime au fost
determinate după una-trei zile de impact al căldurii.
Inundaţii

Evaluarea riscurilor şi oportunităţilor impacturilor schimbării climei asupra sectorului
sănătate
Sub-populaţiile cele mai vulnerabile la impacturile schimbării climei asupra sănătăţii
variază în funcţie de regiune, datele privind sănătatea şi caracteristica populaţiei, inclusiv în
funcţie de capacităţile umane, instituţionale, sociale şi economice. Vulnerabilităţile individuale
depind de factorii genetici, de dezvoltare, dobîndiţi şi socioeconomici.
În general, cele mai vulnerabile persoane includ copiii, adulţii în etate şi persoanele cu
boli cronice, cele din grupurile defavorizate şi populaţiile foarte dependente de resursele
naturale. În continuare se oferă o listă a populaţiilor vulnerabile după rezultatele de sănătate
(Tabelul 2-11).
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Tabelul 2-11: Grupurile deosebit de vulnerabile şi sensibile la noile condiţii de climă după
starea sănătăţii
Starea sănătății şi sensibilitatea la climă
Boli şi decese legate de valurile de căldură
Boli şi decese legate de calitatea redusă a
aerului cauzate de poluare
Boli şi decese legate de evenimente climatice
extreme
Boli transmise prin apă şi alimente
Boli transmise de insecte
Boala Lyme
Hantavirus
Malaria

Grupurile deosebit de vulnerabile
Persoanele în etate, cu boli cronice, nou-născuţii şi copiii, femeile gravide,
săracii din zonele urbane şi rurale, lucrătorii în aer liber
Copiii, persoanele cu boli de inimă şi plămîni, diabet, sportivii, lucrătorii în
aer liber
Săracii, femeile gravide, persoanele cu boli cronice, limitări de mobilitate şi
cognitive
Persoanele în etate, copiii cu imunitate redusă
Copiii, lucrătorii în aer liber
Săracii din zonele rurale, lucrători în anumite profesii
Copiii, persoanele cu imunitate redusă, femeile gravide, persoanele cu
probleme genetice

Conform evaluării vulnerabilităţii în aspectul riscurilor/oportunităţilor schimbării climei
asupra sănătăţii, cele mai vulnerabile regiuni ale Republicii Moldova, care vor fi afectate de
posibila schimbare a climei vor fi municipiul Chişinău, Sudul şi parţial Centrul ţării, pentru care
s-a identificat cel mai mare număr de riscuri cu probabilitate înaltă ce ţin de schimbarea climei
(Tabelul 2-12).

Oportunitate

Riscuri

Tabelul 2-12: Riscurile şi oportunităţile prioritare pentru sănătate
Detalii despre mărimea
riscurilor/oportunităţilor
Mai multe decese din cauza valurilor de căldură
Mai multe boli din cauza poluării aerului
Schimbări în fazele fenologice şi risc înalt de afecţiuni
alergice
Risc înalt de secetă şi deficit de apă *
Sporirea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor **
Sporirea cazurilor de boli transmise prin apă şi prin
alimente
Reducerea mortalităţii cauzată de frig pe timp de iarnă

Nord

Centru

Sud

SCĂZUT
MEDIU

MEDIU
MEDIU

RIDICAT
MEDIU

Mun.
Chisinau
RIDICAT
RIDICAT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

SCĂZUT
MEDIU

MEDIU
RIDICAT

RIDICAT
RIDICAT

SCĂZUT
SCĂZUT

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

RIDICAT

MEDIU

SCĂZUT

MEDIU

*Seceta reduce disponibilitatea apei pentru igienă; seceta sporeşte riscul incendiilor forestiere; seceta reduce disponibilitatea de
alimente pentru populaţia care depinde în mare măsură de productivitatea agricolă a gospodăriilor şi/sau este slabă din punct de
vedere economic.
**Inundaţiile întrerup aprovizionarea cu apă şi sistemele de canalizare şi pot deteriora sistemele de transport şi infrastructura de
asistenţă medicală; inundaţiile pot forma condiţii potrivite pentru răspîndirea ţînţarilor şi conduce la epidemii de boli; inundaţiile
pot spori afecţiunile legate de stresul posttraumatic.

Se consideră că şase dintre riscurile identificate ar avea prioritate înaltă:






sporirea numărului deceselor cauzate de valuri de căldură;
sporirea numărului bolilor cauzate de poluarea aerului;
riscul înalt de afecţiuni alergice;
riscul înalt de secetă şi deficit de apă; şi
sporirea cazurilor de boli transmise prin apă şi prin alimente.

Există şi o oportunitate asociată cu impacturile climei asupra sănătăţii: reducerea
mortalităţii din cauza frigului pe timp de iarnă.
Totuşi, în cadrul acestor regiuni, analiza trebuie să ţină cont de faptul că schimbarea
climei nu afectează diferite grupuri de persoane în aceeaşi măsură: unele grupuri sunt, evident,
mai vulnerabile decît altele.
De exemplu, infrastructura pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii este mult mai puţin
accesibilă în zonele rurale, iar populaţia de la sate are un număr mai mare de persoane care nu
sunt înregistrate la medicul de familie (62% din numărul total ale persoanelor neînregistrate),
precum şi o cotă mult mai mare de persoane care nu deţin poliţă de asigurare medicală
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obligatorie (27,3% din populaţia rurală comparativ cu 19,9% din populaţia urbană). Mai mult
decît atît, fiecare a treia persoană care nu deţine o poliţă de asigurare medicală face parte din cea
de-a cincea, cea mai săracă, chintilă. În al doilea rînd, populaţia rurală (circa 59% din numărul
total) este mult mai dependentă de aprovizionarea descentralizată cu apă, decît populaţia de la
oraşe, iar declinul calităţii apei va afecta populaţia rurală (unul din cele mai vulnerabile grupuri
la bolile intestinale sunt copiii).
Altă vulnerabilitate importantă este riscul subnutriţiei, care apare atunci cînd factorii
climatici severi, precum ar fi seceta, inundaţiile şi grindina ar putea ruina culturile, lăsînd
fermierii mici fără mîncare şi venituri, ceea ce înseamnă că populaţia rurală va înfrunta riscuri
nutriţionale grave (Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010).
Oficiul Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa declară
prevenirea efectelor schimbării climei asupra sănătăţii şi reacţia la acestea va necesita un set
acţiuni la diferite niveluri: de la pregătirea sistemului de sănătate în coordonare cu sistemele
avertizare meteorologică timpurie pînă la consultarea oportună publică şi medicală
îmbunătăţiri ale încăperilor de locuit şi planificării urbane.

că
de
de
şi

Acţiunile în domeniul sistemului sănătăţii ar putea include:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

întărirea protecţiei sănătăţii;
susţinerea aspectelor de sănătate în alte sectoare;
împărtăşirea bunelor practici în acţiuni intersectoriale;
dezvoltarea capacităţilor personalului medical;
asigurarea informaţiei; şi
prezentarea unui exemplu prin „înverzirea” serviciilor medicale.

Acţiunile de îmbunătăţire a adaptării la schimbarea climei în sectorul sănătăţii ar putea
include:













elaborarea unor evaluări integrate a impacturilor de mediu, economice şi de sănătate ale
schimbării climei;
discutarea şi elaborarea strategiilor de adaptare pentru a fi utilizate de sectorul medical
pentru identificarea riscurilor de sănătate asociate cu clima din ţară;
convenirea asupra unui organ de conducere, care va coordona pregătirea de schimbare a
climei în aspectul de sănătate publică şi reacţia la aceasta; definirea rolurilor şi
responsabilităţilor;
examinarea şi fortificarea sistemelor existente de supraveghere a bolilor cu scopul
includerii unor consecinţe de sănătate cauzate de climă, aşa cum ar fi morbiditatea şi
mortalitatea asociate cu căldurile;
identificarea, monitorizarea şi ţinerea în vizor a grupurilor de risc şi a populaţiei
vulnerabile; elaborarea protocoalelor de tratament pentru problemele medicale cauzate de
climă;
sensibilizarea specialiştilor medicali, a publicului şi a grupurilor celor mai vulnerabile;
asigurarea accesului sporit la asistenţă medicală în comunităţile izolate şi al grupurilor
vulnerabile (de ex., persoane în etate, obeze sau cu dezabilități);
instruirea şi ghidarea specialiştilor medicali şi oferirea consultaţiilor populaţiei cu privire
la măsurile ce urmează a fi întreprinse în timpul fenomenelor climaterice extreme, cum ar
fi valurile de căldură, inundaţiile şi seceta;
modernizarea programelor existente de educaţie şi comunicare;
crearea unui sistem de monitorizare şi a unui mecanism de evaluare, pentru a aprecia
eficacitatea pregătirii de calamităţi şi măsurile necesare de reacţie;
aplicarea tehnologiilor noi de măsurări ştiinţifice (ex., privind bolile transmise prin aer,
calitatea apei, schimbarea climei etc.);
înţelegerea riscului apariţiei unor boli şi impacturi de sănătate noi, necunoscute;
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examinarea costului (şi volumului) energiei şi emisiilor de CO2 utilizate pentru
condiţionarea aerului şi promovarea metodelor alternative de răcire în rîndul populaţiei;
menţinerea cooperării internaţionale şi regionale.
2.2.4. Impacturile schimbării climei asupra sectorului forestier

Ecosistemele forestiere (reprezentate de zona forestieră şi altă vegetaţie forestieră)
acoperă doar 450,9 mii ha, sau circa 13,3% din teritoriul Republicii Moldova (BNS, 2012) şi
joacă un rol extrem de important în protecţia bazinelor hidrografice, asigurînd, în acelaşi timp,
un şir de beneficii economice şi de mediu directe şi indirecte pentru comunităţile rurale: lemnul
de foc, produse ne-lemnoase, stabilizarea ravenelor, amenajarea peisagistică şi alte beneficii.
Lemnul de foc este deosebit de important pentru familiile mai sărace, care nu îşi pot permite
cheltuielile energetice ridicate pentru gaz şi electricitate.
Pădurile din ţară sunt amplasate preponderent în regiunile centrale (60% din spaţiul
forestier), cu acoperire mai mică în regiunile de nord şi de sud (26 şi 14%) (Tabelul 2-13).
Tabelul 2-13: Distribuirea pădurilor în Republica Moldova
Zona geografică
Nord
Centru
Sud
Total

Suprafaţa totală a zonei,
mii ha
1149,4
1448,8
786,9
3385,1

Suprafaţa acoperită cu păduri,
mii ha
92,9
209,4
60,4
362,7

Gradul de împădurire,
%
8,1
14,5
7,7
10,7

În țară sunt reprezentate următoarele tipuri principale de păduri: salcîmete, stejărete,
gorunete, păduri amestecate, mai puțin făgete şi zăvoaie din luncile rîurilor.
Ecosistemele forestiere sunt populate de circa 860 specii de plante, care constituie 43 la
sută din diversitatea biologică florală spontană totală din ţară.
Dintre toate speciile de animale vertebrate şi nevertebrate, circa 60 la sută pot fi găsite
frecvent în comunităţile biotice forestiere. Este, de asemenea, important că peste 50 la sută din
toate speciile vegetale şi animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova fac parte din
biocenoza forestieră.
După cum se afirmă în Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier din
Republica Moldova, funcţia principală a resurselor forestiere este de a menţine echilibrul
ecologic, însă suprafaţa zonelor împădurite este insuficientă pentru a garanta protecţia eficace a
mediului.
Împădurirea scăzută a constituit o cauză majoră a nivelului ridicat de eroziune a solului,
alunecărilor de teren şi a degradării resurselor acvatice; acest fapt, de asemenea, intensifică
secetele.
Cauzele principale ale degradării pădurilor sunt: (a) sporirea defrişării ilicite din cauza
preţurilor ridicate la lemn şi combustibil; (b) lipsa controlului eficient din partea administraţiilor
locale; (c) nivelul redus de cunoştinţe şi de cultură ecologică; şi (d) păşunatul excesiv şi lipsa
unei gestionări forestiere adecvate.
Tendinţa de despădurire de lungă durată, de 100 ani, a fost inversată în ultimii 50 de ani,
iar politica forestieră curentă din Republica Moldova îndeamnă spre o creştere a acoperirii
forestiere prin împădurire şi gestionare mai bună a pădurilor comunitare pentru consum direct şi
protecţia bazinelor hidrografice.
Protecţia pădurilor poate asigura „cîştiguri triple” prin: (i) sporirea producţiei şi
productivităţii alimentelor; (ii) ajutorul în scoaterea oamenilor din sărăcie, şi (iii) susţinerea
mediului global prin stocarea carbonului şi conservarea diversităţii biologice.

25

Impactul posibil al schimbării climei asupra sectorului forestier
Cercetătorii anticipă că pînă şi cele mai mici schimbări ale temperaturii şi precipitaţiilor
ar putea afecta în mare parte creşterea şi supravieţuirea pădurilor în viitor, în special în zonele de
periferie şi tranziţie ale ecosistemelor, cum sunt pădurile Republicii Moldova.
Schimbarea climei ar influenţa asupra condiţiilor viitoare de umiditate în păduri prin
schimbarea atît a temperaturii, cît şi a precipitaţiilor. Odată cu creşterea temperaturii, creşte
pierderea de apă prin evapo-transpiraţie, ceea ce duce la condiţii mai uscate.
Temperaturile ridicate, de asemenea, tind să reducă eficienţa utilizării apei de către
plante. În unele zone ale Republicii Moldova, reducerea în viitor a precipitaţiilor va accentua
stresul de umiditate cauzat de încălzire. Schimbările în caracterul sezonier al precipitaţiilor şi
fenomenele extreme, precum seceta şi ploile abundente, vor avea, de asemenea, importanţă.
De exemplu, analiza creşterii inelelor arborilor de stejar şi frasin din centrul ţării a arătat
că reducerea creşterii inelelor cu 50% din mărimea înregistrată în anul precedent şi în comparaţie
cu media multianuală a ultimilor 10 ani a fost asociată cu seceta din 2007 (Comunicarea
Naţională Doi, 2009).
În continuare se evidenţiază impacturile principale directe ale schimbării climei şi
consecinţele socioeconomice potenţiale, care sunt relevante pentru păduri (Tabelul 2-14).
Tabelul 2-14: Rezumat al impacturilor socioeconomice ale schimbării climei asupra sectorului
forestier
Categoria impactului
Temperaturi înalte,
valuri de căldură

Schimbarea indicilor
de precipitaţii

Impactul asupra sectorului forestier
Sezon de creştere mai îndelungat;
Consecinţe negative pentru speciile sensibile la
schimbările temperaturii; şi
Sporirea vulnerabilităţii la incendiile pădurii.
Schimbarea stării fitosanitare*
Schimbarea compoziţiei speciilor; şi
Schimbările tipurilor şi incidenţei dăunătorilor şi
bolilor.

Impactul social/economic
Reducerea volumului de producţie a lemnului;
Tranziţia la alte forme de energie; şi
Costuri adiţionale pentru populaţie.
Modificarea capacităţii habitatului forestier de
menţinere a diversităţii biologice, protecţie a
mediului şi asigurare a funcţiilor socioeconomice
specifice.

Fenomene extreme:
Creştere şi producţie redusă de biomasă;
secete, incendii,
Creştere a numărului de incendii forestiere; şi
Pierderi economice în sectorul forestier.
furtuni de vînt şi
Rată sporită de mortalitate a seminţelor.
inundaţii
* În cursul perioadei 2010-2039 se aşteaptă că starea fitosanitară (ex. sănătatea plantelor) se va schimba semnificativ în partea de
nord a ţării, în care zonele cu arbori care se usucă se vor extinde cu circa 15-25%. În 2040-2069, modificarea stării fitosanitare
determinată de nivelul de uscare a arborilor în partea de nord a ţării va stimula puternic extinderea către sud şi sud-est. Vor avea
loc schimbări semnificative în acest aspect între anii 2070-2099. În partea de nord pădurile se vor usca intens.

Evaluarea riscurilor/oportunităţilor schimbării climei asupra sectorului forestier
Lipsa potenţială a precipitaţiilor de vară cu secete îndelungate este principalul factor
limitativ al creşterii şi productivităţii forestiere. Creşterea temperaturilor şi schimbarea
precipitaţiilor sunt factorii principali care expun pădurile la acţiunea diferitor insecte dăunătoare
şi boli fungice. Cererea de apă în perioada sezonului de creştere este în mod normal mai mare
decît cantitatea de ploaie. Aceasta arată că dacă ridicarea temperaturii nu coincide cu ploi mai
abundente, insuficienţa de apă ar putea limita creşterea într-o măsură mai mare decît în prezent.
Efectul schimbării climei asupra speciilor individuale poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de
condiţiile amplasării lor şi de schimbările regionale ale climei.
Conform evaluării vulnerabilităţii în aspectul mărimii impactului cu probabilitate de risc
din cauza schimbării posibile a climei în sectorul forestier, cele mai vulnerabile regiuni din
Republica Moldova vor fi: Sudul (unde deja este cel mai scăzut nivel de împădurire, 7,7%) şi,
parţial, Centrul (unde în prezent se află cea mai mare suprafaţă acoperită de păduri 209,4 mii ha,
sau circa 14,5% din teritoriul total al zonei geografice), pentru care s-a determinat cel mai mare
risc de probabilitate înaltă asociat cu schimbarea climei (Tabelul 2-15).
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Tabelul 2-15: Riscurile şi oportunităţile prioritare pentru sectorul forestier

Oportunitate

Risc

Detalii cu privire la mărimea riscurilor/oportunităţilor

Nord

Centru

Sud

Schimbarea compoziţiei speciilor *
Creşterea posibilă a mortalităţii arborilor
Modificări în concurenţa speciilor
Consecinţe negative pentru speciile sensibile la schimbarea temperaturii
Schimbarea ratei de regenerare
Schimbările sensibilităţii speciilor la deficitul de apă
Schimbările densităţii individuale a arborilor
Creşterea distrugerilor abiotice cauzate de incendii, furtuni de vînt,
inundaţii şi secetă
Schimbarea condiţiilor fitosanitare

SCĂZUT
SCĂZUT
MEDIU
SCĂZUT
MEDIU
MEDIU
MEDIU

MEDIU
MEDIU
MEDIU
MEDIU
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT

RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT
RIDICAT

SCĂZUT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

Schimbarea producţiei de biomasă **

RIDICAT

MEDIU

SCĂZUT

* Reducerea zonelor forestiere mezofile (arboret de fag, gorun şi stejar) în favoarea pădurilor termofile de gorun cu arbori de
scumpie şi păşuni xerofile.
**Printre speciile amestecate carpenul şi frasinul ar putea fi cele mai vulnerabile specii în condiţiile climei noi determinate de
schimbarea climei. În prima jumătate a ciclului de producere, începînd cu 2010, frasinul poate prezenta o reducere de 20-40% din
creşterea biomasei.

Pentru sectorul forestier, şapte dintre riscurile identificate sunt considerate că avînd
prioritate înaltă:








consecinţele negative pentru speciile sensibile la schimbările temperaturii;
schimbarea ratei de regenerare;
schimbarea sensibilităţii speciilor la deficitul de apă;
schimbarea densităţii individuale a arborilor;
schimbarea condiţiilor fitosanitare;
schimbarea compoziţiei speciilor;
creşterea posibilă a mortalităţii arborilor.

Există o oportunitate asociată cu impacturile climei asupra sectorului forestier: creşterea
producerii de biomasă.
Arborele de arţar alb şi tei comun ar putea acumula cu peste 30% mai multă biomasă
decît volumul obişnuit pînă în 2040, după care va urma o reducere în continuare a biomase totale
în condiţiile schimbării mediului, din cauza reducerii populaţiilor ca rezultat al degradării
speciilor; de asemenea, gorunul ar putea acumula cu 10-20% mai multă biomasă decît volumul
obişnuit pînă în 2040 (Comunicarea Naţională Doi, 2009).
Rezultatul evaluării vulnerabilităţii pentru sectorul forestier au fost prezentate mai sus în
Tabelul 2-14.
Măsurile de adaptare în zona bioclimatică continental-temperată, care, de asemenea,
include pădurile din Republica Moldova, sunt foarte diverse.
Cercetările care au loc în prezent şi cele planificate includ teme cum ar fi puieţi adaptaţi,
daune biotice şi abiotice, diversitatea biologică, în special diversitatea genetică, prelucrările
silvicole şi funcţiile de protecţie ale pădurilor.
Măsurile la nivel de arboret (regenerarea pădurilor şi rărirea arboretului, recoltarea) au
scopul de a reduce riscurile distrugerilor abiotice, precum incendiul, vîntul, seceta şi ale
distrugerilor biotice, cum ar fi dăunătorii şi bolile patogene.
Construirea unor păduri stabile şi diversificate constituie o măsură continuă şi este
planificată pentru îmbunătăţirea stabilităţii arboretului prin selectarea speciilor, originii şi
genotipurilor corespunzătoare.
Se oferă exemple de măsuri de adaptare la schimbarea climei în sectorul forestier:
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revederea şi elaborarea unor componente importante noi ale bazei de reglementări
forestiere, ca parte integrantă a regimului forestier, axate pe următoarele: întreţinerea
şi conservarea staţiilor forestiere; conservarea resurselor forestiere genetice;
reconstrucţia ecologică a pădurilor; certificarea pădurilor, sisteme de producţie şi
management al pădurilor;
revederea cadrului de reglementare privind elaborarea unui mecanism financiar
potrivit pentru conservarea şi dezvoltarea resurselor forestiere prin impunerea unor
alocaţii obligatorii din anumite fonduri extrabugetare (ecologice, pentru drumuri etc.)
şi impozitelor/ plăţilor pentru poluarea mediului (plăţi pentru importul produselor
petroliere, pentru organizarea teritoriului etc.) în vederea extinderii teritoriilor
acoperite cu vegetaţie forestieră etc.;
elaborarea şi aprobarea unui regulament privind realizarea şi asigurarea
funcţionalităţii principiilor de management participativ al resurselor forestiere;
sporirea învelişului forestier cu scopul atenuării schimbării climei şi sporirii
diversităţii biologice;
elaborarea şi realizarea proiectelor de plantare a fîşiilor forestiere (zone-tampon)
pentru protecţia terenurilor agricole, scopuri antierozionale şi protecţia apelor;
elaborarea şi realizarea proiectelor de plantare a fîşiilor forestiere pentru protecţia
terenurilor agricole şi protecţia apelor;
crearea unor plantaţii forestiere pentru nevoile industriale şi energetice; plantarea
pădurilor energetice pentru satisfacerea nevoilor populaţiei de lemn pentru încălzire,
pregătirea mîncării etc.;
analiza agrotehnică, selectarea şi producţia de către stat a tipurilor de plante, capabile
de a se adapta la diferite condiţii climaterice; cercetarea, dezvoltarea şi aplicarea
tehnologiilor de producţie pentru asemenea plante etc.
2.2.5. Impacturile schimbării climei asupra sectorului energetic

Cea mai mare parte din capacităţile energetice instalate în Republica Moldova sunt
învechite, iar eficienţa energetică este redusă. Pierderile de energie (electrică şi termică) prin
reţelele de transport şi de distribuţie au fost excesive în trecut şi sunt considerabile şi în prezent,
ceea ce afectează negativ eficienţa energetică a sectorului.
Datorită măsurilor organizaţionale şi tehnice întreprinse, pierderile din reţelele electrice
de distribuţie s-au redus de la peste 39,9% în 2001 pînă la 9,9-13,1% în 2011 (Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Energetică, 2012). Pierderile de energie termică din sistemele
centralizate de încălzire din municipiile Chişinău şi Bălţi ajung pînă la 19,8%. Reducerea
pierderilor de energie din reţelele energetice rămîne a fi o prioritate pentru sectorul energetic şi
corespunde politicilor UE.
Din cauza capacităţii limitate de generare a energiei în ţară, Republica Moldova se
bazează, în mare parte, pe importuri pentru satisfacerea necesităţilor sale energetice. Importurile
de surse energetice au constituit 95,2% din consumul total de energie în 2011 (BNS, 2012).
Aceasta face ca ţara să fie foarte vulnerabilă la întreruperi în furnizări şi creşteri bruşte ale
preţurilor la energia importată şi poate avea efecte semnificative asupra dezvoltării umane
(Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010).
Structura consumului final de energie pe sectoare în 2011 a fost dominată de sectorul
rezidenţial (46,5%), sectorul transporturi (25,2%), sectoarele industrial şi construcţii (7,9%),
sectoarele comercial şi instituţional (10,4%), sectorul agricol (2,9%) şi altele (7,0%). Structura
consumului final de energie după tipuri de combustibil şi forme de energie în 2011 a fost
dominată de gazele naturale (38,6%), motorină (20,4%), energie electrică (11,3%), benzină
(10,3%), cărbune (7,2 %), gaz petrolier lichefiat (3,6%), păcură (1,4%), lemn de foc (2,7%) şi
alte tipuri de combustibili (4,6%) (BNS, 2012).
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Republica Moldova are potenţial să utilizeze resursele regenerabile de energie pentru
acoperirea unei cote mai mari din consumul final de energie, inclusiv biomasa, energia solară,
energia eoliană, energia hidraulică şi energia geotermală, aceasta fiind specificat în Programul
Naţional de Eficienţă Energetică pentru 2011-2020.
Impactul posibil al schimbării climei asupra sectorului energetic
Odată cu încălzirea globală, consumul de energie în sectoarele sensibile la climă se poate
schimba. Efectele posibile ale încălzirii globale, care ar putea fi relevante pentru Republica
Moldova, includ:
(1) diminuarea cantităţii de energie consumată în încăperile locative, comerciale şi industriale
pentru încălzirea spaţiilor şi creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiului;
(2) diminuarea cantităţii de energie utilizată direct în anumite procese, cum ar fi încălzirea apei
în spaţiile locative, comerciale şi industriale şi creşterea cantităţii de energie utilizată pentru
răcire în spaţiul rezidenţial şi comercial şi în procesele industriale;
(3) creşterea cererii de energie utilizată pentru generarea altor resurse pentru procesele sensibile
la climă, precum pomparea apei pentru agricultura irigată şi întrebuinţări municipale;
(4) schimbarea bilanţului utilizării energiei între formele de livrare şi tipurile de combustibil,
precum între energia electrică utilizată pentru condiţionarea aerului şi gazele naturale
utilizate pentru încălzire; şi
(5) schimbarea structurii consumului de energie în sectoarele economice-cheie sensibile la
climă, precum transportul, construcţiile, agricultura şi altele.
Ar putea avea loc, de asemenea, schimbări în furnizările de energie. Fenomenele extreme,
temperaturile extreme ar putea deteriora infrastructura de aprovizionare cu energie, iar
dezvoltarea surselor regenerabile de energie depinde foarte mult de potenţialul apei, vîntului şi
biomasei, toate urmînd a se schimba odată cu schimbarea climei. Impacturile principale directe
ale schimbării climei şi consecinţele social-economice potenţiale ale acestora în Republica
Moldova sunt relevante pentru sectorul energetic (Tabelul 2-16).
Tabelul 2-16: Rezumat al impactului socioeconomic al schimbării climei asupra sectorului
energetic
Categoria
impactului

Impactul asupra energiei

Impactul social/economic

Cerere sporită de electricitate pentru condiţionarea
aerului.
Temperaturile ridicate reduc randamentul energetic
Randamentul bateriilor solare se reduce la
temperaturi ridicate.
Necesităţi sporite de apă pentru termocentrale.
Deteriorare sporită a reţelelor energetice.
Alternarea în distribuirea frecvenţei şi vitezei
vînturilor.

Accesul la aerul condiţionat este disponibil doar
pentru persoanele cu venituri mari
Temperaturi
Cerere ridicată şi creşterea cererii în orele de
ridicate şi valuri
vîrf, taxarea sistemelor de transport şi de
de căldură
distribuţie
Cantităţi reduse de energie generată
Pericole pentru transportul şi distribuţia energiei
electrice*
Fenomene extreme
Incertitudine sporită privind producţia energiei
Generarea energiei hidroelectrice poate fi
afectată serios de secetă, se aşteaptă că se va
Producţie redusă de energie hidroelectrică.
genera cu 10-30% mai puţină energie electrică
de centralele hidro
Secete
Pericole de reducere a producţiei energiei din
biomasă
Reducerea producţiei de biomasă.
Concurenţa potenţială între culturile energetice
şi cele non-energetice pentru resursele funciare
şi cele acvatice
Pierderi de energie electrică; şi
Temperaturi
Deteriorarea reţelelor electrice de transport.
Cheltuieli pentru reparaţia liniilor electrice
scăzute şi îngheţ
Potenţial sporit de producţie a energiei electrice cu
Diversificarea furnizării de energie; şi
Înnorare scăzută
elementele fotovoltaice.
Poluare redusă
Diversificarea furnizării de energie; şi
Sporirea vitezei
Generare sporită de energie electrică eoliană.
Poluare redusă
vîntului
*Aproape 300 de localităţi au suferit de pe urma deconectărilor de la reţelele electrice în ianuarie 2009 din cauza vînturilor
puternice şi a fenomenelor asociate.
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Evaluarea mărimii riscurilor/oportunităţilor schimbării climei în sectorul energetic
Deşi Republica Moldova îşi acoperă necesităţile energetice preponderent din import,
Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 vizează consolidarea capacităţilor
de producere locală prin modernizarea şi îmbunătăţirea centralelor electrice de termoficare
existente, precum şi prin construirea unor minicentrale electrice de termoficare noi.
Un alt domeniu de concentrare a eforturilor va fi producţia sporită de energie din surse
regenerabile, cum ar fi biomasa, energia solară şi eoliană.
Totuşi pronosticurile privind clima şi disponibilitatea apei arată că o parte din aceste
planuri ar putea fi periclitate din cauza unor scenarii climatice.
În prezent de la 65 pînă la 70% din resursele de apă se utilizează la încălzirea şi răcirea
industrială şi producţia hidroenergetică. Totuşi, din cîte s-a demonstrat, resursele de apă în
Republica Moldova sunt foarte sensibile la efectele schimbării climei. Astfel, deficitul de apă va
începe să afecteze negativ obiectivele de dezvoltare naţională către 2020, în condiţiile în care sar conta doar pe apele de suprafaţă. Dacă se adaugă şi rezervele ce rezultă din apele subterane,
deficitul de apă va deveni un obstacol pentru dezvoltare către 2030.
Mai mult, unul din efectele schimbării climei asupra aprovizionării cu apă va fi
instabilitatea crescîndă a debitului anual de apă: supra-aprovizionării majorate de scurtă durată
primăvara şi inundaţii bruşte şi deficit cauzat de secete mai lungi şi mai severe.
Astfel, deficitul mare de apă ar putea deveni bariera principală în calea sporirii producţiei
energiei hidroelectrice şi celei produse în cogenerare.
În plus, prognozele climatice arată că înrăutăţirea anticipată a condiţiilor de umiditate şi
aridizarea în permanentă creştere ar putea duce la deteriorarea condiţiilor ecologice climatice
pentru creşterea culturilor forestiere pînă la finele secolului. În cele din urmă aceasta reprezintă o
ameninţare serioasă pentru producţia energiei din biomasă.
Conform Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010, creşterea anticipată a
numărului de zile cu temperaturi ce depăşesc 10°C va însemna că încălzirea locuinţelor va fi
necesară pentru un număr mai mic de zile (în mun. Chişinău, sezonul încălzirii centralizate
începe atunci cînd temperatura zilnică este mai mică de 8°C). În acelaşi timp, se aşteaptă că
verile şi toamnele vor deveni mai fierbinţi şi mai uscate. Astfel, cererea de energie electrică
necesară pentru a asigura răcirea aerului în încăperi ar putea creşte. Chiar şi fără a se ţine cont de
efectele schimbării climei, se anticipă că consumul de energie electrică va creşte cu peste 15 la
sută către anul 2020, comparativ cu anul 2006. Dacă ţinem cont de efectele schimbării climei
asupra cererii, am putea anticipa că cererea de energie electrică va creşte şi mai mult.
Conform evaluării vulnerabilităţii în aspectul impacturilor cu probabilitate de riscuri
cauzate de schimbarea posibilă a climei asupra sectorului energetic, cele mai vulnerabile regiuni
din Republica Moldova vor fi: municipiul Chişinău, nordul şi parţial sudul ţării, pentru care va
exista cel mai înalt risc cu probabilitate sporită de schimbare a climei (Tabelul 2-17).
Pentru sectorul energetic, se consideră că cinci dintre riscurile identificate sunt de
prioritate înaltă:






creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiilor locativ şi comercial şi
răcirea în procesele industriale;
sporirea deteriorării reţelelor electrice, care prezintă pericole pentru transportul şi
distribuţia energiei electrice;
schimbarea bilanţului utilizării energiei între tipurile de combustibil;
deficitul de apă crescînd ar putea deveni un obstacol pentru majorarea producţiei
energiei hidroelectrice şi celei produse în cogenerare; şi
reducerea producţiei de biomasă.
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Tabelul 2-17: Riscuri şi oportunităţi prioritare pentru sectorul energetic

Oportunitate

Risc

Detalii privind mărimea riscurilor/oportunităţilor
Sporirea deteriorării reţelelor electrice care prezintă pericole
pentru transportul şi distribuţia energiei electrice
Creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiilor
locativ şi comercial şi răcirea în procesele industriale
Schimbarea bilanţului utilizării energiei între tipurile de
combustibil
Deficitul de apă crescînd ar putea deveni cel mai mare obstacol în
calea îmbunătăţirii producţiei energiei hidroelectrice şi celei
produse în cogenerare
Reducerea producţiei de biomasă
Reducerea cantităţii de energie utilizată pentru încălzirea apei
utilizată de populaţie, în comerţ şi în industrie
Viteza şi direcţia vîntului (potenţialul şi eficienţa de generare a
energiei eoliene)
Durata timpului noros (potenţial de generare a energiei solare)

Nord

Centru

Sud

Mun.
Chişinău

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

Există trei oportunităţi asociate cu impacturile climei asupra sectorului energetic:
reducerea cantităţii de energie utilizată pentru încălzirea apei în sectorul rezidenţial, în comerţ şi
de industria din municipiul Chişinău, centrul şi sudul ţării; viteza şi direcţia vîntului ar putea
majora potenţialul şi eficienţa de generare a energiei eoliene cu probabilitate mare în sud şi mai
mică în centrul şi nordul ţării; şi durata timpului însorit ar putea duce la creşterea potenţialului
de generare a energiei solare în sudul ţării, precum şi în municipiul Chişinău. Ca exemple de
măsuri de adaptare la schimbarea climei pentru reducerea pierderilor/ riscurilor în sectorul
energetic am putea menţiona următoarele:


Aprovizionarea cu energie:
(i)
Resursele fosile (inclusiv păcura şi gazele naturale, energia termoelectrică).
Exemplele ar putea include înlocuirea sistemelor de răcire cu apă prin sisteme de răcire
cu aer, răcire uscată, sau sisteme de recirculare; îmbunătăţirea construcţiei turbinelor cu
gaze (palete culisante de ghidare, voaluri de aer, filtre de aer, tehnici de spălare a lamelor
compresoarelor etc.); (re)amplasarea în regiuni cu risc redus de inundaţie/ secetă;
construcţia barajelor pentru inundaţii, fortificarea pereţilor şi acoperişurilor; adaptarea
reglementărilor astfel, încît să fie permisă o temperatură de descărcare mai ridicată;
examinarea posibilităţii utilizării repetate a apei şi integrarea tehnologiilor la rafinării;
(ii) Energia hidroelectrică: Exemplele ar putea include: construirea porţilor de
deznămolire; mărirea înălţimii barajelor; construirea barajelor mici în bazinele din
amonte; adaptarea capacităţii la regimul de debit (dacă este mărit); adaptarea funcţionării
centralelor la schimbările debitului rîurilor; complementarităţi operaţionale cu alte surse;
(iii) Eoliană: (re)amplasarea bazată pe schimbările aşteptate în viteza vîntului;
(iv) Solară: (re)amplasarea bazată pe schimbările aşteptate în durata solară; şi
(v) Biomasa: introducerea culturilor noi cu toleranţă mai mare la stresul de căldură şi
deficitul de apă; substituirea surselor de combustibil; sisteme de avertizare timpurie
(despre temperatură şi ploi); susţinere pentru recoltarea de urgenţă a biomasei; ajustarea
gestionării culturilor şi schemelor de asolament; ajustarea datelor de plantare şi recoltare;
introducerea practicilor de conservare a umidităţii solului.
 Cererea de energie: investiţii în infrastructură şi echipamente de eficienţă înaltă; investiţii
în producerea distribuită a energiei electrice aşa cum ar fi generatoare fotovoltaice instalate
pe acoperişuri; utilizarea eficientă a energiei prin aplicarea bunelor practici de exploatare.
 Transportul şi distribuţia energiei: îmbunătăţirea durabilităţii conductelor şi a altor
infrastructuri de transport şi de distribuţie; îngroparea sau redimensionarea cablurilor
electrice; planificare de urgenţă; inspectarea regulată a infrastructurii vulnerabile, cum ar fi
pilonii din lemn.
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2.2.6. Impacturile schimbării climei asupra sectorului transporturilor şi infrastructurii
drumurilor
Infrastructura transporturilor este esenţială pentru dezvoltarea umană, întrucît oferă un
sprijin pentru prestarea serviciilor-cheie şi pentru accesul la pieţe.
Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor joacă un rol semnificativ în economia
naţională a Republicii Moldova, contribuţia curentă a acestuia la Produsul Intern Brut constituind
circa 10,7 la sută (BNS, 2012), manifestînd o tendinţă de creştere (de la 4,8 la sută în 1990 pînă
la 10,7 la sută în 2011).
Sectorul asigură locuri de muncă pentru 67 mii de persoane, sau 5,7 la sută din populaţia
angajată în cîmpul muncii a ţării (BNS, 2012) şi constă din următoarele segmente: transportul
rutier, transportul feroviar, transportul aerian şi naval.
Deoarece Republica Moldova este o ţară mică din punct de vedere geografic şi nu are
acces la mare, drumurile constituie o formă-cheie a infrastructurii. În prezent 97,7 la sută din
pasageri şi 84,7 la sută din mărfuri sunt realizate de transportul rutier (BNS, 2012).
Conform datelor statistice (BNS, 2012), 8827 km din totalul de 9352 km de drumuri
publice au acoperire rigidă, restul au o aşa-numită „pavare uşoară” şi reprezintă în special
drumurile locale.
Un şir de indicatori ne prezintă un standard de dezvoltare relativ scăzut şi o calitate
proastă a infrastructurii drumurilor în Republica Moldova. Conform unui studiu realizat de
Banca Mondială, din cauza condiţiei inadecvate a reţelei de drumuri, circa 40 de localităţi nu au
acces pe întreg parcursul anului la reţeaua de drumuri naţionale şi, în timpul întregului sezon
ploios şi de iarnă, sunt, de fapt, izolate de restul ţării.
De notat că principalele tipuri de materiale utilizate la construcţia drumurilor sunt
binderul mineral (precum cimentul) sau organic (precum bitumul şi gudronul de cărbune) şi
agregatele (piatra spartă, nisip, pietriş etc.). În funcţie de binderul utilizat, îmbrăcaminţile rutiere
sunt clasificate ca rigide (cu ciment) şi flexibile (cu bitum sau gudron de cărbune). În Republica
Moldova betonul asfaltic cu bitum, utilizat ca binder este practic de neînlocuit în construcția
îmbrăcaminţilor rutiere.
Durata de exploatare a betonului asfaltic cald, folosit la pavarea drumurilor rutiere din
Republica Moldova, în condiţiile actuale de climă şi intensitate a traficului, ar urma să fie în mod
normal circa 10-15 ani, în mod practic aceasta fiind mult mai mică.
Experienţa de întreţinere şi reparare a drumurilor în Republica Moldova arată că defectele
apar pe suprafaţa îmbrăcăminţii rutiere realizată cu beton asfaltic chiar după primul an de
utilizare. Principalul factor distructiv in faza iniţială de exploatare a drumurilor este acţiunea apei
combinată cu condiţiile climatice nefaste (spre exemplu, variabilitatea mare a temperaturii pe
durata sezonului de iarnă) şi acţiunea roţilor vehiculelor, care în final duc la iniţierea exfolierilor
şi antrenarea micilor particule de material din stratul superficial al betonului asfaltic, aceasta
ducînd la o intensificare considerabilă a procesului de distrugere a îmbrăcăminţii rutiere.
Intensitatea acestui proces este cu atît mai mare, cu cît rezistenţa la acţiunea apei a tipului de
beton asfaltic utilizat este mai redusă.
Utilizarea în continuare a drumului duce la creşterea considerabilă a proceselor
distructive, dezvoltînd microfisurile, efect ce se cumulează, crescînd suplimentar numărul noilor
defecte.
Principalele defecte pentru drumurile din beton asfaltic exploatate în regiuni cu variaţii
considerabile a temperaturilor (atît vara, cît şi pe durata sezonului de iarnă) sunt fisurile, care pot
fi clasificate după cum urmează: rupturile de bază; exsudările; văluririle; adînciturile; faianţările;
fisurările de margine, de alunecare, la rosturi şi transversale; făgaşele (inclusiv cele rezultate din
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deplasările laterale ale îmbrăcăminţii rutiere); împrăştierea îmbrăcăminţii asfaltice; pierderea de
agregate de pe suprafaţa tratată etc.
Fisurile înrăutățesc condiţiile de lucru atît pentru structurile de bază ale drumului, cît şi
pentru straturile superficiale, devenind în principal cauza apariţiei gropilor. Mai mult, penetrarea
apei prin îmbrăcămintea asfaltică cauzează distrugerea fundaţiei drumului, în mod special dacă
straturile iniţiale de asfalt şi fundaţia drumului sunt fisurate.
De notat că şi valurile de căldură de lungă durată pot înrăutăţi sau chiar distruge betonul
asfaltic. Acest fenomen a fost deja confirmat atît în 2003, cît şi în 2007 şi 2012, cînd s-au
înregistrat perioade mai îndelungate de temperaturi ridicate. Cel mai serios prejudiciu a fost adus
magistralei Chişinău-Bălţi. Chiar şi pe magistrala naţională recent reconstruită ChişinăuLeuşeni, porţiuni lungi de drum au fost deformate. Drumurile din Rîbniţa şi Rezina au fost,
practic, distruse în întregime de camioanele ce transportă ciment de la fabricile locale.
Ploile abundente de vară au stopat, practic, circulaţia vehiculelor în centrul Chişinăului în
2005, 2008, şi 2009, cauzînd prejudicii suplimentare betonului asfaltic al străzilor municipale,
care se află oricum în stare proastă.
O problemă serioasă în Republica Moldova o reprezintă starea drumurilor după sezonul de
iarnă. După cum este menţionat şi mai sus, în regiunile unde temperatura pe durata sezonului de
iarnă variază semnificativ (spre exemplu, de la +5-10oC pînă la -25-30oC), numărul de zile cu
astfel de variaţii reprezintă un factor distructiv asupra integrităţii îmbrăcăminţii asfaltice. Apa
colectată în fisurile şi microfisurile din suprafaţa îmbrăcăminţii asfaltice îngheață (se dilată) şi se
dezgheaţă (se contractă) în mod repetat. Repetarea ciclului respectiv de circa 20-30 ori pe durata
sezonului de iarnă reduce rapid proprietăţile elastice şi deformabilitatea betonului asfaltic,
cauzînd pierderea integrităţii şi apariţia multiplelor gropi.
Impactul posibil al schimbării climei asupra sectorului transporturilor şi infrastructurii
drumurilor
Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor cuprinde transportul rutier, feroviar,
naval şi aerian, cu diferite tipuri şi vechime a infrastructurii.
Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor este vulnerabil la creşterea anticipată
a frecvenţei şi intensităţii furtunilor (vînt, ploaie, ninsori), care ar putea duce la preţuri ridicate
privind construcţia, întreţinerea şi operarea infrastructurii transporturilor şi a vehiculelor.
După cum a fost menţionat mai sus, umiditatea sporită şi problemele cauzate de aceasta
duc la deteriorarea planeităţii îmbrăcăminţilor asfaltice, scurtarea duratei de exploatare a
drumurilor, necesitatea unor reparaţii premature a îmbrăcăminţii asfaltice şi respectiv la
reducerea vitezei şi gradului de confort al traficului, producînd o creştere a costului de întreţinere
al vehiculelor şi, în final, o scădere a gradului de siguranță a drumurilor.
De asemenea, podurile şi viaductele au probleme foarte grave, deoarece apa penetrează
structura de rezistenţă din beton, cauzînd o ruginire accelerată a armăturilor metalice din el.
Singura soluţie în acest caz este înlocuirea în întregime a betonului asfaltic, acoperirea cu un
strat de protecţie antiacvatică şi reaplicarea unei noi îmbrăcăminţi pe bază de beton asfaltic.
Această soluţie este foarte costisitoare şi închide circulaţia pe poduri sau viaducte pentru un timp
îndelungat.
Cheltuielile de întreţinere vor spori pentru anumite tipuri de infrastructură şi ca urmare a
temperaturilor înalte, de peste 32°C-35°C, care duc, de asemenea, la deteriorarea lor.
Ar putea creşte şi cheltuielile de construcţie, întrucît echipele de lucru ar putea fi inapte
să fie deplasate în timpul fenomenelor extreme de căldură, iar durabilitatea betonului asfaltic este
afectată de temperatura la care acesta se întăreşte.
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Creşterea temperaturilor zilnice ar putea afecta şi funcţionarea avioanelor şi lungimea
pistelor, deoarece pistele trebuie să fie mai lungi atunci cînd temperaturile sunt ridicate.
Mai jos sunt scoase în evidenţă impacturile directe ale schimbării climei şi consecinţele
socioeconomice potenţiale ale acestora în Republica Moldova, care sunt relevante pentru
sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor.
Tabelul 2-18: Rezumat al impactului socioeconomic al schimbării climei asupra sectorului
transporturilor şi infrastructurii drumurilor
Categoria
impactului

Impactul asupra transportului

Temperaturi
ridicate şi valuri de
căldură

Schimbări ale integrităţii betonului asfaltic,
de ex., înmuierea şi migrarea asfaltului lichid,
adîncirea, vălurirea, formarea făgaşelor
cauzată de roţile vehiculelor în trafic;
Deformarea liniilor de cale ferată; şi
Supraîncălzirea vehiculelor.

Variabilitatea
sporită a
temperaturii şi
extremelor
climatice pe durata
sezonului de iarnă

Schimbări ale integrităţii îmbrăcăminţii
asfaltice şi apariţia fisurilor şi gropilor sub
influenţa repetată a ciclurilor termice pe
durata sezonului de iarnă.

Sporirea
numărului de
evenimente de
precipitaţii intense

Sporirea cazurilor de întîrziere din cauza
vremii;
Creşterea numărului întreruperilor de trafic;
Întreruperea activităţilor de construcţii; şi
Întreruperea operaţiunilor de securitate şi
întreţinere.

Prejudicierea infrastructurii transporturilor şi
restricţionarea deplasării. Venit redus din activităţile
de transport;
Întreruperea furnizării bunurilor; şi
Cheltuieli ridicate pentru întreţinerea şi operaţiunile
de transport.

Reducerea
precipitaţiilor

Umiditate redusă a caldarîmului, în special pe
timp de primăvară şi iarnă; şi
Dezvoltare restricţionată a transportării pe
rîuri.

Risc redus de alunecări de teren şi eroziune a solului;
Circulaţia navelor prejudiciată;
Cheltuieli operaţionale sporite; şi
Necesitatea lucrărilor inginereşti suplimentare
pentru adaptare.

Mai puţine
precipitaţii şi
temperaturi mai
ridicate iarna

Efectul asupra drumurilor locale care nu sunt
acoperite cu o suprafaţă de asfalt şi au
terasament subţire.

Cheltuieli mai joase pentru măsurile de control al
zăpezii şi gheţii pe drumuri; şi
Comunităţile rurale devin izolate de celelalte
localităţi ale ţării în sezonul de iarnă sau perioadele
ploioase.

Impactul social/economic

Deteriorare accelerată a infrastructurii transporturilor;
Transportare restricţionată a încărcăturilor grele,
limite de viteză;
Consum înalt de combustibil;
Limitarea pe perioade a activităţii de reparaţie şi/sau
reabilitare a drumurilor, podurilor, viaductelor; şi
Cheltuieli sporite atît pentru investiţiile capitale, cît şi
pentru operare şi întreţinere în sistemele de transport.

Evaluarea mărimii riscurilor/oportunităţilor schimbării climei în sectorul transporturilor şi
infrastructurii drumurilor
Proiecţiile schimbării climei relevă probabilitatea unui impact deosebit de semnificativ
asupra infrastructurii transporturilor şi infrastructurii drumurilor, deoarece sistemul de transport
al Republicii Moldova a fost proiectat pentru condiţii climaterice specifice, iar schimbările
anticipate ale extremelor climatice ar putea scoate condiţiile de mediu în afara limitelor pentru
care a fost proiectat sistemul.
Toate tipurile de transport sunt vulnerabile la schimbarea climei. Impacturile vor varia în
funcție de amplasare, regimul şi starea infrastructurii transporturilor.
De exemplu, regiunile de la sud vor fi supuse unor riscuri mai mari, cum ar fi vălurirea şi
brăzdarea betonului asfaltic de pe magistrale şi drumuri naţionale, riscuri pentru sănătate şi
siguranţă de la stresul cauzat de căldură pentru personalul de întreţinere a drumurilor şi pasageri,
precum şi supraîncălzirea motoarelor diesel, pe cînd regiunile nordice ar putea fi supuse unor
riscuri mai mici (Tabel 2-19).
Exemple de măsuri de adaptare pentru reducerea pierderilor/riscurilor în sectorul
transporturilor la schimbarea climei sunt relatate mai jos.
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Tabelul 2-19: Riscuri şi oportunităţi prioritare pentru sectorul transporturilor

Oportunitate

Risc

Detalii privind mărimea riscului/oportunităţii
Formarea vălurilor, făgaşelor, brazdelor, fisurilor şi gropilor pe
drumuri şi magistrale
Risc de sănătate şi siguranţă cauzat de stres de căldură la
cadrele de întreţinere a şoselelor şi pasageri
Niveluri scăzute de apă pe căile navigabile din ţară
Lungime mai mare a pistei aeroporturilor şi mai mult
combustibil necesar din cauza aerului mai puţin dens
Curbarea căilor ferate din cauza defecţiunilor şi funcţionării
proaste a detectoarelor căii ferate şi a celor de semnalare, mai
mult timp pentru călătorie din cauza restricţiilor de viteză
Extinderea termică a podurilor, întreruperi de trafic
Penetrarea structurii de rezistenţă din beton a podurilor şi
viaductelor şi ruginirea accelerată a armăturilor metalice a
acestora; închiderea circulaţiei pe poduri şi viaducte pe durata
reparaţiilor
Supraîncălzirea motoarelor diesel
Deteriorarea infrastructurii, întîrzieri ale călătoriilor şi de orar,
pierderea de vieţi omeneşti şi proprietăţi, riscuri înalte pentru
securitate
Inundarea drumurilor, căilor ferate, pistelor aeroporturilor,
sistemelor de conducte, căilor pentru biciclişti şi trotuarelor
(frecvenţa şi mărimea va creşte)
Pierderea vizibilităţii din cauza zăpezii, pierderea
manevrabilităţii, obstrucţii ale căilor, tratarea cu chimicale
pentru dispersie
Din cauza temperaturilor mai ridicate, cheltuielile pentru
dezgheţarea avioanelor şi deszăpezirea pistelor s-ar putea
reduce substanţial

Nord

Centru

Sud

Mun.
Chişinău

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

SCĂZUT

MEDIU

RIDICAT

MEDIU

SCĂZUT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

SCĂZUT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

SCĂZUT

SCĂZUT

SCĂZUT

SCĂZUT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

MEDIU

RIDICAT

RIDICAT

RIDICAT

În cazul variaţiilor semnificative de temperatură, inclusiv a valurilor de căldură:







crearea unor noi materiale, utilizate în construcţia drumurilor, care să fie rezistente la
temperaturile ridicate;
utilizare sporită a străzilor tolerante la căldură şi protecţia peisajistică a magistralelor;
design/ construcţie adecvate, şlefuirea fisurilor drumurilor;
deplasarea orarelor lucrărilor de construcţie spre partea mai rece a zilei;
proiectarea pentru temperaturi maxime mai ridicate la construcţiile noi sau cele de
înlocuire;
adaptarea prin utilizarea sistemelor de răcire.

În cazul sporirii numărului de fenomene de precipitaţii intense:








crearea unor noi materiale, utilizate în construcţia drumurilor, care să fie rezistente la
condiţiile adverse de climă;
acoperirea drumurilor cu beton asfaltic mai rezistent la fisurare;
utilizarea celor mai eficiente tehnologii care să asigure etanşarea şi reînnoirea
betonului asfaltic (spre exemplu, a celor care combină impregnarea şi tratamentul de
suprafaţă al betonului asfaltic şi care, respectiv, asigură revitalizarea şi reînnoirea
calităţii bitumului din binder, reducerea fragilităţii stratului superior al betonului
asfaltic, creşterea elasticităţii şi flexibilităţii lui, precum şi rezistenţei acestuia la
acţiunea apei şi a produselor chimice);
utilizarea la o scară mai largă a metodelor eficiente de întreţinere a drumurilor
(întreţinerile de prevenire: includ acoperiri, reparări, etanşări prin pulverizarea
emulsiilor cationice, etanşări cu piatră concasată, etanşarea fisurilor cu suspensii etc.;
întreţinerile de corecţie: includ peticiri, reparaţii ale suprafeţei şi tratamente ale
suprafeţei cu paste de etanşare);
realizarea evaluării riscurilor pentru toate drumurile noi;
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îmbunătăţirea protecţiei contra inundaţiilor;
utilizare sporită a senzorilor de monitorizare a nivelului apelor;
modernizarea sistemelor de scurgere pentru drumuri;
canelarea şi taluzarea drumurilor;
sporirea standardelor pentru capacitatea de drenare pentru infrastructură nouă a
transporturilor şi proiecte majore de reabilitare; şi
soluţii inginereşti, sporirea avertizărilor şi modernizarea centrelor, echipelor şi
staţiilor de dispecerat.
2.3 Schimbarea climei, adaptarea şi dezvoltarea durabilă

2.3.1. Descrierea legăturilor-cheie dintre impacturile de schimbare a climei, adaptare şi
dezvoltarea durabilă
„Dezvoltarea durabilă” necesită o abordare faţă de dezvoltare care să satisfacă nevoile
generaţiei actuale, fără a compromite capacitatea viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile
nevoi. Atingerea dezvoltării durabile în condiţii de schimbare a climei este o provocare.
Aceasta nu doar cere o trecere la căi de dezvoltare asociate cu emisii reduse de carbon,
dar, de asemenea, prezintă obstacole noi, pe măsură ce clima în schimbare inversează beneficiile
dezvoltării şi afectează sectoarele economice cheie.
Schimbarea climei prezintă pericole semnificative pentru realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului, în special a acelor ce ţin de eradicarea sărăciei şi foametei şi
promovarea durabilităţii mediului.
Atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului poate fi văzută ca o foaie de parcurs
pentru dezvoltarea umană durabilă, iar schimbarea climei are potenţialul să submineze şi chiar să
inverseze progresele în multe dintre realizările obţinute pînă acum.
Unul din cele mai evidente exemple constituie inversarea beneficiilor de dezvoltare, care
ar putea apărea în urma fenomenelor extreme, cum ar fi inundaţiile.
Se estimează că inundaţiile din Republica Moldova din vara anului 2010 au cauzat
prejudicii şi pierderi totale de 537 milioane lei, sau 42 milioane $ SUA.
Această cifră reprezintă daunele aduse activelor şi proprietăţii, precum şi pierderile
indirecte, cum ar fi diminuarea producţiei şi veniturile reduse. Din cauza acestor inundaţii,
sectorul de infrastructură a suferit 66% din pierderile totale, iar sectorul de producţie — 25% din
pierderile totale. Se consideră că consecinţe inundaţiilor vor fi resimţite şi peste mult timp după
2010.
În continuare sunt scoase în evidenţă ţintele Republicii Moldova pentru atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi descrise căile prin care schimbarea climei ar putea
împiedica progresele spre aceste ţinte (Tabelul 2-20).
Tabelul ne arată că ar putea fi mai greu de atins toate Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului, nu doar prin limitarea avansării spre cele care nu au fost atinse, dar şi anihilînd
progresele pentru acelea care au fost deja atinse.
Spre exemplu, epuizarea resurselor naturale, disponibilitatea redusă a apei potabile,
productivitatea agricolă redusă şi calamităţile mai serioase asociate cu schimbarea climei ar
putea conduce la distrugerea infrastructurii pentru sănătate şi educaţie, subminarea activelor de
trai ale oamenilor săraci, plasarea unei poveri suplimentare pe sănătatea şi sarcina de lucru a
femeilor, ceea ce va submina abilitatea acestora de a obţine egalitatea şi va spori mortalitatea în
rîndul copiilor şi problemele de sănătate ale mamelor.
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Table 2-20: Implicaţii posibile ale schimbării climei pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova
Obiectiv
Obiectiv 1: Eradicarea sărăciei
extreme şi foametei






Obiectiv 2: Asigurarea accesului la
educaţie






Ţintă
Reducerea proporţiei de persoane al căror
consum e mai mic de $4,3 pe zi/persoană (în
condiţii PPP) de la 34,5% în 2006 pînă la
29% în 2010 şi 23% în 2015.
Reducerea proporţiei de persoane sub limita
sărăciei absolute de la 30,2% în 2006 pînă la
25% în 2010 şi 20% în 2015.
Reducerea proporţiei de persoane sub limita
extremă a sărăciei de la 4,5% în 2006 pînă la
4% în 2010 şi 3,5% în 2015.

Tendinţă
 În 2006, circa 1 milion de persoane din Republica Moldova (30,2%)
trăiau sub limita sărăciei absolute şi circa 150 000 (4,5%) de
persoane trăiau în sărăcie extremă.
 În 2007 segmentul populaţiei sărăcite a scăzut cu circa 16 000.
 Totuşi scenariul din 2005 s-a repetat în 2008. Rata sărăciei a crescut
din cauza veniturilor agricole reduse din 2007 (rezultatele din
agricultură au un impact întîrziat asupra ratei de sărăcie).
 Este important să menţionăm că în 2009, în ciuda declinului
economic sever, sărăcia absolută nu a crescut, în timp ce incidenţa
sărăciei extreme s-a redus şi mai mult.
 În ceea ce priveşte sărăcia extremă, în 2007-2009 Republica
Moldova atinsese deja atît ţinta intermediară pentru 2010, cît şi pe
cea finală pentru 2015.

Asigurarea oportunităţilor pentru ca toţi
copiii să frecventeze şcoli medii generale.
Sporirea ratei brute de înmatriculare în
învăţămîntul mediu general de la 94,1% în
2002 pînă la 95% în 2010 şi 98% în 2015.
Menţinerea
ratei
alfabetizării
pentru
populaţia de 15-24 ani la nivelul de of
99,5%.
Creşterea ratei de înmatriculare în
programele preşcolare pentru copiii de 3-6
ani de la 41,3% în 2002 pînă la 75% în 2010
şi 78% în 2015, şi pentru copiii de 6-7 ani de
la 66,5% în 2002 pînă la 95% în 2010 şi 98%
în 2015, precum şi reducerea cu pînă la 5% a
discrepanţelor dintre regiunile rurale şi cele
urbane, dintre grupurile dezavantajate şi cele
cu venituri medii.

 În pofida eforturilor autorităţilor de a introduce copiii în sistemul
educaţional, cuprinderea învăţămîntului obligatoriu general s-a aflat
în continuă descreştere (de la 95,1 procente în 2002 — la 90,7 în
2009).
 Cu nivelul curent de alfabetizare de 99,6 la sută pentru tineri,
atingerea celei de-a doua ţinte de menţinere a ratei ridicate de
alfabetizare este reală atît pentru 2010, cît şi 2015, însă pe termen
lung există multe riscuri care ar putea apărea din cauza renunţării la
înmatricularea în educaţia obligatorie.
 Numărul de copii cu educaţie preşcolară este în continuă creştere (de
la 44,1 la sută în 2000 la 75,5 la sută în 2009).
 Informaţiile arată că copiii din regiunile rurale, copiii cu dizabilități
şi copiii romi au o rată mult mai scăzută de înmatriculare în
învăţămîntul preşcolar.
 Atingerea ţintei intermediare de sporire a înmatriculării preşcolare
este posibilă, însă perspectiva pentru ţinta finală este mai puţin certă.








Implicaţii posibile ale schimbării climei
Schimbările sistemelor naturale şi infrastructurii
vor:
(i) Reduce mijloacele de trai ale oamenilor
săraci;
(ii) Modifica calea şi rata creşterii economice
naţionale; şi
(iii) Submina securitatea alimentară.
Insecuritatea economică din cauza sporirii
extremelor climatice.
Pierderea diversităţii biologice şi accesul mai
mic la resursele naturale vor avea impact asupra
celor mai săraci oameni, care se bazează pe
aceste resurse pentru lemne de foc, mijloace de
trai.
Schimbarea climei ar putea conduce la reducerea
abilităţii copiilor de a participa la educaţia
deplină cauzînd:
(i) distrugerea infrastructurii (precum şcolile);
(ii) pierderea mijloacelor de trai (necesitate
sporită ca copiii să fie implicaţi în activităţi
de cîştig al banilor, timpul dedicat pentru a-şi
asigura accesul la mîncare, apă);
(iii) deplasarea şi migrarea familiilor;
(iv) sănătatea proastă din cauza schimbării
climei ce conduce la reducerea frecventării.

Obiectiv 4:
Reducerea
mortalităţii copiilor

Obiectiv 3: Promovarea egalităţii de gen
şi împuternicirea femeilor

Obiectiv








Obiectiv 5: Îmbunătăţirea sănătăţii mamelor




Ţintă
Sporirea reprezentării femeilor în procesul de
luare a deciziilor: (i) în consiliile locale de la
26,5% în 2007 pînă la 40% în 2015; (ii) în
consiliile raionale de la 13,2% în 2007 pînă
la 25% în 2015; (iii) primari femei de la 18%
în 2007 — la 25% în 2015; (iv) femei
membre ale Parlamentului de la 22% în 2005
— la 30% în 2015.
Reducerea inegalităţii de gen la angajarea în
cîmpul muncii.
Reducerea inegalităţii de gen în piaţa muncii
prin reducerea diferenţei de salarii dintre
femei şi bărbaţi cu cel puţin 10% din 2006
pînă în 2015 (salariul mediu al femeilor a
constituit 68,1% din cel al bărbaţilor în
2006).
Reducerea mortalităţii în rîndul copiilor de la
18,5 (la 1000 copii născuţi vii) în 2006 pînă
la 16,3 în 2010 şi 13,2 în 2015.
Reducerea ratei mortalităţii copiilor sub 5 ani
de la 20,7 (la 1000 copii născuţi vii) în 2006
pînă la 18,6 în 2010 şi 15,3 în 2015.
Menţinerea proporţiei copiilor cu vîrsta sub 2
ani vaccinaţi împotriva rujeolei la cel puţin
96% pînă în 2010 şi 2015.
Reducerea ratei de mortalitate a mamelor de
la 16 (la 1000 naşteri de copii vii) în 2006
pînă la 15,5 în 2010 şi 13,3 în 2015.
Menţinerea numărului de naşteri asistate de
personal medical calificat în 2010 şi 2015 la
99%.

Tendinţă
 În 2005 femeile deţineau doar 20,7% din locurile de membri ai
Parlamentului. Deşi această cifră este mai mare decît în 1998 şi 2001
(8,7% şi, respectiv, 15,8%), acest nivel de reprezentare nu este
suficient pentru a asigura un număr egal de funcţii deţinute de
bărbaţi şi femei.
 La nivel administrativ legislativ, structura curentă este mai
favorabilă pentru femei. Numărul angajaţilor-femei a crescut de la
22% în 2005 pînă la 24,7 % în 2009.
 Femeile din Republica Moldova sunt, în mare parte, angajate la
funcţii plătite mai prost şi ocupă poziţii mai joase din punct de
vedere ierarhic la locul lor de muncă. În 2008 salariul mediu lunar al
femeilor constituia 73,3% din salariul mediu al bărbaţilor, ceea ce a
semnificat o creştere cu 0,7 % în comparaţie cu 2007.
 Discrepanţele dintre salariile femeilor şi cele ale bărbaţilor s-au
redus în anii recenţi, salariul mediu al femeilor constituind 76,4 la
sută din salariul mediu al bărbaţilor în 2009.
 În 2009, rata mortalităţii copiilor (12,1 cazuri din 1000 născuţi vii),
precum şi rata mortalităţii copiilor sub 5 ani (14,3 cazuri din 1000
copii născuţi vii) era semnificativ mai bună decît în 2000 (18,3 şi,
respectiv, 23,2 cazuri la 1000 copii născuţi vii).
 Ţintele pentru 2010 şi 2015 pentru ambii indicatori au fost deja
atinse şi este importantă menţinerea progreselor.
 Chiar dacă în 2007 rata de imunizare a atins 96,9 la sută, proporţia
de copii sub vîrsta de doi ani care erau vaccinaţi împotriva rujeolei a
scăzut în 2008 (94,4 la sută).
 În 2008, pentru prima dată în cinci ani, mortalitatea maternă s-a
ridicat de la 15,8 pînă la 38,4 cazuri la 100 000 naşteri, însă în 2009
s-a micşorat din nou (17,2 cazuri la 100 000 naşteri).
 În pofida micşorării mortalităţii materne în 2009, în comparaţie cu
nivelul ridicat de mortalitate din 2008, nu se ştie sigur dacă ţinta
pentru 2010 va fi atinsă.
 Realizarea ţintei din 2015 depinde, în mare parte, de asigurarea
finanţării constante pentru acest domeniu de îngrijire a sănătăţii,
pentru a consolida măsurile de identificare timpurie a cazurilor de
risc.
 Privitor la cea de-a doua ţintă de menţinerea numărului mare de
naşteri asistate de personal medical calificat, Republica Moldova a
făcut progrese bune. În 2007-2008 proporţia de naşteri asistate de
personal calificat medical era de 99,5 la sută, în timp ce în 2009 s-a
ridicat la 99,8 la sută.
 Faptul că acest procent a fost menţinut la un asemenea nivel ridicat
cu o tendinţă de creştere arată că ţintele pentru 2010 şi 2015 vor fi
atinse cu succes dacă vor fi alocate regulat surse financiare pentru
îngrijirea medicală a mamelor şi copiilor.

Implicaţii posibile ale schimbării climei
 Epuizarea
resurselor
naturale,
reducerea
disponibilităţii
apei
potabile,
reducerea
productivităţii agricole şi sporirea dezastrelor
climatice ar putea:
(i) plasa poveri suplimentare pe sănătatea
femeilor; şi ar spori sarcina de lucru a
femeilor;
(ii) limita timpul femeilor pentru participarea
în cadrul proceselor de luare a deciziilor
şi activităţilor de cîştig al veniturilor;
(iii) reduce mijloacele de trai pentru femei.
 Femeile depind mai mult de subzistenţă şi
resurse naturale pentru venituri şi sunt, astfel,
afectate neproporţional de schimbarea climei.
 Se anticipă că fenomenele induse de schimbarea
climei vor eroda sănătatea şi vor conduce la
mortalitatea sporită a copiilor, sănătatea proastă a
mamelor şi subminarea sănătăţii nutritive necesare
persoanelor pentru combaterea HIV:
(i) fenomene climatice extreme;
(ii) creşterea prevalenţei anumitor boli
transmise vectorial sau prin apă;
(iii) mortalitate cauzată de căldură;
(iv) reducerea securităţii alimentare;
(v) reducerea disponibilităţii apei potabile.
 Impacturile asupra sănătăţii vor afecta deosebit de
mult copiii şi mamele, întrucît aceste categorii sunt
deosebit de vulnerabile la bolile cauzate de
dezastre, calitatea apei şi foamete.
 Impacturile asupra sănătăţii oamenilor, care deja
sunt bolnavi, deoarece au o vulnerabilitate mai
mare la schimbarea climei.
 Sporirea mortalităţii cauzate de căldură şi a bolilor
cauzate de extremele climatice (în special, valurile
de căldură).
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Obiectiv 6: Combaterea HIV/SIDA, malariei şi altor
boli

Obiectiv






Obiectiv 7: Asigurarea durabilităţii mediului









Ţintă
Stabilizarea răspîndirii infecţiei HIV/SIDA
pînă în 2015. Reducerea incidenţei
HIV/SIDA pînă la 9,6 cazuri pe 100 mii
locuitori pînă în 2010 şi la 8 cazuri în 2015.
Reducerea incidenţei HIV/SIDA la 11,2
cazuri pe 100 mii locuitori pînă în 2010 şi la
11 cazuri pînă în 2015 la grupa de vîrstă 1524 ani.
Stoparea pînă în 2015 şi începerea reducerii
tuberculozei. Reducerea ratei mortalităţii
asociate cu tuberculoza de la 15,9 (la 100 000
locuitori) în 2002 pînă la 15,0 în 2010 şi 10,0
în 2015.

Integrarea principiilor dezvoltării durabile în
politicile şi programele ţării şi reducerea
degradării resurselor naturale. Sporirea
împăduririi de la 10,3% în 2002 la 12,1% în
2010 şi 13,2% în 2015.
Creşterea suprafeţei ariilor protejate pentru
conservarea diversităţii biologice de la 1,96%
în 2002 la 4,65% în 2010 şi 4,65% în 2015.
Creşterea numărului de persoane cu acces
permanent la surse de apă sigură de la 38,5%
în 2002 pînă la 59% în 2010 şi 65% în 2015.
Înjumătăţirea numărului de persoane fără
acces la sisteme de canalizare şi sanitare mai
bune. Creşterea cotei persoanelor cu acces
permanent la surse de apă sigură de la 31,3%
în 2002 la 50,3% în 2010 şi 65% în 2015.
Sporirea numărului de persoane cu acces la
sisteme sanitare de la 41,7% în 2002 la
51,3% în 2010 şi 71,8% în 2015.

Tendinţă
 Incidenţa de HIV/SIDA a crescut de la 4 cazuri la 100 000 locuitori
în 2000 – pînă la 19,4 cazuri la 100 000 locuitori în 2008, şi s-a
redus puţin pînă la 17,2 cazuri pe 100 000 locuitori în 2009.
 O situaţie deosebit de alarmantă este atestată în Transnistria,
regiunea din estul Republicii Moldova. Deşi s-a îmbunătăţit puţin în
2009, situaţia rămîne complicată, cu un indicator de incidenţă de
42,25 cazuri la 100 000 locuitori, în comparaţie cu 12,42 cazuri la
100 000 locuitori în partea dreaptă a Moldovei.
 Creşterea epidemiei în 2009 nu ne permite să ajungem la concluzia
că ţinta intermediară pentru 2010 poate fi atinsă. Ţinînd cont de
natura variabilă a acestui indicator, incidenţa HIV/SIDA la populaţia
cu vîrsta între 15 şi 24 ani ar putea creşte din nou în termen scurt şi
lung.
 Situaţia nu este cu mult mai bună în ceea ce priveşte cea de-a treia
ţintă de reducere a mortalităţii cauzate de tuberculoză. Rata
deceselor cauzate de tuberculoză a scăzut în 2008 pentru prima dată
în trei ani (de la 20,2 cazuri la 100 000 locuitori în 2007 - la 17,4
cazuri la 100 000 locuitori în 2008), însă aparent, aceasta a fost mai
mult un episod scurt, iar în 2009 mortalitatea cauzată de tuberculoză
a crescut din nou, deşi nesemnificativ (18 cazuri la 100 000
locuitori).
 În prezent, pădurile acoperă 11% din teritoriul Moldovei.
 Din 2005 pînă în 2007 procentul terenurilor împădurite era
constant, constituind 10,7%, în timp ce în 2008 această cifră a
crescut uşor pînă la 10,9% din teritoriul total al ţării.
 În 2008 rata populaţiei cu acces constant la surse de apă
îmbunătăţite constituia 53%, inclusiv 92,2% din populaţia urbană
şi 26,7% din populaţia rurală. În 2009 numărul de persoane cu
acces la surse de apă a mai crescut, atingînd valoarea de 55% din
populaţie.
 Dacă acest ritm de dezvoltare şi asigurare a accesului la apă sigură
se va menţine, aşa încît să se repete succesul din 2008-2009, ţinta
intermediară pentru 2010 ar putea fi atinsă.
 Cota populaţiei care avea acces mai bun la condiţiile sanitare în
2008 constituia 45,9%, o creştere nesemnificativă de la 45,4 %.
 Avansarea lentă a acestui indicator sugerează că ţinta intermediară
pentru 2010 nu va fi atinsă.

Implicaţii posibile ale schimbării climei

 Schimbarea climei va avea impact direct asupra
durabilităţii mediului deoarece aceasta:
(i) cauzează modificări fundamentale în
relaţiile ecosistemelor;
(ii) schimbă calitatea şi cantitatea resurselor
naturale;
(iii) reduce productivitatea şi serviciile
ecosistemelor.
 Deficit sporit de apă ca rezultat al schimbărilor
indicatorilor de ploaie, perioadelor mai îndelungate
de secetă, pierderii diversităţii biologice şi
ecosistemelor şi degradării mediului din cauza
variaţiilor temperaturii şi precipitaţiilor.
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Ţintă
Tendinţă
Implicaţii posibile ale schimbării climei
Dezvoltarea în continuare a unui sistem  La finele anului 2009 numărul total de abonaţi la telefonia fixă  Schimbarea climei ar putea conduce la conflicte
comercial şi financiar transparent, previzibil
constituia 1,13 milioane, sau 32 la sută din populaţie.
privind diminuarea resurselor naturale, subminînd
şi non-discriminatoriu bazat pe reguli prin  Numărul abonaţilor la internet este în permanentă creştere. Astfel,
în mod direct perspectivele cooperării şi
promovarea exporturilor şi atragerea
parteneriatului global.
cota abonaţilor la Internet a crescut de la 1,2 utilizatori la 100
investiţiilor.
 Schimbarea climei ar putea, de asemenea, afecta
persoane în 2000 pînă la 37 utilizatori la 100 persoane în 2009.
 Soluţionarea problemelor asociate cu statutul  Numărul computerelor personale este, de asemenea, în creştere. În
comerţul internaţional şi sistemul financiar global
Moldovei ca ţară fără ieşire la mare prin
prin:
timp ce în 2000 existau 1,3 computere personale la 100 persoane,
îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi
(i) rata sporită de frecvenţă şi severitate a
în 2009 acest număr a crescut pînă la 20,5.
vamale.
fenomenelor climatice grave;
 În 2009, în 33 la sută din gospodăriile casnice existau computere
(ii) pierderea productivităţii agricole în
 Monitorizarea problemei datoriilor externe.
personale. Numărul utilizatorilor de internet creşte în paralel cu
unele regiuni;
 Elaborarea şi implementarea strategiilor
numărul computerelor personale şi, deşi ratele de creştere diferă
(iii) pierderea resurselor naturale.
pentru tineret. Reducerea şomajului în rîndul
puţin, ambii indicatori au crescut pînă în 2009 de circa 1,5 ori în
climei
limitează
capacitatea
tinerilor la 15 la sută în 2010 la 10 la sută în
comparaţie cu 2007. În cazul menţinerii acestor rate de creştere,  schimbarea
Moldovei de a produce şi comercializa produse
2015.
ţinta de creştere anuală de 15 procente a numărului computerelor
agricole primare pe piaţa mondială.
personale şi utilizatorilor de internet va fi atinsă.
 Asigurarea accesului la servicii medicale de
 mai mult, sporirea costurilor de atenuare şi
bază.
adaptare va mări datoriile Moldovei.
 Construirea unei societăţi informaţionale.
 gestionarea costurilor dezastrelor climatice ar
Dublarea numărului de abonaţi la telefonia
putea afecta Produsul Intern Brut, nivelul de
fixă şi mobilă din 2006 pînă în 2015 şi
îndatorare, starea finanţelor publice şi investiţiile.
sporirea numărului de computere personale şi
abonaţi la Internet cu cel puţin 15% în fiecare
an.
Sursa: Adaptat în baza Raportului Naţional Conceptual „Raport privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: Provocări Noi – Obiective Noi”, Raportul Naţional de Dezvoltare Umană
2009/2010, http://www.undp.md/mdg/MDG1/poverty.shtml, http://www.endpoverty2015.org
Obiectiv
Obiectiv 8: Elaborarea unui parteneriat global de
dezvoltare
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2.3.2. Examinarea priorităţilor şi politicilor-cheie de dezvoltare pentru rezilienţa climatică
În pofida faptului că schimbarea climei este un fapt recunoscut de importanţă globală,
cadrul strategic naţional din Republica Moldova nu cuprinde măsuri integrate pentru atenuarea
schimbării climei sau adaptarea la efectele acesteia.
O analiză a politicilor naţionale relevante, inclusiv a Strategiei Naţionale de Dezvoltare a
Republicii Moldova 2012-2020 „Moldova 2020”, precum şi a politicilor relevante de sector, a
stabilit că rareori se ţine cont de schimbarea climei.
Aceasta sugerează că activităţile întreprinse ca parte a acestor politici ar fi supuse
riscurilor asociate cu schimbarea climei.
Concomitent, Strategia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011 menţionează impactul
schimbărilor climatice asupra ţintelor, iar Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a
Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015), de asemenea demonstrează
legăturile dintre obiectivele sale şi schimbarea climei.
Examinarea realizată a acestei strategii reflectă constatările Raportului Naţional de
Dezvoltare Umană 2009/2010, care a inclus o analiză a strategiilor curente şi a cadrului legal
actual şi a ajuns la concluzia că Republica Moldova trebuie să elaboreze urgent măsuri de
adaptare, care ar reduce impactul negativ potenţial al schimbării climei asupra dezvoltării
ulterioare.
În cadrul examinării strategiei, s-a constatat, de asemenea, că unele dintre impacturile
schimbării climei sunt menţionate sporadic şi în contexte diferite, însă legătura dintre acestea şi
schimbarea climei precum şi consecinţele lor complexe sunt, în mare parte, omise.
În continuare, s-a ajuns la concluzia că schimbarea climei este o problemă care trebuie să
fie încadrată în diverse domenii de politici: energetică, transport, agricultură, sectorul forestier,
etc.
Astfel, o mare importanţă îi revine elaborării oportune a strategiilor naţionale de adaptare
şi integrării aspectelor schimbării climei în cooperarea de dezvoltare, precum şi în politicile
naţionale de sector.
Tabelul 2-21 prezintă politicile şi strategiile cheie pentru domeniile de rezilienţă climatică.
Fiecărei politici examinate i se atribuie o culoare după cum urmează:
1) verde - demonstrează progrese privind rezilienţa climatică; şi
2) galben - necesită amendamente.

Tabelul 2-21: Analiza politicilor şi strategiilor cheie de rezilienţă climatică
Priorităţi şi obiective cheie

Rezilienţa climatică a politicii
Aspecte intersectoriale
Strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 (Legea nr. 166 din 11.06.2012)
Sub aspectul obiectivelor strategice pe termen lung, Strategia
Dovadă a rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici axate direct pe adaptarea la
naţională de dezvoltare „Moldova 2020” este focalizată pe şapte
schimbarea climei.
priorităţi de dezvoltare, din care relevante sub aspectul Strategiei de
adaptare la schimbarea climei sunt două: (nr. 2) „sporirea investiţiilor Recomandări: Urmează să fie explorate, căile de asigurare a supravegherii şi controlului adecvat al
publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, în scopul
impactului schimbării climei asupra sectoarelor transporturi şi infrastructurii drumurilor (prioritatea
diminuării cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces”;
de dezvoltare nr. 2) şi energetic (prioritatea de dezvoltare nr. 5).
respectiv (nr. 5) „diminuarea consumului de energie prin sporirea
eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie”.
Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (Legea nr. 295 din 21.12.2007)
 Asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii prin consolidarea bazei Dovadă a rezilienţei climatice: În analiza SWOT se menţionează că, odată cu intensificarea
efectelor schimbării climei, frecvenţa şi severitatea dezastrelor naturale, cum ar fi seceta, grindina,
pentru o creştere economică stabilă, durabilă şi incluzivă.
 Aspiraţia la conformarea Moldovei cu standardele Uniunii precum şi eroziunea solului vor spori. Se declară, de asemenea, că înrăutăţirea stării mediului din
Europene şi, prin urmare, la realizarea obiectivului de integrare Republica Moldova are un impact negativ asupra sănătăţii umane, precum şi asupra dezvoltării
rurale şi producţiei agricole. Sunt scoase în evidenţă Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
europeană.
(inclusiv ODM 7 „Asigurarea durabilităţii mediului”).
Dovadă a riscului climatic: Totuşi trebuie menţionat că din cele cinci obiective generale principale,
doar ultimul, dezvoltarea regională, implică lucrul cu mediul însă nu reacţionează nici la una dintre
problemele pe care se bazează schimbarea climei şi nici la impacturile anticipate ale acesteia.
Sectorul agricol
Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015) (Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2008)
Asigurarea creşterii durabile a sectorului agricol şi industriei de Dovadă a rezilienţei climatice: Unul din motivele elaborării acestei Strategii este vulnerabilitatea
prelucrare alimentară şi o îmbunătăţire consecventă a calităţii vieţii în excesivă a sectorului agricol la schimbarea climei. Strategia recunoaşte că schimbarea climei poate
zonele rurale prin sporirea productivităţii şi concurenţei sectorului.
afecta securitatea alimentară prin eroziunea solului, secete şi inundaţii, care ar putea conduce la
reducerea cardinală sau la colapsul producţiei agricole din cauza dezastrelor naturale. Mai mult,
Strategia include un şir de măsuri de adaptare integrate în Capitolul 4 „Diminuarea vulnerabilităţii
agricole asociate cu factorii de risc şi protecţia mediului’, inclusiv măsuri de combatere a eroziunii
solului şi secetei, diminuarea riscurilor de inundaţii şi opţiuni de transfer de risc.
Sectorul sănătate
Politica naţională cu privire la sănătate a Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 06.08.2007)
Crearea condiţiilor preliminare optime pentru realizarea maximă a Dovadă a rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici axate direct adaptarea la
potenţialului de sănătate al fiecărei persoane pe parcursul întregii schimbarea climei.
vieţi şi atingerea unor standarde adecvate ale calităţii vieţii Recomandări: Urmează a fi explorate, împreună cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, căile de
populaţiei.
asigurare a supravegherii şi controlului adecvat al impactului schimbării climei asupra sănătăţii,
cum ar fi supravegherea epidemiologică, controlul bolilor infecţioase şi efectul fenomenelor
extreme.

Priorităţi şi obiective cheie
Rezilienţa climatică a politicii
Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 (Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007)
 Sporirea performanţei sistemului medical şi îmbunătăţirea Dovadă a rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici axate direct adaptarea la
continuă a sănătăţii, protecţia cetăţenilor de riscuri financiare, ce schimbarea climei.
le-ar reduce accesul la serviciile medicale.
 Reducerea inegalităţilor în utilizarea şi distribuirea serviciilor Recomandări: Vezi mai sus
medicale şi satisfacerea beneficiarilor.
Sectorul resursele de apă
Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (Legea nr. 295 din 21.12.2007)
Creşterea numărului de persoane cu acces permanent la surse de apă Dovada rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici orientate direct spre adaptarea la
sigură de la 38,5% în 2002 pînă la 59% în 2010 şi 65% în 2015 schimbarea climei.
(Ţinta 10). Înjumătăţirea numărului de persoane fără acces la Recomandări:
canalizaţie mai bună şi sisteme sanitare. Sporirea numărului de  Multe instrumente de politici, cum ar planificarea terenurilor, protecţia şi monitorizarea
persoane cu acces permanent la surse de apă sigură de la 31,3% în
mediului şi gestionarea sănătăţii se bazează pe scenarii stabile şi „vechi” ale climei, care nu iau
2002 pînă la 50,3% în 2010 şi 65% în 2015. Sporirea numărului de
în considerare variabilitatea şi schimbarea acesteia. Prin urmare, politicile durabile la nivel
persoane cu acces la sistemele sanitare de la 41,7% în 2002 pînă la
local, naţional şi transfrontalier ar trebui să includă adaptarea la noile scenarii actuale şi pe
51,3% în 2010 şi 71,8% în 2015 (Ţinta 11).
termen lung.
 Rîurile internaţionale creează provocări de gestionare deosebite din cauza intereselor naţionale
potenţial competitive. Astfel, adaptarea necesită o abordare transfrontalieră, bazată pe bazine
hidrografice şi regiuni biogeografice. Realizarea efectivă şi durabilă a majorităţii măsurilor de
adaptare necesită coordonare şi cooperare la nivel de bazine transfrontaliere ale rîurilor.
Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13.06.2007)
Principalele obiective specifice pe termen mediu (2008–2012):
Dovada rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici orientate direct spre adaptarea la
 Extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă şi schimbarea climei.
canalizare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste
Recomandări: Vezi mai sus
servicii;
 Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă şi protecţia
mediului
Principalele obiective specifice pe termen lung (2013–2025):
 Satisfacerea deplină a cerinţelor de apă ale populaţiei;
 Implementarea planurilor de asigurare a securităţii apei potabile
şi asigurarea calităţii apei potabile, în conformitate cu cerinţele
Directivei CE 98/83 EC;
 Reducerea cu 50% a maladiilor condiţionate de apă;
 Reducerea cu 50% (către anul 2015) a numărului populaţiei
care nu are acces la surse sigure de apă potabilă şi la sisteme
îmbunătăţite de canalizare;
 Realizarea epurării apelor uzate urbane în concordanţă cu
prevederile Directivei 91/271/EEC;
 Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în vederea unui management
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Priorităţi şi obiective cheie
Rezilienţa climatică a politicii
integrat al sectorului, introducerii programului tehnic şi
asigurării protecţiei mediului;
 Monitorizarea continuă a performanţelor în sistemele de
alimentare cu apă şi canalizare, asigurarea calităţii adecvate a
serviciilor prestate;
 Cooperarea regională în domeniul serviciilor de alimentare cu
apă şi canalizare;
 Protecţia mediului pentru o dezvoltare durabilă, etc.
Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 (Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30.12.2005)
 Prevederea necesităţii reconstrucţiei urgente, renovării tehnice şi Dovada rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici orientate direct spre adaptarea la
dezvoltării aprovizionării municipale cu apă şi cu sisteme de schimbarea climei.
canalizare pentru realizarea ţintelor Obiectivelor de Dezvoltare
Recomandări: Vezi mai sus
ale Mileniumului pînă în 2015.
 Implementarea planurilor pentru asigurarea siguranţei apei
potabile şi corespunderii calităţii apei potabile cu cerinţele
impuse în Directiva UE 98/83.
 Reducerea cu 50% a bolilor transmisibile prin apă.
 Prelucrarea apei reziduale urbane în conformitate cu prevederile
Directivei UE 91/271/EEC.
 Protecţia mediului pentru dezvoltarea durabilă.
Sectorul forestier
Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier (Hotărîrea Parlamentului nr. 350 din 12.07.2001)
Funcţia eco-protectoare a pădurilor se manifestă mai puternic doar Dovada rezilienţei climatice: Contribuţia directă a sectorului forestier la dezvoltarea durabilă a
dacă gradul de împădurire depăşeşte 15% din teritoriul ţării.
Republicii Moldova va fi realizată prin două direcţii strategice de bază: regenerarea potenţialul bioDin acest motiv, suprafaţa împădurită a Republicii Moldova trebuie eco-protector al pădurilor şi regiunilor cu extindere forestieră. Obiectivele specifice pentru
să se extindă cu circa 150 000 hectare.
realizarea acestor direcţii strategice ţin cont în mod explicit de riscurile climatice: (i) atenuarea
Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului Forestier, efectului distructiv al schimbării climei, secetelor şi altor factori climatici negativi; (ii) reducerea
pentru perioada 2003-2020 se planifică plantarea pădurilor noi pe 73 degradării solului prin eroziunea solului, care afectează peste 80% din terenurile agricole şi
000 ha.
conduce la pierderi de 40-60% ale fertilităţii solului; (iii) reducerea şi stoparea alunecărilor de
teren; (iv) îmbunătăţirea calităţii resurselor acvatice; (v) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
prin îndepărtarea carbonului; (vi) conservarea diversităţii biologice, întrucît vegetaţia forestieră
asigură refugiu şi habitate pentru diverse specii de plante şi animale sălbatice, care se află în pericol
în urma impactului antropogen; (vii) sporirea potenţialului de resurse şi a volumului produselor
secundare din lemn.
Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier naţional pe anii 2003-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 17.06.2003)
Cuprinde măsuri concrete axate pe regenerarea naturală a pădurilor, Vezi mai sus
asistînd la regenerarea naturală a pădurilor, precum şi plantarea
pădurilor noi. În cadrul perioadei 2003-2020 au fost planificate
lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă totală de 95 100 ha
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Rezilienţa climatică a politicii
Programul de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor pentru perioada 2003-2010 (Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 26.05.2003)
Implică împădurirea terenurilor agricole degradate, reconstrucţia Vezi mai sus
fîşiilor forestiere de protecţie de-a lungul drumului şi căii ferate,
reconstruirea fîşiilor forestiere existente şi plantarea celor noi pentru
a proteja terenurile agricole, lacurile şi bazinele de apă pe o suprafaţă
totală de 133 100 ha.
Sectorul energetic
Strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 (Legea nr. 166 din 11.06.2012)
Sub aspectul obiectivelor strategice pe termen lung, Strategia
Dovadă a rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici axate direct pe adaptarea la
Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” este focalizată pe şapte
schimbarea climei.
priorităţi de dezvoltare, din care prioritatea nr. 5 este relevantă sub
aspectul Strategiei de adaptare la schimbarea climei: „Diminuarea
Recomandări: Urmează să fie explorate, căile de asigurare a supravegherii şi controlului adecvat al
consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea
impactului schimbării climei asupra sectorului energetic.
surselor regenerabile de energie”.
Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 (Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013)
Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 are trei Dovada rezilienţei climatice: Strategia conţine un şir de propuneri privind investiţiile asociate cu
obiective principale:
schimbarea climei. Exemple de investiţii includ modernizarea infrastructurii energetice
(1) securitatea aprovizionării cu energie; (2) crearea pieţelor (interconexiuni energetice: linii electrice, conducte de gaze magistrale), eficienţă energetică mai
concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană; (3) bună şi stimularea utilizării energiei produse din surselor de energie regenerabilă, utilizarea energiei
durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice. Prevede din surse regenerabile în toate formele de transport, reducerea intensităţii energetice, reducerea
sporirea capacităţii interne de generare a energiei electrice cu 800 pierderilor de energiei electrică, căldură şi gaze naturale în reţelele de distribuţie şi transport,
MW către 2020 şi cu încă 200 MW către 2030; de asemenea o promovarea eficienţei energetice, reducerea consumului de energie în clădiri, creşterea ponderii
creştere a cotei surselor de energie regenerabilă în bilanţul energetic clădirilor renovate şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
al ţării pînă la 15 la sută în 2015, 20 la sută în 2020 şi 25 la sută în
2030; asigurarea ponderii generării anuale de energie electrică din Recomandări: Îmbunătăţirea rezilienţei infrastructurii existente de transport şi a reţelelor energetice
SRE pînă la 10 la sută în 2020 şi 15 la sută în 2030; asigurarea cotei necesită o abordare comună şi coordonată pentru evaluarea vulnerabilităţii infrastructurii energetice
de biocarburanţi din totalul combustibilului folosit pînă la 4 la sută în esenţiale la evenimentele climaterice extreme. Aceasta asigură o bază pentru alegeri strategice
2015 şi 10 la sută în 2020; reducerea intensităţii energetice cu 10 la privind reţelele de distribuţie şi transport, back-up-uri şi securitate energetică. Adaptarea la
sută către 2020; reducerea pierderilor de căldură în reţelele de schimbarea climei urmează să se i-a în considerare în procesul de examinare a politicilor strategice
distribuţie şi transport cu 5 la sută către 2020; reducerea consumului şi a cadrului de reglementare a sectorului energetic. Proiectele de infrastructură trebuie să ţină cont
de energie în clădiri cu 10 la sută către 2020 şi 20 la sută către 2030; de aspectul impactului climei. Se vor explora implicaţiile unei eventuale decizii, care ar face ca
creşterea ponderii clădirilor publice renovate la 10 la sută către 2020 evaluarea impactului climei să fie o condiţie pentru investiţiile publice şi private, la fel ca şi
şi 50 la sută către 2030, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect fezabilitatea încorporării criteriilor de durabilitate, inclusiv ţinînd cont de schimbarea climei în
de seră cu 25 la sută către 2020 (comparativ cu anul 1990).
sistemul de standardizare.
Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 21.08.2007)
Orientată spre o industrie energetică mai eficientă, mai competitivă şi Vezi mai sus
fiabilă, asigurînd, în acelaşi timp, securitatea energetică a ţării,
modernizarea infrastructurii energetice, o eficienţă energetică mai
bună şi utilizarea surselor de energie regenerabilă şi integrarea
acesteia în piaţa energetică europeană. Prevede o creştere a cotei
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surselor de energie regenerabilă în bilanţul energetic al ţării pînă la 6
la sută în 2010 şi 20 la sută în 2020.

Rezilienţa climatică a politicii

Sectorul transporturi
Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 (Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 01.02.2008)
Strategia este axată pe 3 direcţii prioritare: reconstrucţia Dovada rezilienţei climatice: Nu există menţiuni privind impacturile climatice asupra calităţii
infrastructurii; cadrul instituţional; şi dezvoltarea infrastructurii. infrastructurii drumurilor.
Implementarea Strategiei va avea un impact pozitiv important asupra Recomandări: Îmbunătăţirea rezilienţei infrastructurii existente a transportului şi a infrastructurii
sănătăţii şi securităţii publice, reducînd numărul de accidente şi drumurilor necesită o abordare comună şi coordonată de evaluare a vulnerabilităţii infrastructurii
nivelurile de poluare a aerului în urma menţinerii mai constante a esenţiale a sectorului la fenomenele climatice extreme. Adaptarea trebuie examinată în cadrul
vitezei de trafic pe anumite porţiuni ale drumurilor reconstruite.
proceselor de reexaminare a politicilor şi reglementărilor sectoriale. Proiectele de infrastructură
trebuie să ţină cont de verificarea aspectului climei. Trebuie explorate implicaţiile impunerii
condiţiei de evaluare a impactului climei pentru investiţiile publice şi private în sectorul
transporturi şi infrastructura drumurilor.
Strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 (Legea nr. 166 din 11.06.2012)
Sub aspectul obiectivelor strategice pe termen lung, Strategia
Dovadă a rezilienţei climatice: Nu există recomandări de politici axate direct pe adaptarea la
naţională de dezvoltare „Moldova 2020” este focalizată pe şapte
schimbarea climei.
priorităţi de dezvoltare, din care prioritatea nr. 2 este relevantă sub
aspectul Strategiei de adaptare la schimbarea climei: „Sporirea
Recomandări: Urmează să fie explorate, căile de asigurare a supravegherii şi controlului adecvat al
investiţiilor publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, în impactului schimbării climei asupra sectorului transporturilor şi infrastructurii drumurilor.
scopul diminuării cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de
acces”.
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3. VIZIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova pînă în anul 2020 vine
să prezinte o viziune închegată privind oportunităţile de dezvoltare a Republicii Moldova pe o
cale rezilientă la impactul acestor schimbări, avînd la temelie un studiu aprofundat al riscurilor
climatice viitoare şi impacturilor schimbării climei asupra sectoarelor vulnerabile. Sub acest
aspect, ea va consolida şi va ghida abordarea sectorială caracteristică pentru programul de
guvernare, ale cărui obiective sunt trasate pentru întreaga durată a mandatului.
Domenii precum agricultura, resursele de apă, sectorul forestier, sectorul sănătate,
energetica şi sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, sunt cruciale pentru protecţia
mediului şi dezvoltarea durabilă a ţării. Optica aleasă de Strategie este de a amplifica acoperirea
bugetară pentru promovarea unor politici adecvate de adaptare în sectoarele cele mai vulnerabile
la impacturile schimbării climei.
Asemenea optică presupune de asemenea sustenabilitatea asistenţei externe, ce urmează a
fi recepţionată, inclusiv prin intermediul mecanismelor financiare disponibile în cadrul
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, la care
Republica Moldova este Parte.
Se anticipează, spre exemplu, că obiectivele Strategiei vor fi atinse într-o măsură mai
mare în condiţiile, în care Republica Moldova obţine acces la mecanismele financiare ale
CONUSC, precum Fondul de Adaptare, Fondul Special pentru Schimbările Climatice şi Fondul
Verde pentru Climă, în vederea implementării unor proiecte de adaptare în cele mai vulnerabile
sectoare ale economiei naţionale.
Scopul Strategiei constă în:
A asigura situaţia în care dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova ar
deveni rezilientă la impactul schimbărilor climatice în viitor.
Obiectivul general al Strategiei constă în:
A crea un mediu puternic de abilitare şi a stabili direcţii clare pentru un proces eficace şi
coerent de adaptare la schimbarea climei în sectoarele cheie ale economiei naţionale.
Obiectivul general este susţinut de următoarele obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea gestionării şi proliferării informaţiei privind riscurile de
dezastre şi climatice în Republica Moldova.
Argumentare: În punctul iniţial de promovare a rezilienţei climatice este necesară
cunoaşterea pericolelor şi impacturilor climatice, precum şi a vulnerabilităţilor fizice, sociale,
economice şi de mediu către acest impact, pentru a întreprinde acţiuni eficace şi oportune.
Deciziile trebuie să fie luate în lumina celei mai bune informaţii disponibile, pentru a se asigura
că orice acţiune este rezilientă la climă. Există un şir de iniţiative în curs de desfăşurare în
Republica Moldova în acest sens, care pot servi ca bază.
Obiectivul specific 2: Fortificarea cadrului instituţional, care să asigure implementarea eficientă
a măsurilor de adaptare la schimbarea climei la nivel naţional, sectorial şi local.
Argumentare: O bază instituţională puternică va crea platforma pentru dezvoltarea
capacităţilor şi consolidarea coordonării intersectoriale, precum şi eliminarea barierelor pentru
inovaţie şi acţiuni eficace de adaptare la schimbarea climei la nivel naţional, sectorial şi local.
Un cadru puternic de politici, legislativ şi instituţional pentru gestionarea riscurilor
climatice este necesar pentru a susţine capacitatea de implementare a măsurilor specifice la
nivel sectorial, în baza unei înţelegeri rezonabile a riscurilor.
Obiectivul specific 3: Dezvoltarea rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi facilitarea
adaptării la schimbarea climei în sectoarele prioritare.

Argumentare: Rezilienţa climatică poate fi realizată nu doar prin introducerea
activităţilor specifice de adaptare, dar şi printr-o reexaminare detaliată a activităţilor existente
şi a celor planificate, care pot integra riscurile climatice cu scopul evitării adaptării nereuşite şi
al asigurării că investiţiile planificate sunt cît mai profitabile.
Obiectivul specific 4: Monitorizarea şi raportarea implementării Strategiei de adaptare la
schimbarea climei a Republicii Moldova.
Argumentare: Un cadru de monitorizare şi evaluare asigură un mecanism de
monitorizare a progreselor comparativ cu un set de indicatori pentru a confirma că obiectivele
Strategiei sunt realizate la timp şi în mod adecvat.
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4. DIRECŢII DE ACŢIUNE
Prezenta Strategie are menirea de a servi drept strategie-cadru, care creează un mediu de
abilitare, pentru ca anumite sectoare şi ministere să poată „integra” adaptarea la schimbarea
climei şi managementul riscurilor în strategiile sectoriale existente şi viitoare, precum şi în
planurile de acţiuni (detalii în Anexa 2 „Recomandări de integrare”).
Reacţia la riscul impus de schimbarea climei va cere un efort coordonat şi concentrat din
partea Guvernului în abordarea acelor probleme, care necesită intervenţie. Va fi nevoie de acţiuni
la toate nivelurile:
(1) La nivel naţional, Guvernul urmează să creeze o structură instituţională puternică şi un
mediu care ar permite facilitarea adaptării la schimbarea climei în toate sectoarele şi la
toate nivelurile de implementare.
(2) Este necesar de a revizui Hotărîrea Guvernului Nr. 1574 din 26.12.2003 privind „Comisia
Naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor
şi prevederilor Protocolului de la Kyoto” (în continuare, Comisia Naţională), creată iniţial
doar pentru a aproba proiecte în cadrul Mecanismului de Dezvoltare Nepoluantă a
Protocolului de la Kyoto, în vederea aprobării atît a proiectelor de atenuare, cît şi a celor
de adaptare, precum şi pentru monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare cu
emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2020 şi Strategiei de adaptare la
schimbarea climei a Republicii Moldova.
(3) De asemenea, este necesar a asigura în continuare funcţionalitatea Grupului de lucru
interministerial pentru schimbarea climei, în calitate de forum de discuţii la nivel tehnic
ale viitoarelor planuri de adaptare şi atenuare la nivel sectorial, proiectelor de adaptare şi
atenuare, precum şi altor iniţiative ce ţin de realizarea în deplină măsură a angajamentelor
naţionale în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei.
(4) Este esenţială realizarea unei campanii de informare şi sensibilizare privind potenţialul şi
riscurile existente şi ameninţările asociate cu schimbarea climei şi acţiunile necesare de
prevenire.
(5) Acest cadru poate apoi oferi decidenţilor stimulentele şi structurile cuvenite necesare,
pentru a încorpora adaptarea în strategiile şi procesele de sector. Fiecare minister va
trebui să realizeze un proces de identificare a riscurilor pe care le impune schimbarea
climei acţiunilor şi obiectivelor acestuia şi a reacţiilor necesare pentru integrarea adaptării
în activităţile existente şi planificate.
(6) Un cadru puternic de adaptare la nivel naţional, însoţit de politici şi planuri de sector
reziliente la schimbarea climei, va ajuta la stimularea şi susţinerea adaptării la nivel local,
asigurîndu-se că inovaţiile din partea altor actori pentru reacţia la schimbarea climei nu se
vor ciocni cu bariere instituţionale sau de reglementare.
Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova este concentrată asupra
acţiunii 1 de mai sus; obiectivele şi activităţile prezentate în următoarele compartimente au ca
scop construirea şi consolidarea la nivel naţional a cadrului pentru iniţierea procesului de
elaborarea a planurilor de acţiuni sectoriale şi stimularea unor acţiunii eficace de adaptare la
nivel sectorial şi comunitar.
Strategia abordează următoarelor probleme stringente care necesită intervenţia
Guvernului:
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Mecanismele de colectare şi diseminare a informaţiei despre climă sunt slabe. Există un
şir de necesităţi de cercetare la nivel sectorial (Anexa 1), şi nu există mecanisme pentru
utilizarea informaţiei cu scopul sensibilizării decidenţilor şi influenţării asupra procesului
de luare a deciziilor.



Nu există o structură instituţională care ar aborda şi ar încorpora riscurile climatice în
ţintele şi stimulentele de politici. Reexaminarea politicilor expusă în compartimentul 2 al
Strategiei arată că foarte puţine politici iau în considerare riscurile climatice.



Mecanismele de coordonare asociate cu schimbarea climei în rîndul persoanelor
interesate şi în cadrul Guvernului urmează să fie consolidate şi să asigure un nivel înalt de
reprezentare a tuturor părţilor.



Sunt necesare mecanisme pentru identificarea şi mobilizarea finanţării naţionale şi
internaţionale pentru adaptarea la schimbarea climei şi asigurarea faptului că fluxurile de
finanţare spre nivelul local vor facilita acţiuni de adaptare.



Este necesar un cadru eficace de reducere a riscurilor şi realizare a acţiunilor de adaptare,
precum şi de mecanisme de încurajare a adaptării autonome de către populaţie.
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5. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI
REZULTATELOR ANTICIPATE
Măsurile specifice necesare pentru atingerea obiectivelor Strategiei de adaptare la
schimbarea climei a Republicii Moldova, sunt evidenţiate în continuare, de rînd cu rezultatele
anticipate ale acestora.
Adaptarea la schimbarea climei este un proces continuu; din acest motiv, este necesar ca
fiecare minister să elaboreze Strategii şi/sau Planuri de acţiuni privind adaptarea la schimbarea
climei, în vederea abordării riscurilor climatice în cadrul politicilor şi activităţilor planificate la
nivel sectorial.
Obiectivul general al Strategiei este crearea unui mediu puternic de abilitare şi stabilirea
unor direcţii clare pentru un proces eficace şi coerent de adaptare la schimbarea climei în
sectoarele cheie ale economiei naţionale.
Obiectivul general este susţinut de cîteva obiective specifice, după cum urmează:
Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea gestionării şi proliferării informaţiei privind riscurile de
dezastre şi climatice în Republica Moldova.
Rezultate anticipate: Vor exista instrumente, informaţie şi sisteme de susţinere adecvate, pentru
a asigura consolidarea continuă a cunoaşterii riscurilor climatice şi punerea la dispoziţia
decidenţilor a întregului volum de informaţie necesară pentru a elabora politici şi planuri de
acţiuni eficace.
Activitatea 1.1: Consolidarea capacităţilor de colectare, monitorizare, raportare statistică,
analiză şi distribuire a informaţiei necesare pentru modelarea climatică, evaluarea riscurilor
climatice şi impacturilor.







A crea un Grup de lucru pentru modelări climatice, în care să fie delegaţi reprezentanţi ai
instituţiilor publice, Oficiului Schimbarea Climei, Serviciului Hidrometeorologic de Stat,
institutelor academice, centrelor universitare, Observatorului Naţional pentru Dezastrele
Naturale şi ai altor instituţii care se ocupă de ştiinţa climatică şi de evaluarea impacturilor,
pentru a identifica necesităţile şi a completa lacunele.
A forma capacităţi pentru membrii Grupului de lucru pentru modelări climatice, pentru a
executa modelări climatice şi pentru a realiza studii de evaluare a impactului, de exemplu,
prin facilitarea călătoriilor de studiu şi vizitelor de cercetare la centrele internaţionale de
modelare a climei, pentru a elabora cereri de granturi şi susţinere pentru organizaţiile de
resort întru pregătirea cercetătorilor în domeniul climatic.
A crea capacităţile necesare pentru a realiza evaluarea regulată a riscurilor climatice, inclusiv
elaborarea hărţilor climatice pentru a identifica zonele de risc din Republica Moldova cu
scopul întreprinderii de acţiuni prioritare.
A fortifica sistemul naţional de colectare/ monitorizare, raportare statistică, creare a bazelor
de date electronice pentru informaţiile periodice hidrometeorologice şi climatice și altor date
necesare pentru evaluarea riscurilor climatice și impacturilor.

Activitatea 1.2: Crearea mecanismelor de sensibilizare privind riscurile schimbării climei şi
măsurile de adaptare.




A elabora o strategie clară de comunicare privind impacturile schimbării climei şi reacţiile
posibile la acestea. Strategia ar trebui să includă realizarea unei campanii de informare şi
sensibilizare a publicului utilizînd mijloacele potrivite de informare în masă cu scopul
distribuirii informaţiei privind impacturile probabile şi importanţa gestionării riscurilor
climatice şi măsurilor de adaptare, în special accentuînd impacturile la nivel sectorial.
Stabilirea unui sistem de avertizare timpurie asupra dezastrelor naturale de origine climatică,
prevăzînd accesul publicului la date și informații necesare pentru evaluarea riscurilor
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climatice și impacturilor, precum și publicarea în mod regulat a rapoartelor de monitorizare
ca parte a strategiei de comunicare privind impacturile schimbării climei.
A încorpora cunoştinţele privind reducerea riscurilor de dezastre şi climatice în programul
şcolar la toate nivelurile, pentru ca tineretul şi copiii să aibă acces la informaţia privind
riscurile de dezastre şi climatice şi reacţia potrivită de urgenţă, precum şi opţiunile de
adaptare pe termen lung.

Activitatea 1.3: Crearea unui organ regional de coordonare cu ţările vecine (Ucraina şi
România) pentru a stabili legătura dintre activităţile de gestionare a riscurilor de dezastre şi cele
climatice.






A studia mandatul instituţiilor existente, care coordonează activităţi la nivel regional, pentru
a identifica dacă oricare dintre acestea ar fi potrivite pentru extinderea mandatului, ca să
includă şi aspecte ce ţin de fenomenul „schimbărilor climatice” şi „managementul
dezastrelor” (spre exemplu, inundaţiile şi sustragerea apei din lacurile de acumulare).
În contextul de mai sus, a realiza între instituţiile de resort un schimb regulat de informaţii
necesare pentru evaluarea riscurilor climatice și impacturilor acestora la nivel transfrontalier,
precum și un sistem regional de avertizare timpurie asupra hazardelor naturale de origine
climatică.
A participa la discuţii cu instituţiile de resort omoloage din ţările vecine (Ucraina şi
România), pentru a identifica punctele iniţiale potrivite pentru crearea unui mecanism de
coordonare şi stabilirea modalităţilor de lucru.

Obiectivul specific 2: Fortificarea cadrului instituţional, care să asigure implementarea eficientă
a măsurilor de adaptare la schimbarea climei la nivel naţional, sectorial şi local.
Rezultate anticipate: Vor exista mecanisme care ar face ca autorităţile publice de toate nivelurile
să poată înţelege în mod eficace şi să abordeze riscurile climatice şi să poată utiliza această
informaţie pentru a încorpora adaptarea în politicile şi practicile instituţionale existente.
Activitatea 2.1: Fortificarea coordonării intersectoriale prin consolidarea capacității Comisiei
Naţionale pentru implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei şi a Protocolului de la Kyoto, ca
aceasta să devină organ de implementare a Strategiei.




A modifica prin Hotărîre de Guvern Regulamentul şi Componenţa nominală a Comisiei
Naţionale pentru implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor Convenţiei-cadru
a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei şi a Protocolului de la Kyoto,
astfel încît aceasta să acopere şi domeniul adaptării la schimbarea climei.
A elabora şi realiza o strategie de comunicare pentru distribuirea informaţiei privind
implementarea Strategiei de adaptare la schimbarea climei printre ministerele relevante,
inclusiv un mecanism de legătură inversă, aşa încît fluxul de informaţie să fie bidirecţional.

Activitatea 2.2: Fortificarea capacităţii Guvernului pentru gestionarea şi integrarea adaptării la
schimbarea climei în politicile de dezvoltare sectorială, precum şi în practicile durabile ce
urmează a fi implementate la nivel naţional şi local.




A realiza o evaluare a necesităţilor de consolidare a capacităţilor la nivel naţional şi local,
pentru a identifica acele domenii în care capacităţile sunt puternice, precum şi domeniile în
care lipsesc capacităţile de gestionare a riscurilor climatice (de ex., nivelul de cunoştinţe
despre climă, capacităţile de gestionare pentru a reacţiona la schimbarea climei, capacităţile
financiare pentru întreprinderea măsurilor de adaptare şi mecanismul de coordonare a
procesului de implementare a acestora).
A elabora şi realiza un program de instruire pentru constituirea capacităţilor privind
integrarea riscurilor climatice şi de dezastre în politicile sectoriale şi practicile durabile
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asociate cu modalităţile de adaptare la schimbarea climei, adaptat la necesităţile de nivel
local şi naţional şi la problemele specifice la nivel sectorial, în mod corespunzător.
Activitatea 2.3: Realizarea unei scanări a politicilor de dezvoltare sectoriale privind riscurile
climatice.




A elabora o listă de politici şi strategii de dezvoltare sectoriale, în special pentru sectoarecheie, care ar putea fi expuse riscurilor de schimbare a climei.
A realiza o analiză a politicilor şi strategiilor sectoriale cheie pentru identificarea domeniilor
de risc în aspectul schimbării climei şi a punctelor principale pentru modificare/ intervenţie.
A iniţia un proces de amendare/ modificare/ revedere a politicilor de dezvoltare sectoriale.

Activitatea 2.4: Crearea unui mecanism de integrare a riscurilor climatice în toate politicile
existente şi de viitor.




A crea un mandat pentru instituţiile de resort, ca în procesul de reexaminare a politicilor
existente/ elaborare a politicilor noi, acestea să fie supuse unui proces de scanare din punctul
de vedere al rezilienţei climatice.
A crea un cadru pentru asigurarea scanării climatice, în care fiecare obiectiv/ activitate-cheie
propusă în politicile noi/amendate să fie evaluat(ă) în aspectul impactului potenţial al
schimbării climei.
A iniţia un proces de amendare/ modificare/ reexaminare a politicilor şi strategiilor sectoriale
în vederea integrării riscurilor climatice.

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi facilitarea
adaptării la schimbarea climei în sectoarele prioritare.
Rezultatul anticipat: Guvernul este capabil să întreprindă acţiuni prioritare de adaptare la
schimbarea climei, fie prin finanţare, fie prin realizare directă, sau prin acte legislative relevante.
Activitatea 3.1: Realizarea unei analize privind activităţile de adaptare curente, pentru a
identifica cele mai reuşite activităţi, inclusiv cele cu potenţial de multiplicare.



Aceste activităţi ar putea fi calificate în mod specific ca proiecte de adaptare, sau ar putea fi
proiecte de dezvoltare cu finanţare din sectorul privat, care încorporează informaţia privind
riscurile asociate cu clima sau dezastrele naturale.
Această analiză ar trebui să includă informaţia privind agenţiile de implementare (Guvern,
donatori, organizaţii neguvernamentale), activităţile planificate, centre focale regionale/
tematice, buget alocat şi perioada de realizare. Raportul urmează a fi făcut public, fiind
accesibilă on-line sau prin intermediul altor mecanisme adecvate.

Activitatea 3.2: Elaborarea Strategiilor şi/sau Planurilor de acţiuni privind adaptarea la
schimbarea climei pentru fiecare sector cu risc ridicat de impacturi climatice.






A identifica acele sectoare care au activităţi cu risc ridicat de impacturi climatice.
A elabora un mandat pentru ministerele de resort, ca acestea să identifice activităţile de risc
înalt în aspectul schimbării climei şi să elaboreze Strategii şi/sau Planuri de acţiuni pentru
diminuarea riscurilor şi adaptarea la schimbarea climei, pentru sectoarele de care sunt
responsabile.
Acţiunile trebuie să fie fixate în limite de timp rezonabile şi să fie măsurabile, avînd indicate
şi instituţiile responsabile.
Ca parte a Strategiilor şi/sau Planurilor de acţiuni sectoriale, fiecare minister trebuie să
elaboreze o listă de opţiuni de adaptare fără regrete şi/sau cu regrete mici, în care aceste
opţiuni ar fi ierarhizate după prioritatea de implementare.

Activitatea 3.3: Realizarea unei examinări a actelor legislative relevante şi revederea acestora în
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vederea asigurării rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi facilitarea adaptării la
schimbarea climei la nivel individual, sectorial şi naţional.



A reexamina toate actele legislative relevante pentru a identifica domeniile care nu permit
realizarea activităţilor de adaptare existente sau potenţiale.
A modifica legislaţia în mod adecvat, pentru a face astfel încît cadrul legislativ şi normativ să
faciliteze adaptarea la schimbarea climei la toate nivelurile, inclusiv adaptarea autonomă a
persoanelor fizice, comunităţilor şi sectorului privat.

Activitatea 3.4: Realizarea unui plan de finanţare pentru managementul riscurilor climatice şi
măsurile de adaptare la schimbarea climei.



A identifica surse financiare pentru finanţarea adaptării, inclusiv fonduri din partea
donatorilor şi a comunităţii internaţionale, precum şi fonduri din surse naţionale.
A asigura că există mecanisme pentru facilitarea fluxului de resurse financiare de la nivel
naţional la nivel local pentru acţiuni de adaptare la schimbarea climei. Fondurile trebuie să
fie direcţionate spre sectoarele prioritare (care au fost identificate prin cartografierea
riscurilor, ca riscuri înalte în aspectul schimbării climei pe termen scurt şi mediu).

Obiectivul specific 4: Monitorizarea şi raportarea implementării Strategiei de adaptare la
schimbarea climei a Republicii Moldova.
Rezultate anticipate: Vor fi create mecanisme privind realizarea monitorizării implementării
Strategiei şi publicarea rapoartelor de progres.
Activitatea 4.1: Realizarea monitorizării implementării Strategiei şi publicarea rapoartelor de
progres.


Comisia Naţională pentru implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei şi ale
Protocolului de la Kyoto realizează monitorizarea implementării Strategiei de adaptare la
schimbarea climei a Republicii Moldova şi publică rapoarte periodice de progres.
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6. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI COSTURILOR AFERENTE IMPLEMENTĂRII
Se prevede că schimbarea climei va avea o gamă largă de impacturi asupra tuturor
sectoarelor de dezvoltare din Republica Moldova, cu efecte deosebit de profunde asupra
agriculturii şi resurselor de apă, ambele fiind esenţiale pentru dezvoltarea umană şi economică.
Implicaţia constă în faptul, că Republica Moldova ar putea fi inaptă să-şi atingă ţelurile
de creştere economică şi ţintele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Costul inacţiunii ar
putea fi devastator. Dezastrele naturale deja aduc ţării pierderi medii de circa 61 milioane $ SUA
anual. În compartimentul 2 se sugerează că, în condiţiile schimbării climei, aceste pierderi se vor
mări.
În contextul de mai sus, analiza SWOT (Tabelul 6-1) a scos în evidență punctele forte şi
cele slabe, precum şi oportunităţile şi riscurile asociate cu implementarea Strategiei de adaptare
la schimbarea climei a Republicii Moldova.
Tabelul 6-1: Analiza SWOT
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

Puncte tari
Existenţa unor analize de impact a evenimentelor
meteorologice în trecut şi unor tendințe climatice recente cu
posibil impact asupra sectoarelor economice cheie
(agricultura, resursele de apă, sectorul sănătate, forestier,
energetică, transporturi și infrastructură);
Existența unor studii recente privind scenariile climatice şi
de dezvoltare socio-economică de viitor;
Impactul socio-economic potenţial al schimbărilor climatice
asupra sectoarelor cheie identificat;
Vulnerabilitatea sectoarelor-cheie la riscurile/oportunitățile
actuale și de viitor cauzate de schimbările climatice evaluată;
Riscurile/oportunitățile potențiale au fost identificate şi la
nivel regional, pentru cinci zone agro-climatice în cazul
sectorului agricol, respectiv pentru patru regiuni de
dezvoltare economică (Nord, Centru, Sud și municipiul
Chișinău) în cazul altor sectoare;
Exemple de opțiuni de adaptare au fost propuse pentru cele
mai vulnerabile sectoare la riscurile climatice;
Existența unor strategii, planuri de acţiuni și programe
comprehensive la nivel naţional şi sectorial, un şir de politici
existente sunt, mai mult sau mai puţin, reziliente la
schimbarea climei şi includ abordări și măsuri de adaptare;
Existența instituțiilor academice cu profil adecvat realizării
unor viitoare studii de impact, inclusiv în colaborare cu oficii
specializate;
Existența voinței politice și a unui instrumentar de suport
(Fondul Ecologic Naţional, Fondul Naţional de Dezvoltare
Regională, Fondul pentru Eficienţă Energetică, Fondul
Rutier, Fondul de Investiţii Sociale, etc.) în vederea punerii
în aplicare a măsurilor de adaptare, respectiv atingerii
scopului şi obiectivelor Strategiei;
Nivel înalt de conștientizare a factorului politic şi societăţii
civile asupra aspectelor ce ţin de schimbarea climei.
Oportunităţi
Recunoaştere internaţională în cadrul Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea
climei, Protocolului de la Kyoto și Acordului de la
Copenhaga, inclusiv prin intermediul instrumentarului de
raportare (Comunicărilor Naţionale, Rapoartelor privind
identificarea necesităţilor tehnologice pentru atenuare şi
adaptare, etc.);
CONUSC oferă mecanisme adecvate privind consolidarea
capacităților Părţilor neincluse în anexa nr. 1 la Convenţie,
pentru a face față provocărilor asociate cu schimbările
climatice (Fondul de Adaptare finanțează proiecte şi
programe de adaptare în ţările în curs de dezvoltare şi
sprijină activitățile de întărire a capacitaților instituționale;
Fondul Special pentru Schimbările Climatice finanţează

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Puncte slabe
Natura multe-disciplinară a schimbărilor climatice,
precum și intervențiile incoerente bazate pe
abordări sectoriale, fac dificil procesul de
elaborare a strategiilor şi planurilor de acţiuni de
adaptare la nivel sectorial;
Capacităţi și abilitățile tehnice inadecvate pentru a
face față provocărilor cauzate de schimbările
climatice; de asemenea, număr limitat de experți
în domeniul schimbărilor climatice;
Lipsa cunoștințelor specifice de context în
domeniul adaptării la nivel sectorial;
Majoritatea strategiilor, planurilor de acţiune și
programelor sectoriale deja aprobate de către
Guvern, cu puţine excepţii, nu sunt reziliente la
schimbările climatice;
Executarea neadecvată și aplicarea inconsecventă
a politicilor și cadrului legal şi regulator;
Lipsa de coordonare și comunicare între diferite
ministere de resort în rezolvarea unor probleme
intersectoriale de adaptare;
Capacităţi instituționale, tehnice şi financiare slabe
pentru promovarea unor mari proiecte de adaptare;
Implicarea neadecvată a tuturor părților interesate
în soluţionarea problemelor de adaptare;
Existența unor grupuri de populație extrem de
vulnerabile, care nu au capacitatea de a se adapta
suficient de sine stătător;
Lipsa de capacitate și cunoștințe pentru a aborda
problemele de adaptare la nivel comunitar;
Prezenţa unor probleme mai stringente, de ordin
politic şi/sau socio-economic, care să mute
accentele de la problemele de adaptare la
schimbarea climei.
Ameninţări
Continuarea unei căi de dezvoltare care nu este
rezilientă la schimbările climatice, în special în
zonele cu risc climatic înalt (stres termic cauzat
de temperaturile înalte, schimbări în structura
precipitațiilor și frecvenţa evenimentelor extreme,
precum secetele, inundațiile, grindina, etc.);
Pierderea beneficiilor economice și locurilor de
muncă, ca urmare a dezastrelor naturale, inclusiv
celor cauzate de schimbările climatice;
Resurse financiare limitate pentru adaptarea la
schimbările climatice;
Implicarea slabă a sectorului privat în activitățile
de adaptare la schimbarea climei;
Prezenţa unor probleme mai stringente, de ordin
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•

•

•

•
•
•
•
•

proiecte de adaptare, transfer de tehnologii, diversificare
economică şi capacitate instituționala), de care Republica
Moldova poate profita în realizarea prevederilor Strategiei;
Adiţional, ţara noastră poate beneficia într-o măsură mai
mare de resursele Fondului Global pentru Mediu, care de
asemenea are un rol catalizator in dezvoltarea piețelor de
produse asociate schimbărilor climatice, distribuind granturi
pentru proiecte care vizează combaterea schimbărilor
climatice;
Noul cadru de politici în domeniul schimbărilor climatice
(Strategia de adaptare la schimbarea climei şi Strategia de
dezvoltare cu emisii reduse), oferă oportunităţi adiţionale
privind integrarea adaptării şi atenuării schimbărilor
climatice, în agenda de realizări prioritare ale Guvernului,
inclusiv în aspectul Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană;
Un cadru larg de dialog, pentru a promova coordonarea
intersectorială a activităţilor de adaptare, a fost stabilit prin
înființarea Grupului inter-ministerial de lucru pentru
schimbarea climei;
Posibilităţi noi pentru utilizarea la scară mai mare a
inovaţiilor tehnologice emergente în domeniul adaptării la
schimbările climatice;
Oportunităţi mai mari pentru studii şi vizite de cercetare în
centre internaţionale de performanţă în domeniul evaluării
impacturilor climatice şi adaptării la schimbarea climei;
Creșterea rolului mass-media în construirea de conștientizare
a factorului decizional şi societăţii per ansamblu asupra
necesităţilor stringente pentru acțiuni de adaptare;
Implicarea mai mare a comunităților și organizaţilor
neguvernamentale în activități de adaptare;
Implicarea sectorului privat în planificarea și finanțarea
adaptării la schimbarea climei.

•

•

•

•

politic şi/sau socio-economic, care să mute
accentele de la problemele de adaptare la
schimbarea climei;
Ministerele de resort implementează diverse
activităţi la nivel sectorial, pe care le consideră
mai prioritare decât adaptarea la schimbarea
climei;
Cel mai ades, instituțiilor academice le lipseşte
instrumentarul necesar și personalul calificat, ca
să realizeze studii comprehensive în domeniul
vulnerabilităţii şi adaptării la schimbările
climatice;
Inovațiile tehnologice sunt prea costisitoare sau
prea complicate pentru aplicarea adecvată a
acestora în Republica Moldova, fără asistenţa
externă a donatorilor şi partenerilor cheie;
Riscul unor crize mondiale şi regionale
(financiare, energetice, alimentare), care ar putea
submina eforturile naţionale de adaptare la
schimbarea climei.

Se anticipează, că Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova va
consolida şi va ghida abordarea sectorială caracteristică pentru programul de guvernare.
Strategia va amplifica de asemenea acoperirea bugetară pentru promovarea unor politici
adecvate de adaptare la schimbarea climei la nivel sectorial.
În procesul de implementare a Strategiei, activităţile propuse au fost repartizate pentru a
fi realizate în două etape:



Activităţi pe termen scurt (în perioada 2013-2014): acestea sunt necesare pentru a
crea cadrul de implementare a Strategiei şi urmează să aibă prioritate pentru realizare
imediată.
Activităţi pe termen mediu (în perioada 2015-2017), acestea ar putea fi revăzute în
timp.

În continuare, se prezintă informaţia asociată cu instituţiile responsabile, termenii de
realizare a activităţilor propuse, costurile estimative şi sursele de finanţare (Tabelul 6-2).
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Tabelul 6-2: Costurile estimative şi etapele de implementare ale Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova
Nr.

1

Termenul de
Costuri estimative
Surse de finanţare
realizare
Obiectivul general: A crea un mediu puternic de abilitare şi a stabili direcţii clare pentru un proces eficace şi coerent de adaptare la schimbarea climei în sectoarele cheie ale economiei
naţionale.
Obiective şi activităţi

Instituţia responsabilă

Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea gestionării şi proliferării informaţiei privind riscurile de dezastre şi climatice în Republica Moldova.

1.1

A consolida capacităţile de colectare, monitorizare, raportare
statistică, analiză şi distribuire a informaţiei necesare pentru
modelarea climatică, evaluarea riscurilor climatice şi a
impacturilor

Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat);
Academia de Ştiinţe a Moldovei

2013-2014

400 000 $ SUA

1.1.1

A consolida sistemul naţional de colectare / monitorizare,
raportare statistică, creare a bazelor de date electronice pentru
informaţiile periodice hidrometeorologice şi climatice

Ministerul Mediului (Serviciul Hidrometeorologic de
Stat şi Oficiul Schimbarea Climei)

2013-2014

100 000 $ SUA

Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat)
Academia de Ştiinţe a Moldovei

2013-2014

30 000 $ SUA

Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat)
Academia de Ştiinţe a Moldovei

2013-2014

20 000 $ SUA

Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2013-2014

20 000 $ SUA

Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

30 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2013-2014

40 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2013-2014

30 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din

1.1.2

1.1.3

1.1.4

A elabora scenarii climatice regionale pentru Republica
Moldova, pe termen mediu şi lung, în baza modelelor
generale de circulaţie globală cuplate atmosferă-ocean şi
modelelor climatice regionale
A construi hărţi cu rezoluţie înaltă pentru condiţiile climatice
viitoare pe teritoriul Republicii Moldova, cu luarea în calcul a
diverse scenarii de emisii: A2 (emisii înalte), A1B (emisii
medii), B1 (emisii reduse)
A realiza analiza temporală şi spaţială a tendinţelor în
frecvenţa şi intensitatea evenimentelor climatice extreme în
Republica Moldova ca rezultat al schimbării climei

1.1.5

A realiza evaluarea vulnerabilităţii şi riscurilor pentru
sectorul agricol la nivel regional

1.1.6

A realiza studii privind impactul schimbării climei asupra
culturilor agricole de bază şi principalelor categorii de
animale crescute pe teritoriul ţării

1.1.7

A realiza evaluarea spaţială a impactului schimbării climei
asupra apelor de suprafaţă, freatice şi subterane

Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat)
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat);
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Solurilor „Nicolae Dimo”
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Organizaţiile nonguvernamentale
Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat);
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Solurilor „Nicolae Dimo”
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în
Zootehnice şi Medicina Veterinară
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Organizaţiile neguvernamentale
Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi

2013-2014

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

Nr.

1.1.8

1.1.9

1.2

Obiective şi activităţi

A realiza evaluarea riscurilor/oportunităţilor pentru sănătatea
umană şi dezvoltarea durabilă a sectoarelor vulnerabile la
schimbarea climei (de ex., agricultura, sectorul forestier,
resursele acvatice, sectorul construcţii, etc.) cauzate de
numărul sporit şi intensitatea mai mare a evenimentelor
extreme

A realiza evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţii la schimbarea
climei a sectorului energetic şi cel al transporturilor

A crea mecanisme pentru sensibilizare privind riscul
schimbării climei şi măsurile de adaptare

1.2.1

A revizui/completa curricula şcolară pentru ciclul primar,
gimnazial şi liceal, în vederea încorporării temei de studiu
„Schimbarea climei” în obiectele de studii de referinţă

1.2.2

A elabora şi realiza programe şi materiale accesibile de einstruire (cărţi, broşuri etc.) privind adaptarea la schimbarea
climei cu scopul perfecţionării abilităţilor fermierilor,
specialiştilor din domeniul medicinii, serviciului protecţiei
civile şi situaţii excepţionale, inginerilor din sectorul
energetic, transporturi şi construcţii, altor specialişti

Instituţia responsabilă
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale);
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat)
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Autorităţile Publice Locale
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din
Moldova „Nicolae Testemiţeanu”
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Organizaţiile non-guvernamentale
Ministerul Economiei
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor
Ministerul Mediului (Oficiul Schimbarea Climei şi
Serviciul Hidrometeorologic de Stat)
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Energetică al AŞM
Universitatea Tehnică din Moldova
Ministerul Mediului
Ministerul Economiei
Ministerul Educaţiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Autorităţile Publice Locale
Organizaţiile non-guvernamentale
Ministerul Educaţiei
Ministerul Mediului
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Organizaţiile non-guvernamentale
Ministerul Mediului
Ministerul Economiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Autorităţile Publice Locale

Termenul de
realizare

Costuri estimative

Surse de finanţare
asistenţă financiară
externă

90 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

40 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

350 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2013-2014

50 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2015-2017

70 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2013-2014

2013-2014

2013-2017
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Nr.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3

2

2.1

2.2

Obiective şi activităţi

A elabora o strategie/program de sensibilizare a publicului în
domeniul schimbărilor climatice şi a realiza o campanie de
informare şi educaţie în domeniul schimbării climei, prin
mijloace media, abordări cuprinzătoare şi alte metode de
proliferare a informaţiei
A crea un sistem de avertizare timpurie asupra hazardelor
naturale de origine climatică, care să prevadă accesul
publicului la date și informații necesare pentru evaluarea
riscurilor climatice și impacturilor, precum și publicarea în
mod regulat a rapoartelor de monitorizare, ca parte a
strategiei de comunicare privind impacturile schimbării
climei
A elabora o platformă de resurse şi o reţea de experţi în
domeniul „schimbarea climei” (experţi independenţi,
organizaţii neguvernamentale, instituţii ştiinţifice, instituţii
financiare), care ar putea presta servicii autorităţilor publice
centrale şi locale în adaptarea la schimbarea climei
A crea un organ regional de coordonare cu ţările vecine
pentru a stabili legătura între activităţile privind gestionarea
riscurilor de dezastre şi cele climatice, precum şi un sistem
regional de avertizare timpurie asupra dezastrelor naturale de
origine climatică (comutat la sistemul naţional de avertizare
timpurie asupra dezastrelor naturale de origine climatică)

Instituţia responsabilă
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Organizaţiile nonguvernamentale
Ministerul Mediului
Ministerul Educaţiei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Autorităţile Publice Locale
Organizaţiile nonguvernamentale

Termenul de
realizare

Costuri estimative

Surse de finanţare

2015-2017

90 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

Ministerul Mediului
(Serviciul Hidrometeorologic de Stat)
Ministerul Afacerilor Interne
(Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,
Observatorul Naţional pentru Dezastrele Naturale)

2015-2017

140 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

Ministerul Mediului
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Organizaţiile nonguvernamentale

2013-2014

Nu este necesară
acoperire financiară

2013-2014

Nu este necesară
acoperire financiară

Ministerul Mediului
Cancelaria de Stat

Obiectivul specific 2: Fortificarea cadrului instituţional, care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la schimbarea climei la nivel naţional, sectorial şi local.
A modifica prin Hotărîre de Guvern Regulamentul şi
Componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru
implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei şi a Protocolului de la Kyoto, ca acesta să
fie responsabilă de aprobarea proiectelor de adaptare şi să
devină organ de monitorizare şi implementare a strategiei
A consolida capacităţile Guvernului pentru gestionarea şi
integrarea adaptării la schimbarea climei în politicile de
dezvoltare sectoriale, precum şi în practicile durabile ce
urmează a fi realizate la nivel naţional şi local

2013-2014

Nu este necesară
acoperire financiară

Autorităţile publice centrale
Autorităţile publice locale

2013-2014

600 000 $ SUA

Ministerul Mediului

2.3

A realiza o scanare de risc climatic al politicilor sectoriale de
dezvoltare

Autorităţile publice centrale

2013-2014

100 000 $ SUA

2.4

A crea un mecanism de integrare a riscurilor climatice în
toate politicile sectoriale existente şi de viitor

Autorităţile publice centrale
Autorităţile publice locale

2013-2014

150 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
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Nr.
3

Obiective şi activităţi

Termenul de
realizare

Instituţia responsabilă

Costuri estimative

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi facilitarea adaptării la schimbarea climei în sectoarele prioritare.

3.1

A realiza o analiză a activităţilor de adaptare curente pentru a
identifica cele mai reuşite activităţi care au potenţialul de
multiplicare

3.2

A elabora Strategii şi/sau Planuri de acţiuni privind adaptarea
la schimbarea climei pentru sectoarele cu risc înalt la
impacturile climei

Autorităţile publice centrale

2013-2014

100 000 $ SUA

Autorităţile publice centrale

2015-2017

300 000 $ SUA

3.3

A realiza o analiză a actelor legislative relevante şi a le
revedea în vederea asigurării rezilienţei climatice prin
reducerea riscurilor şi facilitarea adaptării la schimbarea
climei la nivel naţional şi sectorial

Autorităţile publice centrale

2013-2014

300 000 $ SUA

3.4

A dezvolta un plan de finanţare pentru managementul
riscurilor climatice şi măsurile de adaptare la schimbarea
climei

Autorităţile publice centrale
Cancelaria de Stat

2013-2014

100 000 $ SUA

4
4.1

Surse de finanţare

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă
Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

Obiectivul specific 4: Monitorizarea şi raportarea implementării Strategiei de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova
A realiza monitorizarea implementării Strategiei de adaptare
la schimbarea climei a Republicii Moldova şi publicarea
rapoartelor de progres.

Comisia Naţională pentru implementarea şi realizarea
mecanismelor şi prevederilor CONUSC şi ale
Protocolului de la Kyoto

2013-2017

COSTURI TOTALE:

100 000 $ SUA

Bugetul de stat,
Proiecte şi granturi din
asistenţă financiară
externă

2 500 000 $ SUA
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7. CADRUL DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE
Un cadru de monitorizare şi evaluare asigură un mecanism de monitorizare a progreselor
comparativ cu un set de indicatori pentru a confirma că obiectivele Strategiei sunt realizate la
timp şi în mod adecvat.
Strategia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova nu a fost concepută ca
un proces linear, ci ca un proces iterativ, şi aceasta urmează să fie actualizată şi revăzută imediat
ce apare informaţie nouă, cît şi în baza lecţiilor învăţate, odată cu avansarea procesului.
În Tabelul 7-1 se prezintă indicatori detaliaţi recomandaţi pentru fiecare Obiectiv specific
expus în Strategie; aceşti indicatori urmează a fi evaluaţi şi aprobaţi de către Comisia Naţională
pentru implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei
Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei şi ale Protocolului de la Kyoto, ca organ de
implementare a Strategiei.
Ei sunt elaboraţi ca indicatori pe termen scurt şi, evident cu timpul vor fi actualizaţi
pentru a reflecta progresele realizate.
Tabelul 7-1: Indicatori potenţiali pentru Planul de monitorizare şi evaluare
Nr.
Obiective şi activităţi
Indicatori posibili de monitorizare
Obiectivul general: A crea un mediu puternic de abilitare şi a stabili direcţii clare pentru un proces eficace şi coerent de
adaptare la schimbarea climei în sectoarele cheie ale economiei naţionale.
Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea gestionării şi proliferării informaţiei privind riscurile de dezastre şi climatice în
Republica Moldova
 Crearea unui grup de lucru pentru modelări climatice, în care să fie
delegaţi reprezentanţi ai instituţiilor publice relevante, precum şi ai
instituţiilor academice, centrelor universitare etc.
Consolidarea capacităţilor de colectare,  Organizarea pentru membrii grupului de lucru pentru modelări
monitorizare, raportare statistică, analiză
climatice a circa 3-4 călătorii de studiu şi vizite de cercetare în centre
1.1
şi distribuire a informaţiei necesare pentru
internaţionale de performanţă în domeniul modelărilor climatice şi
modelarea climatică, evaluarea riscurilor
evaluării impacturilor climatice
climatice şi a impacturilor
 Realizarea cartării riscurilor climatice la nivel regional (pentru
Nordul, Centrul şi Sudul ţării) şi sectorial (agricultura, sectorul
forestier, energetica, transporturile, sănătatea umană etc.)
 Domeniile de risc major identificate şi prioritizate
 Evaluarea performanţei sistemului actual de colectare/ monitorizare
şi raportare a informaţiilor periodice hidrometeorologice şi
Consolidarea sistemului naţional de
climatice, în vederea identificării lacunelor şi căilor de depăşire a
colectarea/monitorizare,
raportare
barierelor
1.1.1
statistică, creare a bazelor de date
 Crearea şi menţinerea bazelor de date electronice pentru informaţiile
electronice pentru informaţiile periodice
periodice hidrometeorologice şi climatice, care urmează a fi utilizate
hidrometeorologice şi climatice
pentru modelarea climatică, evaluarea riscurilor climatice şi
impacturilor
 Elaborarea scenariilor climatice regionale (pentru zonele de Nord,
Elaborarea scenariilor climatice regionale
Centru şi Sud) în baza ansamblurilor din 10 modele generale de
pentru Republica Moldova, pe termen
circulaţie globală cuplate atmosferă-ocean pentru scenarii de emisie
1.1.2
mediu şi lung, în baza modelelor generale
alternative (înalte – A2, medii – A1B şi reduse – B1)
de circulaţie globală cuplate atmosferă-  Elaborarea scenariului climatic de rezoluţie înaltă prin utilizarea
ocean şi modelelor climatice regionale
instrumentului de analiză a climei la nivel regional „PRECIS”, în
baza modelului climatic ECHAM 5, pentru scenariul de emisie A1B
 Elaborarea şi diseminarea hărţilor climatice de rezoluţie înaltă,
pentru RM cu luarea în considerare a scenariilor de emisii alternative
(înalte – A2, medii – A1B şi reduse – B1), pentru diferite perioade
Construirea hărţilor cu rezoluţie înaltă
temporale: anii 2020’, 2050’ şi 2080’
pentru condiţiile climatice viitoare pe
1.1.3
 Elaborarea instrumentelor de vizualizare web a hărţilor climatice de
teritoriul Republicii Moldova, cu luarea în
rezoluţie înaltă pentru condiţiile de climă viitoare pe teritoriul
calcul a diverselor scenarii de emisii
Republicii Moldova, pentru diferite scenarii de emisii, în baza
resurselor web deja existente (spre exemplu: www.clima.md,
www.meteo.md etc.)
Realizarea analizei temporale şi spaţiale a
tendinţelor în frecvenţa şi intensitatea
1.1.4
evenimentelor climatice extreme în  De văzut mai sus, la 1.1.2 şi 1.1.3
Republica Moldova ca rezultat al
schimbării climei
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Nr.
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Obiective şi activităţi
Realizarea evaluării vulnerabilităţii şi
riscurilor pentru sectorul agricol la nivel
regional şi/sau de raion
Realizarea studiilor privind impactul
schimbării climei asupra culturilor
agricole de bază şi principalelor categorii
de animale crescute pe teritoriul
Republicii Moldova
A realiza evaluări temporale şi spaţiale
privind impactul schimbării climei asupra
apelor de suprafaţă, freatice şi subterane
Evaluarea riscurilor/oportunităţilor pentru
sănătatea umană şi dezvoltarea durabilă a
sectoarelor vulnerabile la schimbarea
climei cauzate de numărul sporit şi
intensitatea mai mare a evenimentelor
extreme
Realizarea
evaluării
riscurilor
şi
vulnerabilităţii la schimbarea climei a
sectorului
energetic
şi
cel
al
transporturilor

Indicatori posibili de monitorizare
 Producerea şi publicarea studiilor de evaluare a vulnerabilităţii şi
riscurilor la nivel regional şi/sau la nivel de raion
 Realizarea studiilor de impact în baza ansamblurilor din 10 modele
generale de circulaţie globală cuplate atmosferă-ocean pentru
scenarii de emisie alternative (înalte –A2, medii –A1B şi reduse –
B1), pentru diferite perioade temporale: anii 2020’, 2050’ şi 2080’
 Evaluări temporale şi spaţiale realizate, hărţi de impact distribuite

 Realizarea evaluării vulnerabilităţii la schimbarea climei şi riscurilor
pentru sănătatea umană, resursele acvatice, sectorul agricol, forestier,
construcţii etc.

 Realizarea evaluării vulnerabilităţii la schimbarea climei şi riscurilor
pentru sectorul energetic şi cel al transporturilor

Crearea
mecanismelor
pentru
sensibilizarea publicului privind riscurile
schimbării climei şi măsurile de adaptare

 Elaborarea unei strategii/ program de sensibilizare a publicului în
domeniul schimbărilor climatice, care să includă acţiuni specifice,
termene de realizare a activităţilor şi organizaţiile responsabile

Revizuirea/completarea curriculei şcolare
pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal,
în vederea încorporării temei de studiu
„Schimbarea climei” în obiectele de studii
de referinţă
Elaborarea şi realizarea programelor şi
materialelor accesibile
de e-instruire
(cărţi, broşuri etc.) privind adaptarea la
schimbarea
climei,
în
scopul
perfecţionării abilităţilor fermierilor,
specialiştilor din domeniul medicinii,
serviciului protecţiei civile şi situaţii
excepţionale, inginerilor din sectorul
energetic, transporturi şi construcţii, altor
specialişti
Elaborarea unei strategii/ program de
sensibilizare a publicului în domeniul
schimbărilor climatice şi realizarea unei
campanii de informare şi educaţie în
domeniul schimbării climei, prin mijloace
media, abordări cuprinzătoare şi alte
metode de proliferare a informaţiei
Crearea unui sistem de avertizare
timpurie asupra dezastrelor naturale de
origine climatică, care să prevadă accesul
publicului la date și informații necesare
pentru evaluarea riscurilor climatice și
impacturilor, precum și publicarea în mod
regulat a rapoartelor de monitorizare, ca
parte a strategiei de comunicare privind
impacturile schimbării climei
Elaborarea unei platforme de resurse
(e.g., website specializat) în domeniul
schimbării climei, precum şi a unei reţele
de experţi (consultanţi independenţi,
instituţii
ştiinţifice,
organizaţiilor
neguvernamentale, instituţii financiare
etc.), care ar putea presta servicii
autorităţilor publice centrale şi locale în
adaptarea la schimbarea climei

 Revizuirea/ completarea curriculei unor obiecte de studii de referinţă
(„Ştiinţe ale naturii” în cazul învăţămîntului primar, respectiv
„Geografia” pentru ciclul gimnazial şi liceal) cu teme ce ţin de
impactul anticipat al schimbării climei asupra economiei naţionale,
inclusiv la nivel sectorial

 Programe şi materiale de e-instruire (cărţi, broşuri etc.) privind
adaptarea la schimbarea climei realizate şi publicate

 Elaborarea unei strategii/ program de sensibilizare a publicului în
domeniul schimbărilor climatice
 Realizarea unei campanii de informare şi educaţie în domeniul
schimbării climei

 Sistem de avertizare timpurie asupra hazardelor naturale de origine
climatică
 Rapoarte de monitorizare asupra hazardelor naturale de origine
climatică publicate periodic

 Platforme de resurse specializate în domeniul schimbării climei
create şi funcţionale
 Reţea de experţi independenţi, instituţii ştiinţifice, organizaţii
neguvernamentale, instituţii financiare în domeniul schimbării climei
elaborată şi funcţională
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Obiective şi activităţi
Indicatori posibili de monitorizare
Crearea unui organ regional de
coordonare cu ţările vecine (Ucraina şi
România) pentru a stabili legătura între
 Mecanisme de coordonare cu ţările vecine (Ucraina şi România)
activităţile privind gestionarea riscurilor
identificate şi funcţionale
de dezastre naturale, inclusiv celor
 Comutarea la sistemul naţional de avertizare timpurie asupra
1.3
climatice, precum şi a unui sistem
dezastrelor naturale, inclusiv a celor climatice, la sistemul regional
regional de avertizare timpurie asupra
de avertizare timpurie asupra dezastrelor naturale de origine
dezastrelor naturale de origine climatică
climatică
(comutat la sistemul naţional de
avertizare timpurie asupra dezastrelor
naturale de origine climatică)
Obiectivul specific 2: Fortificarea cadrului instituţional, care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la
schimbarea climei la nivel naţional, sectorial şi local.
Modificarea prin Hotărîre de Guvern a  Modificarea
Regulamentului
Comisiei
Naţionale
pentru
Regulamentului şi Componenţei nominale
implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor
a
Comisiei
Naţionale
pentru
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
implementarea şi realizarea mecanismelor
schimbarea climei şi ale Protocolului de la Kyoto, aprobate prin
şi prevederilor Convenţiei-cadru a
Hotărîrea de Guvern nr. 1574 din 26.12.2003, ca aceasta să acopere
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
şi tematica adaptării la schimbarea climei, precum şi a Componenţei
2.1
schimbarea climei şi ale Protocolului de
nominale a Comisiei Naţionale, în vederea asigurării unei
la Kyoto, ca aceasta să fie responsabilă de
reprezentativități mai înalte pentru ministerele-cheie responsabile de
aprobarea proiectelor de adaptare şi să
monitorizarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare cu emisii
devină organ de monitorizare şi
reduse a republicii Moldova pînă în anul 2020 şi Strategiei de
implementare a Strategiei de adaptare la
adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova
schimbarea climei
 A realiza o evaluare a necesităţilor de consolidare a capacităţilor la
nivel naţional şi local, pentru a identifica acele domenii în care
capacităţile sunt puternice şi acele domenii, în care lipsesc
capacităţile de gestionare a riscurilor climatice (de ex., nivelul de
Consolidarea capacităţilor Guvernului
cunoştinţe despre climă, capacităţile de gestionare pentru a reacţiona
pentru gestionarea şi integrarea adaptării
la schimbarea climei, capacităţile financiare pentru întreprinderea
la schimbarea climei în politicile de
acţiunilor de adaptare şi mecanismelor de coordonare a procesului de
2.2
dezvoltare sectoriale, precum şi în
implementare a acestora)
practicile durabile ce urmează a fi
 A elabora şi realiza un program de instruire pentru constituirea
realizate la nivel naţional şi local
capacităţilor privind integrarea riscurilor climatice şi de calamităţi în
politicile sectoriale şi practicile durabile asociate cu modalităţile de
adaptare la schimbarea climei, adaptat la necesităţile de nivel local şi
naţional şi în mod corespunzător, la problemele specifice la nivel
sectorial
 A elabora o listă de politici şi strategii de dezvoltare sectoriale, în
special pentru sectoare-cheie care ar putea fi expuse riscurilor de
schimbare a climei
 A elabora o metodologie de scanare a riscurilor climatice, aceasta
fiind aplicată în raport cu politicile de dezvoltare sectorială
 A realiza o analiză a politicilor şi strategiilor sectoriale cheie pentru
Realizarea unei scanări de risc climatic al
2.3
identificarea domeniilor de risc în aspectul schimbării climei şi a
politicilor de dezvoltare sectoriale
punctelor principale pentru modificare/ intervenţie
 A pregăti şi distribui un raport care să integreze rezultatele scanării,
şi care să identifice sectoarele şi regiunile cu riscuri climatice, să fie
propuse modificări la politicile sectoriale de dezvoltare
 A iniţia un proces de amendare/ modificare/ revedere a politicilor de
dezvoltare sectoriale
 A crea un mandat pentru instituţiile de resort, ca în procesul de
reexaminare/ elaborare a politicilor actuale şi celor de viitor acestea
să fie supuse unui proces de scanare din punctul de vedere al
rezilienţei climatice a acestora.
Crearea unui mecanism de integrare a
2.4
riscurilor climatice în toate politicile  A crea un cadru pentru asigurarea scanării climatice, în care fiecare
actuale şi de viitor
obiectiv/ activitate cheie propusă în politicile noi/ amendate să fie
evaluat(ă) în aspectul impactului potenţial al schimbării climei
 A iniţia un proces de amendare/ modificare/ reexaminare a politicilor
sectoriale de dezvoltare, în vederea integrării riscurilor climatice.
Obiectivul specifice 3: Dezvoltarea rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi facilitarea adaptării la schimbarea climei
în sectoarele prioritare.
A realiza o analiză a activităţilor de
 Elaborarea şi punerea la dispoziţia societăţii civile şi a populaţiei a
adaptare curente, pentru a identifica cele
3.1
unei baze de date privind proiectele şi activităţile curente de adaptare
mai reuşite activităţi care au potenţial de
la schimbarea climei
multiplicare
Nr.
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Nr.
3.2

3.3

Obiective şi activităţi
Elaborarea Strategiilor şi/sau Planurilor
de acţiuni de adaptare la schimbarea
climei pentru fiecare sector cu risc înalt la
impacturile climei
Realizarea unei analize a actelor
legislative relevante şi revederea lor în
vederea asigurării rezilienţei climatice
prin reducerea riscurilor şi facilitarea
adaptării la schimbarea climei la nivel
individual, sectorial şi naţional

Indicatori posibili de monitorizare
 Elaborarea şi aprobarea Strategiilor şi/sau Planurilor de acţiuni
sectoriale privind adaptarea la schimbarea climei pentru circa 4-6
sectoare cu risc înalt la impacturile climei
 Examinarea legislaţiei şi elaborarea un plan de modificare a actelor
legislative relevante; revederea cadrului legislativ şi normativ în
vederea asigurării rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi
facilitarea adaptării la schimbarea climei la nivel individual, sectorial
şi naţional

 Plan de finanţare pentru managementul riscurilor climatice şi
măsurile de adaptare la schimbarea climei elaborat şi aprobat
3.4
 4-5 surse alternative de finanţare identificate pentru managementul
riscurilor climatice şi măsurile de adaptare la schimbarea climei
Obiectivul specifice 4: Monitorizarea şi raportarea implementării Strategiei de adaptare la schimbarea climei
 Comisia Naţională pentru implementarea a şi realizare mecanismelor
Realizarea monitorizării implementării
şi prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu
Strategiei de adaptare la schimbarea
privire la schimbarea climei şi ale Protocolului de la Kyoto
4.1
climei a Republicii Moldova şi publicarea
realizează monitorizarea implementării Strategiei de adaptare la
rapoartelor de progres
schimbarea climei a Republicii Moldova şi publică rapoarte
periodice de progres
Elaborarea unui plan de finanţare pentru
managementul riscurilor climatice şi
măsurile de adaptare la schimbarea climei

Comisia Naţională pentru implementarea şi realizarea mecanismelor şi prevederilor
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei şi ale
Protocolului de la Kyoto urmează să elaboreze un plan de monitorizare şi evaluare.
Planul trebuie să expună în detalii modul în care vor fi raportate constatările, instituţiile
de stat în faţa cărora se va face raportarea şi mecanismul specific de reacţie la constatări (de ex.
dacă conform unui indicator nu se atestă progrese, care este procesul concret aprobat pentru a
decide ce acţiuni vor fi întreprinse, cine le va implementa etc.).
Monitorizarea şi evaluarea urmează să se producă semestrial (la fiecare şase luni):


Progresele vor fi monitorizate comparativ cu obiective şi activităţi specifice şi
înregistrate într-un raport semestrial. Atunci cînd un obiectiv este atins sau
completat, acest fapt urmează a fi notat ca atare în rapoartele de progres.



Constatările monitorizării urmează a fi încorporate în planificarea viitoare şi utilizate
pentru a identifica activităţile şi acţiunile care nu arată progrese semnificative și care
ar necesita investigaţii şi schimbări ale activităţilor, pentru a asigura atingerea
obiectivelor.
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ANEXA 1: NECESITĂŢILE DE CERCETARE
În prezenta Anexă se identifică domeniile în care cercetările suplimentare ar consolida
baza de cunoştinţe pentru a determina riscurile şi oportunităţile asociate cu schimbarea climei şi
pentru a elabora politici eficace de adaptare pentru fiecare sector discutat în cadrul strategiei
principale. În Anexă sunt reflectate punctele de vedere ale echipei naţionale implicate în
elaborarea prezentei strategii.
Necesităţile de cercetare pentru a consolida baza de cunoştinţe în domeniul agriculturii
1. În ceea ce priveşte efectele schimbării climei, necesităţile de cercetare trebuie să abordeze
nu doar schimbarea temperaturii şi a precipitaţiilor şi impactul asupra agriculturii, ci şi
interacţiunea cu pericolele care rezultă direct sau indirect din condiţiile atmosferice, cum ar
fi inundaţiile, ploile, îngheţurile, seceta, grindina, valurile de căldură, schimburile sezoniere
(durata perioadei de vegetaţie, înmugurirea, aspectele de calitate) şi schimbările în tipurile
de dăunători şi boli.
2. Ar trebui realizate evaluări specifice pentru culturi, pentru a determina schimbările în
dezvoltarea sezonieră, caracteristicile de producţie, metodele de cultivare, etc., în
conformitate cu schimbarea climei.
Modelele de culturi sunt necesare pentru a evalua efectele schimbării climei şi a
concentraţilor sporite de CO2 în atmosferă asupra diferitor culturi, păşunilor şi asupra
şeptelului de animale. Mai mult, modelele de simulare a culturilor trebuie să aibă interfeţe
cu Sistemele de Informaţii Geografice, pentru ca aceste modele să poată fi aplicate pentru
planificarea regională şi analiza politicilor.
3. În plus, ar trebui aplicate diferite instrumente pentru a examina impactul socioeconomic al
schimbării climei. Ar fi necesar de aplicat un şir de abordări, cum ar fi modelele de regresie
economică, modelele microeconomice şi macroeconomice şi modelele fermelor agricole.
Necesităţile de cercetare pentru a consolida baza de cunoştinţe în domeniul sănătăţii
1. Datele disponibile privind evaluarea riscurilor, inclusiv efectele pe termen scurt, mediu şi
lung ale schimbării climei asupra sănătăţii publice trebuie să fie bine analizate şi luate în
considerare înainte de elaborarea unui program naţional şi a planurilor de pregătire şi
reacţie la crize. Este important că toate datele statistice cu privire la sănătate (date privind
bolile transmisibile, bolile netransmisibile, chemările ambulanţei, spitale etc.) trebuie să fie
utilizate la evaluarea riscurilor şi identificarea vulnerabilităţilor în sectorul sănătăţii.
2. Sunt necesare cercetări cantitative pentru a identifica regiunile din Republica Moldova cu
cea mai mare vulnerabilitate la efectele adverse ale schimbării climei asupra sănătăţii.
Aceste domenii vor necesita măsuri direcţionate de adaptare, inclusiv centre clinice
medicale şi instrumente mai bune, educaţia populaţiei în aceste domenii cu privire la modul
în care oamenii pot face faţă noilor preocupări de sănătate.
3. Ministerul Sănătăţii ar putea dori să transpună lucrările conferinţelor anterioare şi
articolele ştiinţifice privind schimbarea climei într-o evaluare oficială a riscurilor asociate
cu schimbarea climei şi să stabilească criteriile pentru elaborarea unui plan de acţiuni legat
de căldură-sănătate, inclusiv un sistem de avertizare căldură-sănătate.
4. Estimările îmbunătăţite ale poverii bolilor trebuie să fie realizate pe baza ultimelor modele
climatice pentru a estima (i) datele statistice despre mortalitate legate de valurile de căldură
pe baza datelor existente la nivel naţional şi în oraşele principale din Republica Moldova
privind mortalitatea şi populaţia; (ii) impacturile schimbării anticipate a climei, luînd în
considerare diferite forme de aclimatizare/ adaptare; şi (iii) relaţiile climă-apă şi boli
transmise prin apă şi alimente, folosind datele publice despre venituri şi sănătate pentru a
proiecta decesele asociate cu cauze concrete şi ratele despre durata de viaţă ajustate la
dizabilitate (ratele DALY) după grupurile demografice.
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5. Ar fi utile nişte studii aprofundate cu privire la evaluarea socio-economică a schimbării
climei în sectorul sănătăţii, inclusiv: (i) costurile de „prejudiciu” cauzat sănătăţii de către
schimbarea climei conform diferitor scenarii de atenuare; şi (ii) costurile de prevenire a
deceselor, bolilor şi prejudiciilor în conformitate cu diferite scenarii de atenuare (de
exemplu, măsuri de adaptare).
Necesităţile de cercetare pentru a consolida baza de cunoştinţe în domeniul resurselor
de apă
1. Schimbarea climei reprezintă o ameninţare pentru bazinele transfrontaliere. Dovezile
sugerează că provocările şi conflictele între statele riverane depind de gradul de
variabilitate şi incertitudine asociată cu disponibilitatea resurselor. Schimbările anticipate
conform proiecţiilor variabilităţii resurselor de apă din cauza schimbării climei pot avea un
impact asupra echilibrului de apă şi, în consecinţă, asupra echilibrului hidro-politic în
bazinele transfrontaliere. Ar trebui examinate astfel de instrumente administrative pentru
bazine transfrontaliere cum ar fi tratatele şi acordurile pentru a determina impactul
schimbării climei asupra acestor tratate.
2. Este necesară şi o evaluare a efectelor schimbării climei asupra resurselor de apă, care s-ar
axa pe: (i) definirea unor praguri critice în resursele de apă; (ii) îmbunătăţirea capacităţilor
de a calibra modelele actuale de spălare a solului datorită precipitaţiilor; (iii) înţelegerea
impactului economic şi social al schimbării climei asupra volumului de apă, aprovizionării
cu apă şi ofertei de apă, inclusiv asupra irigării, aprovizionării cu apă potabilă,
agrementului/ turismului, asupra hidroenergiei şi industriei şi asupra pierderilor în sisteme.
3. Este necesară consolidarea capacităţilor de a elabora şi implementa sisteme de evaluare
hidroeconomică la nivel de bazin al rîului, pentru a evalua dezvoltarea ulterioară a
resurselor de apă şi viabilitatea dezvoltării asociate, cum ar fi dezvoltarea hidroelectrică,
tratarea deşeurilor şi agricultura irigată.
4. Sunt necesare studii de fezabilitate curente sau studii de prefezabilitate planificate pentru
proiecte de irigare şi utilizare a terenurilor şi trebuie să existe obligaţia ca acestea să
includă o evaluare a impacturilor fizice şi economice a schimbării climei.
5. Este necesară îmbunătăţirea capacităţilor instituţiilor şi structurilor de gestionare a apei,
pentru ca ele să facă faţă schimbării anticipate a climei, precum şi beneficiilor şi costurilor
sociale, economice şi de mediu ale adaptărilor viitoare. Adaptările structurale, cum ar fi
rezervoare noi, izolarea canalelor şi extragerea apelor subterane, pot fi analizate cu ajutorul
modelelor de simulare. În plus, pot fi evaluate şi adaptarea operaţională, priorităţile
schimbate de alocaţii şi structura tarifelor.
Necesităţile de cercetare pentru a consolida baza de cunoştinţe în sectorul forestier
Pînă în prezent, cercetările schimbării climei în Republica Moldova legate de sectorul
forestier erau concentrate, în primul rînd, asupra impacturilor biofizice; mult mai puţină atenţie
s-a acordat impacturilor socioeconomice şi capacităţilor managerilor forestieri de a se adapta la
schimbarea climei. Necesităţile de cercetare includ:
1. Combinarea datelor economice despre resurselor agricole, forestiere şi de mediu pentru
realizarea unor studii de impact socioeconomic al schimbării climei.
2. Stabilirea pragurilor climatice, care corespund limitelor de distribuţie a unui tip de pădure
sau a unei specii forestiere şi elaborarea unui model bioclimatic pentru a prezice
distribuţiile forestiere viitoare fără intervenţii în conformitate cu un şir de scenarii plauzibile
ale schimbării climei.
3. Colectarea analogiilor istorice şi informaţiei despre ciclurile de viaţă, pentru a estima cît
timp ar putea dura migrarea fîşiei periferice forestiere la o anumită distanţă, şi utilizarea
acestei informaţii pentru a face presupuneri despre ceea ce se poate întîmpla în timpul
perioadei de tranziţiei şi a modifica prognozele fără intervenţii, în cazul în care este puţin
probabil că prognozele se vor realiza în perioada de evaluare.
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4. Calibrarea unui model biogeochimic pentru a prezice schimbările în productivitatea
carbonului şi în stocurile de carbon pentru fiecare tip de pădure, cu şi fără efecte ale
concentraţiilor sporite de CO2 (şi, dacă este cazul, cu depozitarea azotului), iar apoi
utilizarea unui model economic şi demografic pentru a efectua proiecţii ale cererii de
produse forestiere şi privind suprafaţa terenurilor, care, probabil, vor fi disponibile.
5. Îmbunătăţirea înţelegerii capacităţilor de adaptare, inclusiv a capacităţilor de adaptare
inerente ale arborilor şi ale sistemelor forestiere, precum şi a factorilor socioeconomici, ce
determină capacitatea de a pune în aplicare măsurile planificate de adaptare.
Necesităţile de cercetare pentru a consolida baza de cunoştinţe în sectorul energetic
Deoarece multe componente ale sectorului energetic sunt intensive din punctul de vedere
al capitalului şi necesită o planificare pe termen lung, ar putea exista implicaţii financiare
semnificative, care decurg din schimbările în materie de consum şi producţia energiei, cauzate de
schimbarea climei. Estimările schimbărilor în consumul energiei ca reacţie la schimbarea climei
sunt necesare pentru a contribui la satisfacerea cererii de energie şi pentru a permite elaborarea
politicilor de adaptare, care ar putea preveni, reduce sau împărţi mai echitabil pierderile cauzate
de schimbarea climei:
1. Evaluarea efectelor posibile (atît pozitive, cît şi negative) ale schimbării climei asupra
consumului de energie: (i) efectele încălzirii climatice asupra consumului de energie pentru
încălzirea încăperilor; (ii) efectele încălzirii climatice asupra consumului de energie pentru
răcirea încăperilor; (iii) pătrunderea pe piaţă a aerului condiţionat şi a pompelor de căldură
(încălzirea şi răcirea exclusiv pe baza energiei electricei), şi a schimbărilor umidităţii.
2. Realizarea studiilor efectelor posibile (atît pozitive, cît şi negative) asupra producţiei de
energie şi livrării energiei: (i) evaluarea impactului temperaturilor sporite şi a secetei
asupra potenţialului hidroenergetic; (ii) impactul schimbării climei asupra producţiei
energiei din biomasă; (iii) modificarea resurselor de vînt (intensitatea şi durata); şi (iv)
transportul şi distribuţia energiei electrice.
3. Realizarea cercetărilor privind eficienţa utilizării energiei în contextul încălzirii climatice,
cu accent pe tehnologii şi practici, care economisesc energia utilizată pentru răcire şi reduc
sarcina electrică maximă.
4. Evaluările ar trebui să se concentreze asupra relaţiilor şi legăturii inverse dintre efectele
schimbării climei, adaptare şi atenuare; legăturile dintre efecte la diferite scări geografice;
precum şi relaţiile dintre efectele energetice posibile şi alte modificări posibile economice,
de mediu şi instituţionale.
Necesităţile de cercetare pentru a consolida baza de cunoştinţe în sectorul
transporturilor şi infrastructurii drumurilor
Experţii din domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor elaborează planuri, de
obicei, pentru 20-30 de ani în viitor. Multe decizii luate astăzi, în special cu privire la amplasarea
infrastructurii, ajută la formarea modelelor şi pieţelor de dezvoltare, care dăinuie încă mult timp
după finalizarea acestor orizonturi temporale. În mod similar, deciziile cu privire la utilizarea
terenurilor, cartografiere şi dezvoltare de multe ori creează o cerere de investiţii de termen lung
în transporturi. Astfel, este important pentru factorii de decizie din transporturi să ia în
considerare impacturile potenţiale ale schimbării climei acum, cînd fac aceste alegeri privind
investiţiile, deoarece aceste impacturi vor afecta modul în care infrastructura va reacţiona la
schimbarea climei. Impacturile schimbării climei asupra infrastructurii au fost cercetate limitat în
Moldova, iar multe dintre aceste recomandaţii sunt axate pe măsurile iniţiale de îmbunătăţire a
înţelegerii în acest sector. Necesităţile de cercetare includ:
1. Instituirea unui proces pentru o comunicare mai bună între specialiştii din transporturi,
climatologi şi experţi din alte discipline ştiinţifice relevante, precum şi a unui birou de
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cliring pentru informaţii relevante pentru transporturi privind schimbarea climei, cu scopul
de a facilita evaluările mai detaliate.
2. Examinarea impacturilor pe termen lung ale schimbării climei asupra sectorului
transporturilor în lumina proiecţiilor schimbării climei pentru a determina dacă, unde şi
cînd impacturile ar putea avea consecinţe, în special ţinînd cont de orizonturile de
planificare de termen lung pentru infrastructura de transport.
3. Analiza opţiunilor pentru adaptare la aceste impacturi, inclusiv necesitatea posibilă de a
modifica ipotezele despre proiectarea şi funcţionarea infrastructurii, abilităţile de a
încorpora incertitudinile în procesul decizional cu perspective pe termen lung, precum şi
capacităţile instituţiilor de a planifica şi de a acţiona asupra strategiilor de atenuare şi de
adaptare la nivel de stat şi regional.
4. Identificarea punctelor de intrare pentru încorporarea informaţiei despre schimbarea climei
în planurile de renovări capitale pe termen lung, proiectările instalaţiilor, practicele de
întreţinere, operaţiuni şi planuri de reacţie de urgenţă.
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ANEXA 2: RECOMANDĂRI DE INTEGRARE
Introducere
Pentru a reacţiona la riscul reprezentat de schimbarea climei va fi necesar un efort
coordonat şi concertat din partea Guvernului Republicii Moldova. În mod particular, la nivel
naţional, cadrul de politici va trebui nu doar să susţină, dar, de asemenea, să stimuleze şi să
sporească reacţia eficace la schimbarea climei la toate nivelurile.
Prezenta Strategie are menirea de a servi drept strategie-cadru, care creează un mediu de
abilitare, pentru ca anumite sectoare şi ministere să poată „integra” adaptarea la schimbarea
climei şi managementul riscurilor în strategiile sectoriale existente şi viitoare, precum şi în
planurile de acţiuni.
Ce înseamnă „integrarea schimbării climei”?
În cadrul Guvernului, de regulă ministerele sunt organizate pe criterii sectoriale:
agricultură, transporturi, sănătate, educaţie, etc. Cu toate acestea, există mai multe aspecte
transversale, care afectează capacitatea mai multor ministere de a-şi atinge obiectivele, precum şi
capacitatea Guvernului în ansamblu de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă şi de realizare
a Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Schimbarea climei reprezintă una dintre aceste probleme transversale. Ea poate submina
în mod semnificativ planificarea sectorială, dacă nu va fi inclusă sau integrată în planurile şi
priorităţile sectoriale ale ministerelor.
Integrarea riscurilor de schimbare a climei şi de adaptare în cadrul naţional necesită cîţiva
paşi, pentru a asigura că informaţia despre riscurile legate de climă, vulnerabilitate şi opţiunile de
adaptare este încorporată în planificarea şi luarea deciziilor în sectoarele cheie, precum şi în
evaluările şi planurile de acţiuni. În general, aceşti paşi includ:
 Înţelegerea riscurilor climatice şi a cunoştinţelor existente privind adaptarea;
 Evaluarea implicaţiilor instituţionale şi politice ale pericolelor-cheie generate de
schimbarea climei (aşa cum sunt identificate în pasul anterior); şi
 Modificarea politicilor existente şi elaborarea de politici şi planuri sectoriale noi, care ar
fi reziliente în aspectul schimbării climei.
Prezenta Anexă este o notă de orientare, care oferă o prezentare foarte succintă a
argumentelor şi a tipurilor de activităţi, care ar putea fi întreprinse în fiecare dintre aceşti paşi.
Unele activităţi iniţiale au fost deja finalizate ca parte a elaborării acestei strategii şi ele pot fi
utilizate ca platformă pentru a construi un proces participativ şi consultativ, care să faciliteze
integrarea aspectelor de schimbare a climei de către ministerele relevante.
Paşii-cheie pentru integrare
Nu există nici o formulă pentru integrare, aceasta fiind diferită în funcţie de ţară şi în
dependenţă de riscurile climatice-cheie cu care se confruntă ţara; de gradul, în care schimbarea
climei este deja încorporată în politici şi planuri; precum şi de factorii instituţionali, cum ar fi
guvernarea şi voinţa politică. Totuşi, aceşti paşi pot ajuta la ghidarea acestui proces.
1) Înţelegerea riscurilor climatice şi a cunoştinţelor existente privind adaptarea la schimbarea
climei.
Argumentare: Este puţin probabil ca politicile, programele şi priorităţile Guvernului vor
conduce la acţiuni, care să prevină sau să reducă efectele schimbărilor climatice, dacă acestea nu
se bazează pe o înţelegere clară a principalelor riscuri generate de schimbarea climei şi pe
includerea lecţiilor învăţate din măsurile de adaptare care deja au fost realizate.
Acţiuni-cheie:
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 A implica părţile interesate relevante, cum ar fi instituţiile din sectorul cercetare şi
dezvoltare, pentru a înţelege ideile recente privind riscurile climatice şi zonele cheie
periculoase (pe baza analizei, care este deja inclusă în această strategie şi pe baza
cercetărilor ştiinţifice relevante, pe măsura realizării acestora);
 A cartografia programele existente de adaptare pentru a înţelege „unde, ce, cum” privitor
la activităţile curente, precum şi la lecţiile învăţate şi oportunităţile de extindere.
2) Evaluarea implicaţiilor instituţionale şi politice ale pericolelor-cheie generate de schimbarea
climei.
Argumentare: Abordarea generală de gestionare a riscurilor climatice, atît în planurile
naţionale de dezvoltare, cît şi în politicile sectoriale mai specifice, creează o platformă şi un
cadru de acţiuni la nivel mezo şi micro, şi este esenţială pentru crearea unui mediu de abilitare,
care să permită adaptarea la nivel de comunităţi. Cadrul de politici la nivel naţional poate fi
consolidat prin identificarea obiectivilor şi priorităţilor existente, care pot fi periclitate de
schimbarea climei, precum şi prin modificarea acestor priorităţi pentru o rezilienţă sporită la
schimbarea climei (vezi pasul 3).
Acţiuni-cheie:
 A revedea politicile-cheie de dezvoltare naţională şi sectoriale, precum şi proiectele şi
activităţile planificate, a evalua scopurile şi obiectivele acestora din punct de vedere
climatic, pentru a determina acele domenii ale politicilor/proiectelor actuale, care sunt
cele mai expuse riscurilor la schimbarea climei.
 A evalua capacităţile de gestionare a riscurilor climatice la nivel naţional şi local.
 A identifica şi evalua opţiunile de gestionare a riscurilor.
 A elabora opţiuni de management a riscurilor întru susţinerea deciziilor şi priorităţilor de
adaptare. Aceste opţiuni pot fi de nivel politic, se pot referi la activităţi cum ar fi
constituirea capacităţilor sau crearea structurilor instituţionale şi/sau pot include activităţi
de adaptare la nivel local.
3) Modificarea politicilor existente şi elaborarea de strategii şi planuri de acţiuni sectoriale noi,
care ar fi reziliente din punct de vedere climatic.
Argumentare: Strategiile şi planurile de acţiuni sectoriale, care ţin cont de impactul
schimbării climei vor conduce la acţiuni, care vor fi durabile şi viabile în condiţiile de schimbare
a climei. În acest caz se va asigura situaţia, în care bugetul de stat va fi cheltuit pentru beneficii
maxime şi pentru activităţi, care ar fi viabile pe termen lung. Acest mediu de abilitare la nivel
naţional este esenţial pentru facilitarea adaptării autonome şi planificate la nivel local.
Acţiuni-cheie:
 Pe baza celor doi paşi anteriori, a ierarhiza activităţile şi amendamentele la politici
conform priorităţilor şi a implica organismele/procesele corespunzătoare pentru a
modifica strategiile şi planurile de acţiuni existente.
 A institui un proces de elaborare a politicilor, care ar include criterii climatice şi în care
politicile noi ar fi elaborate prin prisma schimbării climei.
 A pregăti planuri de implementare şi a identifica fonduri pentru adaptare, cu scopul
susţinerii modificărilor.
 A asigura existenţa mecanismelor de monitorizare a performanţelor şi de realizare a
ajustărilor. Acest proces nu este liniar, de aceea el necesită integrarea continuă a
informaţiei noi privind riscurile climatice, precum şi a abordărilor de adaptare pentru a
minimiza impacturile.
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