Schimbările climatice reprezintă o realitate, iar
efectele lor sunt devastatoare.

Pentru populațiile umane impactul schimbărilor climatice se resimte prin crizele economice, migrațiile
în masă, eșuarea sistemelor agricole în rezultatul secetelor sau inundațiilor. Astfel de evenimente au un
impact negativ nu numai pentru regiunele în care se
desfășoară, dar și pentru regiunile din vecinătate.

EVALUAREA VULNERABILITĂȚII
Moldova se confruntă cu impactul schimbărilor climatice care include frecvența producerii fenomenelor
meteorologice extreme, manifestarea dezastrelor de
tipul secetei, valurilor de căldură, înghețurilor, furtunilor puternice, inundațiilor cu consecințele negative
asupra sănătății umane și a mijloacelor de existență a
populației. Fiind o țară în curs de dezvoltare, cu un sistem
socio-economic bazat pe resurse naturale modeste și o
dependență mare a economiei de sectorul agricol, pe viitor Moldova, probabil, va fi și mai puternic influențată
de efectele schimbării climei.
Evaluarea vulnerabilității țării la schimbările climatice
poate servi drept o linie de reper pentru identificarea
și prioritizarea acțiunilor și masurilor preventive și eficiente de protejare a populației și adaptare la efectele
schimbarilor climatice.
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INDICELE DE VULNERABILITAE A EXISTENȚEI (ive)
Pe lângă factorii de scară largă, globali și naționali, factorii locali s-au dovedit a influența vulnerabilitatea la
nivelul de existență a populației. Raioanele, formate din
sate/ comune rurale, trebuie să răspundă la un număr
considerabil de provocări socio-economice și climatice care cauzează vulnerabilitatea lor. Dependența în
mare măsură de sectorul agricol, precum și asigurarea
insuficientă cu apă, fac ca populația rurală, în special fermierii, să fie vulnerabili la variabilitatea climei.

Indicele de Vulnerabilitate a Existenței (IVE) este
bazat pe conceptul existenței durabile și ncorporează
componente majore precum: profilul socio-demografic, asigurarea cu apă, mediul înconjurător, asigurarea
financiară, variabilitatea climatică, dezastrele și altele
(Chambers & Conway, 1992). Această abordare include
expunerea, senzitivitatea și capacitatea adaptivă la
schimbările climatice.
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Evaluarea vulnerabilității la nivel comunitar/ raional este
bazată pe metode care permit de a integra și a examina
interacțiunea între oameni și mediul lor fizic. Un trend
comun este de a cuantifica problemele pluridimensionale utilizând indicatorul “Indicele de Vulnerabilitate a
Existenței” (IVE), în original Livelihood Vulnerability Index (LVI), calculat conform metodelor descrise de Hahn
et al., (2009); Sullivan et al., (2005), unde LVI reprezintă o
medie ponderată echilibrată şi fiecare subcomponentă
are o contribuție egală la valoarea indicelui în ansamblu.

Componentele și sub-componentele
(indicatorii) IVE
Componentele
majore

Indicatorii
Densitatea populaţiei (n/km²)

Demografică

Sporul natural (la 1000 locuitori)
Gradul de școlarizare
Variaţia cantităţilor de precipitaţii (mm)

Climatică

Variaţia temperaturilor maxime (°C)
Variaţia temperaturilor minime (°C)
Intensitatea irigării (mln m³)
Suprafaţa totală sub culturile alimentare (%)
Suprafaţa totală sub culturile nealimentare (%)
Intensitatea cultivării
Cantitatea totală a cerealelor (tone)

Agricolă

Productivitatea medie a cerealelor şi leguminoaselor pentru boabe (q/ha)
Productivitatea grâului (q/ha)
Productivitatea orzului (q/ha)
Productivitatea porumbului (q/ha)
Productivitatea florii soarelui (q/ha)
Producţia de lapte (tone)
Şeptelul de animale (mii capete)
Numărul total de lucrători
Numărul fermierilor

Ocupaţională

Numărul de lucrători în agricultură
Numărul de lucrători în industrie
Numărul de şomeri
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IVE este un indice flexibil care permite unele modificări
pentru a încorpora particularitățile comunităților țării.
IVE se poate modifica, adăugând/ excluzând indicatori
în funcție de necesitatea evaluării. Acest instrument
oferă posibilitatea de a cuantifica vulnerabilitatea integral și pe componente.
Selectarea componentelor și subcomponentelor pentru elaborarea IVE este determinată de relevanța lor
pentru contextul subnațional (raional), pe de o parte,
și de existența și accesibilitatea datelor statistice, pe de
altă parte.

indicele de vulnerabilitae a existenței
pentru raioanele a trei zone ale moldovei
Zona NORD
Briceni

Donduşeni

Soroca
Sângerei

Drochia

Râşcani

Edineţ

Ocniţa

Făleşti
Glodeni

Floreşti

Zona CENTRU
Ungheni

Anenii Noi

Călăraşi
Criuleni

Teleneşti
Şoldăneşti

Dubăsari

Străşeni

Hânceşti

Rezina

Ialoveni
Orhei

Nisporeni

Zona SUD
Basarabeasca
U.T.A. Găgăuzia

Cahul

Taraclia

Cantemir

Căuşeni

Ştefan Vodă
Leova

Cimişlia
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Scopul IVE:
• studierea impactului climatic la nivel de raion/comunitar
• identificarea raioanelor cu vulnerabilitate mare
• identificarea raioanelor cu vulnerabilitate mică
• de a servi ca un instrument de înțelegere a impactului climatic pentru organizațiile de dezvoltare,
factorii de decizie, administrației publice la nivel
subnațional

IVE este un instrument practic de înțelegere a factorilor
demografici, sociali și de sănătate care determină vulnerabilitatea la nivel comunitar și/ sau raional.

indicele de vulnerabilitae a existenței a
raioanelor moldovei
ive 2006-2010
U.T.A. Găgăuzia Briceni
0.800
Taraclia
Ştefan Vodă

0.700

Leova

0.600

Donduşeni
Drochia
Edineţ
Făleşti

0.500

Cimişlia

Floreşti

0.400

Căuşeni

Glodeni

0.300

Cantemir

0.200

Ocniţa

0.100
Cahul

Râşcani

0.000

Sângerei

Basarabeasca
Ungheni

Soroca

Teleneşti

Anenii Noi

Şoldăneşti

Călăraşi

Străşeni

Criuleni
Rezina
Orhei

Nisporeni

Ialoveni

Dubăsari
Hânceşti

cartarea vulnerabilității
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Vulnerabilitatea se caracterizează prin dinamism, ea se
schimbă în timp și pentru a depista unele trăsături specifice
țării, e necesar de analizat o perioadă mai mare de timp.

Moldova: Indicele de Vulnerabilitae a Existenței (2006-2011)

Importanța cunoașterii ive
IVE cuantifică vulnerabilitatea integral și pe componente, fapt ce oferă posibilitatea de a înțelege și a
identifica indicatorii (socio-demografici, climatici, agricoli) care sporesc vulnerabilitatea la nivel comunitar
și/sau raional. Astfel, IVE oferă informație utilă pentru
populația raioanelor și comunităților, pentru autoritățile
publice locale și factorii de decizie de toate nivelele.

Cunoașterea vulnerabilității este esențială pentru politicile de adaptare la nivel comunitar și pentru dezvoltarea
capacităților adaptive.

12-13

Înțelegerea specificului vulnerabilității localităților este
importantă sub aspectul adoptării mai eficiente a deciziilor, planificării și managementului resurselor sociale
și naturale, precum și în scopul alocării resurselor financiare pentru a spori reziliența populației localităților din
zona rurală, în special a grupurilor vulnerabile la hazardurile naturale.

recomandări de politici
• Crearea voinței politice pentru a aborda impactul

schimbărilor climatice la nivel local, regional și național;
• Acordarea sprijinului agricultorilor și lucrătorilor agricoli
prin informarea și consilierea privind problemele legate
de riscul schimbărilor climatice;
• Creșterea investițiilor în eficientizarea sporită a infrastructurii pentru irigații și în tehnologiile de utilizare a
apei și îmbunătățirea gestionării resurselor de apă;
• Identificarea sectoarelor vulnerabile și evaluarea
necesităților și a oportunităților de schimbare a culturilor și soiurilor ca reacție la tendințele climatice;
• Sprijinirea cercetării agricole și a producției experimentale cu scopul de a selecta culturile și de a dezvolta soiurile cele mai potrivite pentru noile condiții;
• Revizuirea strategiilor existente de dezvoltare socială
pentru a se asigura că riscul climatic este pe deplin luat
în considerare;
• Identificarea grupurilor vulnerabile la nivel local și
național și elaborarea planurilor de finanțare pentru a
le ajuta în reducerea vulnerabilității la schimbările climatice.
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