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DECIZIE 
nr. 06/04 

din 12.10.2022

Cu privire la aprobarea „Planului de adaptare la 
schimbările climatice pentru anii 2022-2025”

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. a) b) c) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435 
din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. e) f1) r) v1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 
din 28.12.2006, art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2) lit. g) din Legea cu privire la actele normative nr. 
100 din 22.12.2017, art. 10 al Legii privind protecţia mediul înconjurător nr. 1515 din 16.06.1993, 
Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A aproba „Planul de adaptare la schimbările climatice pentru oraşul Cimişlia pentru 
perioada 2022-2025”, conform Anexei.

2. Se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu Andronachi, realizarea acţiunilor 
de implementare a Planului de adaptare la schimbările climatice.

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

4. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială

Preşedintele şedinţei

Secretarul Consiliului

Larisa BORODIN

Cristina PÎNZARI
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CONTEXT

Schimbările climatice afectează deja profund condiţiile de disponibilitate a resurselor şi activităţile agricole, 
în ultimul deceniu, Republica Moldova a cunoscut o serie de evenimente extreme, precum secete şi inundaţii 
majore, alături de efectele cumulate cauzate de creşterea temperaturii medii şi de distribuţia neuniformă a 
precipitaţiilor pe tot parcursul anului, care au avut consecinţe negative asupra economiei ţării, precum şi 
bunăstării şi sănătăţii populaţiei.

Guvernul consideră că procesul de Planificare Naţională a Adaptării (PNA) este cheia pentru atingerea 
obiectivelor de adaptare evidenţiate în Strategia de adaptare la schimbările climatice a Republicii Moldova 
din 2014 şi Contribuţiile Stabilite la nivel Naţional (CSN) pentru 2020, precum şi integrarea continuă a 
consideraţiilor schimbărilor climatice în procesele sale politicile şi bugetare. Proiectul propus, “Procesul 
naţional de planificare a adaptării la Schimbările Climatice în Republica Moldova” sprijină Guvernul 
Republicii Moldova în avansarea celui de-al doilea ciclu al procesului său de planificare naţională a adaptării 
(cunoscut sub numele de PNA-2).

Autoritatea Naţională Desemnată a coordonat cu PNUD şi oficiile de ţară ale FAO pentru a asigura 
complementaritatea şi congruenţa activităţilor şi schimbului, după caz. Prin însăşi natura sa, PNA-2 va 
facilita integrarea adaptării la schimbările climatice în strategiile, politicile şi programele existente şi va 
stabili o bază solidă pentru integrarea metodelor, instrumentelor şi sistemelor de informaţii în activităţile de 
planificare de zi cu zi pentru a informa în mod eficient factorii de decizie privind riscurile climatice şi pentru 
a permite formularea în cunoştinţă de cauză a proiectelor rezistente şi a strategiilor de finanţare.

Proiectul îşi propune să consolideze rezilienţa la nivel local, iar considerentele de adaptare vor fi integrate 
în documentele de politici la nivel local ţinând cont de abordările prin prisma drepturilor omului şi egalităţii 
de gen, în baza principiilor solidarităţii şi coeziunii sociale.

Astfel, Primăria oraşului Cimişlia a fost selectată în calitate de beneficiar al proiectului şi, ca urmare, va 
beneficia de Planul de Adaptare la schimbările Climatice pentru perioada 2022-2025 ce include măsuri 
specifice să faciliteze această adaptare.

OBIECTIVE

Obiectivul misiunii este de a asigura o vulnerabilitate redusă şi o rezistenţă îmbunătăţită la nivel subnaţional 
prin integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în planificarea dezvoltării locale. Ca urmare, 
oraşul Cimişlia va beneficia de plan îmbunătăţit cu răspuns integrat de adaptare la schimbările climatice, 
care răspund cel mai bine nevoilor locale de consolidare a rezistenţei la schimbările climatice.

3



1. CADRUL CLIMATIC NARATIV AL ORAŞULUI CIMIŞLIA

Introducere
Schimbările climatice se referă la modificările climei care pot fi identificate (de exemplu, prin 

utilizarea datelor statistice) prin schimbarea valorii medii şi/ sau a variabilităţii proprietăţilor ei şi care 
persistă pentru o perioadă îndelungată, de obicei, zeci de ani sau mai mult. Schimbările climatice pot fi 
cauzate de procesele naturale interne sau factorii externi, cum ar fi modulaţiile ciclurilor solare, erupţiile 
vulcanice şi modificările antropogene persistente în compoziţia atmosferei sau în folosinţa terenurilor. în 
Convenţia-Cadru asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), la articolul 1, schimbările climatice sunt 
definite ca “schimbări de climat care sunt atribuite direct sau indirect unei activităţi omeneşti ce alterează 
compoziţia atmosferei la nivel global şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului, observat în 
decursul unor perioade comparabile”. UNFCCC face, aşadar, o distincţie între schimbările climatice atribuite 
activităţilor umane în modificarea compoziţiei atmosferice şi variabilitatea climatică atribuită cauzelor 
naturale.

Influenţa factorului antropic asupra climatului din ultimele decenii, permite să deducem, că termenul 
de schimbări climatice este o realitate a activităţii umane.

Limitele de variaţie a multor parametrii climatici s-au schimbat faţă de secolul trecut şi vor continua 
să se schimbe, şi până când, nu se întrevede o posibilă stopare sau încetinire. Consecinţele schimbărilor 
climatice, exprimate prin alternările frecvente ale perioadelor reci cu cele calde şi a celora uscate cu cele 
umede, argumentează necesitatea evidenţierii particularităţilor spaţio-temporale de manifestare a climei 
actuale într-un proces continuu, având la bază diferiţi indici de identificare a fenomenelor meteorologice. 
Luând în consideraţie faptul, că extremele termice sau pluviometrice sunt însoţite de pierderi materiale 
substanţiale, evidenţierea arealelor vulnerabile şi a caracterului devastator ale acestora, prezintă un interes 
aparte, îndeosebi, la luarea diverselor decizii cu caracter aplicativ. Cele nominalizate se referă în mod 
deosebit la utilizarea raţională a resurselor de apă.

Singurul mod de dezvoltare a societăţii, economiei şi utilizării raţionale a resurselor naturale este 
adaptarea la schimbările climatice.

Adaptarea la schimbările climatice trebuie să includă în sine acţiunile întreprinse pentru gestionarea 
impactului schimbărilor climatice prin reducerea vulnerabilităţii şi expunerea la efectele nefaste sau 
exploatarea oricăror beneficii potenţiale. Implementarea adaptării se confruntă cu mai multe bariere, inclusiv 
lipsa informaţiilor actualizate şi relevante la nivel local, lipsa finanţelor şi tehnologiei, a valorilor şi 
atitudinilor sociale şi a constrângerilor instituţionale.

Pentru Republica Moldova, schimbările climatice reprezintă una dintre marile ameninţări la adresa 
dezvoltării durabile şi constituie una dintre cele mai mari probleme de mediu, cu consecinţe negative asupra 
diverselor activităţi cotidiene. Ritmul accelerat al schimbărilor climatice şi incapacitatea societăţii de a se 
adapta rapid către acestea, lipsa strategiilor sectoriale de adaptare către schimbările climatice curente şi cele 
aşteptate, orientarea agrară a economiei naţionale, care în mare măsură depinde de starea de vreme şi climă, 
determină elaborarea unui set de îndrumătoare practice de utilizare raţională a resurselor naturale.

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt prezentate prin scurgerea apelor de suprafaţă (cursuri 
de apă permanente şi intermitente), altfel zis prin apa transportată de râuri, şi prin resursele de apă subterană. 
Aceste resurse deseori nu sunt suficiente pentru satisfacerea diferitor cerinţe (cel mai des agricole) în cazul 
îndepărtării de la sursa de alimentare cu apă -  de la râu, lac de acumulare sau priza de apă.

Bunele practici internaţionale impune elaborarea unui ghid de utilizare a apelor pluviale pentru 
satisfacerea cerinţelor, îndeosebi în agricultură. Metodele şi procedeele de colectare a apelor pluviale 
descrise în continuare pot fi un suport bun în adaptarea sectorului de gospodărire a apelor la schimbările 
climatice.

Cimişlia este un oraş în centrul Republicii Moldova, situat pe câmpia Cogâlnicului, traversat de râul 
cu acelaşi nume (fig. 1).
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Fig. 1. Poziţia geografică a oraşului Cimişlia

Oraşul Cimişlia este situat pe versantul de sud-vest al văii r. Cogâlnic, mai abrupt şi doar o mică parte 
a sa este situat pe versantul nord-vestic al văii, mai domol. Decalajul de altitudini constituie cca 116 m (date 
citite de pe SRTM cu rezoluţia 30m), fig. 2. Cel mai înalt punct al oraşului este situat la 189,0 m altitudine, 
iar cel mai jos -  în lunca râului Cogâlnic -  cca 73 m.
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Fig. 2. Relieful or. Cimişlia

1. Tendinţe climatice observate în or. Cimişlia
Pentru a înlesni perceperea schimbărilor climatice, îndeosebi a regimului termic al planetei, vom 

oferi câteva concluzii prezentate în raportul realizat de IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate 
Change) -  încălzirea globală cu 1,5°C (selectiv).

în acord cu evaluările de calcul, activitatea umană reprezintă o cauză a încălzirii globale 
aproximativ cu 1°C peste temperaturile preindustriale cu un diapazon de probabilitate de la 0,8°C până la 
1,2°C. Probabil încălzirea globală va ajunge la 1,5°C între anii 2030 şi 2052, dacă îşi va păstra tempoul 
actual.

Temperatura medie globală la suprafaţa terestră, observată în deceniul 2006-2015 şi care reflectă 
tendinţa de lungă durată a încălzirii din perioada preindustrială, a fost cu 0,87°C peste temperatura din 
perioada 1850-1900. încălzirea antropică globală, condiţionată de emisiile gazelor cu efect de seră în trecut 
şi în prezent, acum este în creştere cu 0,2°C pe deceniu.

încălzirea în rezultatul emisiilor antropice de gaze din perioada preindustrială până în prezent nu 
se va opri pe parcursul a sutelor şi chiar miilor de ani, şi va continua să fie o cauză a modificărilor de lungă 
durată în sistemul climatic ca, de exemplu, creşterea nivelului oceanului cu consecinţele respective, dar este 
foarte puţin probabil cp doar aceste emisii vor deveni cauza încălzirii globale cu 1,5°C.

Se preconizează că extremele termice de pe uscat vor depăşi cele globale -  în zilele extrem de 
fierbinţi în latitudinile temperate va deveni mai cald cu aproximativ 3°C la o încălzire globală cu 1,5°C şi 
aproape cu 4°C la o încălzire cu globală cu 2°C. In nopţile extrem de reci din latitudinile temperate va fi 
mai cald cu 4,5°C la o încălzire globală cu 1,5°C şi aproape cu 6°C la o încălzire globală cu 2°C.

Dinamica temperaturilor observate se prezintă în fig. 3.
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Fig. 3. Evoluţia temperaturilor aerului observate începând cu anul 1850 
Cele mai recente studii a modificării regimului termic al Republicii Moldova au fost realizate în 

lucrarea ’’Schimbările climatice regionale” (autor -  Nedalcov Maria, Dr. Hab, membru corespondent al AŞ 
a RM) scoasă de sub tipar în anul curent (2020) [OuwSKa! Hctohhhk cci.ijiich He HaH^eH.]. Sintezele 
schimbărilor climatice prezentate în continuare se bazează în marea majoritate pe datele şi informaţiile din 
această lucrare, precum şi pe datele măsurate la staţiile meteorologice din reţeaua de observaţii a Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat.

1.1. Evoluţia temperaturii medii anuale, lunare şi sezoniere
Analiza climei or. Cimişlia este înlesnită de prezenţa staţiei meteorologice Comrat, situată spre sud- 

est, la o distanţă de 27 km de la centrul oraşului. Condiţiile naturale practic sunt similare şi ca relief şi ca 
altitudine, ceia ce ne va permite să utilizăm datele staţiei meteorologice Comrat în calitate de reper pentru 
analiza climei or. Cimişlia. Pentru aceasta s-a analizat şirul de date din ultimii 30 ani ce ţin de temperaturi 
şi precipitaţii de la staţia meteorologică Comrat.

Astfel, temperatura medie anuală (1991-2020) aici constituie 10,9°C. Temperatura medie anuală din 
perioada analizată este în creştere cu 0,07°C în fiecare an (fig. 4). Minimul mediu anual înregistrat a 
constituit 9,3°C în anul 1997 şi maximul mediu anual -  12,6°C în anul 2020.
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Fig. 4. Evoluţia temperaturii medii anuale în perioada anilor 1991-2020 la st. meteo Comrat

7



La modelarea spaţială a temperaturilor medii anuale pe teritoriul or. Cimişlia s-a obţinut o medie 
anuală de 11,25°C (fig. 5), fapt ce ne dovedeşte o bună corelare cu datele înregistrate la st. Comrat.

sub11,0 
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| 11.11 - 11.2 
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Fig. 5. Repartiţia temperaturilor medii anuale °C pe teritoriul or. Cimişlia 
Dependenţa temperaturilor de relief este evidentă. Astfel temperatura medie anuală maximă se 

observă în partea de sud-est a oraşului, cu altitudinile cele mai joase (în lunca râului Cogâlnic) şi constituie 
cca 11,3°C, iar minima de 10,9°C se observă în partea de sud-vest a oraşului, în locurile cele mai înalte.

De menţionat că temperatura medie anuală pentru perioada de observaţii 1991-2020 constituie 
10,4°C per ansamblu pe ţară. Datele obţinute sunt comparabile cu datele publicate în cea mai recentă 
monografie ’’Schimbările climatice regionale” (tab. 1).

Tabelul 1
Temperatura medie anuală în diferite perioade de referinţă [OiimSKa! Hctohhhk ccmjikh He Hatt/teH.]

Perioade de referinţă Briceni Chişinău Cahul

1961-2019 8,4 10,2 10,4
1961-1990 7,8 9,6 9,8
1971-2000 8,0 9,7 9,9
1981-2010 8,5 10,1 10,3
1991-2019 9,1 10,7 10,9

Variabilitatea interanuală a temperaturilor medii lunare şi sezoniere indică, că pe parcursul a 132 de 
ani (1887-2019), tendinţa cu care se manifestă acestea de-a lungul anilor confirmă faptul, că ultimii au un 
aport esenţial în schimbările climatice regionale.

Iarna
Temperatura medie de iarnă în or. Cimişlia constituie -0,6°C (conform datelor de la st. meteorologică 

(Comrat). Pe parcursul anotimpului de iarnă temperaturile medii sunt în creştere cu 0,07°C anual (fig. 6). 
Temperaturile medii a lunilor de iarnă în perioada de observaţii 1991-2020 sunt:

Decembrie: -0,1 °C;
Ianuarie: -1,7°C;
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Februarie: 0,2°C;
Deosebit de dramatică este creşterea temperaturilor în decembrie 0,13°C în mediu pentru fiecare an 

(fig. 7). în ianuarie se atestă tendinţa de scădere -  cu 0,07°C în mediu pentru fiecare an. în februarie 
temperaturile iarăşi cresc pe parcursul a ultimilor 30 ani cu 0,07°C anual.

Fig. 6. Dinamica temperaturilor medii de iarnă în perioada de observaţii 1991-2020
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Primăvara
Temperatura medie de primăvară în or. Cimişlia constituie 10,9°C. Pe parcursul anotimpului de 

primăvară temperaturile medii sunt în creştere cu 0,08°C anual (fig. 8).
Temperaturile medii a lunilor de primăvară în perioada de observaţii 1991-2020 sunt:

Martie: 4,9°C;
Aprilie: 11,0°C;
Mai 16,8°C.

Deosebit de dramatică este creşterea temperaturilor în martie 0,1 °C în mediu pentru fiecare an (fig. 
9). Cel mai puţin cresc temperaturile în mai -  cu 0,05°C în mediu pentru fiecare an.

13,0
y = 0,077x + 9,6661

8,0
T - i r N r o » 3 ' c n u D r - - . o o c r > O r H r N m T t i n < £ > r * c o c r t O T H ( N r oc n m o ^ c n c r t c n c r i c n c n o o o o o o o o o o r H r H r H r H
c n c n c n c n t T i c n c n c h c n o o o o o o o o o o o o o o
r H r —i r - t r ~ t r H r ~ t r ~ l r H r H  C\1 ( N  f N  ( N  f N  f N  f N  f N  f N  ( N  f N  f N  f N  CN

oo cr>r-1
O  o

Fig. 8. Dinamica temperaturilor medii de primăvară în perioada de observaţii 1991-2020
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Fig. 9. Dinamica lunară a temperaturilor lunilor de primăvară în perioada de observaţii 1991-2020

Vara
Temperatura medie de vară în or. Cimişlia constituie 22,3°C. Pe parcursul anotimpului de vară 

temperaturile medii sunt în creştere cu 0,07°C anual (fig. 10).
Temperaturile medii a lunilor de vară în perioada de observaţii 1991-2020 sunt:

Iunie: 20,8°C;
Iulie: 23,1°C;
August 22,8°C;

Deosebit de dramatică este creşterea temperaturilor în august 0,09°C în mediu pentru fiecare an (fig. 
11). Cel mai puţin cresc temperaturile în iulie -  cu 0,05°C în mediu pentru fiecare an.
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Fig. 10. Dinamica temperaturilor medii de vară în perioada de observaţii 1991-2020
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Fig. 10. Dinamica lunară a temperaturilor lunilor de vară în perioada de observaţii 1991-2020

Toamna
Temperatura medie de toamnă în or. Cimişlia constituie 11,2°C. Pe parcursul anotimpului de toamnă 

temperaturile medii sunt în creştere cu 0,08°C anual (fig. 11).
Temperaturile medii a lunilor de toamnă în perioada de observaţii 1991-2020 sunt:

Septembrie: 17,2°C;
Octombrie: 11,0°C;
Noiembrie: 5,3°C.

Deosebit de dramatică este creşterea temperaturilor în septembrie 0,12°C şi noiembrie 0,1 °C în mediu 
pentru fiecare an (fig. 12). Cel mai puţin cresc temperaturile în octombrie -  cu 0,02°C în mediu pentru fiecare 
an.
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Fig. 11. Dinamica temperaturilor medii de toamnă în perioada de observaţii 1991-2020
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Fig. 12. Dinamica lunară a temperaturilor lunilor de toamnă în perioada de observaţii 1991-2020

Pe creşterii generale a temperaturilor prezentăm sinteza temperaturilor medii lunare în perioada de 
observaţii şi tendinţa de variaţie a lor (în special pozitivă, în creştere) (tab. 2).

Tabelul 2
Sinteza temperaturilor medii lunare în perioada de observaţii şi tendinţa de variaţie a lor în or. Cimişlia (st

meteo Comrat) pentru perioada de observaţii 1991-2021
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII media

t°C -1,8 -o,i 4,5 11,0 16,6 20,3 22,1 21,4 16,0 10,0 4,8 -0,2 10,4
At°C -0,002 0,07 0,11 0,07 0,05 0,07 0,05 0,09 0,12 0,02 0,1 0,13 0,07

1.2. Extremele termice
La staţia meteorologică Comrat maximul termic absolut din perioada analizată constituie 40,8°C, 

înregistrat în luna iulie 2007 (fig. 12). Maximul mediu absolut pentru perioada 1991-2020 constituie 36,5°C.
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Fig. 12. Dinamica temperaturilor maxime absolute în perioada de observaţii 1991-2020 
Din graficul prezentat se observă o tendinţă de creştere a temperaturilor maxime absolute, în mediu 

cu 0,05°C anual pentru perioada analizată de 30 ani. Temperatura maximă medie absolută la staţia 
meteorologică Comrat în lunile de vară este în creştere cu 0,05°C anual şi constituie 34,7°C (fig. 13).

Fig. 13. Dinamica temperaturilor maxime medii absolute în perioada de observaţii 1991-2020

Minimul termic absolut din perioada anilor 1991-2020 constituie -24,6°C, înregistrat în decembrie

Fig. 14. Dinamica temperaturilor minime absolute în perioada de observaţii 1991-2020

Tendinţa creşterii temperaturilor minime absolute în perioada anilor 1991-2020 la fel este evidentă, 
ca şi în cazul maximelor absolute, însă nu atât de dramatic şi constituie în mediu 0,07°C.

Temperaturile minime absolute medii pentru anotimpul de iarnă din perioada analizată constituie - 
13,0°C, cu o tendinţă de creştere cu 0,1 °C anual.
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Fig. 13. Dinamica temperaturilor minime absolute medii în perioada de observaţii 1991-2020

1.3. Evoluţia cantităţii precipitaţiilor anuale, sezoniere şi lunare
în ultimele decenii, se observă o alternare frecventă a anomaliilor pluviometrice pozitive cu cele 

negative, demonstrând caracterul extrem de variabil a manifestării atât a anilor cu excese pluviometrice, cât 
şi cu deficit pluviometric.

în Republica Moldova în 1903, cantitatea anuală a precipitaţiilor atmosferice a constituit doar 271,8 
mm, iar în 1912 au fost înregistrate cele mai semnificative valori de 915 mm. Deşi, anomaliile pluviometrice 
se manifestă cu o frecvenţă sporită (prin alternarea lor antipodă), intensitatea absolută ale acestora în timp 
nu a fost depăşită [Ouiu6Ka! Hctohhhk ccbijiKH He Han/teH.].

Cantitatea medie anuală de precipitaţii în ultimii 30 ani înregistrate la staţia meteorologică Comrat 
(1991-2020) constituie 514,3 mm şi are o tendinţă de creştere bine exprimată, cu 2,3 mm în fiecare an (fig. 
14).

800
y = 2,3324x + 478,11

Fig. 14. Dinamica precipitaţiilor medii anuale pe parcursul anilor 1991-2020 la staţia meteorologică
Comrat

Distribuirea precipitaţiilor medii pe teritoriul oraşului Cimişlia este prezentată în fig. 15. Nemijlocit 
pe teritoriul oraşului, conform datelor modelate cad în mediu 509,6 mm, fapt ce se explică prin altitudini 
mai mici pe care este situată localitatea, iar precipitaţiile medii anuale sunt dependente de orografia 
teritoriului.

16



Fig. 15. Distribuţia spaţială a precipitaţiilor medii anuale pe teritoriul oraşului Cimişlia 
Cel mai ploios an din perioada analizată a fost 2017 cu 698 mm de precipitaţii şi cel mai secetos -  

1992 cu 341 mm. Datele obţinute sunt comparabile cu datele publicate în cea mai recentă monografie 
’’Schimbările climatice regionale” (tab. 3).

Tabelul 3
Cantitatea anuală de precipitaţii în diferite perioade de referinţă (Cv -  coeficient de variaţie)

Perioade de 
referinţă

Briceni Chişinău Ca iul
X Cv X Cv X Cv

1961-2019 618,4 20,3% 550,8 18,2% 537,7 22,2%
1961-1990 619,7 18,8% 548,2 18,3% 556,3 19,1%
1971-2000 609,9 20,6% 550,6 19,8% 544,5 22,4%
1981-2010 622,5 22,9% 548,1 19,7% 509,9 23,9%
1991-2019 617,0 22,1% 553,5 18,4% 518,5 25,3%
2011-2015 538,4 24,5% 502,9 14,8% 551,9 24,5%
2015-2019 553,3 17,7% 544,0 21,6% 495,4 21,3%

Iarna
Cantitatea medie de precipitaţii în anotimpul de iarnă constituie în mediu 99,0 mm, la staţia 

meteorologică Comrat (fig. 16). Tendinţa de creştere este în mediu de 1,6 mm anual. Cea mai bogată iarnă 
în precipitaţii a fost în anul 2012 (227 mm) şi iarna cu cele mai puţine precipitaţii -  în 2002 (16 mm).
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Fig. 16. Dinamica precipitaţiilor medii de iarnă pe parcursul anilor 1991-2020 la staţia meteorologică
Comrat

Precipitaţiile medii a lunilor de iarnă în perioada de observaţii 1991-2020 constituie 99,0 mm:
Decembrie: 39,2 mm;
Ianuarie: - 33,1 mm;
Februarie 26,7 mm.

Tendinţe bine exprimate de creştere a precipitaţiilor în lunile de iarnă se observă în toate lunile de 
iarnă (fig. 17). în decembrie precipitaţiile cresc cu 0,4 mm anual, în ianuarie cresc cu 0,9 şi în februarie cu
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Fig. 17. Dinamica lunară a precipitaţiilor lunilor de iarnă în perioada de observaţii 1991-2020

Primăvara
Cantitatea medie de precipitaţii în anotimpul de primăvară constituie în mediu 117,6 mm la staţia 

meteorologică Comrat (fig. 18). Tendinţa de scădere a precipitaţiilor este slab exprimată -  în mediu cu 0,6 
mm anual. Cea mai bogată primăvară în precipitaţii a fost în anii 2017 şi 1991 (205 şi 201 mm respectiv) şi 
primăvara cu cele mai puţine precipitaţii -  în 1994 şi 2000 (40 şi 41 mm).

250,0
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Fig. 18. Dinamica precipitaţiilor medii de primăvară pe parcursul anilor 1991-2020 la staţia 
meteorologică Comrat

Precipitaţiile medii a lunilor de primăvară în perioada de observaţii 1991-2020 constituie 138,2 mm:
Martie: 32,0 mm;
Aprilie: 37,2 mm;
Mai: 48,4 mm.

Precipitaţiile cresc doar în martie. în aprilie şi mai precipitaţiile au tendinţă de scădere (fig. 19). în 
martie precipitaţiile cresc puţin cu 0,08 mm anual, în aprilie scad cu 0,2 mm şi în mai cu 0,5 mm anual.
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Fig. 19. Dinamica lunară a precipitaţiilor lunilor de primăvară în perioada de observaţii 1991-2020

Vara
în anotimpul de vară cad cele mai multe precipitaţii, în mediu 173,3 mm la staţia meteorologică 

Comrat (fig. 20). Tendinţa de creştere a precipitaţiilor este în mediu de 0,6 mm anual. Cea mai bogată vară 
în precipitaţii a fost în anul 1997 (342 mm) şi vara cu cele mai puţine precipitaţii -  în 1992 (53 mm).
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Fig. 20. Dinamica precipitaţiilor medii de vară pe parcursul anilor 1991-2020 la staţia meteorologică
Comrat

Precipitaţiile medii a lunilor de vară în perioada de observaţii 1991-2020 constituie 173,3 mm:
Iunie: 68,7 mm;
Iulie: 58,8 mm;
August: 45,7 mm.

Tendinţe bine exprimate de scădere a precipitaţiilor se observă doar în august (fig. 21) -  cu 1,2 mm 
anual. în iunie şi iulie precipitaţiile cresc foarte puţin, cu 0,5 şi 0,2 mm. De menţionat că, în iulie 2007 nu a 
plouat în general.
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Fig. 21. Dinamica lunară a precipitaţiilor lunilor de vară în perioada de observaţii 1991-2020

Toamna
în anotimpul de toamnă cantitatea medie de precipitaţii este în mică creştere 124,4 mm la staţia 

meteorologică Comrat (fig. 22). Tendinţa de creştere a precipitaţiilor este în mediu 0,7 mm anual. Cea mai 
ploioasă toamnă a fost în anul 2013 (226 mm) şi toamna cu cele mai puţine precipitaţii -  în 1994 (doar 33 
mm).

250

Fig. 22. Dinamica precipitaţiilor medii de toamnă pe parcursul anilor 1991-2020 la staţia 
meteorologică Comrat

Precipitaţiile medii a lunilor de toamnă în perioada de observaţii 1991-2020 constituie 124,4 mm:
Septembrie: 41,9 mm;
Octombrie: 43,1 mm;
Noiembrie: 39,4 mm.

în septembrie precipitaţiile scad puţin doar în septembrie -  0,3 mm anual (fig. 23). în octombrie 
precipitaţiile cresc, cu 0,9 mm anual, în noiembrie cu 0,1 mm anual. De menţionat că în noiembrie 2011 au 
fost atestate precipitaţii doar de 1 mm.
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Fig. 23. Dinamica lunară a precipitaţiilor lunilor de toamnă în perioada de observaţii 1991-2020

1.4. Precipitaţii maxime
Maximul absolut de precipitaţii diurne înregistrat la staţia meteorologică Comrat în perioada de 

observaţii 1991-2020 s-a manifestat în iunie 2007 şi a constituit 82 mm. în perioada de observaţii se observă 
o tendinţă de creştere a cantităţii maxime diurne de precipitaţii cu 0,6 mm pe an (fig. 24).
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Fig. 24. Dinamica anuală a maximelor diurne de precipitaţii în perioada de observaţii 1991-2020

Maximele medii diurne de precipitaţii din perioada caldă a anului (mai-septembrie), cu valorile medii 
de 20,8 mm cu tendinţe exprimate spre creştere -  0.15 mm anual (fig. 25).
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Fig. 25. Dinamica anuală a maximelor diurne medii de precipitaţii în perioada de observaţii 1991-2020 
în rezultatul calculelor parametrilor statistici a şirului de observaţii s-a determinat, că cantitatea 

maximă diurnă de precipitaţii cu asigurarea 1% (probabilitatea repetării 1 caz la 100 ani) constituie 121 mm 
în cazul curbei empirice de asigurare şi 94 mm în cazul curbei analitice de repartizare.

1.5. Evaporaţia maximă posibilă
Evaporaţia maximă posibilă este un indicator calculat, care reprezintă în sine impactul modificărilor 

temperaturilor în perioada caldă a anului. Evaporaţia maximă posibilă Em (mm) în mod direct este influenţat 
de temperatura aerului (de suma temperaturilor din perioada calda a anului) şi se calculează prin mai multe 
modele, dar pe teritoriul Republicii Moldova este testat şi aprobat modelul empiric

Em = 1 3 , 9 1 ^ , -  372,
unde 'Z'v -  suma temperaturilor medii lunare din perioada mai-septembrie [OiimSKa! H ctohhhk ccbuiKii 
He Hab^eH.].

în mod indirect, evaporaţia maximă posibilă serveşte ca indicator al aridizării sau umezirii climei şi 
foarte explicit indică pierderile de umiditate de pe un teritoriul dat, fiind element al bilanţului de apă din 
categoria pierderilor resurselor de umiditate.

Pentru a înţelege cum evaluează în timp sumele temperaturilor în perioada caldă a anului pe toată 
ţara, prezentăm în fig. 26, rezultatele modelărilor realizate pentru trei intervale de timp cu o durată de 30 ani.
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a) 1971-2000 b) 1981-2010 c) 1991-2020

Fig. 26. Suma temperaturilor în perioada caldă a anului în Republica Moldova, t°C (mai-septembrie)

Aceiaşi sumă de temperaturi, modelată pe suprafaţa ocupată de oraşul Cimişlia şi pentru aceleaşi 
intervale de timp este prezentată în fig. 27.

Fig. 27. Suma temperaturilor în perioada caldă a anului în or. Cimişlia, t°C (mai-septembrie)
Datele prezentate în fig. 26 şi 27 ne indică o creştere a temperaturilor în perioada caldă a anului pe 

teritoriul analizat. în cazul or. Cimişlia această dinamică a creşterii în cifre arată astfel:
1971-2000: 91,4°C;
1981-2010: 94,3°C;
1991-2020: 98,9°C.

Creşterea temperaturilor în perioada caldă a anului (inclusiv şi a sumei lor) se reflectă imediat în 
evaporaţia maximă posibilă (Em, mm). Pentru a înţelege cum evaluează în timp Em pe toată ţara, prezentăm 
în fig. 28, rezultatele modelărilor realizate pentru trei intervale de timp cu o durată de 30 ani.

a) 1971-2000 b) 1981-2010 c) 1991-2020
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a) 1971-2000 b) 1981-2010 c) 1991-2020

Fig. 28. Evaporaţia maximă posibilă, Em, mm
Aceiaşi evaporaţie maximă posibilă, Em, modelată pe suprafaţa ocupată de oraşul Cimişlia şi pentru

a) 1971-2000 b) 1981-2010 c) 1991-2020

Fig. 29. Evaporaţia maximă posibilă, Em, mm, în oraşul Cimişlia 
Datele prezentate în fig. 28 şi 29 ne indică o creştere a evaporaţiei maxime pe suprafaţa teritoriul 

analizat. în cazul or. Cimişlia această dinamică a creşterii în cifre arată astfel:
1971-2000: 907 mm;
1981-2010: 946 mm;
1991-2020: 1010 mm.

Astfel tendinţa de creştere a evaporaţiei maxime posibile în or. Cimişlia este o consecinţă a creşterii 
temperaturilor şi se va reflecta în volumul pierderilor de umiditate.

2. Modificările condiţiilor climatice de bază
Noile scenarii, denumite Representative Concentration Pathways au fost concepute începând cu anul 

2007 şi publicate în anul 2014 în cadrul Raportului Cinci de Evaluare al IPCC (Bjprnass, 2015). Scenariile 
descriu patru noi modalităţi de variaţie, unic determinate pentru fiecare RCP în parte, a emisiilor GES dar şi 
a altor poluanţi atmosferici, în raport cu ipoteze viitoare privind creşterea demografică, dezvoltarea 
economică şi tehnologică dar şi consumul de energie (IPCC, 2014). Estimările referitoare la creşterea 
temperaturilor medii globale evidenţiază că în decursul secolului XXI se va înregistra o modificare a acestora 
cuprinsă între 1-3,7 °C, cu un interval de variaţie de 0,4-4,8 °C în funcţie de scenariu (IPCC, 2014).

Scenariile de tip ”căi reprezentative de evoluţie a concentraţiilor” (Representative Concentration 
Pathways) nu sunt legate de nici un scenariu socio-economic, dar fiecare dintre ele este în concordanţă cu
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multe tipuri de evoluţii socio-economice, deoarece diferite schimbări socio-economice viitoare ar putea 
conduce la schimbări similare în compoziţia atmosferică.

Cel mai optimist scenariu, RCP 2.6, presupune reducerea drastică a concentraţiilor de gaze cu efect 
de seră, utilizarea tehnologiilor de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă şi măsuri de mitigare, 
încălzirea globală fiind limitată la maxim 1.9 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale până la sfârşitul 
acestui secol.

în cazul scenariului RCP 8.5, creşterea rapidă a populaţiei, cererea mare de energie electrică, 
dominanţa combustibililor fosili şi absenţa politicilor de combatere a schimbărilor climatice duc la o 
încălzire de 4-6.1 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale până în 2100.

Scenariile RCP 4.5 şi RCP 6 sunt intermediare (în continuare RCP 6 nu va fi analizat).

2.1. Modificările regimului termic
Cele trei căi reprezentative de evoluţie a concentraţiilor, RCP (scenariul RCP 6 a fost omis) 

proiectează o temperatură similară pentru deceniile apropiate +0,9-l,l°C. Abia începând cu anii 2050, cele 
trei scenarii de emisii produc modele de temperatură care se disting între ele. Acest lucru se datorează atât 
inerţiei mari a sistemului climatic, durează secole pentru ca efectele climatice complete ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră să fie resimţite şi datorită faptului că este nevoie de timp pentru ca diferitele scenarii de 
emisii să producă diferenţe mari în concentraţiile de gaze cu efect de seră.

Modificările anuale ale temperaturilor medii anuale sunt foarte omogene pe teritoriul Republicii 
Moldova. Până în anii 2080, încălzirea este mai mare la RCP8.5, în mediu +4.6°C; pentru RCP4.5, +2.4° C 
şi cea mai mică în scenariul RCP2.6, +1.3°C. Modelele climatice globale, de exemplu, arată o creştere de 
până la 6,3 - 6,7°C (fig. 30).
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2016-2035

2046-2065

2081-2100

Fig. 30. Scenariile schimbărilor temperaturilor medii anuale în raport cu perioada de referinţă 1986-2005

De menţionat că, în cazul or. Cimişlia către perioada 1991-2020 temperatura medie anuală deja a 
crescut cu 0,7°C (10,1°C în perioada de referinţă 1986-2005 şi 10,9°C -  1991-2021). Dinamica modificării 
temperaturilor medii anuale în or. Cimişlia în viitor, conform scenariilor climatice, este prezentată în tab. 4.

Tabelul 4
Scenariile schimbărilor temperaturilor medii anuale în raport cu perioada de referinţă 1986-2005 în or.

__________________ Cimişlia___________
Perioada de referinţă

RCP 8,5
■

RCP 4,5 RCP 2,6
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1986-2005 2016-2035
10,1 ►—* o •—*

 
O

1986-2005 2046-2065
10,1 00 N>

1986-2005 2081-2100
10,1 12,5 11,4

Per ansamblu situaţia este similară cu regimul termic preconizat pentru toată ţara. Către anul 2035 
toate scenariile RCP nu denotă mări deosebiri 11,0-11,4°C. Către anul 2065 amplitudinea se măreşte 11,0-
12,5, iar către sfârşitul sec. XXI diferenţa este considerabilă: cel mai favorabil scenariu RCP 2,6 prezice 
creşterea temperaturilor aproape cu un grad (11,4°C), în cazul RCP 4,5 avem o creştere considerabilă 
(12,5°C) şi în cazul celui mai drastic scenariu RCP 8,5, aridizarea climei este dramatică -  temperaturile 
medii anuale vor creşte cu 4,6°C peste cele din 1986-2005 şi cu 3.8°C faţă de cele din perioada 1991-2020 
atingând valoarea de 14,7°C.

Deosebită atenţie merită evaluarea temperaturilor medii a lunilor de vară. Anterior s-a menţionat că 
temperatura medie de vară în perioada anilor 1991-2021 a constituit 22,3°C, ceia ce deja depăşeşte 
temperaturile din perioada 1986-2005 cu 1,0°C. Prelucrarea datelor publicate în Vulnerability Assessment 
and Climate Change Impacts in the Republic of Moldova [OuiufiKa! Hctohhhk ccbiJiKH He Haii^eH.] au 
permis sinteza lor tabelară (tab 5).

Tabelul 5
Scenariile schimbărilor temperaturilor medii de vară în raport cu perioada de referinţă 1986-2005 în or.

Cimişlia
Perioada de referinţă RCP 4.5 RCP 2,6

1986-2005 2016-2035
21,3 22,6 22,4

1986-2005 2046-2065
21,3 24,3 I 23,5 22,3

1986-2005 2081-2100
21,3 24,2 22,6

Per ansamblu situaţia este similară cu regimul termic de vară preconizat pentru toată ţara. Scenariul 
cel mai confortabil RCP 2,6 pentru toate intervalele de timp preconizează o creştere nesemnificativă a 
temperaturilor 22,4°C-22,6°C. Către finele secolului XXI în cel mai bun caz (scenariul RCP 2,6) temperatura 
de vară va creşte cu 1,5°C peste cea din 1986-2005 şi cu 0,5°C faţă de 2019-2021.

Scenariul ’’moderat”, RCP 4,5 indică aridizări mai puternice -  22,6-24,2 pentru anii 2035 şi 2100 
respectiv.

Scenariul cel mai drastic -  RCP 8,5 prevede creşterea temperaturilor de vară de la 22,8°C în 2035, 
până la 27,3°C către finele secolului. în ultimul caz creşterea temperaturilor de vară constituie 6,0°C faţă de 
anii 1986-2005 şi 5,0°C faţă de cele contemporane.

2.2. Modificările regimului pluvial
Scenariile RCP8,5 şi RCP2,6 prevăd o uşoară creştere a precipitaţiilor cu 0,6-2% pentru toată ţara în 

perioada anilor 2016-2035 (fig. 31). Doar, conform scenariului RCP4,5 se estimează o uşoară scădere a 
precipitaţiilor de la -1,5% la 2% pentru partea de nord şi centrală în comparaţie cu perioada de referinţă 
(1986-2005). Modificările anuale ale precipitaţiilor devin mult mai diferenţiate către anul 2100. Proiecţia 
RCP8,5 indică că se preconizează o scădere generală anuală a precipitaţiilor de la 9,9% la nord până la 13,4% 
în sudul ţării.
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2081-2100

Fig. 31. Scenariile schimbărilor precipitaţiilor medii anuale (mm) în raport cu perioada de referinţă 1986-
2005

în perioada de referinţă 1986-2005 cantitatea medie anuală de precipitaţii constituia 498,8 mm (tab. 
6). Către intervalul de timp 1991-2020 media lor a crescut şi constituie 514,3 mm (fig. 15). Scenariul 
confortabil RCP 2,6 presupune o creştere a precipitaţiilor de la 502 mm până la 521 mm (pentru diferite 
intervale de timp). Scenariul ”dur” RCP 8,5 indică invers -  o scădere a precipitaţiilor medii anuale, de la 500 
mm către 2035 până la 436 mm către 2100. S-ar părea că micşorarea cu cca 45 mm de precipitaţii medii nu 
este aşa de mult, însă aceasta cifră depăşeşte o medie lunară, pentru comparaţie.

Tabelul 6
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Scenariile schimbărilor precipitaţiilor medii anuale (mm) în raport cu perioada de referinţă 1986-2005 în

Perioada de referinţă
RCP 4,5 RCP 2.6

1986-2005 2016-2035
498,8 4% s-Tmăd-M""' 488,3 1 502,3 I

1986-2005 2046-2065
498,8 3 'f i-  495,8 j 499,1 I 508,8 I

1986-2005 2081-2100
498,8 .. ; , 435,81 505,5 | 521.8 |

Concluzii generale
Temperaturile medii anuale şi medii de vară în or. Cimişlia în timpul apropiat -  2035, se vor modifica 

puţin în direcţia creşterii lor, indiferent de scenariul aplicat, şi vor fi în jurul 11°C şi 22,5°C respectiv;
Precipitaţiile medii anuale vor fi comparabile cu cele contemporane, cu excepţia scenariului RCP 8.5 

de la finele secolului -  436 mm;
Evaporaţia maximă posibilă, în acord cu tendinţele termice se va stabiliza şi va fi în jurul 1000-1010 

mm pe an.
Frecvenţa şi severitatea precipitaţiilor maxime diurne este în mică creştere faţă de perioadele 

precedente. Astfel maximul diurn de precipitaţii cu repetarea 1 caz la 100 ani este 94 mm.
Se admite că în oraşul Cimişlia temperaturile medii sunt mai ridicate ca în oraşul (Comrat), care 

este folosit ca punct de referinţă, şi precipitaţiile atmosferice mai puţine. Accentuăm că principalul factor 
local de provocare a schimbărilor climatice este bazinul râului Cogîlnic, cursul căruia a fost îndreptat şi 
adâncit iar valea râului desecată în anii 70 ai sec. trecut. După prăbuşirea URSS s-a stopat extragerea din 
râu şi folosirea pentru irigare aproximativ 2 milioane metri cubi de apă în raza teritoriului administrat de 
Primăria oraşului Cimişlia (toate cele cinci lacuri de acumulare a apei construite în perioada URSS pentru 
sistemul de irigare cu suprafaţa comună de 40 ha, sunt de peste 20 de ani fără apă, respectiv mai puţină 
apă din râu completează nivelul apelor freatice de suprafaţă din valea râului şi aerul în bazinul râului are 
umiditate mai mică).

Concluzii (pe capitole)
1. Tendinţe climatice observate în or. Cimişlia
1.1. Evoluţia temperaturii medii anuale, lunare şi sezoniere
• Temperatura medie anuală din perioada analizată constituie 10,9°C şi este în creştere cu 0,07°C în 

fiecare an.
• Temperatura medie de iarnă în or. Cimişlia constituie -0,6°C. Pe parcursul anotimpului de iarnă 

temperaturile medii sunt în creştere cu 0,07°C anual.
• Temperatura medie de primăvară în or. Cimişlia constituie 10,9°C. Pe parcursul anotimpului de 

primăvară temperaturile medii sunt în creştere cu 0,08°C anual.
• Temperatura medie de vară în or. Cimişlia constituie 22,3°C. Pe parcursul anotimpului de vară 

temperaturile medii sunt în creştere cu 0,07°C anual.
• Temperatura medie de toamnă în or. Cimişlia constituie 11,2°C. Pe parcursul anotimpului de 

toamnă temperaturile medii sunt în creştere cu 0,08°C anual
1.2. Extremele termice
• Maximul termic absolut din perioada analizată constituie 40,8°C şi are o tendinţă de creştere în 

mediu cu 0,05°C anual. Maximul mediu absolut pentru perioada 1991-2020 constituie 34,7°C.
• Temperatura maximă medie absolută la staţia meteorologică Cimişlia constituie 24,6°C, şi este în 

creştere cu 0,05°C anual.
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• Minimul termic absolut din perioada anilor 1991-2020 constituie -24,6°C, şi are o tendinţă de 
creştere ci 0,05°C anual. Minimul mediu absolut pentru această perioadă de 30 ani constituie -17,0°C.

• Temperaturile minime absolute medii pentru anotimpul de iarnă din perioada analizată constituie - 
13,0°C, cu o tendinţă de creştere cu 0,07°C anual.

1.3. Evoluţia cantităţii precipitaţiilor anuale, sezoniere şi lunare
• Cantitatea medie anuală de precipitaţii în ultimii 30 ani înregistrate la staţia meteorologică Comrat 

(1991-2020) constituie 514,3 mm şi are o tendinţă de creştere cu 2,3 mm în fiecare an.
• Cantitatea medie de precipitaţii în anotimpul de iarnă constituie în mediu 99,0 mm, cu o tendinţă 

de creştere de 1,6 mm anual.
• Cantitatea medie de precipitaţii în anotimpul de primăvară constituie în mediu 117,6 mm, cu o 

tendinţă de scădere de 0,6 mm anual
• Cantitatea medie de precipitaţii în anotimpul de vară constituie în mediu 173,3 mm, cu o tendinţă 

de creştere de 0,6 mm anual.
• Cantitatea medie de precipitaţii în anotimpul de toamnă constituie în mediu 124,4 mm, cu o tendinţă 

de creştere de 0,7 mm anual. Toamna este anotimpul în care micşorarea cantităţii de precipitaţii este cea mai 
mare.

1.4. Precipitaţii maxime
• Maximul absolut de precipitaţii diurne înregistrat la staţia meteorologică Comrat în perioada de 

observaţii 1991-2020 s-a manifestat în iunie 2007 şi a constituit 82 mm. în perioada de observaţii se observă 
o tendinţă de creştere a cantităţii maxime diurne de precipitaţii cu 0,6 mm pe an.

• Maximele medii diurne de precipitaţii din perioada caldă a anului (mai-septembrie), cu valorile 
medii de 20,8 mm cu tendinţe exprimate spre creştere -  0.15 mm anual.

• în rezultatul calculelor parametrilor statistici a şirului de observaţii s-a determinat, că cantitatea 
maximă diurnă de precipitaţii cu asigurarea 1% (probabilitatea repetării 1 caz la 100 ani) constituie 121 mm 
în cazul curbei empirice de asigurare şi 94 mm în cazul curbei analitice de repartizare.

1.5. Evaporaţia maximă posibilă
• Suma temperaturilor medii lunare în perioada caldă a anului a crescut de la 91,4°C în anii 1971- 

2000 până la 98,9°C în perioada 1991-2020.
• Evaporaţia a crescut de la 907 mm în anii 1971-2000 până la 1010 mm în perioada 1991-2020.
• Creşterea evaporaţiei va influenţa sporirea pierderilor resurselor de apă.
2. Modificările condiţiilor climatice de bază
2.1. Modificările regimului termic
• Temperaturile medii anuale. Către anul 2035 toate scenariile RCP nu denotă mări deosebiri 11,0- 

11,4°C. Către anul 2065 amplitudinea se măreşte 11,0-12,5, iar către sfârşitul sec. XXI diferenţa este 
considerabilă: cel mai favorabil scenariu RCP 2,6 prezice creşterea temperaturilor aproape cu un grad 
(11,4°C), în cazul RCP 4,5 avem o creştere considerabilă (12,5°C) şi în cazul celui mai drastic scenariu RCP
8,5, aridizarea climei este dramatică -  temperaturile medii anuale vor creşte cu 4,6°C peste cele din 1986- 
2005 şi cu 3.8°C faţă de cele din perioada 1991-2020 atingând valoarea de 14,7°C.

• Temperaturile medii a anotimpului de vară. Scenariul cel mai confortabil RCP 2,6 pentru toate 
intervalele de timp preconizează o creştere nesemnificativă a temperaturilor 22,4°C-22,6°C. Către finele 
secolului XXI în cel mai bun caz (scenariul RCP 2,6) temperatura de vară va creşte cu 1,5°C peste cea din 
1986-2005 şi cu 0,5°C faţă de 2019-2021. Scenariul ’’moderat”, RCP 4,5 indică aridizări mai puternice -  
22,6-24,2 pentru anii 2035 şi 2100 respectiv. Scenariul cel mai drastic -  RCP 8,5 prevede creşterea 
temperaturilor de vară de la 22,8°C în 2035, până la 27,3°C către finele secolului. în ultimul caz creşterea 
temperaturilor de vară constituie 6,0°C faţă de anii 1986-2005 şi 5,0°C faţă de cele contemporane.

2.2. Modificările regimului pluvial. în perioada de referinţă 1986-2005 cantitatea medie anuală de 
precipitaţii constituia 498,8 mm. Către intervalul de timp 1991-2020 media lor a crescut şi constituie 514,3 
mm. Scenariul confortabil RCP 2,6 presupune o creştere a precipitaţiilor de la 502 mm până la 521 mm

32



(pentru diferite intervale de timp). Scenariul ”dur” RCP 8,5 indică invers -  o scădere a precipitaţiilor medii 
anuale, de la 500 mm către 2035 până la 436 mm către 2100. S-ar părea că micşorarea cu cca 45 mm de 
precipitaţii medii nu este aşa de mult, însă aceasta cifră depăşeşte o medie lunară, pentru comparaţie.
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2. Principalele Sectoare ale dezvoltării locale afectate climatic

Specificul schimbărilor climatice afectează îndeosebi sectoarele de importanţă comunitară cum sunt sectorul 
energetic, transport, forestier, sănătate, resurse de apă, toate servesc temelie în siguranţa unei comunităţi, iar 
răspunsul de adaptare pentru fiecare sector contribuie la asigurarea securităţii comunitare. Spre exemplu, un 
primar, care îşi propune o coeziune între sectoarele oraşului în ceea ce priveşte adaptarea lor la schimbările 
climatice, poate folosi acest lucru pentru a chema împreună planificatorii de transport şi zonali să lucreze 
împreună, astfel ar obţine o zonare rezidenţială mai sigură şi orientată spre tranzit, dezvoltare, cu beneficii 
suplimentare pentru evacuare şi managementul situaţiilor de urgenţă.

Tabel. Factorii schimbărilor climatice şi impactul lor asupra sectoarelor vitale urbane

# Evenimentul climatic Impactul sectorial
Transport

1 . Creşterea intensităţii şi frecvenţei 
vînturilor

Deteriorări ale infrastructurii de iluminat şi semnalizare pe 
drumuri. Reducerea siguranţei vehiculelor în trafic şi a 
pietonilor pe drum.
Creşterea numărului de obstacole în trafic şi întârzierea livrării

2. Creşterea temperaturilor pe timp de vară Deteriorări ale infrastructurii / echipamentelor /  încărcăturii. 
Reducerea duratei de viaţă a activelor de infrastructură. 
Creşterea consumului de energie pentru răcirea încărcăturii.

Sănătate
3. Creşterea incidenţei bolilor 

netransmisibile şi infecţioase 
condiţionate de schimbările climatice şi

Afectarea sănătăţii populaţiei, siguranţei instituţiilor medicale şi 
a capacităţilor de prestare calitativă a serviciilor medicale

Resurse de apă
4. Creşterea nivelului de precipitaţii 

Insuficienţa precipitaţiilor 
Scăderea calităţii resurselor de apă

Afectarea recoltelor,pagube materiale, locuinţe, resursele de apă 
potabilă şi utilitate publică.

Forestier
5. Creşterea incidenţei incendiilor Diminuarea fîşiilor forestiere, afectarea faunei şi florei
6. Creşterea deoxidului de carbon Intensificarea nivelului de poluare atmosferică.

Energetic
7. Creşterea consumului resurselor 

energetice tradiţionale
Creşterea dioxidului de carbon.

Adaptarea sectoarelor este posibilă prin adoptarea anumitor tehnologii care ar diminua impactul şi favoriza 
protecţia sectoarelor vitale dezvoltării comunitare. De aceea, tehnologii specifice sectoarelor şi 
schimbărilor climatice identificate vor fi identificate şi prezentate în Planul de Acţiuni al prezentului 
document de politici.

Nivel de poluare:
Pe teritoriul oraşului există 1 gunoişte autorizată şi 2 centre de analiză a calităţii aerului.
O problemă considerată sursă de poluare este şi lipsa unei reţele centralizate de canalizare, pe cînd reţeaua 
de apeduct atinge 78 km (cu 99% din gospodării conectate), cea de canalizare atinge doar 23 km (cu doar 
circa 30% din gospodării conectate).
Consumul de apă total anual din apeduct în ultimii ani a fost în mediu de 556,861 m3, dintre care 53,4% 
ajunge sa fie deversat în reţeaua de canalizare prin intermediul unei staţii de epurare funcţionale.
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Pe teritoriul UAT or. Cimişlia pe o lungime de 13500 m, traversează r. Cogîlnic şi un afluent al rîului cu o 
lungime de 5000 m. Calitatea apei din lacuri nu e satisfăcătoare, se acumulează în urma ploilor sezoniere. 
Digurile, de la toate bazinele acvatice sunt foarte deplorabile şi necesită urgent lucrări de întărire, la unele 
bazine chiar sunt distruse, respectiv, bazinul nu are apă. Aşezarea geografică a orăşelului, între două dealuri, 
sistemele de captare a apelor fiind vechi şi multe din ele pe parcursul anilor au stocat murdărie şi resturile 
aduse de către ploi, respectiv, nu fac faţă la apele pluviale, permit ploilor torenţiale să provoace pagube 
cetăţenilor ce locuiesc în zonele de şes şi a celor de pe malurile afluentului r. Cogîlnic.

Cele mai mari focare de poluare la nivel de oraş sunt:

Principalele focare de poluare ale localităţii (din industrie, 
agricultură, transport, deşeuri...)

Amplasarea/pozitionarea 
acestora (centru, periferie, 
etc...)

Industria transportului
-Drumul M3, R3, R26, R47

Drumul M3 şi R3 care vine 
dinspre Chişinău şi Hînceşti, cu 
peste 4000 de automobile zilnic, 
drum care trece de-a lungul 
sectorului Centru (str. Ştefan cel 
Mare şi str. B. Lăutarul) şi 
sectorul Mălină. Drumurile R3 
direcţia Basarabeasca (sectorul 
Recea) şi R26 direcţia Tighina 
(sectorul Cogîlnic) au intensitate 
de circulaţie cuprinsă între 2000 
- 3000 de automobile zilnic. 
Drumul R47 care trece prin 
sectorul Alexandru cel Bun se 
circulă mai puţin de 1000 de 
maşini zilnic.

Industria materialelor de construcţii
-Irinda Prim SRL
-ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.

Periferie

A

întreprinderile industriale
- Cel mai mare poluant este fabrica de prelucrare a strugurilor cu 
capacitatea de 40,0 mii tone/sezon, care periodic diversează apele 
sale reziduale pe străzile oraşului, cât şi fabrica de bere, astfel, se 
prejudiciază calitatea epurării apelor reziduale la staţia de epurare 
orăşenească, prin livrarea poluanţilor concentraţi din cauza lipsei la 
fabrică a staţiei de preepurare.
Spălătoriile auto şi spălătoriile chimice 
Totodată un alt focar ar fi abatorul.
Staţiile de deservire auto şi vulcanizările.
Sitalul raional cu deşeurile medicale.

Periferie-Str. Burebista

Sursa principală de poluare a apelor subterane o constituie 
latrinele, haznalele de acumulare a dejecţiilor umane din gospodării 
care nu sunt conectate la reţelele de canalizaţie, cât şi avariile, 
rupturile la reţeaua de canalizare care în proporţie de 90%, au o 
vechime de peste 50 ani de exploatare.

Periferie

Gunoiştea orăşenească şi Staţia de epurare a apelor uzate

35



3. CONTEXTUL ECONOMIC AL LOCALITĂŢII

Aflându-se la intersecţia magistralelor auto de importanţă naţională şi regională (M3, G125, Chişinău- 
Basarabeasca), oraşul Cimişlia este centru administrativ al raionului şi al Regiunii de Dezvoltare Sud, 
respectiv dispune de perspective de revitalizare a economiei. Comparativ cu localităţile din componenţa 
raionului, oraşul Cimişlia se caracterizează printr-un potenţial economic dezvoltat. Prezenţa suprafeţelor 
industriale nevalorificate, teritoriilor de rezervă în zona formaţiunilor industriale, amplasarea materiei prime 
agricole la distanţe relativ mici, resursele de forţă de muncă -  creează premise pentru atragerea investitorilor 
străini în ramura de producere.

Analizând structura întreprinderilor după forma organizatorico-juridică, observăm că 373 sau 51,9% sunt 
organizate sub formă de persoane fizice, iar 346 sau 48,1% sub formă de persoane juridice. Tabelul de mai 
jos prezintă structura detaliată.

Tabel. Repartizarea agenţilor economici după forma organizatorico-juridică.

Agenţi economici ! 2020
f

Pondere
<%)

Întreprinderi cu drept de persoane fizice: ! 373 5 1 .9 % __ |
- Gospodării ţărăneşti 137 19 ,1%
-întreprinderi individuale 236 3 2 ,8 %

întreprinderi cu drept de persoane juridice: | 3 46 4 8 ,1 %
- societăţi cu răspundere limitată ! 309 4 3 ,0 %
- Societate pe acţiuni ' 19 2 ,6%
- întrepri nderi muni ci pale ~  I .........‘ s ..... 6 ,7%
- cooperative 1 13 1 8 % " ” !

TOTAL | 719 100%

Sursa: Strategia de Dezvoltare Socio-economică a or. Cimişlia

Cele mai importante tipuri de activităţi economice din oraş după numărul de întreprinderi, sunt comerţul cu 
262 de întreprinderi, urmat de întreprinderile ce prestează servicii populaţiei cu un număr de 81, industrie 
şi construcţii cu 74, 161 întreprinderi în agricultură, 15 întreprinderi din alte domenii şi 126 întreprinderi 
inactive.

Figura. Domeniile principale de ocupaţie în sectorul economic al or. Cimişlia
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Sursa: Datele Autorului

în oraş funcţionează şi întreprinderi mici ale industriei alimentare şi uşoare -brutării, ateliere pentru 
confecţionarea vestimentaţiei şi mobilei, etc.

Cei mai importanţi agenţi economici sunt:

• ”Beck Cimişlia”- întreprinderea se află în proprietatea investitorilor elveţieni şi se axează pe 
producerea remorcilor. SRL ”Beck Cimişlia” oferă peste 150 de modele de remorci folosite în 
agricultură, industrie şi servicii comunale,

• Fabrica de vin a SA Agrofirma Cimişlia, construită în 1980 ca producător şi exportator de vinuri 
moldoveneşti. Cimişlia Wineries este o companie integrată vertical, construită conform principiului 
„de la o viţă de vie la sticlă”. Capacitatea de procesare a cramelor este de 40 de mii de tone de struguri 
pe sezon.

• Altele, precum, SRL „Irinda prim”, "Fabrica de vinuri SA Agrofirma Cimişlia, Fabrica de bere şi 
băuturi răcoritoare -  FPC Cogîlnic, SRL „Agrovalion”. SA „Drumuri Cimişlia”, Cooperativa 
agricolă Basan Agro, Avicola Cimgallus, Fabrica de mobilă -  Rumobi SRL, fabrica de produse 
lactate GM COM, care activează pe teritoriul Parcului industrial, „C”est la vie”, „Moldova”, 
„Autoland”, „Colinele Aurii”, „Speranţa”, „Sashimi”, “Veronica”, “Poftă Bună”, „La Grătar”, “Vatra 
Haiducului”.

Condiţiile climaterice a zonei sunt prielnice pentru creşterea plantaţiilor multianuale, strugurilor şi a fructelor 
sâmburoase (piersici, caise, prune ş.a.). Totuşi, în structura agriculturii încă predomină culturile agricole 
anuale- grâul, porumbul, floarea soarelui, fapt condiţionat de recuperarea mai rapidă a investiţiilor. în 
procesarea producţiei agricole funcţionează o moară de făină, o uscătorie de fructe, fabrica de procesare a 
strugurilor, cameră frigorifică. Creşterea animalelor este puţin dezvoltată, existând doar o fermă de mărime 
medie de creştere a păsărilor şi 15 stâne. Pentru procesarea producţiei zootehnice în oraş există o fabrică de 
colectare şi procesare a laptelui. Majoritatea gospodăriilor ţărăneşti sunt mici (peste 137 GŢ).

Transport. Din numărul total de staţii de alimentare, 2 staţii sunt cu alimentare de energie electrică, iar 8 
staţii de alimentare cu combustibili fosili.
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Facilităţi pentru biciclişti nu există în localitate, lipseşte o pistă destinată pentru aceştia.
Numărul rutelor ce intersectează oraşul este destul de mare, în număr de 205. Suprafaţa totală a drumurilor 
este de 127 km, dintre care doar 17 km sunt asfaltate. Oraşul dispune de 7 unităţi de semnalizare şi 
iluminat stradal autonom bazat pe energie solară.

Sectorul Energetic. Sistemul de iluminare al oraşului consumă anual 158 000 kw de energie electrică. 
Tipurile de becuri utilizate sunt Corp led 50W -  840 bucăţi şi Corp simplu E2730W -  960 bucăţi.
Sursele de energie termică alternativă în localitate lipsesc.

Domeniul forestier.

Tabel Date generale domeniului forestier
Obiect Suprafaţă
Care este structura fondului funciar al oraşului 
(suprafaţa fondului locativ, industrială, parcuri 
verzi, păduri, păşuni, terenuri agricole, ape...)?

14703,0 ha

Suprafaţa zonelor silvice 1597,14 ha
Suprafaţa zonelor acoperite de pădure 1377,14 ha (9,3% din fondul funciar)
Suprafaţa zonelor silvice ce aparţin de MoldSilva 957,14 ha
Suprafaţa zonelor silvice ce aparţin de APL 640,0 ha (40% din suprafaţa zonelor silvice)
Suprafaţa şi lungimea fâşiilor/perdelelor forestiere 
existente dea-lungul surselor de apă, de-a lungul 
drumurilor, terenurilor agricole...

De-a lungul s. de apă =5,4 ha; 
De-a lungul dramurilor =32,4 ha; 
De-a lungul ter. Agr.=182,2 ha.

Indicaţi mărimea suprafeţelor zonelor ne-silvice 
ce ar putea fi împădurite

-250  ha

Zona are un potenţial turistic înalt, fiind intersectată de traseele turistice care conectează oraşul Chişinău 
de Găgăuzia şi Prutul de jos, 2 zone turistice renumite, şi traversat de două trasee turistice „Drumul vinului 
în Moldova” -  traseul Stepa Bugeacului şi traseul Lăpuşna.
Pe teritoriul oraşului există mai multe obiective de importanţă arheologică şi istorică care creează premise 
pentru dezvoltarea turismului: „Valul lui Traian”, Cimitirul evreiesc, Tumulurile, Crucea Albă, Ravenele, 
etc.

Pe teritoriul oraşului sunt amplasate obiective de importanţă economică:
• Parcul Industrial Cimişlia - amplasat la periferia de sud-est a oraşului, având acces nemijlocit la 

drumul republican R3 (Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina). Suprafaţa 
totală a parcului industrial constituie 40 ha, (de tip greenfield).

• Subzona Cimişlia a ZEL ’’Bălţi” este situată la periferia de sud-est a oraşului Cimişlia, la 4,5 km 
distanţă de la centrul localităţii. Terenul subzonei cuprinde 20 ha şi are acces nemijlocit la drumul 
republican R3.

• Incubatorul de afaceri, fondat de către Consiliul raional Cimişlia, în parteneriat cu Primăria oraşului 
Cimişlia, care are drept sarcini generarea noilor întreprinderi durabile şi de succes, acordarea 
suportului IMM - urilor în faza de iniţiere şi dezvoltare a afacerii; facilitarea accesului IMM - urilor 
la informaţii şi consultaţii antreprenorială; dezvoltarea abilităţilor şi culturii antreprenoriale a IMM - 
urilor; interacţiunea cu instituţiile similare din alte state, organizaţiile comerciale şi necomerciale 
internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv 
în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului 
economic.
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în concluzie, menţionăm suficiente premise de dezvoltare economică a oraşului, deşi acestea fiind înalt 
sensibile la schimbările climatice prezente în zonă. Spre exemplu, schimbările climatice ce au loc în regiune 
fac mai dificilă şi mai riscantă agricultura locală în toate domeniile, o face mai vulnerabilă în faţa concurenţei 
şi respectiv o împinge spre schimbări de structură cu investiţii şi riscuri mai mici. în consecinţă, este imperial 
necesar de a adapta aceste sectoare potrivit schimbărilor climatice pentru a micşora impactul lor şi a permite 
dezvoltarea armonioasă a economiei locale.
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4. ASPECTUL SOCIAL AL OR. CIMIŞLIA

Conform Indiciului de Deprivare multiplă (IDAM 2019) oraşul Cimişlia i se atribuie un indice multiplu mai 
sus de medie de 35 din maximum de 55 puncte. Sectorului social i se atribuie un număr mai avansat de 
puncte, 45 din maximum 55 (locul V din republică).
La 01.01.2020 Primăria Cimişlia (inclusiv satele din componenţa acesteia) înregistrează un efectiv al 
populaţiei prezente de 13690 de locuitori, ceea ce constituie 25,6 % din populaţia raionului Cimişlia şi 0,4% 
din populaţia republicii. îmbătrânirea demografică a oraşului se accentuează de la an la an, datorită unei 
scăderi constante a nivelului natalităţii oraşului, iar pragul îmbătrânirii populaţiei depăşind 12% în ultimii 4 
ani.
Persoane nevoi speciale | Numărul de persoane cu grad de invaliditate este considerat a fi mediu si constituie 
4,7 % din numărul populaţiei. Majoritatea lor sunt cu dizabilităţi cu grad accentuat, capabili pentru activităţi 
fără ajutorul extern (65,71%), dintre care bărbaţi - 53,2%. De menţionat că asistenţii sociali sunt receptivi la 
necesităţile lor şi autoritatea locală se implică după posibilitate in soluţionarea problemelor lor 
în oraş funcţionează un Centrul de plasament pentru copii în situaţie de risc, Centrul de plasament temporar 
pentru persoane în situaţie de risc, Serviciul social RESPIRO, Azilul de bătrâni şi invalizi, Centrul social 
Concordia.
Accesul facilitat în instituţiile publice există doar în 4 din ele, fiind dotate cu rampe de acces. Totodată, în 
incinta instituţiilor publice există 2 grupuri sanitare destinate persoanelor cu dizabilităţi.
Minorităţi etnice/lingvistice | Conform datelor recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2014, 
minorităţile etnice constituie 2414 persoane, dintre care ucraineni (57,9%), bulgari 18,5%, ruşi (15,9%), alte 
etnii (7,7%). Preponderent minorităţile etnice locuiesc în mediul rural. Fiecare dintre reprezentanţii numiţi 
formează familii locale împreună cu un membru din comunitate. Toţi reprezentanţii minorităţilor etnice in 
comunitate vorbesc limba română (posedă grad diferit de cunoaştere), se implică şi beneficiază de toate 
serviciile comunităţii la egal cu toţi ceilalţi membri.
Minorităţi religioase | Cu privire la minorităţi religioase, populaţia oraşului Cimişlia este constituită 93,6% 
din creştini ortodocşi, 0,6% creştini evanghelici baptişti, 0,4% evanghelişti de confesiune augustană, 0,3% 
adventişti de ziua a şaptea, 0,5 % alte confesiuni, 4,6 % nedeclaraţi. 22 Persoane în etate | Persoanele în etate 
reprezintă una din cea mai vulnerabilă categorie socială, majoritatea dintre care trăiesc în sărăcie. Persoanele 
in etate reprezintă 15 % din populaţie, dintre care 60,8% sunt femei. Majoritatea persoanelor din categoria 
dată deţin un teren agricol, pe care-1 îngrijesc pentru a-şi asigura existenţa.
Servicii Sociale. Pe teritoriul oraşului există 7 instituţii de învăţământ preşcolar, un gimnaziu şi 2 licee 
teoretice. De asemenea în oraş activează şi Centrul de Creaţie pentru copii, Şcoala de arte şi Şcoala 
profesională.
Obiectivele sportive ale oraşului sunt Stadionul orăşănesc, Şcoala sportivă, trei terenuri sportive de 
minifotbal, hipodrom. Totuşi, instituţiile sportive necesită renovare şi amenajare, sălile sportive de asemenea 
necesită reparaţie şi dotare cu echipament sportiv modern, iar insuficienţa obiectelor sportive şi lipsa cadrelor 
de antrenori nu permite diversificarea de probe sportive ce sunt practicate în Cimişlia: turism sportiv, 
atletism, tirul din arme şi arc, hipism, biciclism, bagminton, gimnastică sportivă, înot, etc.
Ocrotirea sănătăţii | Sistemul de ocrotire a sănătăţii include Centrul de sănătate, 3 cabinete individuale ale 
medicilor de familie, Spitalul raional, Substaţia Asistenţă Medicală Urgentă şi 8 farmacii.

Concluzionăm dificultăţi în incluziunea copiilor cu dizabilităţi în instituţiile educaţionale, precum şi accesul 
redus al persoanelor vulnerabile în instituţiile publice acestea nefiind dotate corespunzător din punct de 
vedere al infrastructurii, cît şi avînd necesitate de a fi însoţiţi/ajutaţi în accesarea serviciilor sociale. 
Vulnerabilitatea persoanelor la schimbările climatice este predispusă şi accentuată de următoarele 
condiţii sociale:

Grup vulnerabil Condiţii de crearea a vulnerabilităţii
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Femei Active personale limitate, inclusiv proprietate limitată sau lipsită de teren. 
Responsabilitate ca îngrijitori şi primii răspunsuri.
Dependenţa de resurse naturale (de exemplu, apă sau combustibil). 
Dependenţa de membrii bărbaţi ai familiei.
Lipsa educaţiei, legată de puterea limitată sau inexistentă în luarea deciziilor 
şi/sau lipsa accesului la esenţiale informaţii (de exemplu, avertismente 
timpurii).
Abilităţi de coping (de exemplu, căţăratul în copaci sau înotul) predate doar 
băieţilor

Copii Lipsa de independenţă şi de bunuri personale.
încrederea în părinţi/adulti pentru luarea deciziilor şi protecţie.
Lipsa forţei fizice în comparaţie cu adulţii.
Lipsa zonelor de joacă sigure.

Persoane în etate Dependenţa de alţii pentru îngrijire (de exemplu, medicamente, alimente şi/sau 
proceduri de evacuare)
Lipsa activelor şi resurselor financiare din cauza absenţei asigurărilor şi/sau 
pensiilor (vârstnici)

Minorităţi Izolarea socială sau lingvistică.
Dependenţa de resurse naturale (grupuri sărace şi indigene).

Sursa: World Bank 2010; Moser and Satterthwaite 2010; Bartlett 2008; O’Brien 2007; Klineberg 2002

Astfel, se identifică urgent necesitatea de a identifica măsuri specifice adaptate schimbărilor climatice în 
ordinea satisfacerii nevoilor sociale grupurilor vulnerabile inclusiv, pentru asigurarea unui trai decent şi 
securizat.
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ANALIZA RISCURILOR ÎN CONTEXTUL VULNERABILITĂŢII LA 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Riscuri Oportunităţi de adaptare

Sectorul agricol:
Schimbări ale suprafeţelor ocupate 
de culturi, care se vor micşora din 
cauza degradării condiţiilor optime 
pentru agricultură

• Alternanţa culturilor şi schimbarea soiurilor, ca reacţie la schimbările 
climatice;

• Alegerea unor culturi şi soiuri mai bine adaptate la modificările sezonului 
de creştere şi la apa disponibilă, precum şi cu o mai mare rezistenţă la noile 
condiţii climatice;

• Conştientizarea factorilor interesaţi prin intermediul ofertei de consultanţă 
agricolă şi al informaţiilor esenţiale privind managementul exploataţiilor 
agricole;

• Adaptarea perioadelor de desfăşurare a activităţilor agricole;
• Elaborarea unor soluţii tehnice faţă de fenomenele meteorologice extreme, 

în scopul protejării producţiei vegetale şi zootehnice (de exemplu, 
protejarea grădinilor/livezilor împotriva îngheţului).

Reducerea recoltei de grâu şi 
porumb

Reducerea generală a recoltelor de 
struguri

Reducerea generală a recoltelor de 
fructe
Reducerea calităţii culturilor 
agricole
Apariţia dăunătorilor, bolilor 
agricole şi buruienilor

• Creşterea eficienţei în combaterea bolilor şi dăunătorilor

Risc înalt de secetă şi deficit de apă

• Asigurarea creşterii investiţiilor vizînd eficienţa infrastructurii de irigaţii, 
tehnologiile acvatice şi îmbunătăţirea gestionării resurselor de apă;

• Elaborarea planurilor de irigaţii pe baza unei evaluări a impactului 
acestora, a viitoarei disponibilităţi a apei şi a satisfacerii nevoilor de apă;

• Utilizarea eficientă a apei prin reducerea pierderilor de apă, îmbunătăţirea 
tehnicilor de irigare, reciclarea şi stocarea apei.

Creşterea necesităţii de irigare

Eroziunea, salinizarea solului, 
deşertificarea

• îmbunătăţirea managementului solurilor prin mărirea retenţiei apei în 
scopul menţinerii umidităţii solului;

• Reducerea eroziunii solului prin practici agronomice (fără lucrarea solului 
şi sisteme de cultivare ce reduc pierderea apei);

• 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.

Creşterea frecvenţei şi intensităţii 
inundaţiilor

• Evaluarea pericolului de inundaţii, secetă şi deficitului de apă la nivelul 
bazinelor rîurilor, potrivit unor scenarii climatice;

•  Evaluarea pagubelor potenţiale în cazul inundaţiilor/secetelor asociate cu 
schimbările climatice;

• întreprinderea unor măsuri de protecţie a infrastructurii de irigare contra 
inundaţiilor.

Deteriorarea condiţiilor pentru 
zootehnie, prin creşterea riscurilor 
în asigurarea cu apă pentru adăpat 
şi alte necesităţi, în asigurarea cu 
baza furajeră, în reducerea 
impactului şocului termic la

• îmbunătăţirea sistemelor de aerisire şi climatizare a adăposturilor pentru 
animale;

• Introducerea de specii de animale rezistente la temperaturi extreme şi 
adaptarea regimului nutriţional al animalelor la solicitările cauzate de 
schimbările climatice;
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animale, în reducerea productivităţii 
animalelor, în sporirea morbidităţii 
animalelor

• Managementul peisajului prin păstrarea elementelor de peisaj care oferă 
adăpost animalelor.

Risc de instabilitate socială 
(violenţe/conflicte), cauzată de 
reducerea resurselor alimentare, 
conducând la creşterea 
vulnerabilităţii grupurilor celor mai 
sărace ale populaţiei (inclusiv copii, 
femei cu mulţi copii, vârstnici).

•  Formarea comportamentelor responsabile şi de supravieţuire a bărbaţilor 
şi femeilor în situaţiile unor fenomene meteorologice extreme;

• Includerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele privind apa, 
securitatea alimentară, în contextul eventualelor schimbări climatice.

Resursele de apă potabilă

Schimbarea în cererea de apă 
(sporită ca rezultat al creşterii 
populaţiei, dezvoltării economice şi 
necesităţilor de irigare)

• Reevaluarea resurselor de apă disponibile pentru fiecare bazin hidrografic;
•  Crearea unor noi lacuri de acumulare şi sporirea rezervelor de apă;
• Proiectarea şi implementarea unor soluţii pentru colectarea şi utilizarea 

apei din precipitaţii;
• Elaborarea şi implementarea planurilor de îmbunătăţiri funciare care să 

mărească probabilitatea precipitaţiilor (inclusiv împăduriri, mărirea 
suprafeţelor luciului de apă etc.);

• Modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele 
lichide a căror distribuţie în timp se modifică ca urmare a schimbărilor 
climatice (supraînălţarea unor baraje);

• Protejarea zonelor umede care permit alimentarea suplimentară a apelor 
subterane şi reducerea revărsărilor maxime în cursul inferior;

• Evaluarea nevoilor de apă pentru principalele categorii de consum (apă 
potabilă, apă industrială, menajeră etc.);

• Utilizarea mai eficientă şi conservarea apei prin reabilitarea instalaţiilor de 
transport şi de distribuţie a apei şi prin modificări tehnologice (promovarea 
de tehnologii cu consumuri reduse de apă);

• Elaborarea unor programe noi, complexe, de management al apei în 
agricultură (îmbinarea irigaţiei cu pescuitul şi managementul excesului de 
resurse acvatice);

• îmbunătăţirea epurării apei reziduale şi menajere

Schimbarea în debitele nurilor, atît 
în sensul creşterii, cît şi cel al 
reducerii
Reducerea disponibilităţii apei atît 
din sursele de suprafaţă, cît şi din 
apele subterane

Afectarea indicilor de calitate a apei 
(de ex. mineralizarea, duritatea, 
oxigenul dizolvat) din cauza 
temperaturilor mai ridicate ale apei 
şi a variaţiilor debitului

Risc de instabilitate socială 
(violenţe/conflicte), cauzată de 
reducerea resurselor de apă, 
conducând la creşterea 
vulnerabilităţii grupurilor celor mai 
sărace ale populaţiei (inclusiv copii, 
femei cu mulţi copii, vârstnici).

• Formarea comportamentelor responsabile şi de supravieţuire a bărbaţilor 
şi femeilor în situaţiile unor fenomene hidro-meteorologice extreme;

• Includerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele privind apa, 
securitatea alimentară, în contextul eventualelor schimbări climatice.

Sectorul de sănătate
Creşterea numărului de decese 
cauzate de valurile de căldură

• Identificarea, monitorizarea şi ţinerea în vizor a grupurilor de risc şi a 
populaţiei vulnerabile;

Creşterea numărului de boli cauzate 
de poluarea aerului
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Apariţia unor schimbări în fazele 
fenologice şi a riscului înalt de 
afecţiuni alergice

• Elaborarea protocoalelor de tratament pentru problemele medicale cauzate 
de climă

• Revizuirea şi fortificarea sistemelor existente de supraveghere a bolilor în 
vederea includerii în ele a unor consecinţe asupra sănătăţii cauzate de 
climă, cum ar fi morbiditatea şi mortalitatea asociate cu valurile de căldură;

• Sensibilizarea specialiştilor medicali, a publicului şi a grupurilor celor mai 
vulnerabile;

• Asigurarea unui acces mai bun la asistenţă medicală în comunităţile izolate 
şi al grupurilor vulnerabile (de ex. persoane în etate, obeze sau cu 
dizabilităţi);

• Modernizarea programelor existente de educaţie şi comunicare;
• Aplicarea tehnologiilor noi de măsurări ştiinţifice (de exemplu privind 

bolile transmise prin aer, calitatea apei, schimbarea climei etc.);
• Menţinerea cooperării internaţionale şi regionale

Apariţia riscului înalt a deficitului 
de apă
Creşterea numărului de cazuri de 
boli transmise prin apă şi prin 
alimente

Risc sporit pentru sănătate precum 
incidenţa malnutriţiei sau a bolilor 
infecţioase transmise prin apă şi 
prin alimente, femeile şi fetele 
fiind în măsură mai mare expuse 
riscului schimbărilor climatice, ele 
înregistrând rate mai mari de 
morbiditate, mortalitate şi 
capacitate redusă de rezistenţă faţă 
de riscuri; pe când bărbaţii mai des 
subestimând nivelul riscului.

• Formarea comportamentelor responsabile şi de supravieţuire a bărbaţilor 
şi femeilor în situaţiile unor fenomene hidro-meteorologice extreme;

•  Includerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele privind apa şi 
salubritatea, sănătatea, educaţia, în contextul eventualelor schimbări 
climatice.

Sectorul forestier
Schimbarea compoziţiei speciilor 
forestiere

• Revizuirea unor componente importante existente şi elaborarea altora, noi, 
ale bazei normative silvice, ca părţi integrante ale regimului silvic, axate 
pe următoarele: menţinerea şi conservarea staţiunilor forestiere; 
conservarea resurselor genetice forestiere; reconstrucţia ecologică a 
pădurilor; certificarea pădurilor, produselor acestora şi sistemelor de 
management al pădurilor;

•  Extinderea suprafeţelor acoperite cu păduri, inclusiv în contextul atenuării 
efectelor schimbării climei şi conservării biodiversităţii;

•  Implementarea tehnologiilor privind asigurarea adaptabilităţii 
ecosistemelor forestiere la schimbarea climei;

•  Elaborarea şi realizarea proiectelor de plantare a perdelelor forestiere 
(zone-tampon) pentru protecţia terenurilor agricole, apelor şi în scopuri 
antierozionale;

• Crearea plantaţiilor forestiere energetice pentru satisfacerea nevoilor 
populaţiei de lemn pentru încălzire, pregătirea hranei etc.

Creşterea posibilă a mortalităţii 
arborilor
Modificarea concurenţei speciilor
Consecinţe negative pentru speciile 
sensibile la schimbarea temperaturii
Schimbarea ratei de regenerare
Schimbarea sensibilităţii speciilor 
forestiere la deficitul de apă
Schimbarea densităţii individuale a 
arborilor
Creşterea distrugerilor abiotice 
cauzate de incendii, furtuni de vînt, 
inundaţii şi secetă
Schimbarea condiţiilor fitosanitare
Riscul de vulnerabilitate pentru 
populaţie, în special pentru femeile 
sărace (cele în etate, din mediul

• Formarea comportamentelor responsabile şi de supravieţuire a bărbaţilor 
şi femeilor în situaţiile unor fenomene naturale extreme.
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rural), legat de reducerea accesului 
la resurse de energie (colectarea 
lemnului, deficitul de combustibil) 
şi probleme de sănătate de la 
arderea/ colectarea de lemn.

• Includerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele privind 
agricultura, resursele forestiere şi sănătatea, în contextul eventualelor 
schimbări climatice.

Sectorul energetic

Deteriorarea tot mai frecventă a 
reţelelor electrice, fapt care prezintă 
pericole pentru transportul şi 
distribuţia energiei electrice

• îmbunătăţirea durabilităţii conductelor şi a altor infrastructuri de transport 
şi de distribuţie;

•  îngroparea sau redimensionarea cablurilor electrice;
• Inspectarea regulată a infrastructurii vulnerabile, cum ar fi pilonii de lemn; 

Restabilirea utilajului staţiilor electrice ale reţelelor de transport, destinat 
topirii chiciurii, şi/sau introducerea noilor tehnologii de dezgheţare, cum 
ar fi PETD (Pulse electro-thermal de-icer).

Creşterea cantităţii de energie 
utilizată pentru răcirea spaţiilor 
locative şi comerciale, pentru răcire 
în anumite procese industriale

• înlocuirea sistemelor de răcire cu apă prin sisteme de răcire cu aer, răcire 
uscată sau sisteme de recirculare

Schimbarea bilanţului utilizării 
energiei între diverse tipuri de 
combustibil

• Substituirea surselor de combustibil;
• Investiţii în infrastructură şi echipamente de eficienţă înaltă;
• Investiţii în producerea energiei electrice, cum ar fi generatoare 

fotovoltaice instalate pe acoperişuri;
• Utilizarea eficientă a energiei prin aplicarea bunelor practici de exploatare.

Reducerea producţiei de biomasă

• Introducerea culturilor noi cu toleranţă mai mare la stresul de căldură şi 
deficitul de apă;

• Folosirea sistemelor de avertizare timpurie cu privire la temperaturi 
extreme şi ploi;

• Susţinerea recoltării optime a biomasei;
• Ajustarea gestionării culturilor şi schemelor de asolament;
• Ajustarea datelor de plantare şi recoltare;
• Introducerea practicilor de conservare a umidităţii solului.

Riscul de vulnerabilitate pentru 
populaţie, în special pentru femeile 
sărace (cele în etate, din mediul 
rural), legat de reducerea accesului 
la resurse de energie şi probleme de 
sănătate cauzate de factorii 
energetici.

•  Formarea comportamentelor responsabile şi de supravieţuire a bărbaţilor 
şi femeilor în situaţiile unor fenomene naturale extreme.

• Includerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele privind resursele 
energetice în contextul eventualelor schimbări climatice.

t |
Transport şi infrastructură

Formarea rigolelor, făgaşelor, 
brazdelor, fisurilor şi gropilor pe 
drumuri şi magistrale

• Utilizarea la construcţia drumurilor a unor materiale noi, care să fie 
rezistente la condiţii adverse de climă;

• Acoperirea drumurilor cu beton asfaltic mai rezistent la fisurare;
Extinderea termică a podurilor, 
întreruperi de trafic
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Penetrarea structurii de rezistenţă 
din beton a podurilor şi viaductelor 
şi ruginirea rapidă a armăturilor 
metalice ale acestora

•  Utilizarea sporită a străzilor tolerante la căldură şi protecţia peisajeră a 
magistralelor;

• Design/construcţie adecvate, şlefuirea fisurilor drumurilor;
•  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);

• Proiectarea pentru temperaturi maxime mai ridicate a construcţiilor noi sau 
a celor de înlocuire

• Deplasarea orelor de efectuare a lucrărilor de construcţie spre partea mai 
răcoroasă a zilei

Deteriorarea infrastructurii, 
întîrzieri ale călătoriilor şi de orar, 
pierderea de vieţi omeneşti şi 
proprietăţi, riscuri înalte pentru 
securitate
Apariţia riscurilor de sănătate şi 
siguranţă cauzate de stresul de 
căldură pentru personalul de 
întreţinere a şoselelor şi pentru 
pasageri

Inundarea drumurilor, căilor ferate, 
a trotuarelor

• Evaluarea riscurilor pentru toate drumurile noi;
• îmbunătăţirea protecţiei împotriva inundaţiilor;
• Modernizarea sistemelor de scurgere pentru drumuri;
• Canelarea şi taluzarea drumurilor;
• Creşterea standardelor pentru capacitatea de drenare pentru infrastructura 

nouă a transporturilor şi realizarea unor proiecte majore de reabilitare.
Reducerea vizibilităţii din cauza 
zăpezii, pierderea manevrabilităţii, 
obstrucţii ale căilor de transport, 
tratarea drumurilor cu chimicale 
pentru dispersie

• Aplicarea unor soluţii inginereşti, instalarea indicatoarelor şi modernizarea 
centrelor, echipelor şi staţiilor de dispecerat

Riscul de vulnerabilitate pentru 
populaţie, în special pentru femeile 
sărace (cele în etate, din mediul 
rural), legat de problemele cu 
transportul, drumurile deteriorate 
care afectează mobilitatea 
cetăţenilor, în special a femeilor cu 
copii şi a femeilor/ bărbaţilor în 
etate, limitând
accesul la servicii sociale şi de 
sănătate.

•  Formarea comportamentelor responsabile şi de supravieţuire a bărbaţilor 
şi femeilor în situaţiile unor fenomene naturale extreme.

•  Includerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele privind 
transportul şi infrastructura drumurilor, în contextul eventualelor 
schimbări climatice.
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PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Direcţia strategică 1.: Mediu înconjurător curat si protejat

Obiectiv specific 1.1. îmbunătăţirea mecanismului de adaptare la schimbările climatice

Sector Măsuri Activităţi Cost (lei)

.........

Beneficii
•

Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

1. Promovarea 
practicilor de alternanţă 
a culturilor şi de 
schimbare a soiurilor, ca 
reacţie la schimbările 
climatice

1.1. Campanie de promovare a 
practicilor de alternanţă a 
culturilor şi de schimbare a 
soiurilor, ca reacţie la SC

• Diminuarea riscurilor 
de descreştere a 
volumului de roadă din 
cauza condiţiilor extreme 
meteo (secetă, ploi 
abundente, îngheţuri 
etc.)

•  Nr. de 
persoane 
informate 
dezagregate 
după gen (femei, 
bărbaţi), etnie
• Specii de 
plante şi de 
animale 
rezistente la SC

anual APL
Cimislia, în 
parteneriat 
Direcţia 
Agricultura 
din Consiliul 
Raional 
Şi instituii 
specializate

2. Implementarea 
soluţiilor tehnice de 
protejare a culturilor 
agricole de fenomenele 
meteorologice extreme 
(îngheţ, grindină, polei 
etc.)

2.1. Organizarea seminarelor 
anuale de informare despre 
soluţiile tehnice de protejare a 
culturilor agricole de 
fenomenele meteorologice 
extreme
încurajarea agricultorilor in 
procurarea si utilizarea 
ministaţiilor agrometerologice

• Diminuarea riscurilor 
de descreştere a 
volumului de roadă din 
cauza condiţiilor extreme 
meteo (secetă, ploi 
abundente, îngheţuri 
etc.)
• Protejarea culturilor 
agricole de fenomenele 
meteorologice extreme

•  Nr. de 
seminare 
organizate
•  Nr. de 
participanţi la 
instruiri
dezagregat după 
gen, etnie
• Nr. de mini 
staţii agrometeo- 
rologice proc. / 
instalate

2022-2025 APL
Cimislia,
Consiliul
Raional,
instituţiile de
profil din
republică



Sector Măsuri Activităţi Cost (lei) Beneficii Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

3. Promovarea 
programelor de 
sensibilizare şi educaţie 
a specialiştilor, a 
populaţiei şi a grupurilor 
celor mai vulnerabile 
privind riscurile de 
securitate alimentară 
cauzate de fenomenele 
climatice, inclusiv prin 
valorificarea 
dimensiunii de gen

3.1. Instruirea periodică a 
specialiştilor /APL, a populaţiei 
privind prevenirea /  
managementul problemelor de 
securitate alimentară cauzate de 
SC, inclusiv prin luarea în 
considerare a dimensiunii de 
gen.

1000 lei •  Prevenirea 
/diminuarea posibilelor 
conflicte, violenţe legate 
de riscurile securităţii 
alimentare

•  Nr. de 
beneficiari ai 
instruirilor 
dezagregate 
după gen şi 
grupuri de 
cetăţeni

2
specialişti
instruiţi
anual

APL,

4.Aplicarea noilor 
tehnologii agricole 
orientate spre 
stabilitatea structurii şi 
reducerea eroziunii 
solului, conservarea 
umidităţii în sol

4.1 Instruirea agricultorilor cu 
privire la tehnologiile agricole 
antierozionale şi de conservarea 
a umidităţii în sol

1500 • Diminuarea riscurilor 
de descreştere a 
volumului de roadă din 
cauza condiţiilor extreme 
meteo (secetă, ploi 
abundente, îngheţuri 
etc.)
•  Protejarea culturilor 
agricole de fenomenele 
meteorologice extreme

• Nr. de 
agricultori 
instruiţi
dezagregat după 
gen, etnie
•  Nr. de 
seminare 
organizate

2022-2025 APL
Cimişlia,
Consiliul
Raional

5. Conservarea şi 
protejarea soiurilor 
autohtone de culturi 
agricole

5.1. Construcţia Grădinii 
Botanice în or. Cimişlia

- Conservarea şi 
protejarea soiurilor 
autohtone
- Centru de urmărire a 
schimbărilor climatice
- Centru ştiinţific de 
urmărire a infuenţei 
schimbărilor climatice 
asupra plantelor

•  Grădină 
botanică

2022-2025 Parteneri
externi
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Sector Măsuri Activităţi Cost (lei) Beneficii

.

Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

PR
O

T
E

C
Ţ

IA
 S

O
L

U
R

IL
O

R

l.Măsuri eficiente de 
protecţie a solurilor 
aplicate

1.1 Campanie de sădire a 
arborilor şi arbuştilor pe pantele 
terenurilor degradate.

50 000 • Prevenirea eroziunii 
solului şi a alunecărilor 
de teren

• Nr. de copaci 
plantaţi
•  Suprafaţă de 
teren
împădurită, ha

Anual,
octombrie
noiembrie

APLI
IMSPC,
instiutiile
publice

1.2 Plantarea fisiilor forestiere 
pe terenuri degradate

1 mii lei • Prevenrirea degradării 
solului
• Reducerea emisiilor 
C 02
• Creşeterea nivelului 
de precipitaţiilor

•  Suprafaţa de 
15 ha

Anual cîte 5 
ha

APLin  
comun cu 
partenerii 
ISC, IFAT, 
ICAS

1.3 Implementarea planurilor de 
refacere a terenurilor din zonele 
afectate.

150 mii lei • Readucerea în circuit 
a pământurilor erodate / 
degradate

•  Suprafaţă de 
teren reabilitată, 
30 ha

Anaul 10 ha APLin  
comun cu 
partenerii 
ISC, IFAT, 
ICAS

SĂ
N

Ă
T

Ă
T

E

1 .Identificarea, 
monitorizarea şi ţinerea 
în vizor a grupurilor de 
risc şi a populaţiei 
vulnerabile

1.1 Elaborarea unei baze de date 
privind grupurile de risc şi 
populaţia vulnerabilă la SC (pe 
sexe, vârste, medii/reşedinţă)

• Diminuarea nr. de 
decese şi boli cronice la 
femei şi bărbaţi cauzate 
de fenomene climaterice 
extreme

•  Bază de date 
elaborată

2022 APL in 
parteneriat cu 
Centrul 
Medicilor de 
Familie

2.Promovarea 
programelor de 
sensibilizare şi educaţie 
a specialiştilor medicali, 
a publicului şi a 
grupurilor celor mai 
vulnerabile privind 
riscurile de sănătate 
cauzate de fenomenele 
climatice, inclusiv prin

1.2.1 Instruirea periodică a 
specialiştilor medicali privind 
prevenirea problemelor de 
sănătate cauzate de SC, inclusiv 
prin luarea în considerare a 
dimensiunii de gen şi 
apartenenţei etnice.

• Diminuarea nr. de 
decese şi boli cronice la 
femei şi bărbaţi cauzate 
de fenomene climaterice 
extreme

• Nr. de 
specialişti 
instruiţi
dezagregat după 
gen şi 
apartenenţă 
etnică
•  Nr. de 
instruiri 
organizate

2022-2025 APLin 
parteneriat cu 
Consiliul 
raional şi 
Centrul 
Medicilor de 
familie
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Sector Măsuri Activităţi Cost (lei) Beneficii Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

valorificarea 
dimensiunii de gen

1.3 Elaborarea, editarea şi 
distribuirea a 1500 de pliante 
consacrate riscurilor de sănătate 
cauzate de fenomenele 
climatice, inclusiv prin luarea în 
considerare a dimensiunii de 
gen.

2500 LEI •  Diminuarea nr. de 
decese şi boli cronice la 
femei şi bărbaţi cauzate 
de fenomenele 
climaterice extreme

• 1500 de 
pliante 
distribuite
•  Nr. de 
persoane 
informate 
(femei, bărbaţi)

APLîn 
parteneriat cu 
ONG

3. Implementarea 
practicilor de 
supraveghere şi de 
tratare a bolilor cauzate 
de fenomenele climatice 
extreme, inclusiv prin 
luarea în considerare a 
necesităţilor specifice de 
gen.

3.1 Organizarea seminarelor 
anuale de familiarizare cu 
practicile de supraveghere şi de 
tratare a bolilor cauzate de 
fenomenele climatice extreme, 
inclusiv prin luarea în 
considerare a dimensiunii de 
gen şi apartenenţei etnice.

•  Diminuarea nr. de 
decese şi boli cronice la 
femei şi bărbaţi cauzate 
de fenomenele 
climaterice extreme

• Nr. de 
seminare 
organizate
•  Diminuarea 
nr. de decese şi 
boli

APLin 
parteneriat cu 
Consiliul 
raional şi 
Centrul 
Medicilor de 
familie

FO
N

D
U

L
 F

O
R

E
ST

IE
R

1 Extinderea suprafeţelor 
acoperite cu păduri şi cu 
fâşii forestiere de 
protecţie în scopul 
atenuării efectelor 
schimbării climei

1. 1 Lucrări de plantare a 
arborilor şi arbuştilor, plantelor 
rezistenţi la condiţii de ariditate

700 000 lei •  Diminuarea 
impactului negativ 
provocat de schimbările 
climatice asupra fondului 
forestier

• Hectare de 
arbori/arbuşti 
plantaţi, 10 ha

2022-2025 APL in 
comun cu 
partenerii 
ISC, IFAT, 
ICAS

2. Implementarea 
tehnologiilor de 
adaptare a ecosistemelor 
forestiere la schimbările 
climatice

2.1. Lucrări de înverzire a zonei 
riverane a râului Cogîlnic
2.2. Lucrări de extindere a 
suprafeţelor acoperite cu păduri 
şi cu fâşii forestiere de protecţie 
în scopul atenuării efectelor 
schimbării climei.

1 mii lei.

•  Adaptarea şi 
protejarea fondului 
forestier la SC

• ha de păduri 
îngrijite
• 15 ha de 
culturi 
energetice 
plantate

APL

Parteneriat 
public privat
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Sector Măsuri Activităţi Cost (Iei)
" ' . "• V '

Beneficii
’ ■ -

Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

2.3. Realizarea lucrărilor 
silvotehnice conform 
tehnologiilor de adaptare la 
schimbările climatice.

•  Asigurarea 
echilibrului ecologic prin 
îngrijirea şi reconstrucţia 
ecologică a pădurilor

• Nr. de 
campanii 
desfăşurate
•  Nr. de 
beneficiari 
instruiţi 
dezagregate 
după gen şi 
grupuri de 
cetăţeni

2.4 Organizarea unor campanii 
de informare despre efectele 
schimbărilor climatice asupra 
sectorului forestier.

5000 lei •  Creşterea gradului de 
conştientizare a 
impactului SC

2022-2025 APLcu ONG 
uri de mediu

3. Crearea plantaţiilor 3.1. Elaborarea studiului de 70 mii lei •  Protejarea fondului •  Studiu 2022-2023 APL
forestiere energetice fezabilitate cu privire la forestier elaborat
pentru satisfacerea posibilităţile de creare a •  Diminuarea
nevoilor populaţiei de plantaţiilor forestiere energetice dependenţei faţă de
lemn pentru încălzire, combustibilii importaţi APLin
pregătirea hranei etc. 3.2 Crearea unor plantaţii 40 000 •  Contribuţia la 2025 parteneriat cu

forestiere energetice. euro reducerea emisiilor de mediul privat
C 02

1. îmbunătăţirea 1.1. Implementarea tehnologiilor 2 0 0 0  000 • Diminuarea •  20 km Km de 2022-2025 APLin
durabilităţii de sporire a rezistenţei reţelelor numărului de avarii din reţea reabilitaţi parteneriat cu
infrastructurii de de distribuţie a energiei electrice cauza fenomenelor AEE
transport şi de la fenomenele climatice de risc extreme în reţeaua de
distribuţie a energiei electricitate a oraşului

U electrice la fenomenele

W climatice de risc
O
04 2. Investiţii în 2.1. Implementarea tehnologiilor 5 mii euro • Diminuarea • Nr. de 2023- Mediu privat
W
z producerea energiei de producere a energiei electrice dependenţei faţă de panouri 2025
w electrice în baza surselor şi termice pe baza panourilor combustibilii importaţi fotovoltaice
<
H- regenerabile de energie fotovoltaice, a turbinelor instalate 50 ha
1̂

w eoliene, a biomasei • Nr. de
u
E turbine eoliene
w instalate
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Sector Măsuri Activităţi Cost (lei) Beneficii Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

1. Utilizarea la 1.1. Elaborarea cerinţelor de - •  Preîntâmpinarea •  Nr. de cerinţe 2022-2025 APL
construcţia drumurilor a rezistenţă la schimbările deformaţiilor permanente elaborate şi
unor materiale mai climatice a îmbrăcămintei (datorate creşterii încorporate
rezistente la condiţii drumurilor şi sistemelor de temperaturii) şi •  1500 m.p. de
adverse de climă scurgere a apelor pluviale asigurarea rezistenţei la drumuri

fisurare (datorată rezistenţi la SC
1. 2. încorporarea cerinţelor în scăderii temperaturii)
caietele de sarcini şi contractele
de achiziţii publice

2. Diminuarea 2 ,1. Construcţia drumului de - •  Micşorarea emisiilor • Drum 2022-2025 MIDR
numărului de unităţi de centură a or. Cimişlia pe de C 02 construit ASD

transport care segmentul M-3 Chişinău

04 traversează oraşul Giurgiuleşti
o_J 2.2 Proiectarea drumului de 300 mii lei -Micşorarea nr. unităţilor
2 ocolire a centrului or. Cimişlia de transport care va
D
S de segmentul str. I. Secrieru -  N. traversa oraşul
D
oi Iorga
Q 2.3. Proiectarea drumului de

S ocolire R-26 Căuşeni -  Leova
pH pe segmentul (str. Burebista -
UP drumul M-3)

£ 3. Majorarea numărului 3.1. Procurarea vehiculelor •  Micşorarea emisiilor •  Autobuze 2022-2025 APL
C/D de vehicule electrice electrice pentru transportul de C 02 procurate Parteneri

zM
urban de pasageri externi

MHc/> 4. îmbunătăţirea 4.1. Elaborarea studiului de 50 mii lei •  Preîntâmpinarea •  Studiu de APL
HH
0 2 protecţiei împotriva fezabilitate cu privire la deformaţiilor drumurilor fezabilitate

inundaţiilor şi terenurile cu risc de inundaţii elaborat
Cmocu modernizarea sistemelor 4.2. Lucrări de modernizare a

2 mii lei •  1,5 Km de APL
C/D
! 7

de scurgere pentru sistemelor de scurgere ale sisteme de
drumuri drumurilor scurgere

p pluviala
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Sector
■v >

Măsuri Activităţi Cost (lei) Beneficii
p ? p  ■ ' -Y . Yj

Indicatori de 
monitorizare

Termeni de 
realizare

Responsabili

1. Evaluarea şi 1. Elaborarea studiului de 150 000 •  Identificarea surselor • Inventariere 2025 APLin
prognozarea fezabilitate cu privire la reale de apă potabilă realizată parteneriat cu
necesităţilor de apă pe evaluarea necesităţilor de apă pe inclusiv prin luarea în •  Bază de date IMS PC

categorii de categorii de consumatori, considerare a a resurselor de
consumatori, inclusiv inclusiv prin luarea în necesităţilor specifice de apă
prin luarea în considerare a dimensiunii de gen.
considerare a 
dimensiunii de gen.

gen.

2. Modificarea 2. 1. Elaborarea studiului de 50 mii • Creşterea • Studiu de 2022-2025 APL
infrastructurii de fezabilitate cu privire la capacităţilor de fezabilitate
regularizare a scurgerii îmbunătăţirea infrastructurii de reacţionare în caz de realizat
râului si lacurilor în regularizare a scurgerii prin inundaţii • Baraje APLin 

comun cuscopul sporirii lacuri de acumulare a apelor construite/ 2022-2025
rezervelor de apă prin pluviale reînnoite arendaşii
consolidarea barajelor 2.2. Lucrări de modernizare a - lacurilor
existente, construirea constrcutiilor hidrotehnice ale
unor noi baraje lacurilor de acumulare pluviale

2.3 Construcţiabazinului acvatic - - Restabilirea zonelor • Construcţie 2022-2025 APL,
„Iazului lui Iepure” umede demarată Fonduri

- creşterea umidităţii 
aerului
- diversificarea surselor 
de apă

externe

>< 2.4 Organizarea campaniilor de 1000 lei •  Creşterea gradului de • Nr. de 2022-2023 APL IMSPC
Cu
< informare despre efectele conştientizare a beneficiari
w
Q schimbărilor climatice asupra impactului SC instruiţi
w
c*

resurselor de apă.

D
00

§
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Sector Măsuri Activităţi Cost Gri) Beneficii Indicatori de Termeni de Responsabili
monitorizare realizare

A
E

R
U

L
 A

T
M

O
SF

E
R

IC

1. Reducerea poluării 
aerului atmosferic

1.1 Promovarea dezvoltării 
întreprinderilor de producere a 
biomasei (peleţi, bricheţi).

•  Creşterea 
independenţei energetice

• întreprinderi 
funcţionale

2022-2025 APL IMSPC

.2Promovarea producerii de 
energie regenerabilă pentru 
sistemele de încălzire.

•  Reducerea emisiilor 
de C 02

•  Cantitate de 
biomasă (peleţi, 
bricheţi) produs,

2022-2025 APL IMSPC
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IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA MĂSURILOR DE ADAPTARE LA 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Implementarea cu succes a măsurilor de adaptare la schimbările climatice depinde de implicarea tuturor 
locuitorilor în acţiunile planificate şi de monitorizarea acestui proces, de prezenţa parteneriatului public- 
privat şi a coordonării eforturilor între Consiliul orăşenesc, agenţii economici şi societatea civilă. Procesul 
de implementare. în procesul implementării măsurilor de adaptare la schimbările climatice vor fi implicaţi 
mai mulţi actori, fiecare contribuind la realizarea acţiunilor planificate:

1. Administraţia publică locală (Consiliul Orăşenesc);
2. Locuitorii oraşului, inclusiv voluntarii;
3. Societatea civilă din raion (ONG-uri, inclusiv active în problemele femeilor / gender, asociaţii 

profesionale ş.a.);
4. Agenţii economici;
5. Alte instituţii (ONG-urile naţionale, organizaţiile internaţionale, finanţatori externi).

Implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice şi de mediu se va efectua prin realizarea 
activităţilor şi atingerea scopurilor. Pentru realizarea unui parteneriat durabil între Consiliul Orăşenesc şi 
cetăţeni, va fi instituit Grupul de Lucru, responsabil de monitorizarea permanentă a mersului implementării 
acţiunilor, supravegherea activităţilor şi evaluarea rezultatelor. Pentru fiecare acţiune/proiect, vor fi stabilite 
obiectivele, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare (durata), resursele, responsabilii şi 
partenerii care vor realiza proiectul, vor fi identificate şi asigurate sursele de finanţare necesare. Crearea unei 
reţele locale de experţi, constituite proporţional din femei şi bărbaţi, pentru asigurarea soluţiilor inovatoare 
specifice contextului sectoarelor de referinţă, în domeniul gestionării riscului schimbărilor climaterice.

Procesul de monitorizare. în perioada de implementare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice 
responsabilii de realizare vor raporta periodic executarea acţiunilor. Monitorizarea acţiunilor se va efectua 
prin intermediul indicatorilor de performanţă (de rezultat, de produs şi de eficienţă). în cazul în care se vor 
identifica devieri de la Planul de acţiuni se vor iniţia măsuri de corectare sau de ajustare a Planului. Procesul 
de monitorizare cuprinde 2 etape:

• evaluarea atingerii obiectivelor prin intermediul indicatorilor de progres;
• raportarea rezultatelor monitorizării.

Evaluarea implementării măsurilor de adaptare la schimbările climatice se va efectua prin analiza 
indicatorilor de performanţă. în baza informaţiilor furnizate de responsabilii de implementare, beneficiari 
sau instituţii specializate, se vor stabili nivelul şi gradul de realizare a acţiunilor şi de atingere a obiectivelor 
fixate. Raportarea implementării acţiunilor se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabili 
a rapoartelor intermediare către Consiliul Orăşenesc privind realizarea Planului de acţiuni. Reieşind din 
constatările monitorizării şi evaluării urmează ca planul de acţiuni cu privire la implementarea măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice să fie actyaJi^aLşirevăzut reieşind din modelele climatice actualizate şi în 
conformitate cu cercetările ştiinţifice>/P^bă^a rapoartelor finale se va decide asupra următoarei etape de
planificare strategică în domeniul ai 

Secretarul Consiliului

■e climatice şi problemelor de mediu.

Cristina PÎNZARI


