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Abrevieri 
 
CAD/AAD : Cooperarea/Agenția austriacă pentru dezvoltare 
ZAE  : Zonă agro-economică 
ASC  : Adaptare la schimbarea climei 
EVCCC  : Evaluarea vulnerabilității copiilor la condițiile climatice 
RRD  : Reducerea riscurilor de dezastre 
MCG  : Model climatic global 
PIB  : Produs intern brut 
GES  : Gaz cu efect de seră 
RMI  : Rata mortalității infantile 
IPCC  : Grupul interguvernamental privind schimbările climatice 
JRC  : Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene 
GMN  : Greutate mică la naștere 
mm  : Milimetru 
BNS  : Biroul Național de Statistică al Guvernului Republicii Moldova 
SNASC  : Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova 
ONG  : Organizație neguvernamentală 
MCR  : Model climatic regional 
RCP  : Căi reprezentative de concentrare 
IDAM  : Indicele de deprivare a ariilor mici 
SRES  : Raportul special al IPCC privind scenariile de emisii 
UNCRC  : Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 
PNUD  : Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
UNEP  : Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 
CONUSC : Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei 
UNICEF  : Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 
UTA  : Unitate teritorială autonomă în Moldova 
WASH  : Apă, salubritate și igienă 
OMM  : Organizația Meteorologică Mondială 
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Sumar executiv 
 
Evaluările riscurilor climatice se referă, de regulă, la efectele geologice ale schimbărilor climatice, cum ar 
fi creșterea temperaturii, inundațiile, creșterea nivelului mării și variația precipitațiilor. Ocazional, în 
cadrul studiilor se analizează impactul riscurilor climatice asupra unor domenii specifice ale dezvoltării 
umane și creșterii economice, cum ar fi agricultura, sănătatea umană sau biodiversitatea. Foarte rare sunt 
studiile științifice în care autorii iau în considerare impactul pe care aceste riscuri îl vor avea asupra 
anumitor grupuri de persoane, ocupații sau surse de venit până la nivelurile de jos, la nivel raional – de 
exemplu. 
 
În plus, modelele schimbărilor climatice nu recunosc frontiere administrative. Întrucât modelarea este 
bazată pe hărți geofizice, administratorilor le-a fost greu să le interpreteze pentru utilizare proprie. Deși 
copiii sunt foarte expuși la variațiile climatice și la riscurile de dezastru, deoarece interpretările datelor 
geofizice adesea nu sunt adaptate pentru a fi utilizate de structurile de stat, evaluările riscurilor climatice 
nu cuantifică expunerea copiilor la riscurile și vulnerabilitățile specifice cauzate de climă care rezultă din 
acestea. Înțelegerea nivelului de risc și de expunere a copiilor este importantă pentru guvernare și 
procesul de planificare, în vederea reducerii riscurilor pentru copii și luării de măsuri de prevenire și 
atenuare. Prin urmare, în prezentul raport de evaluare am pus accentul pe informații științifice, convertite 
într-un limbaj accesibil, astfel încât factorii de decizie să perceapă riscurile în mod adecvat și să întreprindă 
acțiunile corespunzătoare. 
 
În tot documentul am utilizat un limbaj simplu, astfel încât informațiile științifice să poată fi înțelese de 
toți. În principiu, jargonul extrem de tehnic și științific este evitat și înlocuit cu fraze mai simple și mai ușor 
de înțeles de cititorii laici. În cazul utilizării limbajului tehnic, acesta este imediat explicat în text. 
 
Metodologia: În cadrul studiului au fost folosite date științifice cu caracter foarte tehnic, mai ales în formă 
vizuală, pentru a explica modificările temperaturii și precipitațiilor în timp, precum și proiecțiile 
schimbărilor climatice bazate pe modele globale de schimbări climatice. Proiecțiile schimbărilor climatice 
se bazează pe trei scenarii diferite sau pe concentrațiile gazelor cu efect de seră (GES), în funcție de 
context și sursă.  
La pregătirea prezentului raport au fost utilizate următoarele metode: 

• Cercetarea documentară detaliată a documentelor disponibile despre schimbările climatice (atât 
tendințele, cât și proiecțiile) referitoare la Moldova și examinarea rapoartelor privind 
vulnerabilitățile socio-economice ale țării;  

• Analiza datelor: a inclus examinarea datelor secundare, în primul rând a datelor de la Biroul 
Național de Statistică, Direcția Meteorologie și alte direcții pentru a înțelege tendințele și 
situațiile. MS Excel și IBM Watson Data Analytics1 au fost folosite pentru analiza datelor și 
obținerea de informații. Vulnerabilitățile demografice, sociale și economice au fost măsurate 
utilizând seturile de date disponibile pentru perioada 2014-2016, în funcție de disponibilitate, de 
la Biroul Național de Statistică2 și de la alte ministere naționale, completate cu informații 
interpretative din mai multe documente naționale și studii de cercetare. Pentru vizualizare au fost 

                                                           
1 IBM Watson Data Analytics este un instrument online al IBM, o tehnologie majoră, care prezintă relații, corelații și 
oferă analize predictive folosind abilități cognitive. Pentru mai multe detalii: https://www.ibm.com/watson-
analytics 
2 Site-ul web al Biroului Naţional de Statistică http://www.statistica.md  

http://www.statistica.md/
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folosite și datele de la ultimul Indice de deprivare a ariilor mici (IDAM), 3 desfășurat în anul 20144. 
IDAM se calculează în baza a opt domenii principale: demografia, activitatea economică (alcătuită 
din sectorul economic, agricol și financiar), protecția socială, educația (alcătuită din sub-sectorul 
școlar și preșcolar), sănătatea, aprovizionarea cu apă și canalizare, infrastructura totală (alcătuită 
din sub-sectorul drumurilor/rutieră, comunicații și energie). Indicii complecși acoperă 843 de 
comunități rurale din întreaga țară, dezagregați la nivel de raion, pentru a măsura nivelul de acces 
la servicii și indicii de deprivare socio-economică. În ceea ce privește datele privind nutriția, un set 
separat de indicatori a fost utilizat pentru a crea un indice complex pe baza datelor din Anuarul 
Statistic al Ministerului Sănătății5 pentru perioada 2014-2015; 

• Discuții de grup, vizite în teren și discuții cu părțile interesate: Au fost organizate discuții de grup 
și peste 20 de discuții individuale cu părțile interesate relevante din toată Moldova, la nivel 
național și raional, pentru a obține informații despre evaluările calitative și pentru a formula 
recomandări. Un atelier de validare, pentru formularea recomandărilor, a avut loc adăugător la 
discuțiile cu părțile interesate;  

• Vizualizarea: În total, peste 80 de indicatori au fost utilizați pentru vizualizarea informațiilor 
utilizând platforma DevInfo 6.0, iar pentru a ajuta desfășurarea acestui proces au fost folosite 
studii și rapoarte științifice. Pentru a genera o clasificare a fost folosit instrumentul de clasificare 
și instrumentul de indexare care fac parte din DevInfo 6.0 și care sunt utilizate de UNICEF India 
pentru a evalua nivelurile vulnerabilităților și ale riscurilor într-un context multisectorial. Toate 
sectoarele au primit un coeficient egal, deși unele părți interesate ar putea dori ca unele sectoare 
sau indicatori să aibă coeficienți mai mari. Software-ul Watson Analytics6 este utilizat pentru 
analiza predictivă inter-sectorială. Discuții de grup și peste 20 de interviuri cu principalii 
informatori au avut loc cu părțile interesate din toată Moldova, la nivel național și raional, pentru 
a obține informații despre evaluările calitative și pentru a formula recomandări. Pe lângă discuțiile 
cu părțile interesate, a avut loc un atelier de validare pentru formularea recomandărilor. 

 
.  
 
TENDINȚELE ȘI PROIECȚIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA – TEMPERATURA ȘI 
PRECIPITAȚIILE 
Chiar dacă de la începutul secolului XXI-lea a trecut puțin timp, temperaturile medii au înregistrat o ușoară 

creștere în această perioadă. Temperatura medie în Moldova a crescut cu aproximativ 0,6° Celsius în 

ultimii 50 de ani, iar până la mijlocul acestui secol, va crește cu un grad. Acest lucru va avea două 

consecințe importante. Prima – iernile vor fi mai scurte și, probabil, mai puțin aspre în toate părțile țării, 

iar verile vor fi foarte calde și mai lungi. Conform înregistrărilor de la Direcția Meteorologie a Republicii 

Moldova, 2007 a fost cel mai cald an din istoria țării (cu +2,0-2,5⁰C peste limitele normei), temperatura 

ajungând pe 21 iulie 2007 la +41,5⁰C la Camenca. Vara a fost, de asemenea, cea mai caldă, cu +2,5-4,0⁰C 

peste limitele normei. În 2007 țara s-a confruntat cu cea mai cumplită secetă, atunci când timp de cinci 

zile temperatura depășea +40⁰C.  

                                                           
3 Datele privind nivelul de dezvoltare al localităților rurale, Indicele de deprivare a ariilor mici (IDAM) 2014, sunt 
disponibile la http://www.mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati  
4 Un efort similar a avut loc în anul 2010 
5 Link pentru descărcare http://www.ms.gov.md/?q=date-statistice-anul-2015#overlay-context=  
6 IBM Watson Data Analytics este un instrument online al IBM, o tehnologie majoră, care prezintă relații, corelații și 
oferă analize predictive folosind abilități cognitive (https://www.ibm.com/watson-analytics) 

http://www.mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
http://www.ms.gov.md/?q=date-statistice-anul-2015#overlay-context
https://www.ibm.com/watson-analytics
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Harta precipitațiilor în 

Moldova: anii 2080 

conform RCP 8.5 

A doua – caracteristicile vremii vor varia între nord și sud. Frecvența zilelor extrem de ploioase a crescut 

în nord și a scăzut în sud. O distincție clară a cantității precipitațiilor de aproximativ 27% între zonele agro-

economice nord și sud, sau între raioanele de nord și sud, a existat pe parcursul ultimilor 8 decenii. În timp 

ce nordul devine mai ploios, sudul devine mai secetos. Precipitații anormale au fost înregistrate în toată 

țara și în perioada 1940-2011. Chiar dacă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în prezent a existat o 

tendință crescătoare de până la 66 mm a cantității de precipitații căzute, această creștere nu a fost 

uniformă. Numărul de zile cu precipitații abundente (>20 mm precipitații pe zi) a crescut cu 23% în nord 

și a scăzut cu 4,6% în sud. Aceasta relevă o intensificare a precipitațiilor neregulate în regiunile din nord, 

cu posibilități sporite de inundații și o deșertificare lentă a regiunilor din sud. Dacă analizăm datele privind 

precipitațiile foarte abundente (>50 mm precipitații pe zi), diferența devine mai evidentă: în nord s-a 

înregistrat o creștere de 42% comparativ cu o descreștere de 9% în sud. Cu alte cuvinte, diviziunea nord-

sud continuă și în cazul precipitațiilor.  

Din punct de vedere economic, pierderile economice 
din cauza unor situații ca secetele au fost cel mai grav 
fenomen care a cauzat peste 65% din pierderile 
totale cauzate de dezastre.  
 
Previziunile schimbării climatice pentru Moldova 
Se așteaptă ca schimbările climatice să aibă un 
impact profund asupra Moldovei. Cel mai bun 
scenariu în rândul căilor reprezentative de 
concentrare7 (RCP 2.6, în care creșterea medie a 
temperaturii este mai mică de un grad Celsius, iar 
creșterea medie a nivelului mării este mai mică de o 
jumătate de metru) pare imposibil de realizat la nivel 
global. RCP 4.5 poate fi atins doar dacă 
angajamentele politice mai puternice din partea 
comunității globale vor fi însoțite de acțiuni. Într-un 
astfel de scenariu, impactul schimbărilor climatice 
asupra Moldovei ar fi minim.  
 
În cazul menținerii situației curente (RCP 8.5) pentru mai mult timp, timp în care unele țări vor lua măsuri 
adecvate, iar multe altele vor rămâne în urmă sau vor lua mai puține măsuri, ne putem aștepta la o 
deșertificare crescândă și mai rapidă în raioanele sudice ale Moldovei (regiunea din estul Nistrului este 
tratată ca o singură regiune, deși credem că partea de nord a regiunii va fi mai asemănătoare cu raioanele 
nordice ale Moldovei). 
 
Există mai multe probleme negative care ar putea afecta alte sectoare ale dezvoltării umane și creșterii 
economice.  

• Sezonalitatea încălzirii va fi diferită în diferite raioane ale Moldovei. 

                                                           
7 RCP-urile au fost promovate ca o modalitate de evaluare a schimbărilor climatice în baza mai multor parametri, 
cum ar fi creșterea populației, industrializarea, poluarea și emisiile de gaze, concentrațiile și impactul gazelor cu 
efect de seră, cu un set mare de date de prognoză până în anul 2100. A se vedea G.P. Wayne, The Beginner’s Guide 
to Representative Concentration Pathways [Căile reprezentative de concentrare. Ghidul începătorului], 2013, la 
https://skepticalscience.com/rcp.php 

Cantitatea 

anuală de 

precipitații 

(în mm) 

Cantitatea anuală de 

precipitații (în mm) 
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• Deșertificarea regiunilor din sud este foarte probabilă, cu un impact deosebit în Ștefan Vodă, 
Cahul, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia, Anenii Noi, Căușeni și sudul regiunii din estul 
Nistrului. 

• Fenomene meteorologice puternice și neregulate, care vor duce la intensificarea eroziunii solului, 
inundațiilor și epuizării apelor subterane. 

• O reducere disproporționată a terenurilor agricole (care au scăzut cu 3% în ultimii 15 ani) și a 
populației dependente (care a scăzut cu 12% în aceeași perioadă) este vizibilă ca urmare a diferitor 
politici naționale și a factorilor geoclimatici. 

• Nivelul de stres din cauza problemelor legate de disponibilitatea și utilizarea apei se așteptă să 
crească în deceniile viitoare, mai ales în raioanele centrale și sudice ale Moldovei. 

 
Există, însă, și câteva aspecte pozitive.  

• Creșterea numărului de zile mai calde, favorabile pentru efectuarea cultivărilor. 

• Creșterea animalelor și alte necesități umane vor necesita o utilizare mai redusă de energie 
(energie electrică). Aceasta, însă, nu înseamnă că cererea de combustibil importat va fi scăzută.  

 
Vulnerabilitatea demografică și socială  
Populația totală a Moldovei (2016) este estimată la 3,55 milioane, dintre care 681.286 sunt copii sub 18 

ani, iar 188.584 au sub 5 ani. Moldovenii reprezintă 73,7% din totalul populației, românii (6,9%), ucrainenii 

(6,5%), găgăuzii (4,5%) și rușii (4%) fiind alte grupuri etnice majore, iar bulgarii, romii și alte etnii alcătuiesc 

restul populației8. Profilul demografic al Moldovei este interconectat cu profilul său social. Printre 

provocările majore se numără dependența înaltă de asistența externă (ajutor public și privat) de către 1/5 

din populație, îmbătrânirea populației și rata scăzută a ocupării forței de muncă. Peste 3/5 din familii 

(62,2%) au doi sau mai puțini membri ai familiei, ceea ce înseamnă că singurătatea și dependența de 

sistemele de susținere externă și națională sunt foarte mari.  

Proporția populației în vârstă aptă de muncă este, de asemenea, semnificativă. Raioanele din nord au un 

acces scăzut la servicii, în special la serviciile de sănătate. Potrivit datelor IDAM, în Găgăuzia este 

înregistrat cel mai mare procentaj al dependenței populației de asistența externă și asigurări. Există două 

deviații extreme față de medie: Taraclia, care face parte din raioanele sudice cu rezultate mai bune, 

înregistrează rezultate slabe atât pentru indicatorii sociali, cât și pentru cei demografici, în timp ce 

Glodeni, care face parte din raioanele nordice dezavantajate, are indicatori sociali și demografici mult mai 

favorabili.  

Raioanele Edineț, Ocnița, Dondușeni, Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina și Taraclia sunt cele mai 

vulnerabile din punct de vedere social și demografic. 

 

Vulnerabilitatea economică  

Sărăcia este principalul factor care alimentează majoritatea celorlalte vulnerabilități din Moldova. Cu un 

PIB anual de aproximativ 7 miliarde USD și un PIB pe cap de locuitor de 1.900 USD, aceasta crește cu o 

rată de 2% – 5% per annum. Veniturile din agricultură reprezintă doar 9% din veniturile totale, scăzând de 

la 33% în anul 1999 și 11% în anul 2009, potrivit unui raport al Băncii Mondiale. Scăderea suprafețelor de 

terenuri agricole are loc pe măsură ce se dezvoltă centrele urbane.  

                                                           
8 Recensământului populației și locuințelor 2014, BNS http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479&  

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&amp;amp;idc=479&amp;amp;
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Remitențele externe contribuie la aproximativ 1/5 in venitul național brut (VNB) al Moldovei. Economia 

în curs de îmbătrânire și accesul scăzut la piață sunt vizibile din cauza faptului că sectorul de producție s-

a redus, iar exporturile externe au rămas mai mult 

sau mai puțin statice, cu importuri ridicate și 

deficite comerciale uriașe. 

La defalcarea populației pe chintile de venit, 

venitul mediu lunar al unei persoane din chintila I 

(20% populația cel mai puțin asigurată) a însumat 

1.078,8 lei (de 1,8 ori mai mic decât venitul mediu 

național) față de 3.279,0 lei pentru persoanele din 

chintila V (20% populația cel mai bine asigurată). 

Familiile cu mai puțin de doi copii câștigă lunar 

1.963 de lei per persoană, iar cele cu mai mult de 

doi copii – 1.194 de lei. Din acest motiv, familiile cu 

mai mulți membri sunt expuse riscului de a fi lipsite 

de accesul la servicii esențiale și neesențiale. 

O cincime din veniturile țării provin din plățile sociale, iar aproape 40% din populație depinde de pensii și 

prestații. Remunerațiile și salariile constituie aproape 41,4% din venitul total. Venitul din sectorul 

neagricol, în care sunt ocupate aproximativ 28% din populație, reprezintă doar 6,9% din venitul național. 

70% dintre agricultori dețin mai puțin de un hectar de teren fiecare, în timp ce 3% dețin mai mult de cinci 

hectare fiecare. Într-o evaluare recentă9, se analizează mai multe culturi de bază, cum ar fi grâul, 

porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, tutunul și strugurii de vin. Potrivit acestui studiu, producția de 

grâu în câteva raioane va continua să scadă de-a lungul deceniilor și nu va fi durabilă din anii 2080. Până 

atunci, în raioane precum Basarabeasca și Dubăsari s-ar putea să nu se mai cultive grâu, întrucât cultivarea 

acestuia și a mai multor alte culturi nu ar fi viabilă. Producția de porumb, de asemenea, ar scădea lent, iar 

dacă nu se vor lua imediat măsuri, mai multe raioane vor înceta să mai cultive porumb până în anii 2080. 

Se așteaptă ca producția de floarea-soarelui și sfeclă de zahăr să continue cu o productivitate scăzută. Pe 

de altă parte, datorită condițiilor climatice mai calde care vor permite perioade mai lungi pentru cultivare, 

se așteaptă ca recoltele de struguri să crească în mai multe raioane, mai ales în zona centrală și sudică a 

Moldovei (deși în câteva raioane se vor înregistra scăderi). În general, tipurile de culturi și gestionarea 

acestora se vor schimba pe măsura implementării strategiilor de abordare a situației. 

                                                           
9 ȚĂRANU Lilia, O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 
Chișinău, 2014 
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Gospodăriile cheltuie 42% din bani pe 

alimente, iar o proporție semnificativă 

de 6,5% este cheltuită pe serviciile de 

îngrijire medicală și pe nevoile de 

sănătate. Întreținerea gospodăriei și 

echiparea locuinței constituie, de 

asemenea, peste 21% din cheltuielile 

totale ale gospodăriilor. Cheltuielile cu 

alte destinații, cum ar fi băuturile 

alcoolice, luarea mesei în hoteluri, 

cafenele și restaurante, activitățile de 

agrement constituie 4,5%, alte cheltuieli 

diverse fiind de 4,5%. Doar 0,6% din 

venit este cheltuit pe educația copiilor. 

Modelele de cheltuieli și sursele de venit 

indică faptul că regimul fiscal ar putea fi 

îmbunătățit pentru a-i face pe oameni să se bazeze mai puțin pe ajutoarele și prestațiile din partea 

statului. 

Indicele de deprivare a ariilor mici pentru anul 2014 prezintă în detaliu modul în care vulnerabilitatea 

economică se manifestă în regiunea centrală, care, pe lângă alți factori, are o populație mai mare și rate 

de ocupare scăzute. Raioanele Ocnița, Șoldănești și Rezina au fost marcate toate cu roșu, fiind cele mai 

vulnerabile în cadrul celor patru seturi de indicatori abordați: demografici, sociali, financiari și economici.  

Dacă analizăm toate datele oferite de Watson Analytics, vedem că interacțiunea dintre activitatea 

economică și serviciile de comunicare are o putere predictivă de 91,5% privind deprivarea de servicii de 

educație. Cu alte cuvinte, sărăcia și transportul sunt constante principale asupra cărora trebuie să se 

lucreze pentru a îmbunătăți accesul copiilor și tinerilor din țară la serviciile de învățământ. 

COPII CARE CRESC ÎNTR-O MOLDOVĂ VULNERABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE CLIMATIC 

Învățământul: Există 332.691 de elevi care studiază în 1.289 școli de zi în Moldova și 28.845 de cadre 

didactice care lucrează în aceste instituții.10  

Din discuțiile cu elevii s-a constatat că aceștia cred că sistemul actual de învățământ nu-i pregătește în 

mod adecvat pentru viitoarele lor provocări, în special în ceea ce privește capacitatea de angajare. Lipsa 

oportunităților de angajare este principalul motiv pentru care mulți elevi ar dori să meargă în România 

sau în alte țări ca să-și continue studiile, iar apoi să-și găsească locuri de muncă în aceste țări. Migrația 

preconizată a persoanelor spre zonele aluviale, cu o accesibilitate mai bună la apă, și spre orașe pentru 

găsirea unui loc de muncă, pe lângă diminuarea ratelor natalității, va determina în mod semnificativ 

planificarea sectorului de învățământ în următoarele trei decenii.  

                                                           
10 Biroul Naţional de Statistică, 2016/2017 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatia_RM_2017.pdf 
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Sănătatea umană: Fenomenele meteorologice extreme afectează sănătatea umană în mai multe moduri. 

Referindu-se la temperaturile înregistrate de-a lungul timpului în Anglia centrală (1665-1834), Jonathan 

Cowie11 afirmă că, cu cât frigul extrem din timpul iernilor și căldura extremă din timpul verilor au afectat 

populația, cu atât mai mare a fost numărul de mortalități și impactul asupra persoanelor în vârstă, verile 

fierbinți având un impact asupra întregii 

populații. Interesant este faptul că o 

creștere a temperaturii cu un grad în 

timpul iernii a redus mortalitatea cu 2%, 

iar o descreștere a temperaturii cu un 

grad în timpul verii a redus mortalitatea 

cu 4%.  

Speranța de viață la naștere în Moldova a 

fost estimată în anul 2014 la 71,64, 

înregistrând o tendință de creștere. În 

țară există atât disparități mari între 

mediul urban și rural, cât și disparități de 

gen. Speranța de viață în rândul femeilor 

este de 75,68 ani, comparativ cu 67,43 

ani pentru bărbați. În anul 2010, speranța 

de viață în mediul rural a fost mai mică 

decât în mediul urban (67,4 ani și, 

respectiv, 72,0 ani).  

Dacă raportăm sănătatea la vreme, 

atunci problema nu ține doar de 

mortalitate, ci și de numărul de zile-om 

de calitate a vieții pierdute. Raioanele Briceni și Orhei au rate foarte înalte ale poverii incidenței bolilor la 

copii, fiecare raion având o povară mai mare de 1.500 de incidente la 1.000 de copii. Cu alte cuvinte, copiii 

din aceste raioane se îmbolnăvesc frecvent. Este nevoie urgent de intervenții suplimentare de sănătate în 

aceste două raioane.  

Potrivit IDAM, un acces mai bun sau moderat la serviciile de sănătate îl au raioanele Briceni, Edineț, 
Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Orhei, Criuleni, Basarabeasca și Taraclia. Aceste raioane, totuși, au o 
incidență mare de raportare a sănătății precare în rândul copiilor. În anul 2015 au fost raportate 604 cazuri 
de probleme respiratorii la 1.000 de copii în toată țara12 – o creștere de la 553 de cazuri în anul precedent, 
incidența problemelor respiratorii continuând să crească. Această tendință poate avea loc din cauza unei 
concentrații mai mari de dioxid de carbon în aer, din moment ce gradul de poluare continuă să crească. 
Instituțiile medicale din aceste raioane trebuie să îmbunătățească calitatea prestării serviciilor, iar 
administrația și agențiile locale trebuie să depună eforturi pentru a îmbunătăți calitatea vieții în aceste 
raioane, pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor. Dintre raioanele care nu dispun de acces adecvat la 
serviciile de sănătate (marcate cu roșu), Ungheni este o deviație extremă față de medie. Aici, incidența 

                                                           
11 Cowie, Jonathan, ‘Climate Change: Biological and Human Aspects’ [„Schimbările climatice: Aspecte biologice și 
umane”], a doua ediție. Cambridge University Press, 2013. pag. 398-399. 
12 Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – Evaluarea sănătății mamei și copilului, 2015, de către 
Centrul Național de Management în Sănătate 
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problemelor de sănătate raportate în rândul copiilor sub 5 ani este foarte scăzută. Este posibil ca o viață 
mai sănătoasă în Ungheni să conducă la mai puține probleme de sănătate. De asemenea, este posibil ca, 
din cauza lipsei accesului la serviciile de sănătate, să fie raportați mai puțini copii. În ambele cazuri, acest 
lucru trebuie validat de către personalul medical.  
 
De asemenea, sectorul de sănătate are legătură directă cu alte sectoare și un impact mare asupra 

dreptului copiilor la viață.  

Având în vedere povara generală a bolilor la copii până în anul 2015 (pe o perioadă de 8 ani), observăm 

că cea mai mare parte a poverii bolilor în aproape toți acești ani a fost concentrată în doar opt raioane: 

Bălți, Ialoveni, Chișinău, Dubăsari, Sîngerei, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi și Telenești. Situația din 

raioanele Bălți, Ungheni și Ialoveni s-a înrăutățit semnificativ în perioada 2009-2015. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Anenii Noi 1.311,8 1.264 720,7 1.397,6 1.110,4 1.067,5 1.001,1 1.089,2 

UTA Găgăuzia 818,2 999,2 1.076,1 1.150 1.035,3 924,8 855,6 868,9 

Bălți 1.042,9 1.240,9 1.412,6 1.508,5 2.113,1 2.033,6 2.221,2 2.056,7 

Basarabeasca 840 932,6 840,2 1.060,4 1.092 1.047,1 1.042,1 1.077 

Briceni 619,3 745,8 1.021 643,4 713,6 616,5 746,4 801,9 

Cahul 182,3 368,7 471,9 612,7 945,2 561,5 842,3 848,9 

Călărași 934,4 898,8 968,5 943,1 893,3 945 941,4 1.048,6 

Cantemir 539,9 558,9 567,4 559,9 634,6 573,1 517,4 599,7 

Căușeni 550,6 577,5 722,1 778,5 707,6 632,2 493,6 642,6 

Chișinău 1.216,4 1.414,5 1.440,5 1.500,3 1.723,2 1.841,4 1.783,9 1.273,9 

Cimișlia 769,3 710,2 768,5 709,3 497,8 585,4 631,7 776,2 

Criuleni 749,1 857,1 841,3 806,8 820,5 643 705,7 769 

Dondușeni 645,9 639 701 738,8 723,7 577,4 530 423,2 

Drochia 576,6 798,6 724,2 769,8 690,3 776,1 768,8 1.004,1 

Dubăsari 1.323,2 1.505 1.331,7 1.429,5 826,9 705,8 835,2 906,9 

Edineț 513,6 538,1 520,5 599 569,6 606,5 590,7 684,2 

Fălești 835,2 780,4 867,6 926,3 926,9 904,1 898,8 862,7 

Florești 852,4 848 1.224,8 1.247,5 900,4 677,8 633,5 877,5 

Glodeni 1.081 1.080,9 855,1 1.020 913,5 959 849,5 972,9 

Hîncești 567,6 580,7 602,3 659,2 609 687,6 618,2 714,8 

Ialoveni 1.500,6 1.503,2 1.544,6 1.618,4 1.597,5 1.516,8 1.932,6 1.813,3 

Leova 835,5 696,3 633,4 616,1 559,1 597,3 673,2 504,4 

Nisporeni 703,3 764,7 858,7 860,9 571,4 639,1 909,9 703,5 

Ocnița 501,3 595,6 676,7 772,2 816 818,7 756 757 

Orhei 894,7 1.070,2 1.086,2 1.346,6 1.045,3 678,7 659,8 788,8 

Rezina 858,3 847,1 890,8 839,1 759,7 704,4 679 691,3 

Rîșcani 887,6 1.194 905,7 891 645,4 896 1.056,8 959,4 

Sîngerei 972,1 1.290 1.443,2 1.633,9 1.484 1.475,9 1.431,7 1.445,6 

Șoldănești 310,8 374,2 603,4 534,4 560,2 440 417,6 548,3 
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Soroca 616,5 800,6 884,3 902,5 772,3 713,8 763,6 798,8 

Ștefan Vodă 718,2 761,7 807,1 759,5 577,7 536,4 684,4 714,3 

Strășeni 873,8 932,9 1.615,7 1.818,7 1.500,3 1.362,2 1.180,2 1.293,1 

Taraclia 952,6 873,3 1.014,4 1.057,1 847 763,4 740,9 782,7 

Telenești 1.338,7 1.478,6 1.614 1.520,3 1.135,5 1.021,7 1.161,4 1.206,1 

Ungheni 1.069,7 1.096,1 1.069,5 1.052,9 991,3 1.365,7 1.257,5 1.479,3 

Republica Moldova 903,6 1.017,1 1.076,9 1.146,9 1.117,6 1.100,4 1.110,9 1.072,1 

Centru 967,4 1.021,7 1.069,7 1.169,2 1.008,6 969,3 998,4 1.075,2 

Sud 582,5 618,4 676,2 715,7 727,6 614,9 680,6 726,7 

Nord 788,6 917,6 995,4 1.037,6 1.040,6 1.019,9 1.049 1.088,3 

 

Apă și canalizare: Consumul anual de apă în Moldova a reprezentat 106,8 milioane m2 în anul 2015, dintre 

care 45,6 milioane m2 au fost consumați în Chișinău. Printre raioanele care au consumat mai mult de 3 

milioane m2 de apă s-au numărat Orhei (3 milioane m2), Briceni (4,8 milioane m2) și Anenii Noi (3,5 

milioane m2). Conform estimărilor, în anul 2015, în atmosferă au fost eliberate 15.761,8 tone de poluanți, 

dintre care aproape jumătate erau sub formă de dioxid de sulf, oxid de azot și monoxid de carbon, iar 

celelalte erau sub formă de deșeuri solide și lichide. Toate acestea contribuie în mod semnificativ la 

încălzirea globală. Potrivit Analizei situației în sectorul resurselor de apă în contextul adaptărilor la 

schimbările climatice în Republica Moldova, elaborat în anul 2013, aproximativ 44% din populația țării nu 

are acces la apă potabilă sigură. Este indicat că, deși toate orașele și municipiile și 65% dintre sate sunt 

conectate la rețeaua de distribuție a apei potabile, doar aproximativ 50% din acestea sunt în stare 

satisfăcătoare, celelalte având nevoie de reparații capitale, reconstrucție sau reabilitare. 

Deprivarea de apă și canalizare este înaltă în regiunea de nord și în raioanele Leova și Dubăsari. Insuficient 

deservită cu servicii de apă și canalizare este și regiunea de la frontiera de vest cu România. Se așteaptă 

ca Moldova să fie afectată de epuizarea surselor de apă subterane, precipitațiile neregulate și posibilele 

perioade lungi de vreme uscată cauzate de schimbările climatice. În următoarele decenii este nevoie de 

prezența unor măsuri de conservare a apei și măsuri de distribuție îmbunătățită a apei în vederea 

minimalizării impactului lipsei de apă în deceniile care vor urma. De asemenea, este interesant de 

remarcat faptul că, potrivit Watson Analytics, datele privind apa și canalizarea și indicele deprivării de 

învățământul preșcolar al IDAM au o putere predictivă de 86,1% asupra accesului la serviciile de sănătate. 

Cu alte cuvinte, dacă o localitate are indicatori slabi de apă și canalizare și un acces scăzut la învățământul 

preșcolar, atunci este foarte probabil ca indicatorii de sănătate ai acestei localități să fie, de asemenea, 

slabi. 
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Nutriția:  

Anuarul statistic al sistemului de 

sănătate din Moldova (2015), 

elaborat de Centrul Național de 

Management în Sănătate și 

Ministerul Sănătății, este utilizat 

ca punct de referință pentru 

datele referitoare la nutriție, 

deoarece IDAM nu acoperă acest 

subiect. Proporția copiilor cu 

greutate mică la naștere (mai mică 

de 2.500 de grame la naștere) a 

fost de 5,4% în anul 2015. Dintre 

76.300 de copii cu vârsta sub 2 ani, 

3.045 erau subponderali, dintre 

care 2.378 au avut o dezvoltate 

fizică slabă. Analiza tuturor 

grupelor de vârstă a copiilor arată 

că, în medie, între 4 și 5% erau 

malnutriți, iar 3% aveau deficiențe 

în dezvoltarea fizică.  

Există grupuri de raioane în partea de sud și centru a Moldovei cu poveri nutriționale înalte. Raioanele 

Dubăsari, Rezina, Leova, UTA Găgăuzia, Cahul și Nisporeni sunt extrem de vulnerabile, deoarece indicatorii 

lor de nutriție sunt slabi, iar incidența copiilor cu deficiențe în dezvoltarea fizică este înaltă. În timp ce 

Soroca și Șoldănești au niveluri moderate de deprivare a nutriției, numărul copiilor cu deficiențe în 

dezvoltarea fizică este ridicat. Se așteaptă ca multe din aceste raioane să fie expuse mai mult la 

schimbările climatice, întrucât producția agricolă din aceste regiuni va fi afectată, iar unele sunt deja foarte 

vulnerabile din punct de vedere economic. 

Vulnerabilitatea mediului: În urma unei evaluări a indicatorilor vulnerabilității mediului, s-a constatat că 

șapte raioane din nord, unde în următoarele decenii se așteaptă precipitații foarte abundente și 

neregulate (inclusiv inundații), și câteva raioane din sud, unde se așteaptă ca stresul termic să aibă un 

impact major asupra agriculturii, vieților și mijloacelor de existență, au niveluri documentate de 

vulnerabilitate a mediului. 
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Vulnerabilitatea apare din combinarea mai multor factori: deficitele de dezvoltare, inegalitățile, barierele 

fizice și sociale și vulnerabilitățile care rezultă din crizele anterioare. Deprivările și inechitățile se 

influențează reciproc și sporesc 

vulnerabilitatea totală, deoarece 

agravează sărăcia. Conform datelor 

multisectoriale disponibile, raioanele 

marcate cu roșu sunt cele mai deprivare 

regiuni ale Moldovei, iar cele cu galben au 

un nivel moderat de deprivare. Analizând 

datele cu ajutorul Watson Analytics, 

înțelegem că reducerea nivelului de 

sărăcie și investițiile în dezvoltarea 

infrastructurii în vederea asigurării 

disponibilității și accesibilității populației 

la servicii de sănătate, educație și alte 

servicii, ar putea să reducă semnificativ 

vulnerabilitățile multiple din Moldova. 

Deprivarea de servicii de educație apare 

în două grupuri mari de raioane (a se 

vedea cercurile roșii). În aceste raioane ar 

fi nevoie de sporirea intervențiilor de programe pentru a atenua vulnerabilitatea stabilită. În raioanele 

Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Glodeni și municipiul Bălți în nord, precum și 

Dubăsari, Anenii Noi, Ialoveni, Criuleni și municipiul Chișinău, deprivarea de servicii de educație este 

principalul factor care duce la vulnerabilitatea copiilor. Cu toate acestea, deprivarea de servicii de educație 

pare să nu influențeze foarte mult clasificarea deprivării multisectoriale în ansamblu.  

Problemele legate de apă și canalizare sunt semnificative în raioanele din nord, unde se așteaptă mai 

multe inundații în următorii ani. Raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Glodeni, Drochia, Soroca și 

Șoldănești au un nivel înalt de vulnerabilitate. Pe de altă parte, în unele raioane din centru și sudul țării 

este nevoie de atenție în ceea ce privește problemele de nutriție și sănătate. Acest lucru este explicat mai 

jos. 

Indicele general de dezvoltare este influențat de accesul la serviciile de sănătate și de indicatorii de 

sănătate. Conform Indicelui de deprivare a ariilor mici, raioanele Rezina, Florești, Fălești, Ungheni, 

Nisporeni și Leova (6 dintre cele mai deprivate 11 raioane) și Strășeni, Hîncești, Cimișlia și Cantemir (4 

raioane cu nivel mediu de deprivare multiplă) au cel mai redus acces la serviciile de sănătate. Bălți, Sîngerei 

și Briceni continuă să rămână în urmă din cauza numărului mare de incidente de sănătate precară 

raportate în rândul copiilor. Cu o poziție foarte joasă în clasificarea privind serviciile de sănătate, dar cu 

un nivel redus de deprivări multiple, raionul Cahul și-ar putea îmbunătăți indicii dacă va face investiții în 

serviciile de sănătate. 

Sănătatea este afectată de serviciile de apă și canalizare și de nutriție. Cele mai mari deficiențe privind 

serviciile de apă și canalizare sunt înregistrate în raioanele Ocnița, Soroca, Șoldănești, Rezina, Florești, 

Fălești și Leova. Printre alte raioane cu deficiențe mari la acest capitol se numără Criuleni, Briceni, 

Dondușeni și Drochia (Drochia având o situație mai bună în ceea ce privește deprivările multiple, putând, 

Joasă 
Medie 
Înaltă 
Lipsă date 

Deprivarea 

multiplă 

Indicele de Deprivare a Ariilor Mici 

Deprivarea Educațională 
Deprivarea de Servicii Medicale 
Apă & Sanitație 
Indicele Nutriției 
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astfel, să-și îmbunătățească poziția prin investiții în serviciile de apă și canalizare). Leova, Nisporeni, 

Telenești, Rezina, Călărași și Ocnița au clasificări foarte joase la capitolul nutriție și sunt foarte deprivate 

la mai mulți indicatori multipli. Orhei, Criuleni și Dubăsari au, de asemenea, procente mai mari de copii 

malnutriți. 

Efectele schimbărilor climatice în Moldova 

Pe lângă sistemele, structurile și emisiile existente, fenomenele meteorologice extreme probabile, 

variațiile de temperatură și precipitații așteptate în deceniile următoare, există și alți factori determinanți 

legați de schimbările climatice, care ar putea afecta viitorul Moldovei. Aceștia includ: 

• Imprevizibilitatea fenomenelor meteorologice: timpul și locul unde vor avea loc fenomenele este 

dificil de prevăzut, deoarece există numeroși factori antropologici și ecologici care determină 

fenomenele meteorologice extreme. Modificările din cauza temperaturii ridicate ar putea 

conduce la dezastre cu debut rapid – cum ar fi furtunile de grindină, precipitațiile intense și 

neregulate. 

• Vectorii, organismele microbiene și patogenii vor fi, de asemenea, afectați de schimbările 

climatice. Aceștia ar putea apoi să se deplaseze în noi locuri, pe măsură ce părți majore ale 

Moldovei vor înregistra tot mai multe condiții meteorologice tropicale, în special din anii 2050, în 

cazul în care nivelurile actuale de emisii vor continua fără încetare (cel mai probabil scenariu pe 

termen scurt). În consecință, se așteaptă ca modul de răspândire a bolilor să se schimbe pe măsură 

ce unele boli caracteristice țărilor tropicale (cum ar fi malaria și febra dengue) pot apărea în viitor 

în Moldova. 

• În sectorul agricol ar putea fi introduse noi soiuri de culturi, unele mai vechi ar putea să se 

adapteze la schimbările climatice sau ar putea dispărea cu totul. Totodată, apariția mai multor 

terenuri destinate agriculturii în nord, din cauza condițiilor tropicale și a deficitului posibil de apă 

din sud, precum și temperaturile care vor continua să rămână mai scăzute în regiunile de nord și 

pe câmpiile superioare decât în regiunile din sud, ar putea condiționa un anumit nivel de migrație 

în interiorul țării. Oamenii ar putea să se mute de la sud la nord și să caute locuri situate la o 

altitudine mai înaltă pentru a rezista căldurii. Prin urmare, administratorii trebuie să fie atenți la 

schimbările minore ale așezărilor umane, întrucât aceste schimbări ar putea determina presiuni 

asupra mecanismelor de prestare a serviciilor, cum ar fi transportul, energia electrică și alte 

servicii energetice, pe lângă presiunea asupra serviciilor sectorului social: educație, apă, 

canalizare, asistență medicală etc. 

• În condițiile eșuării preconizate tot mai mari a culturilor și în lipsa luării unor măsuri radicale 

pentru îmbunătățirea economiei naționale, emigrarea din Moldova ar putea continua să crească. 

Până în anul 2014, aproximativ 261.711 persoane au trecut legal granița și locuiau peste hotare. 

Se estimează că peste 700.000 de moldoveni locuiesc peste hotare. O astfel de emigrare ar avea 

un impact pe termen lung asupra copiilor, întrucât acest fenomen perturbă echilibrul în cadrul 

familiei. Potrivit datelor naționale, aproximativ 13.000 de copii au cel puțin un părinte plecat și 

locuiesc cu un tutore legal (bunicii, alte rude sau părintele rămas), care nu este capabil să se ocupe 

de nevoile de dezvoltare ale copiilor. Copiii și adolescenții adesea nu se bucură de sprijinul 

emoțional și de îndrumarea de care au nevoie, lucru care duce la o societate închisă, care este 

incapabilă să comunice și care se manifestă prin creșterea violenței, ce devine o nouă normă 

socială. 
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Expunerea preconizată a copiilor la schimbările climatice 

În acest context, impactul schimbărilor climatice asupra copiilor din Moldova13 poate fi elaborat pentru 

un scenariu RCP 8.5, în cadrul căruia este posibil să se producă impacturi maxime. 

Fenomenul 
meteorologic 

extrem 

Nivelul de 
risc 

Raionul Expunerea copiilor 

Total copii Copii sub 5 ani 

Inundație Înalt Briceni, Ocnița, Edineț, 
Dondușeni 

45.197 12.087 

Mediu Rîșcani, Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, Ialoveni, 
Chișinău, Șoldănești, Rezina 

255.490 71.942 

Secetă Înalt Cahul, Ștefan Vodă, Taraclia, 
Căușeni, UTA Găgăuzia, 
Basarabeasca, Anenii Noi 

124.024 33.898 

Mediu Glodeni, Bălți, Sîngerei, Rezina, 
Fălești, Ungheni, Telenești, 
Călărași, Orhei, Nisporeni, 
Chișinău, Ialoveni, Strășeni, 
Hîncești, Leova, Cantemir, 
Cimișlia, Criuleni, Dubăsari 

442.095 124.453 

Stres termic Înalt Cahul, Ștefan Vodă, Taraclia, 
Căușeni, UTA Găgăuzia, 
Basarabeasca, Anenii Noi, 
Criuleni, Chișinău, Cimișlia, 
Leova, Cantemir 

305.577 84.944 

Mediu Rîșcani, Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, Ialoveni, 
Chișinău, Șoldănești, Rezina, 
Briceni, Ocnița, Edineț, 
Dondușeni, Glodeni, Bălți, 
Sîngerei, Telenești, Călărași, 
Ungheni, Nisporeni, Orhei, 
Dubăsari, Hîncești, Călărași 

413.892 115.502 

                                                           
13 Toate datele referitoare la numărul de copii sunt pentru anul 2015, conform înregistrărilor BNS 
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Deși în toate raioanele din țară trăiesc 

copii, pe hartă sunt prezentate două 

grupuri majore în care locuiesc mai 

mulți copii. Totodată, raioanele din 

partea de jos a hărții sunt mai 

predispuse la pericolul de a se 

confrunta, mult mai frecvent decât 

alte raioane, cu temperaturi mai 

înalte și secete. Se preconizează ca în 

raioanele marcate cu albastru să aibă 

loc fenomene meteorologice 

neprevăzute, cu precipitații 

neregulate și pe neașteptate, dar cu 

intensitate ridicată. Raioanele 

marcate cu galben se vor confrunta 

cu ambele situații.  

Din perspectiva schimbărilor 

climatice, se așteaptă ca secetele, 

caniculele, inundațiile și vremea în 

rapidă schimbare să afecteze 

sănătatea populației, în special pe 

copii și bătrâni.   

1. În ordinea deprivării 

multisectoriale, următoarele 10 

raioane sunt cele mai deprivate: 

Rezina, Ocnița, Fălești, Soroca, Șoldănești, Sîngerei, Nisporeni, Florești, Telenești și Ungheni.  

2. Din perspectiva schimbărilor climatice, următoarele raioane din sud vor suferi un impact mai mare 

de ariditate: Ștefan Vodă, Taraclia, Cahul, Căușeni, Găgăuzia și Basarabeasca și unele regiuni din 

Anenii Noi, Cimișlia și Cantemir. În nord – Ocnița, Briceni, Dondușeni și Edineț, se vor înregistra 

inundații maxime. În alte raioane se vor înregistra mai multe tipuri de provocări. 

3. Raionul Rezina este deosebit de vulnerabil: orice dezastru ar putea avea un impact mare asupra 

copiilor. 

4. La nivel național, din cauza emigrării părinților pentru găsirea unui loc de muncă, aproximativ 

10.000 de copii au rămas acasă fără ambii părinți, iar aproximativ 31.000 au rămas acasă cu un 

singur părinte. Din fiecare mie de copii, 22 suferă de o formă de malnutriție sau de efectele 

acesteia. Numărul afecțiunilor respiratorii a crescut foarte mult în ultimii ani, cu un impact mare 

asupra copiilor. 

5. Luând în considerare toți acești indicatori, precum și alți indicatori de deprivare, în opinia noastră, 

raioanele Cahul, Basarabeasca, Ștefan Vodă, Cimișlia, Anenii Noi, Taraclia în sud și raioanele 

Ocnița și Rezina în nord trebuie să fie ținta primară pentru etapele timpurii ale oricărei intervenții 

în planificarea schimbărilor climatice. 

Fiecare punct pe 

hartă indică 

prezența a 250 de 

copii 

Harta precipitațiilor 

preconizate (conform 

RCP 8.5 în 2080) și 

harta densității 

populaţiei copiilor 
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Drepturile copiilor și schimbările climatice: 

Având în vedere că copiii se vor confrunta cu schimbările climatice, justiția inter-generațională impune ca 
drepturile copiilor, consacrate în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, să fie protejate în orice 
moment și cu orice preț. În continuare sunt enumerate drepturile copiilor, care ar putea fi afectate de 
schimbările climatice: 

 Dreptul la libertatea de exprimare, la accesul la informații (articolele 13 și 17) – dezastrele țin 
oamenii departe de fluxul informațiilor regulate și măresc distanța dintre prestatorii de servicii și 
comunitate. 

 Dreptul la educație (articolul 28) – numărul crescut de abandonuri școlare și necesitatea de a 
sprijini familiile din punct de vedere economic au un impact asupra accesului la educație.  

 Dreptul la viață și dezvoltare (articolul 6) și drepturile copiilor cu dizabilități (articolul 23) – 
dezastrele au un impact înalt asupra economiei și productivității, oferind acces limitat la servicii 
pentru a satisface nevoile de sănătate și nutriție ale copiilor, în special ale celor cu necesități 
speciale. 

 Dreptul de a trăi împreună cu părinții lor (articolul 9) – nivelurile crescute de migrație în căutarea 
locurilor de muncă în țară și peste hotare vor determina ca copiii să locuiască departe de părinți, 
lăsându-i cu puțină protecție și îngrijire socială și afectându-le necesitățile de creștere. 

 Drepturile la servicii medicale de bună calitate, apă potabilă, alimente nutritive, un mediu curat 
și sigur și informații care să îi ajute să rămână sănătoși (articolul 24), precum și o îngrijire medicală 
adecvată (articolul 25) – accesul limitat la serviciile de sănătate din cauza nivelurilor crescute de 
sărăcie, a imposibilității de a ajunge la serviciile medicale și a accesului compromis la apă și 
alimente ar putea să aibă un impact mare asupra necesităților de sănătate și nutriție ale copiilor. 

 Interesul superior al copilului (articolul 3), protecția drepturilor (articolul 4) și îndrumarea 
părinților (articolul 5) – dezastrele afectează diferite drepturi ale copiilor, din moment ce părinții 
și instituțiile nu le pot oferi la fel de multe la cum ar fi fost posibil în alte situații; și 

 Dreptul oricărui copil de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală și socială (articolul 27 (1)) – locuințele, locurile de joacă, 
îmbrăcămintea și accesul la mai multe servicii fac parte dintr-un standard decent al nivelului de 
trai pentru orice persoană, iar schimbările climatice, care au impact asupra vieții și a mijloacelor 
de trai, mediilor sigure și sănătoase, le-ar putea compromite. 

 

Contextul acțiunilor climatice în Moldova: În anul 2012 a fost aprobată Strategia națională de adaptare 

la schimbarea climei a Republicii Moldova. Moldova a publicat a treia comunicare față de CONUSC și o 

pregătește pe a patra.  Documentele de planificare pentru Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății au 

integrat Strategia privind schimbarea climatică și acestea așteaptă aprobarea din partea Parlamentului. 

Ministerul Agriculturii a integrat parțial unele activități în programele sale sistematice. Totuși, acestea nu 

sunt susținute de reguli și îndrumări care să fie aplicate practic în cadrul fiecărui minister. Schimbarea 

climei este integrată parțial în curriculumul educațional, iar în majoritatea instituțiilor de învățământ se 

efectuează exerciții de securitate în caz de urgențe. Oficiul Schimbarea Climei are mandatul de a pregăti 

țara pentru schimbările climatice și impactul acestora. Cu toate acestea, capacitățile de executare ale 

Oficiului sunt foarte limitate. 

Ca națiune, Moldova se angajează să lucreze la scenarii de emisii neutre din punct de vedere al climei și 

să neglijeze impactul schimbărilor climatice. În acest context, se așteaptă ca toate ministerele să mențină 

un curs al acțiunilor în conformitate cu angajamentul internațional și comunicările naționale. Cu toate 

acestea, din cauza lipsei de angajamente financiare și de program ale diferitor ministere, rezultatele nu 
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au fost prea semnificative. În pofida existenței unei comisii de coordonare care să conducă aceste 

angajamente, lipsa coordonării între ministere împiedică adesea transpunerea vorbelor în acțiuni.  

Republica Moldova depune eforturi pentru a oferi administrațiilor raionale mai multe abilitări. Începând 

cu anul 2018, acestea vor avea mai multe abilitări financiare și administrative. Deși această descentralizare 

este benefică organelor administrației publice locale, capacitatea și autonomia financiară a 

administrațiilor raionale variază. Prin urmare, dacă capacitatea administrațiilor raionale în perioada 

intermediară nu se va mări, acestora le va fi dificil să gestioneze provocările de reglementare și de punere 

în aplicare în curs de desfășurare, indiferent de provocările futuriste, cum ar fi schimbările climatice.  

În cadrul acțiunilor sugerate pentru schimbările climatice, ministerele au sugerat, în general, inițiative de 

consolidare a sistemelor de răspuns, și nu depunerea unor eforturi de prevenire.  De exemplu, Ministerul 

Sănătății ia în considerare modul în care ar putea răspunde incidentelor ca urmare a temperaturilor mai 

înalte, având în vedere că multe persoane raportează sau suferă de deshidratare și alte boli conexe. Foarte 

puține acțiuni se planifică pentru a determina ce schimbare a comportamentului este necesară pentru a 

reduce frecvența deshidratării, punând cât mai puțin în pericol viața și munca, și cum va fi preluată 

comunicarea privind schimbarea comportamentului. 

RECOMANDĂRI: SPRE O MOLDOVĂ REZILIENTĂ 

Având în vedere provocările Moldovei privind stagnarea economică și sistemul de învățământ și sănătate 

care se confruntă cu dificultăți, țara are potențialul de a obține mari câștiguri dacă va începe să-și utilizeze 

în mod eficient resursele naturale și umane și să-și stabilească în mod corect prioritățile. Ca țară slab 

populată, Moldova trebuie să se inspire de la țările mici, cu indicatori socioeconomici înalți, ca modele 

pentru creșterea sa economică. Această creștere economică trebuie gestionată cu grijă față de natură și 

într-un mod care să garanteze că impactul schimbărilor climatice este minim pentru cele mai vulnerabile 

categorii de populație din Moldova, în special pentru copii și bătrâni. 

Recomandări pentru politicile de advocacy: 

• Oficiul Schimbarea Climei dispune de resurse umane și personal cu cunoștințe tehnice solide. Cu toate 

acestea, soluțiile practice trebuie să se bazeze pe situația din teren, cu informații tehnice privind 

schimbările climatice. Aceasta presupune că este nevoie de mai multă colaborare între Oficiul 

Schimbarea Climei și celelalte 38 de direcții și ministere abilitate să implementeze strategia națională de 

adaptare. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Mediului și Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei au roluri importante în reducerea riscurilor pentru copii. Pentru îmbunătățirea 

capacității de rezistență este importantă și participarea Ministerului Finanțelor, a Ministerului Afacerilor 

Interne și a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Roluri specifice pentru diminuarea riscurilor 

au și alte organe de stat, cum ar fi Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Casa 

Națională de Asigurări Sociale.  Iată de ce este necesar ca Oficiul Schimbarea Climei să aibă competențe 

mai mari de a solicita de la direcții rapoarte și planuri, astfel încât acestea să poată fi verificate din punct 

de vedere tehnic, iar progresele să poată fi monitorizate. 

• În prezent, implementarea planurilor strategice nu are loc în mod adecvat la nivel raional și nu numai. 

Se creează, astfel, un decalaj între promisiuni și rezultate. Trebuie să existe anumite sisteme pentru ca 

administrațiile raioanelor și ministerele să pregătească, să examineze și să prezinte planurile lor pentru 

RRD și ASC și să prezinte rapoarte cu privire la procesul de implementare. Acest lucru ar determina o 

responsabilitate mai mare față de atingerea obiectivelor stabilite în Strategia națională de adaptare la 
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schimbarea climei. Ministerul Mediului și Oficiul Schimbarea Climei ar putea fi însărcinate cu această 

coordonare și monitorizare a implementării prin intermediul unor Declarații/comunicări anuale la nivel 

de raion și minister privind reducerea riscurilor climatice. 

• Părțile interesate mai importante, care activează în domeniul schimbărilor climatice, sunt Banca 

Mondială, Climate Change Cluster, Oficiul Schimbarea Climei și mai multe organe guvernamentale. 

Indicatorii specifici copiilor pentru schimbarea climei nu sunt în mod adecvat clari, întrucât aceștia nu au 

fost definiți și conveniți de actorii nestatali. Prin urmare, programele aferente schimbărilor climatice 

sunt, în general, orientate către agricultură, mijloacele de existență și mediul înconjurător, cu un anumit 

accent asupra sănătății. Cu toate acestea, un acord asupra principalilor indicatori ar ajuta toate părțile 

interesate să monitorizeze riscurile pentru copii și să integreze adaptarea la schimbarea climei (ASC). Cu 

alte cuvinte, în ASC trebuie incluși în mod invariabil indicatori specifici copiilor pentru toate planurile de 

implementare și executare a principalelor programe. Pentru aceasta este nevoie ca indicatorii specifici 

copiilor să fie definiți și acceptați de toate părțile interesate. „Numărul copiilor cu un nivel mare de 

expunere la riscuri legate de sănătate în cazul creșterii temperaturii cu +1°C” sau „Numărul zilelor școlare 

pierdute din cauza condițiilor meteorologice extreme” ar putea fi câteva exemple. Un astfel de acord ar 

presupune mai multe șanse ca principalele părți interesate să abordeze indicatorii specifici copiilor în 

discuțiile lor cu Guvernul și mai multă atenție acordată acestor probleme. 

• Permiterea efectuării analizei indicatorilor inter-sectoriali. De exemplu, în timp ce indicatorii de nutriție 

referitori la dezvoltarea fizică și greutatea corporală precară pot fi furnizați de Ministerul Sănătății, 

informațiile referitoare la producția alimentară ar fi furnizate de Ministerul Agriculturii, iar Indicele 

prețurilor de consum și datele referitoare la inflație – de Ministerul Finanțelor. Este important ca 

producția agricolă, indicele prețurilor și inflația să fie corelate între ele, deoarece toate împreună au un 

impact asupra dezvoltării copiilor. Un alt exemplu ar fi corelarea datelor privind sănătatea copiilor 

(indicatori ai sănătății) cu datele despre vreme (informații meteorologice) pentru a ne ajuta să înțelegem 

caracteristicile pe parcursul a doi ani pentru Moldova și să creăm sisteme de sprijin adecvate. Astfel de 

indicatori inter-sectoriali ar fi utili la crearea unor mecanisme robuste de pregătire în cadrul gestionării 

globale a riscurilor. De exemplu, dacă există o legătură între precipitațiile neregulate și producția 

agricolă, care, la rândul ei, are legătură cu indicii prețurilor de consum, iar apoi cu variația nivelurilor de 

nutriție în rândul copiilor, atunci, de îndată ce au fost prognozate precipitații neregulate, pot fi activate 

sisteme de sprijin pentru a reduce malnutriția. 

• Vremea mai caldă poate determina oamenii, animalele și alte microorganisme să se îndrepte spre nord. 

Acest proces poate avea loc de-a lungul mai multor decenii, pe măsură ce sudul se poate transforma 

încet într-o zonă aridă. Migrația internă a persoanelor și a vectorilor trebuie monitorizată. O astfel de 

mișcare internă ar putea provoca stres social, iar din cauza mișcării vectorilor ar putea apărea riscuri 

pentru sănătate. Prin urmare, trebuie instituit un sistem integrat de monitorizare (supravegherea bolilor) 

pentru a evalua și a planifica în mod constant pentru nevoile emergente de sănătate și alte nevoi. De 

exemplu, regiunea din nord, care la momentul actual este deprivată de serviciile de sănătate, ar putea 

suferi de o lipsă severă de resurse, dacă nu se vor face planuri pe termen lung pentru a satisface nevoile 

persoanelor care pot migra cu timpul. 

• Colaborarea și parteneriatele, pe care Moldova le va stabili în următorii 10 ani, vor determina dacă țara 

este pe calea cea bună spre reziliență. Țările în curs de dezvoltare din regiunea tropicală, cu o creștere 

ridicată, s-au ciocnit și au depășit scenarii similare celor ce se așteaptă în Moldova în următoarele 

decenii. De exemplu, în India centrală sunt cultivați și crescuți struguri, această practică devenind o 

industrie înfloritoare în ultimele trei decenii, în pofida faptului că regiunea este aridă, iar temperaturile 
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sunt foarte ridicate (peste +40⁰C) în timpul verii. Agricultura de seră14 este un alt model de succes 

reprodus în multe țări din întreaga lume. Din moment ce clima se va schimba mai repede în deceniile 

viitoare, este nevoie urgent de tehnologii revoluționare și de implementarea programelor. Parteneriatul 

cu universități agricole de succes din alte țări ar contribui, de asemenea, la aducerea în țară a unor surse 

alternative de cunoștințe și competențe. De exemplu, Universitatea Agrară din Tamil Nadu 

(www.tnau.ac.in/) a obținut diverse progrese tehnologice în sectorul agricol în ariile aride, albiile râurilor 

și regiunile muntoase cu diferite tipuri de sol și a utilizat o varietate de mijloace de comunicare pentru a 

îmbunătăți agricultura într-o țară cu peste 60 de milioane de oameni. Adaptarea altor modele de afaceri 

pentru o creștere economică rapidă ar spori, de asemenea, producția și durabilitatea economică în țară. 

• Economia Moldovei trebuie îmbunătățită pentru a reduce vulnerabilitatea populației și pentru a permite 

investiții în soluții durabile. Principalii parteneri comerciali ai țării se află în vecinătatea sa. Având în 

vedere că generarea în masă a locurilor de muncă și excedentele comerciale externe vor fi importante 

pentru îmbunătățirea economiei naționale, Guvernul trebuie să se concentreze asupra: (a) elaborării 

unei politici „look-East”, prin care să profite de piețele economiilor emergente din est pentru exportul 

produselor sale, inclusiv a vinului; și (b) revizuirii pârghiilor sale administrative restrictive existente care 

nu permit intrarea banilor în țară și, prin urmare, împiedică prosperarea economiei. De exemplu, ar 

putea fi îmbunătățite procesele sale de obținere a vizei și abordarea față de turism, generând astfel 

venituri suplimentare de la turiștii care vin în țară. De reforme are nevoie și sectorul bancar, în condițiile 

în care mai multe bănci nu dispun de lichiditatea necesară pentru consolidarea economiei. 

Recomandări pentru intervențiile de program: 

• Mecanismul de coordonare interministerială pentru schimbarea climei nu a avut un caracter regulat în 
cadrul ședințelor, efectuării revizuirilor și furnizării de orientări politice. Acest mecanism are nevoie de 
consolidare, cu participarea tuturor ministerelor principale, care prestează în mod direct servicii copiilor, 
printre care se numără Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii, Protecției Sociale 
și Familiei. 

• Programele școlare privind mediul înconjurător și protecția mediului înconjurător (pentru diferite clase) 
trebuie revizuite din perspectiva schimbării climei. Accentul nu trebuie să fie pe „ce trebuie să facem ca 
să protejăm mediul înconjurător”, ci pe „de ce trebuie să protejăm mediul înconjurător”.  

• În toate gimnaziile și școlile profesionale trebuie formate „grupuri verzi”, care să fie conduse de copii, și 
acordată asistență pentru crearea unei rețele a acestor grupuri.  

• În condițiile în care în țară se așteaptă un declin agricol și rate înalte de șomaj, numărul copiilor care vor 
suferi de subnutriție poate crește, deoarece efectele schimbărilor climatice se vor resimți pe deplin în 
următoarele decenii. Este timpul să se planifice stabilirea unor sisteme de îngrijire a copiilor subnutriți 
și a celor cu greutate corporală redusă, astfel încât în situații de criză aceste sisteme să fie deja 
implementate. 

• Funcționarii raionali de nivel mediu și superior nu dispun de cunoștințele tehnice pentru pregătirea, 
planificarea și implementarea planurilor de abordare a riscurilor climatice, în general, și a riscurilor 
legate de copii într-un mediu sensibil la climă, în special. Moldova a început descentralizarea în 
continuare a puterilor. Puterea trebuie să corespundă unor cunoștințe și abilități adecvate. De 
asemenea, descentralizarea creează posibilități de testare și implementare a programelor prin 
parteneriate puternic angajate la nivel raional. Consolidarea capacităților, cu susținere implicată în teren 
în raioanele sensibile, ar fi benefică pentru copiii din aceste localități.  

                                                           
14 http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf  

http://www.tnau.ac.in/
http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf
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• Sistemele de supraveghere a bolilor trebuie consolidate în cadrul Ministerului Sănătății, iar ultimul 
trebuie să colaboreze cu Biroul de Statistică pentru a include în analiza sa datele despre starea nutriției 
la copii și datele despre starea vremii. 

 

Argumentarea 
Schimbările climatice se produc chiar acum. Nu este o provocare pentru viitorul îndepărtat – efectele lor 

sunt deja resimțite de către cele mai vulnerabile persoane din întreaga lume. Anual, peste 400.000 de 

decese, majoritatea în rândul persoanelor sărace și vulnerabile, sunt cauzate de schimbările climatice. 

Acest număr va crește pe măsură ce impacturile se intensifică, iar cei mai afectați vor fi săracii. Schimbările 

climatice și sărăcia sunt legate în mod inextricabil. Dacă nu vor fi abordate, schimbările climatice amenință 

să submineze progresele înregistrate în reducerea sărăciei și riscă să impună o treime din populația lumii 

la o sărăcie extremă până în 2050.  

Fenomenele meteorologice extreme și pericolele conexe schimbărilor climatice – de la inundații și 

cicloane la secete și canicule – cresc în frecvență și intensitate. Acest lucru rezultă nu doar în pierderi și 

impacturi tot mai mari asupra economiei, ci și în obstacole de lungă durată în calea dezvoltării. 

Fenomenele extreme conexe schimbărilor climatice catalizează, de foarte multe ori, răspândirea bolilor și 

malnutriția pe scară largă. 

Schimbările climatice, prin natura lor, sunt o problemă de echitate, atât în cadrul generației actuale, cât 

și între generații. Copiii sunt cei mai puțin responsabili de schimbările climatice, însă vor fi lăsați să suporte 

efectele impactului lor. Un viitor, în care schimbările climatice au un impact tot mai mare, pune în pericol 

dezvoltarea durabilă și drepturile omului. Toate aspectele vieții cotidiene a unui copil – reglementate de 

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) – sunt afectate de riscul provocat de schimbările 

climatice, printre care dreptul copiilor la viață, apă potabilă, canalizare, hrană, sănătate, educație și 

protecție. În țările în curs de dezvoltare, se preconizează că schimbările climatice vor exacerba primele 5 

cauze ale decesului15 în rândul copiilor sub 5 ani. Dezastrele cauzate de schimbările climatice anulează 

progresele de dezvoltare și deviază resursele limitate de la bunăstarea copiilor. Riscurile climatice 

accentuează vulnerabilitățile existente și inegalitățile fetelor, băieților, femeilor și bărbaților, iar cel mai 

mult afectează regiunile și grupurile dezavantajate de populație. Ele alimentează un ciclu vicios al sărăciei, 

care împiedică copiii să-și atingă drepturile, iar familiile și comunitățile – să-și realizeze potențialul de 

dezvoltare.   

Pe de altă parte, adaptarea la climă ne ajută să direcționăm activitățile spre locul în care cel mai mult este 

nevoie de ele, crește nivelul de rezistență a comunităților și îi ajută pe cei vulnerabili, prin protejarea și 

îmbunătățirea mijloacelor lor de existență, să aibă o situație mai bună, să fie mai sănătoși și să se bucure 

de siguranța alimentară. Adaptarea la climă pune la dispoziție resurse prin reducerea necesității și a 

dependenței de asistență și recuperare. Iată de ce, dezvoltarea obișnuită nu mai este acceptabilă dacă 

dorim să realizăm ODD-urile.  

Dintre toate sectoarele economice, agricultura este cea mai sensibilă la climă, iar fără un plan clar de 

aliniere a politicilor agricole la schimbările climatice, mijloacele de existență ale populațiilor rurale sunt 

                                                           
15 Bolile respiratorii acute, diareea, malaria, malnutriția și decesele neonatale 
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expuse riscului.16 În studiul Băncii Mondiale (2013) se denotă că în majoritatea țărilor de tipul Moldovei 

riscurile aferente schimbărilor climatice reprezintă o problemă imediată și fundamentală, deoarece 

existența majorității populației rurale depinde – fie direct sau indirect – de agricultură. În Moldova, 

agricultura rămâne unul din principalele sectoare economice, ponderea sa în PIB fiind de 12% în anul 

201017, iar aproape 28% din populația activă a țării este ocupată în acest sector.18 Este un sector cu o 

productivitate scăzută și totodată foarte dependent de factorii naturali. Sectorul încă își revine din urma 

secetei din anul 2015. Potrivit raportului Băncii Mondiale, în anii următori, impactul schimbărilor climatice 

în Moldova va deveni mai sever. Creșterile de temperatură se estimează a fi mai mari, iar precipitațiile vor 

deveni mai rare în perioada crucială de vară, a cărei durate va fi în creștere. Fermierii au confirmat că 

acest lucru le afectează deja activitățile și recoltele.  Fermierii din Moldova nu s-au adaptat în mod 

corespunzător la clima actuală. Acest efect este uneori numit „deficit de adaptare”, fiind foarte comun în 

Moldova. 

Evaluările riscurilor climatice se referă în primul rând la efectele geologice ale impacturilor climatice, cum 
ar fi creșterea temperaturilor, inundațiile, creșterea nivelului mării și variațiile precipitațiilor. Ocazional, 
în cadrul studiilor se analizează impactul riscurilor climatice asupra unor domenii specifice ale dezvoltării 
umane și creșterii economice, cum ar fi agricultura, sănătatea umană, biodiversitatea. Foarte rare sunt 
studiile științifice în care autorii iau în considerare impactul pe care aceste riscuri îl vor avea asupra 
anumitor grupuri de persoane, ocupații sau surse de venit până la cele mai joase niveluri, la nivel raional 
– de exemplu. 
 
În plus, modelele schimbărilor climatice nu recunosc frontiere administrative. Întrucât modelarea este 

bazată pe hărți geofizice, administratorilor le-a fost greu să le interpreteze pentru utilizare proprie. Deși 

copiii sunt foarte expuși la variațiile climatice și la riscurile de dezastru, din moment ce interpretarea 

datelor geofizice adesea nu este adaptată pentru a fi utilizate de structurile de stat, evaluările riscurilor 

climatice nu cuantifică nivelurile de risc și expunerea copiilor la riscurile și vulnerabilitățile specifice 

cauzate de climă care rezultă din acestea. Înțelegerea nivelului de risc și de expunere a copiilor este 

importantă pentru guvernare și planificare, în vederea reducerii riscurilor pentru copii și inițierii de măsuri 

de prevenire și atenuare. Prin urmare, în prezentul raport de evaluare am pus accentul pe informații 

științifice, convertite într-un limbaj accesibil, astfel încât factorii de decizie să perceapă riscurile în mod 

adecvat și să întreprindă acțiunile corespunzătoare. 

Aplicarea unei abordări centrate pe copil față de adaptarea la schimbările climatice înseamnă: 

• concentrarea asupra riscurilor specifice cu care se confruntă copiii în condițiile unei clime în schimbare; 

• asigurarea faptului că nevoile și capacitățile copiilor sunt importante în procesul de planificare și 
implementare a adaptării; și 

• creșterea vocii și reprezentării copiilor în procesul de luare a deciziilor privind adaptarea. 
 

Copiii, totuși, nu formează un grup omogen. Nevoile și capacitățile lor diferă în funcție de vârstă, sex, 

geografie și statut socio-economic. Prin adaptarea la schimbările climatice, centrată pe copil, se asigură 

că toți copiii pot participa în mod semnificativ la procesul de adaptare și că nici unul nu este lăsat în urmă. 

                                                           
16 Reducerea vulnerabilităţii sectorului agrar din Moldova faţă de schimbările climatice, Banca Mondială, 2013 
17 Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, 
Chișinău, noiembrie 2012, p. 15. Potrivit Băncii Mondiale, contribuția agriculturii în anul 2016 la PIB-ul Moldovei a fost de 
14,3%. A se vedea: http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS 
18 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5147 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&amp;amp;idc=168&amp;amp;id=5147
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Evaluarea cantitativă și spațială a riscurilor ne ajută să înțelegem mai bine și să operaționalizăm adaptarea 

la schimbările climatice, fiind, astfel, un instrument esențial pentru planificarea în care se ține cont de 

riscuri și, în cele din urmă, pentru programarea dezvoltării în care se ține cont de riscuri.  

 

 

Metodologia 
Evaluarea vulnerabilității copiilor la condițiile climatice este un raport în care se ia în considerare 

cercetările științifice, care au fost efectuate pentru a analiza schimbările climatice, deprivările și 

vulnerabilitățile socio-economice, și în care sunt utilizate contribuțiile calitative pentru a permite 

administratorilor și factorilor de decizie să ia concluzii în favoarea copiilor, pe care, în mod contrar, autorii 

studiilor științifice ar putea să nu le ia în considerare. Astfel, întregul exercițiu are ca scop simplificarea 

cunoștințelor științifice pentru ca factorii de decizie să poată stabili riscurile la care sunt expuși copiii din 

Moldova. Prin urmare, formularea concluziilor din prezentul raport a depins foarte mult de cercetările 

efectuate atât de Guvern, cât și de alte organe. Fiecare secțiune conține puncte importante din mai multe 

rapoarte științifice, astfel încât această evaluare să fie un compendiu de informații, iar datele sunt 

prezentate în formă vizuală, utilizând hărți și instrumente analitice disponibile tuturor, adesea gratis. 

Prin urmare, atât punctele forte, cât și limitările prezentului raport sunt legate de dependența sa de 

informațiile care au fost deja colectate de diferite agenții naționale și comunitatea științifică. 

La pregătirea prezentului raport au fost utilizate următoarele metode: 

• Cercetarea documentară detaliată a documentelor disponibile despre schimbările climatice (atât 
tendințele, cât și proiecțiile) referitoare la Moldova și examinarea rapoartelor privind 
vulnerabilitățile socio-economice ale țării;  

• Analiza datelor: a inclus examinarea datelor secundare, în primul rând a datelor de la Biroul 
Național de Statistică, Direcția Meteorologie și alte direcții pentru a înțelege tendințele și 
situațiile. MS Excel și IBM Watson Data Analytics19 au fost folosite pentru analiza datelor și 
obținerea de informații. Vulnerabilitățile demografice, sociale și economice au fost măsurate 
utilizând seturile de date disponibile pentru perioada 2014-2016, în funcție de disponibilitate, de 
la Biroul Național de Statistică20 și de la alte ministere naționale, completate cu informații 
interpretative din mai multe documente naționale și studii de cercetare. Pentru vizualizare au fost 
folosite și datele de la ultimul Indice de deprivare a ariilor mici (IDAM), 21 desfășurat în anul 201422. 
IDAM se calculează în baza a opt domenii principale: demografia, activitatea economică (alcătuită 
din sectorul economic, agricol și financiar), protecția socială, educația (alcătuită din sub-sectorul 
școlar și preșcolar), sănătatea, aprovizionarea cu apă și canalizare, infrastructura totală (alcătuită 
din sub-sectorul drumurilor/rutieră, comunicații și energie). Indicii complecși acoperă 843 de 
comunități rurale din întreaga țară, dezagregați la nivel de raion, pentru a măsura nivelul de acces 
la servicii și indicii de deprivare socio-economică. În ceea ce privește datele privind nutriția, un set 

                                                           
19 IBM Watson Data Analytics este un instrument online al IBM, o tehnologie majoră, care prezintă relații, corelații 
și oferă analize predictive folosind abilități cognitive. Pentru mai multe detalii: https://www.ibm.com/watson-
analytics 
20 Site-ul web al Biroului Naţional de Statistică http://www.statistica.md  
21 Datele privind nivelul de dezvoltare al localităților rurale, Indicele de deprivare a ariilor mici (IDAM) 2014, sunt 
disponibile la http://www.mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati  
22 Un efort similar a avut loc în anul 2010 

http://www.statistica.md/
http://www.mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
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separat de indicatori a fost utilizat pentru a crea un indice complex pe baza datelor din Anuarul 
Statistic al Ministerului Sănătății23 pentru perioada 2014-2015; 

• Discuții de grup, vizite în teren și discuții cu părțile interesate: Au fost organizate discuții de grup 
și peste 20 de discuții individuale cu părțile interesate relevante din toată Moldova, la nivel 
național și raional, pentru a obține informații despre evaluările calitative și pentru a formula 
recomandări. Un atelier de validare, pentru formularea recomandărilor, a avut loc adăugător la 
discuțiile cu părțile interesate;  

Vizualizarea: În total, peste 80 de indicatori au fost utilizați pentru vizualizarea informațiilor utilizând 

platforma DevInfo 6.0, iar pentru a ajuta desfășurarea acestui proces au fost folosite studii și rapoarte 

științifice. Pentru a genera o clasificare a fost folosit instrumentul de clasificare și instrumentul de indexare 

care fac parte din DevInfo 6.0 și care sunt utilizate de UNICEF India pentru a evalua nivelurile 

vulnerabilităților și ale riscurilor într-un context multisectorial. Toate sectoarele au primit un coeficient 

egal, deși unele părți interesate ar putea dori ca unele sectoare sau indicatori să aibă coeficienți mai mari. 

Software-ul Watson Analytics24 este utilizat pentru analiza predictivă inter-sectorială. Discuții de grup și 

peste 20 de interviuri cu principalii informatori au avut loc cu părțile interesate din toată Moldova, la nivel 

național și raional, pentru a obține informații despre evaluările calitative și pentru a formula recomandări. 

Pe lângă discuțiile cu părțile interesate, a avut loc un atelier de validare pentru formularea 

recomandărilor. 

Partea A: 1.1: Analiza tendințelor schimbărilor climatice: În această secțiune, în care sunt analizate 

tendințele, am utilizat pe larg constatările din Raportul de proiect JRC-PESETA II al Uniunii Europene, 

Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova și concluziile Liliei Țăranu din 

lucrarea O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 

datele și referințele din multe alte documente de cercetare. Trebuie remarcat că toate aceste documente 

depind în totalitate de datele cronologice disponibile de la stațiile meteorologice de la Briceni, Cahul și 

Chișinău.  

Partea A: 1.2: Proiecțiile schimbărilor climatice: Pentru ca această secțiune să fie accesibilă utilizatorilor 

non-tehnici, au fost abordate aspecte minime, și anume proiecțiile temperaturii și ale precipitațiilor. 

Această secțiune depinde, de asemenea, de documentele deja menționate și de previziunile făcute cu 

ajutorul diferitor căi reprezentative de concentrare (RCP) oferite de site-ul web Schimbarea climei al 

Republicii Moldova25. În cazul studiilor mai vechi, în care se utilizează Raportul special privind scenariile 

de emisie (SRES: Metoda anterioară a IPCC de măsurare a scenariilor de emisie), acestea sunt menționate 

în mod corespunzător. În aceste documente, mai ales în Strategia națională de adaptare la schimbarea 

climei a Republicii Moldova, se iau în considerare scenariile A2, A1B și B1. Pentru interpretarea datelor au 

fost folosite comunicările naționale elaborate în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite 

cu privire la schimbarea climei, lucrarea Liliei Țăranu și lucrările altor autori. Cu toate acestea, deoarece 

proiecțiile mai noi utilizează predicții bazate pe RCP, acestea sunt de asemenea utilizate, RCP 8.5, 4.5 și 

2.6 fiind puncte de referință. Ca instrument de vizualizare, la transformarea hărților bazate pe RCP în hărți 

administrative, a fost folosit DevInfo 6.0. În acest proces pot exista erori foarte mici legate de exactitatea 

cu care unele scenarii pot fi interpretate pentru anumite raioane, deoarece scopul exercițiului nu este de 

                                                           
23 Link pentru descărcare http://www.ms.gov.md/?q=date-statistice-anul-2015#overlay-context=  
24 IBM Watson Data Analytics este un instrument online al IBM, o tehnologie majoră, care prezintă relații, corelații 
și oferă analize predictive folosind abilități cognitive (https://www.ibm.com/watson-analytics) 
25 Link de referință http://www.clima.md/public/files/ProiectiiClima/en/ClimateMaps.html 

http://www.ms.gov.md/?q=date-statistice-anul-2015#overlay-context
https://www.ibm.com/watson-analytics
http://www.clima.md/public/files/ProiectiiClima/en/ClimateMaps.html
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a oferi administratorilor hărți corecte din punct de vedere științific, ci de a oferi un instrument util, care 

să ajute la interpretarea schimbărilor climatice în orice context administrativ. De exemplu, dacă anumite 

regiuni ale unui raion sunt vulnerabile la cantități mai mari de precipitații, cu peste 550 mm de precipitații 

în cadrul unui anumit scenariu RCP, în timp ce cantitatea de precipitații în alte regiuni este sub 550 mm, 

clasificarea precipitațiilor depinde de suprafața totală acoperită și de proximitatea față de alte raioane 

adiacente. 

Recunoaștem faptul că plasarea pe hărțile administrative a modelelor de scenarii privind schimbările 

climatice pentru diferite perioade de timp prezintă pericol de imprecizie, spre deosebire de hărțile fizice, 

care sunt create pe baza unor astfel de modele pentru teritoriul geografic ca un tot întreg și care nu se 

bazează pe granițe administrative. Cu toate acestea, amplasarea acestor informații pe o hartă 

administrativă oferă administratorilor, factorilor de decizie, persoanelor care elaborează politici și celor 

care implementează programe posibilitatea atât de a vedea, din perspectivă administrativă, conexiunile 

dintre schimbările climatice și vulnerabilitatea și expunerea populației, cât și de a permite o mai bună 

planificare și implementare. Acest punct de vedere este esențial pentru programele de dezvoltare, mai 

ales atunci când se ia în considerare expunerea geografică la schimbările climatice. 

Partea B: Schimbările climatice și vulnerabilitățile socio-economice în Moldova și Partea C: Copii care 

cresc într-o Moldovă vulnerabilă din punct de vedere climatic: Datele pentru cartografierea indicatorilor 

demografici și sociali sunt luate din Indicele de deprivare a ariilor mici (IDAM), un studiu realizat de 

Ministerul Economiei, în care au fost acoperiți 60 de indicatori majori grupați în 8 domenii majore și 8 sub-

secțiuni până la nivel de sat – acoperind 843 sate și orașe (lista indicatorilor este prezentată în Anexa 5). 

Datele au fost agregate la nivel de raion, făcând o medie a datelor în baza numărului de unități rurale 

analizate în fiecare raion. În cadrul IDAM a fost creată și o clasificare indexată în cadrul fiecăreia dintre 

aceste secțiuni. Pentru EVCCC, aceste date au fost folosite pentru a obține o clasificare egală a 

coeficienților în cadrul sistemului DevInfo, utilizând un instrument de cartografiere a vulnerabilității la mai 

multe riscuri (o aplicație suplimentară folosită de către Oficiul de țară UNICEF India pentru evaluarea 

riscurilor și utilizată cu succes în două mari state indiene).  

Dacă ne referim la date, atunci ele sunt oferite adesea pentru o singură perioadă. Acestea oferă, totuși, o 

gamă largă de informații pentru diferite sectoare și o bună prezentare orientativă a situației în care se află 

fiecare raion într-un anumit interval de timp și context. Datele sectoriale utilizate, cum ar fi indicatorii 

privind educația, sănătatea, apa și canalizarea, și economia, depind în mare măsură de datele disponibile 

de la Biroul Național de Statistică. Datele pentru secțiunea nutriție au fost luate din Anuarul statistic al 

sistemului de sănătate din Moldova (2015). Datele și informațiile suplimentare din mai multe resurse (cum 

ar fi Biroul Național de Statistică) privind indicatorii demografici, socio-economici, indicatorii de sănătate 

și educație au fost, de asemenea, folosite pe parcursul evaluării și în cadrul sistemului DevInfo pentru 

vizualizare interpretativă, inclusiv pentru structurarea datelor sectoriale. Vulnerabilitatea multi-sectorială 

este determinată din media compusă a clasificărilor celor nouă sectoare principale analizate: demografia, 

economia (care cuprinde sub-sectorul economic, agricol și financiar), societatea, educația (care cuprinde 

sub-sectorul școlar și preșcolar), serviciile de sănătate, nutriția, apa și canalizarea și întreaga infrastructură 

(care cuprinde sub-sectorul rutier și al transporturilor, comunicațiilor și energetic).  

În baza de date DevInfo 6.0 au fost utilizate date pentru 207 indicatori cu 364 de sub-grupuri. Indicatorii, 

unitățile și sub-grupurile introduse sunt enumerate în anexa 6.  Rapoartele de la Banca Mondială și alți 

autori principali, cum ar fi Jonathan Cowie și lucrarea sa Climate Change: Biological and Human Aspects 
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[Schimbările climatice: aspecte biologice și umane], sunt recunoscute în mod corespunzător în cadrul 

interpretativ și calitativ al prezentului document. Pentru a înțelege implicațiile inter-sectoriale și punctele 

forte predictive ale unui sector față de altul, a fost utilizat și IBM Watson Analytics pentru a măsura care 

sectoare au o corelație mai mare cu nivelul de vulnerabilitate al sectoarelor aparent fragmentare. În acest 

scop, datele referitoare la diferiți indicatori la nivel de raion au fost încărcate în IBM Watson Analytics, 

urmate de examinări pentru a verifica implicațiile inter-sectoriale. 

Seriile de date: intervalul de timp utilizat în studiu: 

În partea A, unde sunt analizate tendințele și proiecțiile privind schimbările climatice, datele utilizate 

acoperă perioada cuprinsă între începutul anilor 1900 și începutul anului 2010, având în vedere că acest 

interval este perioada de referință pentru majoritatea documentelor sursă. Aceleași date au fost 

proiectate pentru vizualizare în DevInfo. În DevInfo au fost utilizate 43 de surse diferite de date din 213 

serii de timp diferite. De exemplu, în cazul temperaturii aerului s-au luat datele pentru fiecare lună din 

perioada 2000-2015, în cazul mortalității infantile s-a luat o perioadă de 15 ani (2001-2015), iar în cazul 

cuprinderii școlare – perioada 2011-2015. Cel mai mic nivel pentru care au fost luate date pentru sectorul 

social (sănătate, educație, apă și canalizare, nutriție și alte date conexe) a fost nivelul raional. Cu toate 

acestea, în contextul raportului, în scopuri estetice, au fost vizualizate doar cele mai recente date, cu 

excepția unor indicații contrare. De asemenea, proiecțiile climatice sunt oferite în general pentru fiecare 

30 de ani (2020, 2050 și 2080).  

În părțile B și C, datele sectoriale sunt utilizate în mod diferit. În cazul analizei tendințelor (de ex. elevii din 

școală, copiii aflați în contact cu legea), au fost luate date pentru o perioadă de cel puțin 5 ani – din nou 

pentru a verifica în mare parte dacă pot fi făcute unele observații la capitolul devieri. Pentru vizualizare și 

puncte de referință, totuși, sunt utilizate doar cele mai recente date disponibile, pentru a ne asigura că la 

coroborare datele se potrivesc între ele. Deoarece majoritatea datelor au fost luate de la Biroul Național 

de Statistică, am utilizat variațiile anuale drept puncte de referință, concomitent cu utilizarea celor mai 

recente date disponibile la începutul anului 2017, având în vedere că scopul prezentului studiu nu este de 

a analiza în profunzime fiecare sector (care este subiect de interes pentru experți și studii științifice 

separate), ci de a menționa în mod cuprinzător la ce etapă ne aflăm astăzi în ceea ce privește schimbările 

climatice proiectate. 

Datele IDAM 2014 au fost utilizare drept punct de referință, deoarece sunt mai recente și mai 

cuprinzătoare (60 de indicatori), și includ vulnerabilitatea mediului până la nivel de localitate rurală.  

Analiza expunerii utilizează o serie de analize cauzale în care nivelul de risc este luat în funcție de 

fenomenele meteorologice extreme, după cum este interpretat în proiecțiile schimbărilor climatice față 

de copii, care sunt vulnerabili la efectele directe și indirecte ale fenomenului. Cu alte cuvinte, în această 

analiză se ia în considerare impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra copiilor în mai multe 

sectoare. De exemplu, este explicat modul în care schimbările climatice pot afecta în mod direct 

agricultura de familie și, ca urmare, serviciile conexe – fapt care presupune că dreptul copiilor la educație 

nu este îndeplinit din cauza accesului scăzut la serviciile de educație.  

În perioada 27 februarie – 8 martie 2017 au avut loc discuții de grup și individuale cu oficiali de stat, la 

nivel național și raional, cu oficiali ai ONU și reprezentanți ai elevilor/studenților, iar informațiilor pe care 

aceștia le-au oferit au contribuit la o evaluare de calitate, la formularea de recomandări și la aflarea multor 

lucruri în urma întregului exercițiu.  
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În concluzie, studiul se bazează pe un model de interpretare socială a datelor științifice, folosind 

instrumente interpretative, vizualizare și opinii ale experților. Acest lucru a exclus în mare parte jargonul 

științific din acest raport (care este atât punct forte, cât și o limitare a acestui raport) și a permis măsurarea 

implicațiilor sectoriale ale schimbărilor climatice asupra copiilor. 
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Partea A: Tendințele și proiecțiile schimbărilor climatice în Republica 

Moldova 
În Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova (SNASC) a fost recunoscut 

faptul că viitorul cetățenilor din Moldova, până la sfârșitul secolului XXI-lea, va fi puternic afectat de 

scenariile care rezultă din diferite niveluri de emisii. Caracteristicile vremii în rapidă schimbare, care a 

început să afecteze productivitatea și economia (în unele cazuri și sănătatea), are loc din cauza 

schimbărilor climatice. Eforturile locale și naționale de diminuare a impactului schimbărilor climatice au 

fost mici, dar totuși semnificative.  

De-a lungul timpului, Moldova a fost caracterizată de instabilitate politică și schimbări de politici 

determinate de schimbările din partidul de guvernământ. Deciziile de natură politică și de dezvoltare 

afectează viitorul copiilor și clima ca atare. Prin urmare, dacă dorim să înțelegem vulnerabilitatea și 

expunerea copiilor la schimbările climatice, este imperativ să înțelegem corect tendințele și proiecțiile 

schimbărilor climatice în Moldova, iar apoi să vedem cum copiii continuă să fie expuși riscurilor provocate 

de schimbările climatice în contextul socio-politic și economic al țării. 

1.1: Analiza tendințelor schimbărilor climatice 
Din cauză că durata verilor și a iernilor se modifică ca urmare a schimbărilor climatice, productivitatea 

Moldovei, care este dependentă de agricultură, are de suferit. Majoritatea cetățenilor cred că în țară s-a 

înregistrat o creștere a numărului de zile mai calde și scurtarea iernii în ultimele patru decenii și că această 

schimbare devine tot mai rapidă. Este reală această percepție a schimbărilor climatice? Dacă da, cum vor 

evolua acestea în următoarele decenii și cum vor influența productivitatea și bunăstarea populației? 

Datele și proiecțiile științifice pot să ne ajute să înțelegem tendințele și să ne sugereze care regiuni ale 

Moldovei ar putea fi extrem de vulnerabile și măsura în care acestea sunt expuse schimbărilor climatice.  

Iată de ce este important ca factorii de decizie să aibă acces la informațiile științifice despre raioanele care 

pot să fie afectate foarte mult. Doar astfel ei vor putea iniția măsuri de protecție și adaptare pentru a 

proteja interesele membrilor vulnerabili ai societății, în special copiii. 

1.1.1 Temperatura și precipitațiile 
Temperatura și precipitațiile sunt aspecte principale ale climei. Variațiile extreme și intense ale acestor 

două variabile au un impact mare asupra vieții în ansamblu, afectând economia, agricultura, consumul de 

energie, mijloacele de existență, sănătatea și bunăstarea generală. În proiectul PESETA II26, care este 

susținut de Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene (JRC) și în care este abordat impactul 

schimbărilor climatice asupra Europei, se estimează că în unele regiuni ale Europei temperatura va crește 

cu până la +3,1⁰C până la sfârșitul secolului al XXI-lea, comparativ cu perioada 1961-1990, iar în nordul 

Europei vor avea loc cele mai mari schimbări. Cu toate acestea, impactul precipitațiilor în sudul și estul 

Europei vor determina o climă mai uscată și mai caldă, care va avea un impact negativ semnificativ asupra 

vieții umane. Tot în aceeași perioadă, numărul de zile mai calde (peste 90% din temperatura maximă 

zilnică) a crescut, în timp ce numărul de nopți mai reci (nopți sub cea de-a 10-a percentilă din temperatura 

                                                           
26 Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene a sprijinit un al doilea proiect de proiecție a impactului 

economic al schimbărilor climatice în sectoare ale Uniunii Europene, în baza analizei ascendente, 2014. În raport, 

cunoscut ca Raportul de proiect JRC PESETA II, sunt analizate diferite scenarii de emisii și este proiectat impactul 

posibil al schimbărilor climatice asupra oamenilor și economiilor din Europa. (Raportul Peseta I din 2011 este 

disponibil la ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf  

ftp://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf
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minimă zilnică) tinde să scadă.27 Pe harta de mai jos se arată creșterea numărului de zile calde și scăderea 

nopților reci.28  

 

(Harta 1. Sursa: Raportul JRC PESETA II, 2014, p. 26) 

Din anul 1886 pentru Moldova sunt disponibile înregistrări ale temperaturii și precipitațiilor. Acestea arată 

o creștere evidentă a valorilor medii anuale ale temperaturii cu aproximativ +1⁰C în perioada 1886 și 2010. 

În aceeași perioadă, precipitațiile au crescut cu 66 mm. 21 de Modele climatice globale (MCG) și Modele 

climatice regionale (MCR)29 sugerează o creștere a temperaturii cu fiecare deceniu care trece, cu 

modificări sesizabile în Europa și în emisfera de nord. O schimbare maximă a temperaturii se va înregistra 

în timpul nopților de iarnă. MCG și MCR prevăd, de asemenea, schimbări neregulate ale vremii cu treceri 

la fenomene meteorologice extreme, care ar avea un impact direct asupra vieții, proprietății, producției 

și oferirii de alimente, precum și asupra mijloacelor de existență.  

1.1.2 Tendințele temperaturii 
Modificările temperaturii sunt un aspect important al schimbărilor climatice, cu efecte asupra sănătății și 

agriculturii, care, la rândul lor, au un impact semnificativ asupra celor mai vulnerabile categorii de 

populație. În Raportul JRC PESETA II este prezisă o dublare a mortalității în Europa din cauza căldurilor, iar 

                                                           
27 Raportul JRC PESETA II, p. 26 
28 ȚĂRANU Lilia, O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 
Chișinău, 2014, p. 27 
29 Modelul climatic global este cunoscut și sub denumirea de Model general de circulație. Pentru a înţelege 
diferenţele și limitările diferitor modele, a se vedea https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-
chapter8.pdf. Pentru a înțelege mai bine MCG, a se vedea: http://www.ipcc-
data.org/guidelines/pages/gcm_guide.html, iar pentru MCR, a se vedea: 
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/380.htm. Proiecțiile Oficiului Schimbarea Climei al Republicii Moldova 
privind schimbările climatice se bazează pe un grup din mai multe modele. 

https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter8.pdf
https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter8.pdf
http://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/gcm_guide.html
http://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/gcm_guide.html
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/380.htm
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dacă temperatura va crește cu +3⁰C, numărul anual de decese va depăși 100.000 până în anii 2080.30 Dacă 

temperatura va crește cu +2⁰C, numărul de decese va fi sub 80.000.  La fel, este sugerat că PIB-ul Europei 

va scădea între 0,7 și 1,1%, în funcție de modul în care nivelul de emisii va fi gestionat în deceniile viitoare. 

Se estimează că în fiecare regiune specifică, mortalitatea va crește cu 1-4% pentru fiecare creștere a 

temperaturii cu +1⁰C. Sectorul de sănătate din Moldova se află deja sub presiune. Deoarece nu există un 

studiu pentru Moldova ca atare, bine-cunoscutul studiu Rhode Island31 poate oferi unele indicații despre 

direcțiile în care ne putem îndrepta. În studiul Rhode Island s-a încercat, în baza unei anumite creșteri sau 

descreșteri a temperaturii, să se determine creșterea procentuală a numărului de persoane care solicită 

asistență medicală de urgență. Prin corelarea celor două situații, a fost posibilă identificarea și planificarea 

unor acțiuni pentru zilele extrem de calde în vederea îmbunătățirii prestării serviciilor medicale și sporirii 

capacității instituționale în cazul unui număr mai mare de pacienți. Având în vedere presiunile din sectorul 

de sănătate din Moldova, acest studiu este, prin urmare, foarte important. În studiul Rhode Island a fost 

constatat că o creștere de la +18⁰C la +24⁰C a determinat o creștere de 3,3% a numărului de persoane 

care solicită asistență medicală de urgență, iar o creștere de la +24⁰C la +29⁰C a determinat ca această 

cifră să crească cu 23,9%. Astfel, dacă în ultimul deceniu al acestui secol cantitatea de emisii se va menține 

la nivelul actual sau va deveni mai mare (în limbajul științific este vorba de scenariul RCP 8.5)32, atunci se 

prezice o intensificare cu 24% a afecțiunilor cauzate de căldură, cu o creștere totală a numărului de decese 

de aproximativ 1,6% între lunile aprilie și octombrie. Prin urmare, dacă în Moldova vor avea loc 

circumstanțe similare – cu creșteri ale temperaturii, atunci numărul de persoane, care vor solicita 

asistență medicală de urgență, va crește. Într-un studiu realizat de Olivier Deschênes33 și alții de la 

Universitatea din California și MIT se sugerează că, în cel mai bun scenariu, dacă eforturile tehnologice și 

umane se vor intensifica drastic pentru a reduce nivelul emisiilor (IPCC, scenariul SRES A1F134), 

mortalitatea infantilă feminină (sub vârsta de un an) ar crește, până la sfârșitul acestui secol, cu 5,5%, iar 

mortalitatea infantilă masculină – cu 7,8%.  Mortalitatea în rândul fetelor cu vârsta cuprinsă între 1-14 ani 

ar crește cu 7,9%, iar în rândul băieților – cu 6,5% față de nivelurile actuale.35 Fiecare grad Celsius în plus 

în procesul de încălzire globală va determina o creștere cu 12% a numărului de fulgere, ceea ce va duce la 

o creștere de 50% a frecvenței acestor fenomene până în 2100. Astfel, numărul de decese din cauza 

fulgerelor va crește.36  

Gazele cu efect de seră, comportamentul uman și caracteristicile vremii influențează temperatura globală. 

În perioada 1960-2011, numărul de zile calde a crescut între 4 și 10 zile pe deceniu în Europa, numărul de 

                                                           
30 Raportul JRC PESETA II, p. 19  
31 Deoarece instituţiile medicale trebuie să înţeleagă clar care sunt riscurile pentru sănătate cauzate de căldurile 
excesive, atât pentru moment, cât și pentru proiecțiile viitoare, Departamentul de Epidemiologie al Universității 
Brown de Sănătate Publică, Rhode Island, și Departamentul de Sănătate din Rhode Island au efectuat un studiu 
pentru a cuantifica relația dintre temperatura maximă, vizitele la departamentul de urgență și mortalitatea din 
Rhode Island. Autorii studiului au urmărit, de asemenea, să estimeze mortalitatea în exces și stresul asupra 
sănătății cu care sistemele de sănătate ar putea să se confrunte din cauza temperaturilor mai ridicate până la 
începutul secolului următor. 
32 Pentru mai multe informații despre RCP (Căi reprezentative de concentrare), a se vedea https://www.sei-
international.org/mediamanager/documents/A-guide-to-RCPs.pdf  
33 A se vedea http://web.mit.edu/globalchange/www/MITJPSPGC_Rpt153.pdf p. 23 
34 Pentru a înţelege mai bine scenariile de emisie, după cum sunt prezentate de Grupul interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC), a se vedea https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/emissions_scenarios.pdf . 
35 https://www.oecd.org/eco/greeneco/40220975.pdf A se vedea: p. 25 și tabelul 3 de la p. 56. 
36 Pentru mai multe informații: http://science.sciencemag.org/content/346/6211/851  

https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/A-guide-to-RCPs.pdf
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/A-guide-to-RCPs.pdf
http://web.mit.edu/globalchange/www/MITJPSPGC_Rpt153.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/emissions_scenarios.pdf
https://www.oecd.org/eco/greeneco/40220975.pdf
http://science.sciencemag.org/content/346/6211/851
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nopți calde pe deceniu fiind de 5-11. Între timp, numărul de nopți răcoroase a scăzut cu 1-5 pe deceniu, 

cel mai mare declin fiind înregistrat în nordul și vestul Europei. În Moldova, numărul de nopți calde s-a 

mărit pe parcursul deceniului cu 5-7 nopți pe întreg teritoriul țării, în timp ce numărul de zile calde a 

crescut, pe parcursul aceluiași deceniu, cu 3 zile în zona agro-economică37 Nord (ZAE) și cu 4 zile în ZAE 

Sud.38 Dacă nu se vor lua măsuri corective imediat, creșterea numărului de zile mai calde în Moldova va 

afecta mortalitatea și morbiditatea (mai ales în rândul copiilor), va reduce productivitatea umană, va 

reduce producția economică și va exacerba sărăcia economică și inechitatea socială existente. 

 În figura 1 este ilustrată creșterea timp de un deceniu a numărului de zile calde și tendința de descreștere 

a nopților reci în Moldova. 

 

 

Sursa: Lilia Țăranu, O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 

Oficiul Schimbarea Climei de pe lângă Ministerul Mediului, UNEP și GEF, 2014, p. 29. Date pentru ZAE Nord, perioada 

1961-2010 

Mai simplu, dacă cea mai înaltă temperatură în intervalul de 10% este peste +35⁰C, atunci numărul de zile 

care trec peste acest marcaj este în creștere. În anul 1960, dacă cea mai înaltă temperatură în intervalul 

de 10% a fost peste +34⁰C, atunci numărul de zile care au trecut peste acest marcaj a fost de doar 51 pe 

an. În anul 2010, dacă cea mai înaltă temperatură în intervalul de 10% este peste +35⁰C, atunci numărul 

de zile care au trecut peste acest marcaj a fost de peste 62. În mod similar, pe o linie a evoluției, dacă 

observăm, numărul de zile mai reci (cea mai joasă temperatură în intervalul de 10%) scade. 

1.1.3 Tendințele precipitațiilor 
Există o percepție generală că intensitatea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme cauzate de 

precipitații – fie excesul sau insuficiența acestora – sunt în creștere. Precipitațiile extreme, cu intensitate 

înaltă, pot distruge progresele de dezvoltare și pot crește nivelurile de vulnerabilitate prin impactul lor 

                                                           
37 Moldova este împărțită în trei zone agro-economice (ZAE): Nord, Centru și Sud, raioanele din aceste regiuni fiind 
unite pentru stabilirea indicatorilor agro-economici și planificarea de programe. 
38 ȚĂRANU Lilia, O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 
Chișinău, 2014, p. 27 

ZC = zile calde; ZÎ = zile de îngheț 

FIGURA 1: TENDINŢELE CREŞTERII NUMĂRULUI DE ZILE CALDE ȘI ALE DESCREȘTERII NUMĂRULUI DE 

NOPŢI RECI 
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asupra vieții, sănătății, afacerilor și bunurilor. De exemplu, precipitațiile intense, care au loc într-un 

interval mai scurt, pot cauza eroziunea înaltă a solului și a vegetației, afectând agricultura și cauzând 

daune serviciilor esențiale, cum ar fi transportul, drumurile, comunicațiile și sectorul energetic. Acest lucru 

poate fi rezultatul unor viituri torențiale sau alunecări de teren. Daunele cauzate terenurilor agricole și 

culturilor pot afecta productivitatea și piețele agricole (o producție scăzută duce la prețuri înalte, la un 

nivel de alimentație mai scăzut). De asemenea, ele pot determina incapacitatea de a reîntoarce 

împrumuturile (deoarece creditorii deseori nu își pot executa obligațiile sau sunt nevoiți să ia alte credite 

pentru următoarea recoltă, producția agricolă fiind slabă sau în general lipsind – ceea ce sporește 

dependența de credite și nivelul de sărăcie) și o încetinire a economiei generale și a creșterii economice 

(din cauza puterii de cumpărare scăzute care determină dorința de a rămâne în locuințele prost 

întreținute, care ar putea fi periculoase, și din cauza unei încasări mai slabe a impozitelor care determină 

investiții reduse în infrastructură, cum ar fi în sectorul energetic și sectorul transporturilor, care a fost 

deteriorată de inundații sau care are nevoie de modernizare). O capacitate economică mai scăzută 

cauzează, de asemenea, solicitarea mai rară a serviciilor de sănătate și creșterea incidenței bolilor cu 

transmitere prin apă și vectori, ca urmare a inundațiilor. Aceste fenomene generează, de asemenea, 

pierderi economice uriașe, care sunt dificil de recuperat pe termen scurt, după cum a fost descris mai sus. 

Din motive de concizie, nu am oferit o analiză detaliată a cauzelor și a efectelor. În secțiunea privind 

expunerea, unele dintre aceste elemente sunt demonstrate mai departe. 

Modelele de utilizare a terenurilor, schimbările așezărilor umane și activitățile pe luncile inundabile pot 

să influențeze rezultatul unor astfel de fenomene extreme. Defrișarea, creșterea numărului de locuințe 

pe luncile inundabile și amplasările mai noi sunt câteva exemple de vulnerabilitate în creștere. Astfel, 

defrișarea unor noi amplasări pentru locuințe, unde nu se ia în considerare natura luncilor inundabile, 

poate, de exemplu, să transforme un risc într-un dezastru. În acest context, în ultimii 70 de ani, Moldova 

a fost afectată de 10 inundații majore, 4 dintre care au avut loc doar în ultimii 11 ani (2006, 2008, 2010, 

2013). 

Între timp, lipsa precipitațiilor uniforme poate cauza secetă, afectând în mod direct disponibilitatea și 

aprovizionarea cu apă, animalele și culturile. În Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a 

Republicii Moldova a fost recunoscut că riscurile climatice, care sunt divergente și totuși legate de acestea: 

inundațiile, secetele, valurile lungi și intense de căldură și valurile intense și scurte de frig, pot avea un 

impact imens asupra vieții umane, creșterii economice și dezvoltării, și nu reprezintă doar fenomene 

climatice.  
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Datele hidro-meteorologice naționale 

arată că în perioada 1890-2007 s-au 

înregistrat 22 de secete și 18 fenomene 

asemănătoare secetei, având loc, de 

obicei, în partea principală a sezonului 

agricol în Moldova – adică între lunile 

aprilie și septembrie.39 În anii 1990, 1992 

și 2000 secetele au continuat pe 

parcursul întregii perioade de vegetație a 

plantelor (aprilie – septembrie), iar în 

anii 2007, 2012 și 2015, secetele au 

afectat peste 70% din populație și au 

avut un impact socio-economic puternic. 

Secetele și inundațiile, cauzate de 

dezastre naturale, duc la pierderi majore 

în țară.40 

De asemenea, este important să 

menționăm că există o diferență imensă 

în volumul de precipitații în interiorul 

țării, mai ales între raioanele din nord și 

cele din sud. Din perspectiva schimbărilor 

climatice, aceasta este o preocupare serioasă, întrucât favorizează vulnerabilități mai mari între regiuni 

geografice și localități specifice. 

 1.1.4 Anomalii ale tendințelor temperaturilor și precipitațiilor înregistrate în țară 
Potrivit Organizației meteorologice mondiale, toate cazurile când temperatura pe timp de vară în Moldova 

a depășit +40⁰C au fost înregistrate în acest mileniu,41 iar temperatura medie a aerului în cei mai calzi ani 

(2000, 2002, 2007 și 2012) a fost cu +2,5⁰C peste limitele normei, indicând creșteri foarte mari în anumiți 

ani. Într-un studiu realizat în anul 2013 de către UE și OCDE privind modul de atenuare a problemelor 

legate de aprovizionarea cu apă din perspectiva schimbărilor climatice42 s-a confirmat același lucru, 

indicându-se faptul că încălzirea nu are loc în mod uniform în nordul și sudul Moldovei.  Această analiză 

relevă diferențe clare atât ale temperaturilor, cât și ale regimului de precipitații în nordul și sudul țării.  

 

                                                           
39 Ministerul Mediului, Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, 2012, p. 8 
40 Graficul de la ibid. În baza datelor SDES (adaptare de la Banca Mondială, Productivitatea rurală în Moldova – 
gestiunea vulnerabilităţii naturale, 2007). 
41 Organizaţia meteorologică mondială, Face the Future [Înfruntăm viitorul], 23 martie 2016. 
42 Uniunea Europeană și OCDE, Assessing the Impact of Climate Change on Water Supply Sources and WSS Systems 
in Moldova and Inventory Possible Adaptation Measures (Task 1) – Final Report [Evaluarea impactului schimbărilor 
climatice asupra surselor de aprovizionare cu apă și sistemelor AAC în Republica Moldova și inventarierea măsurilor 
posibile de adaptare (Sarcina 1) – Raport final], ianuarie 2013, la 
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-
cooperation/pdf/Moldova_Task%201_Final_EN_26%20Feb.pdf.pdf  

FIGURA 2: PIERDERI ECONOMICE DIN CAUZA DEZASTRELOR 

Această evaluare a pierderilor economice (în milioane lei), 

pentru perioada 1998-2005, indică povara Moldovei. PIB-

ul național s-a redus cu aproximativ 2,13%, afectând 

creșterea economică și bunăstarea populației. 

http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/pdf/Moldova_Task%201_Final_EN_26%20Feb.pdf.pdf
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/pdf/Moldova_Task%201_Final_EN_26%20Feb.pdf.pdf
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Din figura 3 de mai sus vedem că datele despre starea vremii, utilizate în studiul menționat mai devreme43, 

au fost colectate de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru Briceni și Cahul. În partea de nord a țării, 

potrivit datelor despre starea vremii la Briceni, numărul de zile mai calde a crescut anual cu 66,5% în 

perioada 1940-2011, pe când numărul de zile mai reci a scăzut în aceeași perioadă cu 26,5%. Între timp, 

în partea de sud, potrivit datelor despre starea vremii la Cahul, numărul de zile mai calde a crescut cu 

41,2%, pe când numărul de zile mai reci a scăzut cu 11,9%.  

Tendința încălzirii poate fi observată și în înregistrările Direcției Meteorologie a Republicii Moldova. 

Potrivit acestora, anul 2007 a fost cel mai cald an din istoria țării (cu 2,0-2,5⁰C peste limitele normei), 

temperatura aerului ajungând pe 21 iulie 2007 la 41,5⁰C la Camenca, și cea mai caldă vară cu +2,5-4,0⁰C 

peste limitele normei.44 În acel an Moldova a fost afectată de una dintre cele mai dezastruoase secete, cu 

temperaturi de peste +40⁰C cinci zile la rând.  

Între timp, toate modelele climatice globale sugerează că nordul va deveni tot mai umed, iar sudul – mai 

arid. În perioada 1940-2011, precipitații anormale au fost înregistrate în toată țara. Chiar dacă de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea și până în prezent a existat o tendință crescătoare de până la 66 mm a cantității 

de precipitații căzute, această creștere nu a fost uniformă. Numărul de zile cu precipitații abundente (>20 

mm precipitații pe zi) a crescut cu 23% în nord și a scăzut cu 4,6% în sud. Această situație se caracterizează 

printr-o intensificare a precipitațiilor neregulate în regiunile din nord, cu posibilități de inundații, 

concomitent cu o deșertificare lentă a regiunilor din sud. Dacă analizăm datele privind precipitațiile foarte 

                                                           
43 Ibid. p. 19 
44 http://www.meteo.md/newen/records.htm  

FIGURA 3: DIVIZAREA TEMPERATURILOR ÎNTRE NORDUL ȘI SUDUL MOLDOVEI 

http://www.meteo.md/newen/records.htm
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abundente (>50 mm precipitații pe zi), diferența devine mai evidentă: în nord s-a înregistrat o creștere de 

42% comparativ cu o descreștere de 9% în sud. În figura 445 putem vedea cum modelul zilelor cu 

precipitații abundente (>20 mm precipitații pe zi) se schimbă rapid și duce la o divizare puternică între 

nordul și sudul țării.   

 

 

Sursa: Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de aprovizionare cu apă și sistemelor AAC în 

Republica Moldova și inventarierea măsurilor posibile de adaptare (Sarcina 1) – Raport final], ianuarie 2013.  

Țăranu rezumă această anomalie între regiunile nordice și sudice ale Moldovei46, afirmând: 

În perioada 1961-2010, în toate ZAE ale Republicii Moldova au fost observate creșteri statistice semnificative 
ale numărului de nopți și zile calde și scăderi ale numărului de zile cu înghețuri, nopți și zile reci. Numărul de 
nopți calde a crescut cu 5-7 zile pe deceniu în toate ZAE ale Republicii Moldova, iar numărul de zile calde a 
crescut cu aproximativ 3 zile în ZAE Nord și cu 4 zile pe deceniu în ZAE Sud. Numărul de zile în care 
temperatura maximă pe timp de zi a depășit +30°C, considerată ca fiind potențial dăunătoare bunăstării 
umane sau culturilor agricole, a crescut cu aproximativ 2 zile în ZAE Nord și cu 3 zile pe deceniu în ZAE Sud. 
Numărul zilelor de îngheț în toată Republica Moldova a scăzut cu aproximativ 4 zile pe deceniu în ZAE Nord 
și cu 3 zile pe deceniu în ZAE Centru, iar numărul de nopți reci a scăzut statistic, în aceeași perioadă, cu 3 zile 
pe deceniu doar în ZAE Nord. 

                                                           
45 Uniunea Europeană și OCDE, Assessing the Impact of Climate Change on Water Supply Sources and WSS Systems 
in Moldova and Inventory Possible Adaptation Measures (Task 1) – Final Report [Evaluarea impactului schimbărilor 
climatice asupra surselor de aprovizionare cu apă și sistemelor AAC în Republica Moldova și inventarierea măsurilor 
posibile de adaptare (Sarcina 1) – Raport final], ianuarie 2013, la 
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-
cooperation/pdf/Moldova_Task%201_Final_EN_26%20Feb.pdf.pdf p. 20 
46 O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, de Lilia Țăranu, 
Chișinău, 2014, p. 27 

FIGURA 4: DIVIZAREA VOLUMULUI DE PRECIPITAȚII ÎN CREŞTERE ÎNTRE NORDUL ȘI SUDUL 

MOLDOVEI 

http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/pdf/Moldova_Task%201_Final_EN_26%20Feb.pdf.pdf
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/pdf/Moldova_Task%201_Final_EN_26%20Feb.pdf.pdf
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1.2 Proiecțiile schimbărilor climatice 
În pofida îmbunătățirilor tehnologice și a dezvoltării diferitor modele climatice globale și regionale, 

prezicerea climei viitoare rămâne o provocare. Acest lucru este cauzat de faptul că clima este afectată de 

mai multe fenomene meteorologice, activități umane și apariții astronomice. Schimbările climatice au loc, 

de asemenea, pe o perioadă lungă de timp, fenomenele extreme având loc ocazional. Prin urmare, pentru 

a face proiecții despre schimbările climatice se folosesc diferite modele. Majoritatea modelelor climatice 

globale (MCG) utilizează scenariile de emisie prezentate în Raportul special privind scenariile de emisie 

(SRES), care este cel de-al patrulea Raport de evaluare privind schimbările climatice, publicat în anul 2007 

de către Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC). 

Pentru a face proiecții, Oficiul Schimbarea Climei și alți oameni de știință au efectuat studii aprofundate 

pentru Moldova folosind aceste modele. În aceste proiecții a fost luat în considerare un grup de 10 MCG, 

iar SRES A2, A1B și B1 sunt luate ca scenarii în baza cărora au fost făcute aceste proiecții. În esență: A2 

poate fi considerat cel mai nefavorabil scenariu – în cazul în care emisiile nu sunt reduse, A1B este un 

scenariu moderat – în cazul în care statele și entitățile private au luat măsuri pentru a reduce emisiile, iar 

B1 este cel mai bun scenariu – în cazul în care au fost luate multe acțiuni cu efect imediat de reducere 

drastică a emisiilor.47 În mod evident, scenariul B1 are cea mai bună șansă de a încetini apariția efectelor 

extrem de volatile ale schimbărilor climatice, deși la nivel global tendința dioxidului de carbon din aer 

continuă să crească, depășind 400 de părți per milion (ppm) în aer la 1 mai 2017. 

1.2.1 Proiecțiile temperaturii pentru Moldova 
Cele trei scenarii ale SRES prevăd pentru Moldova creșteri de temperatură de +1,2-1,4⁰C în viitorul 

apropiat, până în 2050. Doar începând cu perioada anilor 2050’ cele trei scenarii de emisie generează 

tendințe de temperaturi, care se deosebesc una de alta. Conform scenariului de emisii SRES A2, 

temperaturile ar putea să crească în medie până la +4,3⁰C, conform A1B ar fi +3,8⁰C, iar pentru B1 – 

+2,7⁰C.48 Ca și tendințele actuale, nu se așteaptă ca încălzirea să fie uniformă pe întreg teritoriul țării. Cea 

mai mare creștere a temperaturii în timpul verii se așteaptă în ZAE Sud și Centru – +5,1-5,2⁰C conform 

SRES A2, cu o creștere de +4,5⁰C în ZAE Nord până în anul 2100. Conform scenariului SRES B1, valoarea 

creșterilor de temperatură poate fi de la +2,9 până la +3,1⁰C pentru întreg teritoriul țării. Potrivit Strategiei 

naționale de adaptare la schimbarea climei, aceste proiecții sunt: „Către anii 2080 sporul temperaturii 

medii este mai mare pentru ansamblul de modele în cadrul scenariului de emisie A2, și care poate atinge 

o creștere de circa +4,30C. Pentru ansamblul de modele ale scenariului de emisie A1B temperatura medie 

poate crește cu circa 3,80C, iar pentru ansamblul scenariului de emisii B2, aceasta poate crește cu circa 

2,70C.”49 Figura de mai jos oferă o vizualizare a acestor date. 

 

 

 

                                                           
47 Deoarece scopul acestui raport nu este de a analiza pe larg modelele schimbărilor climatice, ci de a utiliza 
proiecțiile pentru evaluarea vulnerabilității copiilor la schimbările climatice, calitatea și detaliile ştiinţifice ale 
proiecțiilor nu sunt discutate în detaliu. 
48 Lilia Țăranu, O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 
Chișinău, 2014, p. 66 
49 Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, pag. 10-11 
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HARTA 2: PROIECȚIILE TEMPERATURILOR MEDII ÎN CADRUL DIFERITOR SCENARII SRES 

Sursa: Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, 2012, pag. 10-11 
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Vor exista și variații sezoniere, care vor trebui luate în considerare deoarece perioada de vegetație (aprilie-

septembrie) este esențială pentru economia Moldovei. În cadrul studiului „Scenarii regionale ale 

schimbării climei pentru Republica Moldova. Proiecții ale temperaturilor și precipitațiilor viitoare din 

grupuri de 10 modele climatice globale” (2012), publicat de Oficiul Schimbarea Climei, autoarea Lilia 

Țăranu și alții argumentează că în cadrul celui mai nefavorabil scenariu (A2), temperatura pe durata 

anotimpului de iarnă în ZAE Nord ar putea crește până la +8⁰C către anii 2080’, iar pe durata anotimpului 

de vară – cu până la +6,7⁰C. În sud, temperatura va crește cu +5⁰C iarna și cu +6,7⁰C vara, ceea ce va face 

dificilă sănătatea și agricultura în acest scenariu. Raioanele din centrul Moldovei se vor afla între aceste 

două extremități, iar la sud temperatura poate crește, în cadrul scenariului A1B, în jurul valorii de +6⁰C 

atât pe timp de iarnă, cât și pe timp de vară. O tendință detaliată pentru o perioadă de 30 ani, pe baza 

proiecțiilor avute în vedere în prezentul document, este prevăzută în Anexa 1. 

1.2.2 Proiecțiile precipitațiilor 
Majoritatea modelelor de predicție a climei globale relevă că precipitațiile în Moldova vor crește, până 

aproape de anii 2050’, cu aproximativ 2% pe an, iar după anii 2050’ creșterea volumului de precipitații 

este puțin probabilă. În cadrul scenariilor SRES A2, A1B și B1, diferența de precipitații devine mai mare, 

scenariul A2 proiectând pentru a doua jumătate a acestui secol mai puține precipitații în majoritatea 

cazurilor, în timp ce B1 proiectează o menținere a cantității de precipitații în majoritatea regiunilor, în 

special în ZAE Nord și Centru. „Conform scenariului de emisii A2, nivelul gradului de diminuare a 

precipitațiilor va fi mai mare, variind de la -13,5% în ZAE Sud până la -5,7% în ZAE Nord, cu diminuări 

mai nesemnificative pentru scenariul de emisii A1B, și anume de la -4,4% în ZAE Sud până la -1,5% în 

ZAE Nord. Pe de altă parte, conform scenariului de emisii B1, o diminuare nesemnificativă de -1,8% a 

precipitațiilor se preconizează doar pentru ZAE Sud, pe când în ZAE Centru și Nord se așteaptă creșteri 

moderate de +0,6-1,7%, comparativ cu perioada de referință 1961-1990 până în anii 2080’”.50 

Următoarele hărți51 arată modul în care predicțiile precipitațiilor pe ansambluri de MCG se compară 

cu nivelurile actuale din cele trei scenarii SRES de emisii (A2, A1B și B1) pentru trei perioade de timp 

diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, p. 12 
51 Aceste predicții se găsesc pe site-ul web al Oficiului Schimbarea Climei. 
http://www.clima.md/public/files/ProiectiiClima/ro/ClimateMaps.html 

http://www.clima.md/public/files/ProiectiiClima/ro/ClimateMaps.html
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HARTA 3: PROIECȚIILE PRECIPITAȚIILOR ÎN FUNCȚIE DE DIFERITE SCENARII SRES 

Anii 2020’

 

Anii 2050 
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Anii 2080 

 

 

 

Hărțile de mai sus arată posibilitatea ridicată de deșertificare rapidă a sudului în cadrul scenariului A2. În 

cadrul scenariului de emisii B1, ZAE Nord și Centru vor fi mai umede pentru o perioadă mai lungă. 

Diferențele dintre nord și sud vor deveni mai vizibile peste aproximativ 30 de ani (până în anii 2050), atunci 

când problemele vor deveni mai acute. 

Celălalt element este schimbarea 

regimurilor de precipitații în decursul 

anului. Se preconizează schimbarea 

modelului anual de precipitații, cu ierni mai 

umede și veri și toamne mai uscate. Detalii 

până la sfârșitul acestui secol sunt 

prezentate în Anexa 2.  

Din aceste proiecții este clar că modificările 

precipitațiilor pe timp de vară vor fi mai 

mari decât pe timp de iarnă pe întreg 

teritoriul Moldovei. Țăranu afirmă că 

„precipitațiile medii pe timp de vară vor 

scădea de la 7,4 la 16,8% până în anii 2020’, 

de la 4,3% la 25,3% până în anii 2050’ și de 

la 22,7% la 34,2% până în anii 2080’. Distribuirea spațială a schimbărilor este destul de similară, cea mai 

puternică scădere a precipitațiilor sezoniere având loc în ZAE Centru și Sud.  De asemenea, din simulări 

este evident că majoritatea schimbărilor încălzirii anuale sunt determinate în mare parte de schimbările 

de încălzire din lunile decembrie – februarie (DIF), și nu de cele din lunile iunie – august (IIA).”52 

                                                           
52 Lilia Țăranu, O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica Moldova, 

Ministerul Mediului al Republicii Moldova, UNEP și GEF, Chișinău, 2014, p. 97 

Sursa: Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, 2012, pag. 11-12 

DINTR-O PERSPECTIVĂ A GUVERNĂRII, 

REPUBLICA MOLDOVA ARE LA DISPOZIŢIE 

APROXIMATIV 20 DE ANI PENTRU A SE 

PREGĂTI ÎNAINTE CA IMPACTURILE 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE SĂ ÎNCEAPĂ CU 

ADEVĂRAT SĂ-I AFECTEZE DEZVOLTAREA ȘI 

CREŞTEREA ECONOMICĂ. MĂSURILE CARE 

VOR FI LUATE PÂNĂ ÎN ANUL 2040 VOR AVEA 

UN IMPACT MAJOR ASUPRA MODULUI ÎN 

CARE ȚARA VA FI CAPABILĂ SĂ FACĂ FAȚĂ 

EFECTELOR GENERALE ALE SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE.   
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Dintr-o perspectivă a guvernării, Republica Moldova are la dispoziție aproximativ 20 de ani pentru a se 

pregăti înainte ca efectele schimbărilor climatice să înceapă cu adevărat să-i afecteze dezvoltarea și 

creșterea economică. Măsurile care vor fi luate până în anul 2040 vor avea un impact major asupra 

modului în care țara va fi capabilă să facă față efectelor generale ale schimbărilor climatice. Modificările 

precipitațiilor și ale temperaturii vor afecta în mare măsură sezonalitatea agricolă, iar soiurile de culturi 

vor trebui adaptate la veri mai lungi și ierni mai scurte, fiind necesară introducerea în cultivare a unor 

culturi care să fie rezistente la verile dure. Este posibil ca aceste culturi să facă față provocării legate de 

productivitatea scăzută și expunerea mai mare la schimbări frecvente și rapide ale vremii. Nivelul de 

morbiditate și mortalitate umană poate să crească. Consecințele schimbărilor climatice și nivelurile de 

expunere sunt explicate în următoarele secțiuni ale prezentului raport. 

1.2.3 Raioanele cu impact ridicat 
Din punct de vedere geografic și administrativ, constatările și proiecțiile prezentate mai sus au consecințe 

pentru implementarea politicilor și pentru strategiile de programare. Iată de ce la acest punct este 

important să se identifice nivelul de vulnerabilitate geografică al fiecărui raion față de impacturile 

meteorologice ale schimbărilor climatice, pentru a fi analizat în continuare în raport cu alte vulnerabilități 

și expuneri. Următoarele hărți ne ajută să clarificăm impactul aferent precipitațiilor asupra raioanelor din 

Moldova. 

Aceste hărți, care acoperă diferite decenii în cadrul a trei scenarii, se bazează pe hărți publicate de Oficiul 

Schimbarea Climei cu utilizarea standardelor oferite de IPCC în al cincilea Raport de evaluare publicat în 

anul 2014, care a inițiat patru Căi reprezentative de concentrare53 (RCP 8.5, RCP 6.0, RCP 4.5 și RCP 2.6). 

RCP 8.5 este cel mai nefavorabil scenariu, în care emisiile, activitățile umane și sistemele atmosferice au 

împreună un impact negativ mare asupra oamenilor și mediului, în timp ce RCP 2.6 este cel mai bun 

scenariu, în care nivelul de emisii este redus, oamenii depun eforturi mai mari pentru protejarea mediului, 

dezvoltarea socio-economică este mai bună, iar ecosistemul – favorabil.  

În scenariul mai probabil (poluarea în următorii 30 de ani), precipitațiile neregulate cu intensitate ridicată 

(precipitații în decurs de 24 de ore) în anumite regiuni și perioadele lungi de secetă ar fi tipice. Până în anii 

2050, precipitațiile anuale ar crește în unele raioane centrale și nordice la 700 mm comparativ cu nivelul 

actual de 500-550 mm. Totodată, mai multe raioane din sud se vor confrunta cu provocări legate de 

deficitul de apă și canicule, având în vedere că precipitațiile anuale vor scădea în aceste regiuni de la 

aproximativ 500 mm la 450 mm. După care, situația doar se va înrăutăți rapid, cantitatea anuală a 

precipitațiilor urmând să scadă la 300 mm în aproape toate raioanele din sud și în unele raioane din centru, 

pe când celelalte raioane din centru vor fi nevoite să se descurce cu mai puțin de 500 mm de precipitații. 

Chiar și în raioanele din nord, care în prezent sunt umede, se poate înregistra o scădere bruscă la niveluri 

sub 500 mm, cu precipitații sporadice și modele meteorologice imprevizibile. Numai în cazul cel mai puțin 

probabil al unei scăderi bruște a emisiilor și al progreselor științifice avansate în sectorul energetic și 

industrial, situația poate să rămână aceeași sau precipitațiile pot chiar să crească până la începutul 

secolului în majoritatea raioanelor din Moldova.   

 

                                                           
53 Pentru mai multe informații despre Căile reprezentative de concentrare (RCP) și alte materiale conexe, a se 
vedea https://skepticalscience.com/rcp.php  

https://skepticalscience.com/rcp.php
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Investițiile în colectarea apelor pluviale, protecția și gestionarea apelor subterane, protecția corpurilor de 

apă existente, inclusiv în săpăturile și digurile de construcție pentru acestea, trebuie să fie intensificate. 

Împădurirea masivă, cu implicarea comunităților locale și a tuturor cetățenilor, a terenurilor goale în 

prezent, ar contribui, de asemenea, la creșterea conservării apei și la menținerea unei atmosfere mai reci. 

Deoarece sistemele existente de aprovizionare cu apă nu vor fi suficiente pentru a răspunde nevoilor 

HARTA 4. Precipitații în cazul menţinerii situaţiei curente (mai probabil) RCP 8.5 

         Anii 2020’    Anii 2050’           Anii 2080’ 

  Precipitații în cazul scenariului ambiţios RCP 4.5 unde cantitatea de emisii este controlată drastic la nivel global (mai 

puțin probabil) 
         Anii 2020’    Anii 2050’           Anii 2080’ 

  Precipitații în cazul scenariului foarte ambiţios RCP 2.6 (foarte puțin probabil) 

         Anii 2020’    Anii 2050’           Anii 2080’ 

Cantitatea anuală de 

precipitații (în mm) 



 

Pagina 46 din 126 
 

comunităților din regiunile de sud aride și regiunile de nord umede/mai umede, ar putea fi necesar ca 

sistemele existente de alimentare cu apă să fie reproiectate sau modernizate pentru a face față 

provocărilor viitoare. 

Notă privind hărțile: Transpunerea pe hărțile administrative a modelelor de scenarii privind schimbările climatice pentru diferite 

perioade de timp prezintă pericol de imprecizie, spre deosebire de hărțile fizice, care sunt create pentru astfel de modele, luând 

teritoriul geografic ca un tot întreg și nu adaptându-l la granițe administrative. Cu toate acestea, amplasarea acestor informații 

pe o hartă administrativă îi ajută pe administratori, factorii de decizie, persoanele care elaborează politici și cele care 

implementează programe să vadă conexiunile dintre schimbările climatice și vulnerabilitatea populației, iar expunerea permite o 

mai bună planificare și implementare. Acest punct de vedere este esențial pentru programele de dezvoltare, mai ales atunci când 

se ia în considerare expunerea geografică la schimbările climatice. 

1.2.4 Concluzii 
Din analiza succintă pe care am realizat-o în baza diferitor studii și din mai multe documente publicate de 

Guvernul Republicii Moldova, se pot trage următoarele concluzii pentru a contextualiza mai bine riscurile 

specifice copiilor. 

• Sezonalitatea încălzirii va fi diferită în diferite raioane ale Moldovei. Aceasta înseamnă că diferite 

raioane vor fi afectate în mod diferit și inegal pe parcursul aceluiași an. De asemenea, verile vor 

deveni mai lungi, iar iernile mai scurte. „În zona de Nord a țării numărul de zile caracteristice 

perioadei de iarnă se va reduce de cel puțin 2 ori și va constitui 50-52 zile, comparativ cu 105 

zile care au fost constatate în perioada de referință (1961-1990). Această situație va conduce 

la mărirea numărului de zile caracteristice perioadei de toamnă, primăvară și vară. Astfel, în 

zona de Centru și Sud perioada de vară se va mări cu 25-40 zile, iar în cea de Nord – cu cel 

puțin 35-53 zile.”54 

• Ariditatea în Moldova va crește, cu un impact mai mare în partea de sud. În raioanele sudice 

Ștefan Vodă, Cahul, Căușeni, Basarabeasca, Taraclia, UTA Găgăuzia și Bender, situația se va 

înrăutăți până în anii 2050, atunci când cantitatea anuală de precipitații în aceste raioane se 

așteaptă să scadă semnificativ sub 500 mm, cu precipitații neregulate, veri mai lungi și mai puține 

zile de îngheț. Ne putem aștepta ca acest model să se extindă spre est și ZAE Centru, întrucât 

precipitațiile neregulate, umiditatea crescută și perioadele lungi și secetoase accelerează procesul 

de aridizare. Precipitațiile scăzute în perioada iunie-august vor afecta în mod negativ agricultura 

și industriile conexe. Mai puține zile de îngheț vor permite mai multe zile pentru agricultură, care, 

totuși, poate depinde de epuizarea apelor subterane. 

• Numărul fenomenelor meteorologice extreme, care vor fi localizate printr-o perioadă-fereastră 

mai scurtă pentru predicție, va crește. Din cauza temperaturilor ridicate, circulația aerului în 

Europa de Est va fi perturbată. Ca urmare, în timp ce temperatura în unele raioane din sud și 

centru ar putea crește, cu cantități reduse de precipitații, în raioanele din nord și centru cantitatea 

de precipitații ar putea crește până în anii 2050. Cu toate acestea, precipitațiile ar fi intense, 

localizate și neregulate. Numărul de zile unice cu cantități de precipitații mai mari de 50 mm ar 

crește, după care vor urma perioade mai lungi în care condițiile atmosferice vor fi mai secetoase. 

De asemenea, în raioanele centrale se pot aștepta precipitații foarte localizate, care pot avea un 

impact puternic asupra unor raioane ca Strășeni, Călărași, Ialoveni și părți din Hîncești și Chișinău. 

                                                           
54 Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale, Comunicarea Naţională Doi a Republicii Moldova. Elaborată în cadrul Convenției-

cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, 2009, p. 29 
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Caracteristicile vremii sub-tropicale de +35⁰C, care ar avea un impact negativ asupra agriculturii 

și sănătății umane (în special pentru copii și vârstnici), ar putea fi mai frecvente. 

• Creșterea nivelului de stres din cauza disponibilității apei pentru scopuri casnice și industriale în 

timpul verii ar reprezenta un semnal de avertizare pentru alte câteva riscuri iminente. Verile cu 

durate mai lungi ar determina o nevoie de mai multă apă pentru agricultură, pentru scopuri 

casnice și industriale, ceea ce ar crea o dependență mai mare de sursele de apă subterană care se 

epuizează. Un număr mai mic de zile de îngheț va cauza uscarea stratului superior al solului, care 

este esențial pentru agricultură. Deficitul de apă urmează să fie resimțit de la începutul anilor 

2050, cu excepția cazului în care se vor măsuri pentru a proteja și a mări pânzele freatice și pentru 

a crește colectarea apelor. 
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Partea B: Schimbările climatice și vulnerabilitățile socio-economice în 

Moldova 
Pentru a înțelege care va fi impactul schimbărilor climatice în Moldova, este important să fim conștienți 

de deficitele și vulnerabilitățile de dezvoltare ale țării. Impactul schimbărilor climatice asupra sectoarelor 

care sunt esențiale pentru supraviețuirea, creșterea, dezvoltarea și protecția copilului ar putea provoca o 

criză de dezvoltare pe termen lung și ar pune copiii în pericol. În acest context, este necesar să se studieze 

vulnerabilitățile ce survin în sectoarele sociale, deoarece acești factori măresc expunerea populației 

Moldovei la efectele schimbărilor climatice.  

Moldova este o țară fără ieșire la mare, cu un PIB de circa 8 miliarde USD. Economia sa depinde în mare 

măsură de agricultură și de industriile conexe. 20% din cheltuielile totale ale Moldovei sunt destinate 

sectorului de învățământ pentru a-i menține funcționalitatea55. Investițiile în economia țării sunt reduse.  

Economia Moldovei a fost caracterizată, mai ales în ultimii 25 de ani, de un declin economic, instabilitate 

politică, creșterea deficitelor comerciale, lipsă de acțiune administrativă și inflație ridicată. Au avut de 

suferit toți cetățenii, mai ales săracii. Moldova este, de asemenea, una dintre țările afectate în mod 

disproporționat de schimbările climatice, din cauza terenurilor sale, a dependențelor de asistența externă 

și a planificării și implementării deficitare.   

Din cauza dependenței între ele a diferitor sectoare, un mediu de nesiguranță și subdezvoltare se 

agravează în continuare. De exemplu, sărăcia și lipsa de posibilități de angajare pot determina părinții să 

migreze în căutarea unui loc de muncă, lăsând copiii mai puțin protejați, mai vulnerabili la provocările 

sociale și expuși riscurilor de sănătate și nutriție.  În mod similar, resursele insuficiente și lipsa investițiilor 

în sectoarele sociale, cum ar fi educația, sănătatea și aprovizionarea cu apă, îi pot depriva pe copii și 

cetățeni în mod critic de drepturile lor. Stagnarea generală a economiei, în pofida unor semne de 

redresare, îi face pe mulți tineri să caute oportunități educaționale și de angajare în țările vecine, care au 

economii și facilități mai bune. Prin urmare, pentru a măsura impactul schimbărilor climatice asupra 

copiilor, datele referitoare la schimbările climatice ar trebui plasate într-un cadru administrativ și 

suprapuse cu indicatorii socio-economici. 

2.1 Vulnerabilitatea demografică și socială: 
Republica Moldova se învecinează cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud. Populația sa este 

de 3,55 milioane de persoane, cu un raport de sex de 1.078 de femei la 1.000 de bărbați. Din numărul 

total al populației, 1,35 milioane sunt copii sub 18 ani. Copiii cu vârsta sub 5 ani alcătuiesc un număr de 

188.584. La capitolul grupuri etnice, moldovenii constituie 73,7% din totalul populației, românii (6,9%), 

ucrainenii (6,5%), găgăuzii (4,5%) și rușii (4%) fiind alte componente etnice majore ale comunității 

moldovenești, iar bulgarii, romii și alte etnii alcătuiesc restul populației.  

În anul 2014, Moldova și-a elaborat al doilea Indice de deprivare a ariilor mici56 (IDAM). IDAM ia în 

considerare 8 indici complecși principali care acoperă 60 de indicatori pentru 843 de sate și orașe din 

întreaga țară, ca parte a evaluării sale în temeiul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Cei 8 indici 

complecși principali sunt: demografia, activitatea economică, serviciile financiare, serviciile de educație, 

                                                           
55 http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?locations=MD  
56 Primul Indice de privare a regiunilor mici (IDAM) a fost realizat în anul 2010. IDAM 2014 a fost conceput ca o 
verificare a situaţiei și facilitate a măsurării Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). O listă a tuturor indicatorilor 
cuprinşi în IDAM este oferită în anexa de la prezentul document. 

http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?locations=MD
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serviciile de sănătate, serviciile de infrastructură, deprivarea socială și mediul. IDAM clasifică toate satele 

și raioanele, iar indicatorii oferă un bun punct inițial pentru vulnerabilitățile socio-economice. În IDAM nu 

a fost inclus sectorul nutriției întrucât nu este considerată o provocare majoră.57 Toți indicii complecși au 

fost combinați pentru a produce un indice de deprivare multi-sectorială.58 Publicația anuală „Aspecte 

privind nivelul de trai al populației” a Biroului Național de Statistică oferă informații valoroase despre 

vulnerabilitățile socio-economice ale 

țării.  

În Moldova, 62,2% dintre gospodării 

sunt formate din două sau mai puține 

persoane.59 Prin urmare, 

posibilitatea ca copiii și bătrânii să 

rămână singuri, fără o persoană 

activă care să aibă grijă de ei, este 

foarte înaltă în țară. Sub o treime 

(31,4%) din familii au copii cu vârsta 

sub 18 ani. Numărul de copii este mai 

mare în cazul familiilor din mediul 

rural: 47% dintre acestea au mai mult 

de 2 copii. Pentru a măsura 

vulnerabilitățile demografice, am 

utilizat domeniul demografic și social 

al IDAM.  Deoarece numărul mare de 

copii per familie nu reprezintă o 

problemă majoră, la calcularea 

vulnerabilității nu s-a luat în 

considerare rata fertilității. Pentru a 

calcula vulnerabilitatea demografică 

au fost luați în considerare următorii indicatori demografici: coeficientul de îmbătrânire (numărul de 

persoane peste vârsta de muncă per 100 de locuitori), densitatea populației (populația pe km pătrat în 

mediul urban)60, sporul natural, proporția populației de vârstă activă, rata natalității (per 1.000 de 

locuitori) și rata mortalității (per 1.000 de locuitori). Pentru a măsura vulnerabilitatea socială, sunt 

calculați următorii indicatori: procentul populației care beneficiază de servicii sociale, procentul populației 

înregistrate ca având grad de dizabilitate, procentul populației care primește indemnizații sociale de stat, 

                                                           
57 Cu toate acestea, calcularea stării nutriției este critică din perspectiva impactului schimbărilor climatice. În acest 
studiu, prin urmare, am folosit procentele greutății mici la naștere din Raportul anual de sănătate pentru anul 
2015. La crearea clasificării au fost luați în considerare și copiii cu greutate mică și dezvoltare fizică slabă sub 1.000 
de zile și sub 5 ani (la 1.000), precum și copiii din diferite grupe de vârstă care au fost testați și s-au dovedit a avea 
o dezvoltare fizică slabă (la 1.000). 
58 În cazul Indicelui de deprivare multi-sectorială și al clasificării, indicele și datele despre nutriție nu sunt adăugate, 
pentru alinierea acestuia la propriul set de date al Guvernului. 
59 Biroul Național de Statistică, Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2015, Chișinău, 2016, p. 19 
60 S-a luat în considerare densitatea populaţiei urbane (nu rurale) deoarece o densitate mai mare a populației are 
impact asupra altor sectoare de servicii, ca aprovizionarea cu apă și transport, și asupra altor sectoare sociale ca 
învățământul și sănătatea. În mediul rural, această presiune asupra sectoarelor sociale și de servicii este scăzută, 
motiv pentru care densitatea populației în mediul rural nu s-a luat în considerare. 

Harta 5: 

Vulnerabilitatea 

demografică 
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procentul populației care primește indemnizații lunare pentru îngrijirea copiilor (pentru persoanele 

neasigurate) și procentul familiilor cu trei sau mai mulți copii. 

Dacă le comparăm între ele, harta vulnerabilității demografice și harta vulnerabilității sociale au mai multe 

lucruri în comun. În baza indicatorilor sociali și demografici, raioanele din nord sunt, în general, mai 

vulnerabile. În raioanele marcate cu roșu, populația este în curs de îmbătrânire și depinde foarte mult de 

prestațiile și asigurările 

sociale de stat. La fel, aici 

sunt înregistrate rate mai 

mari ale mortalității 

infantile decât media pe 

toată țara. Cauza poate fi 

accesul minim, în multe 

raioane din nord, la 

serviciile de sănătate. 

Procentul populației în 

vârstă de muncă este, de 

asemenea, mai mic decât 

în multe alte raioane. În 

sud, Taraclia are indicatori 

demografici și sociali slabi, 

pe când Găgăuzia are o 

populație foarte 

dependentă de asistența 

externă și, prin urmare, 

are indicatorii sociali slabi. 

Glodeni este o deviație 

extremă față de medie – 

celelalte raioane din nord 

care îl înconjoară având 

indicatori sociali și demografici foarte slabi. Administratorii trebuie să analizeze care ar putea fi cauza. În 

concluzie, următoarele 8 raioane sunt cele mai vulnerabile din punct de vedere social și demografic: 

Edineț, Ocnița, Dondușeni, Soroca, 

Florești, Șoldănești, Rezina și Taraclia.  

2.2 Vulnerabilitățile economice 
Moldova se orientează rapid spre o 

economie non-agrară. În raportul 

Biroului Național de Statistică 

„Aspecte privind nivelul de trai al 

Harta 6: 

Deprivarea 

socială 

Venituri din 
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Salarii, 41.4%

Activitatea 
individuală  

agricolă, 9.0%

Activitatea individuală  
non-agricolă, 6.9%

Prestații 
sociale, 20.9%

Remitențe, 
17.4%

Altele, 4.2%
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populației în 2015”61 se confirmă că majoritatea economiei este orientată spre sectorul non-agrar. 

Principala sursă de formare a veniturilor este activitatea salariată (41,4%) în sectorul serviciilor. Prestațiile 

sociale contribuie cu un procent semnificativ de 20,9% la venitul disponibil – indicând o țară foarte 

dependentă, unde bătrânii și copiii sunt susținuți prin programe de asistență socială. Transferurile din 

afara țării, trimise familiilor din Moldova, contribuie la formarea veniturilor disponibile în proporție de 

17,4%. Veniturile din activitatea agricolă este de doar 9%.  A se vedea figura 5 pentru mai multe informații.  

Ponderea populației implicate în diverse sectoare de asemenea se schimbă. Agricultura înregistrează 

tendințe în scădere, deoarece 

mecanizarea crește, iar costul forței 

de muncă continuă să crească. Deși 

11,1% din populație este 

dependentă de agricultură ca sursă 

principală de venituri, doar 9% din 

venitul disponibil provine din 

agricultură. Două cincimi (40,8%) 

dintre gospodării depind de pensii și 

de schemele de servicii sociale. O 

preocupare care apare în economie 

constă în faptul că 27,9% dintre 

gospodăriile angajate în sectorul 

non-agrar reprezintă doar 6,9% 

dintre venituri. Acest lucru 

sugerează o disparitate economică între bogați și săraci. De asemenea, studiul arată că familiile cu trei sau 

mai mulți copii au un venit lunar mediu de 1.163,9 lei pe o persoană, în timp ce familiile cu un singur copil 

au o medie de 1.962,9 lei pe o persoană. Venitul mediu lunar al unei persoane din chintila I – 20% populația 

cel mai puțin asigurată – a însumat 1.078,8 lei (de 1,8 ori mai mic decât venitul mediu național) față de 

3.279,0 lei pentru persoanele din chintila V – 20% populația cel mai bine asigurată – (de 1,7 ori mai mult 

decât venitul mediu).  

                                                           
61 Pentru mai multe informații, a se vedea Biroul Național de Statistică, Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei 
în 2015 (Rezultatele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice), Chişinău, 2016, pag. 19-22, la 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&id=2206&idc=263  
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O analiză a veniturilor nu este 

suficientă pentru a înțelege 

vulnerabilitățile. Cum sunt 

cheltuiți banii? Potrivit 

statisticilor naționale, 42,1% 

dintre cheltuielile totale au 

fost destinate acoperirii 

necesarului de consum 

alimentar, o sumă foarte mare 

având în vedere inflația 

ridicată și impozitele în 

Moldova. Cheltuielile 

destinate îngrijirii medicale 

(6,5%) sunt mai mari decât ar 

putea fi la nivel de familie. 

Îmbunătățirea eficienței 

serviciilor de sănătate, stabilirea unui parteneriat public-privat cu impozitarea mai scăzută a 

echipamentelor medicale, a produselor farmaceutice și a medicamentelor, și consolidarea programelor 

de asigurări medicale ar putea contribui la reducerea cheltuielilor familiilor pentru sănătate. Cheltuielile 

cu alte destinații, cum ar fi băuturile alcoolice, luarea mesei în hoteluri, cafenele și restaurante, activitățile 

de agrement constituie 4,5%, alte cheltuieli diverse fiind de 4,5%, iar pentru învățământ – doar 0,6%.  

Acest aspect este important din perspectiva vulnerabilității economice a copiilor, deoarece se poate 

aștepta ca familiile din mediul rural, care au mai mulți copii decât familiile din mediul urban, să aibă și 

venituri mai mici. Acest lucru implică faptul că, cu venituri mici pe o persoană, îngrijirea copiilor și a 

bătrânilor ar putea fi în pericol. Cheltuielile mari destinate sănătății sunt, de asemenea, rezultatul 

răspunderii nevoilor unei populații în curs de îmbătrânire, în timp ce tinerilor le este greu să achite pentru 

studii superioare sau studii private de calitate. Acesta este unul dintre motivele pentru care tinerii tind să 

plece din Moldova în România sau în alte țări pentru a-și face studiile acolo. Din cauza disparității 

economice, este posibil ca, în timp ce nevoile de supraviețuire ale copiilor să fie îndeplinite, nevoile lor de 

creștere și dezvoltare să nu fie satisfăcute în mod corespunzător.  

2.2.1 Agricultura 
75% din teritoriul țării este acoperit de cernoziomuri fertile și productive, terenul arabil fiind nucleul 

agriculturii moldovenești. Deși doar 11% din populație se implică activ în agricultură, Moldova are o 

cultură agrară foarte vibrantă, întrucât Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor pun mare accent pe 

productivitatea și exportul produselor agricole din Moldova. De asemenea, Ministerele au susținut acest 

lucru prin noi politici privind gestionarea terenurilor agricole, împrumuturile și asigurările în agricultură. 

Cu toate acestea, sectorul agricol s-a confruntat și el cu mai multe provocări. Potrivit unui raport al Băncii 

Mondiale,62 contribuțiile sectorului agricol la PIB au scăzut de la 33% la 11% în perioada 1995-2009. Acest 

lucru are loc din cauza mai multor factori: tehnologia agricolă depășită, fragmentarea terenurilor agricole, 

                                                           
62 A se vedea Banca Mondială, Climate Change and Agriculture Country Note – Republic of Moldova [Notă de țară 
privind schimbările climatice și agricultura – Republica Moldova], la 
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1277305872360/7190152-
1303416376314/moldovacountrynote.pdf p. 3-4 
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producția redusă per hectar (la aproximativ 42% din producția UE per hectar), dezastrele naturale (seceta 

și inundațiile), practicile agricole deficitare, practicile de adaptare deficitare, lipsa unui mecanism financiar 

pentru agricultură și lipsa de cercetări pentru îmbunătățirea sectorului agricol național. De asemenea, 

trebuie să menționăm că peste 80% din agricultura Moldovei depinde de precipitații. Dacă la agricultură 

adăugăm și sectorul de prelucrare a produselor agricole, atunci contribuția agriculturii la PIB-ul național 

se ridică la 30%.63 De asemenea, aceasta contribuie cu 60% la exporturile țării și 50% la producția 

industrială. Conform datelor recensământului general agricol din 2011,64 în regiunea centru sunt localizate 

39,7% din terenurile agricole ale țării, în regiunea de nord – 34,4%, iar în regiunea sud – 17,8%. Restul 

sunt localizate în UTA Găgăuzia și în municipiul Chișinău. 70% dintre agricultori dețin mai puțin de un 

hectar de teren fiecare și doar 3% dețin mai mult de 5 hectare.65  

Se preconizează, totuși, ca agricultura țării să crească ușor pe termen scurt (până în anii 2050), deoarece 

semănatul va începe mai devreme decât de obicei, iar în mai multe regiuni, datorită vremii mai calde, va 

fi posibilă cultivarea a două culturi. În O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului 

agricol din Republica Moldova (2014), Lilia Țăranu a analizat mai multe culturi primare, inclusiv grâul, 

porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, tutunul și strugurii de vin. Potrivit acestui studiu, producția de 

grâu în câteva raioane va continua să scadă de-a lungul deceniilor și nu va fi durabilă din anii 2080. Până 

atunci, în raioane precum Basarabeasca și Dubăsari s-ar putea să nu se mai cultive grâu, întrucât cultivarea 

acestuia și a mai multor alte culturi nu ar fi viabilă. Producția de porumb, de asemenea, ar scădea lent, iar 

dacă nu se vor lua imediat măsuri, mai multe raioane vor înceta să mai cultive porumb până în anii 2080. 

Se așteaptă ca recoltele de floarea-soarelui și sfeclă de zahăr să continue cu o productivitate scăzută. Pe 

de altă parte, în unele raioane se preconizează o creștere a recoltei de struguri de vin: semnificativ în 

raioanele centrale și sudice, și cu unele scăderi în alte raioane.66 

În Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova sunt rezumate, în următorul 

tabel, provocările schimbărilor climatice asupra agriculturii.67 

Categoria 
impactului 

climei 

Impactul asupra 
agriculturii 

Impactul social/economic 

Temperaturi 
ridicate, stres termic 

 

Schimbări în necesitățile de 
apă 

Cerere ridicată de irigație; 
Recolte reduse ale culturilor;  

Schimbări (pozitive și negative) în distribuire; și 

Introducerea soiurilor noi de culturi. 
Schimbări în dăunătorii și 
bolile agricole 

 

Calitate redusă a apei din cauza utilizării sporite a pesticidelor; 
Recoltă redusă și calitate redusă a culturilor; 

Risc economic ridicat; și 
Pierderea venitului rural. 

Schimbări ale condițiilor de 
creștere a culturilor 

Poluarea prin scurgeri de îngrășăminte; 

Pierderea soiurilor autohtone de plante; și 

Schimbări (pozitive și negative) în producția semințelor și 
cerințele față de materialul săditor. 

                                                           
63 Ibid. p. 4 
64 Biroul Național de Statistică și Ministerul Agriculturii, Recensământul general agricol 2011, Vol. 2, p. 21 
65 Ibid. p. 22 
66 Un tabel detaliat privind impactul schimbărilor climatice asupra diferitor culturi în diferite scenarii de emisie a 
fost oferit de Lilia Țăranu în O evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din Republica 
Moldova. Un tabel cu informații pe scurt este prezentat în anexa 3 
67 Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, p. 18 
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Schimbări ale condițiilor 
optime pentru producția 
animalieră 

Schimbări în sistemele agricole optime; și  
Pierderea venitului rural. 

Schimbări în distribuirea 
culturilor 

Schimbări în activitățile de producție a culturilor și animalelor; 
Reamplasarea industriei de procesare a produselor agricole; 

Pierderea venitului rural; și 
Riscul economic înalt. 

Schimbarea 
regimurilor de 
precipitații 

 

Schimbarea regimului 
hidrologic; Deficitul sporit de 
apă. 
 

Riscurile degradării calității apei; 
Riscul înalt de salinizare a solului; 

Conflicte între utilizatorii de apă; 

Extragerea sporită a apelor subterane, epuizarea apei; și 
Reducerea calității apei. 

Fenomene extreme 
– secete, inundații, 
furtuni cu grindină 

 

Schimbări ale fertilității 
solului, salinizare și eroziune a 
solului; 
Eșuarea culturilor; 

Reducerea recoltelor; 

Concurența pentru apă; și 
Riscul înalt de deșertificare. 
 

Reducerea calității apei din cauza scurgerilor de îngrășăminte; 
Venit redus din culturi; 

Abandonarea pământului; 

Cheltuieli sporite pentru acțiuni de urgență și remediere; 

Securitate alimentară redusă în regiunile cu dezvoltare 
economică redusă; și 

Prețuri înalte la alimente. 

 

În ceea ce privește fenomenele extreme, se preconizează ca frecvența situațiilor asemănătoare secetei 

(cu mai puțin de 50% de precipitații anuale în raport cu media curentă de precipitații) să crească după anii 

2050 de la recurența curentă de o dată la fiecare nouă ani până la o dată la fiecare doi ani.68 

De asemenea, în document se acordă prioritate următoarelor sectoare principale de acțiune din 
perspectiva implementării. 

• Risc înalt de secetă și deficit de apă; 

• Cerințe înalte față de irigare; 

• Eroziunea, salinizarea solului, deșertificarea; 

• Risc înalt de dăunători agricoli, boli și buruieni; și 

• Scăderea recoltelor de grâu și porumb. 
 

În Strategia națională este inclusă și o evaluare detaliată a viitorului agriculturii naționale. Aceasta este 

prezentată ad verbatim în anexa 4. Din perspectiva politicilor, în documentul se solicită o agricultură 

colaborativă în care fermierii mici își pot uni terenurile și le pot folosi împreună. Există, de asemenea, un 

impuls pentru a încuraja fermierii mari să intensifice intervențiile agricole pentru a obține rezultate mai 

bune și mai ample. Asigurările agricole sunt o practică aflată abia la început, iar în situații de dezastre 

populația se bazează pe susținerea din partea statului. Țările din Africa de Est, cum ar fi Kenya și Rwanda, 

pot servi drept modele care să ajute la îmbunătățirea sistemelor de susținere existente. Mai multe țări 

tropicale au trecut prin situații preconizate să aibă loc în Moldova în deceniile următoare. Prin urmare, 

investițiile în cercetările agricole ar deschide o cale spre durabilitate agricolă și siguranță alimentară pe 

termen lung. Capacitatea Universității Agrare de Stat din Moldova trebuie să fie valorificată. Ar fi util 

parteneriatul cu alte universități de la nivel global, care au dezvoltat agricultura în regiunile tropicale 

secetoase, cum ar fi Universitatea Agrară din Tamil Nadu (http://www.tnau.ac.in/).  

                                                           
68 Banca Mondială, Climate Change and Agriculture Country Note – Republic of Moldova [Notă de țară privind 
schimbările climatice și agricultura – Republica Moldova], noiembrie 2010, la 
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1277305872360/7190152-
1303416376314/moldovacountrynote.pdf, p. 1 

http://www.tnau.ac.in/
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1277305872360/7190152-1303416376314/moldovacountrynote.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1277305872360/7190152-1303416376314/moldovacountrynote.pdf
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2.2.2 Vulnerabilitatea economică 
Republica Moldova este o țară cu venituri medii inferioare. Cu un PIB anual de aproximativ 7 miliarde USD 

și un PIB pe cap de locuitor de 1.900 USD, aceasta crește cu o rată de 2% – 5% per annum.69 În iunie 2014, 

Moldova a semnat cu Uniunea Europeană un Acord de Asociere și un Acord de Liber Schimb Aprofundat 

și Cuprinzător. Acest lucru a deschis piața europeană, mai ales pentru exporturile de produse agricole din 

Moldova. Cu toate acestea, provocările generate de un sistem bancar slab și de o inflație ridicată au 

împiedicat țara să se dezvolte mai repede. Corupția, lipsa transparenței, un mediu extern nefavorabil și 

riscurile climatice reprezintă, de asemenea, riscuri pentru economia Moldovei. În plus, aproape un sfert 

din veniturile țării provin din remitențele de peste hotare, în primul rând din Rusia. Prin urmare, 

economiile slab dezvoltate din Rusia și din alte țări afectează PIB-ul Moldovei. Alte provocări sunt 

emigrarea la scară largă și ratele scăzute de fertilitate, care reduc populația cu aproape 2% pe an.70 Chiar 

dacă această tendință a încetinit recent, numărul tot mai mare de bătrâni presează sistemul de pensii și 

sustrage resurse financiare importante din potențialul destinat creșterii economice.  

Componenta „vulnerabilități economice” a Indicelui de deprivare a ariilor mici (IDAM) este compusă din 

două seturi de indici: indicele de deprivare economică și indicele de deprivare financiară. Deprivarea 

economică include două seturi de indicatori aparte: indicatori privind activitatea economică generală și 

indicatori privind activitatea agricolă.  

Indicele de deprivare economică: 

• Indicatori privind activitatea economică 

o Numărul salariaților în unități economice la 1.000 populație 

o Numărul unităților economice la 1.000 populație 

o Rata șomerilor înregistrați, % 

 

• Indicatori privind activitatea agricolă 

o Numărul întreprinderilor agricole și gospodării țărănești de fermier cu terenuri agricole de 

peste 10 ha, la 1.000 locuitori 

o Total terenuri agricole pe persoana, ha 

o Proporția terenurilor agricole neprelucrate, % 

o Proporția terenurilor asigurate cu sistem de irigare, % 

o Nota medie ponderată de bonitate a solului, puncte bonitate 

o Numărul convențional de animale agricole raportat la 1.000 locuitori 

Indicele de deprivare financiară: 

• Rata veniturilor bugetare proprii ale raioanelor în total venituri, % 

• Ponderea cheltuielilor administrative gestionate de raioane în total venituri proprii, % 

• Veniturile bugetului local pe persoană, lei 

                                                           
69 Surse: http://www.theodora.com/wfbcurrent/moldova/moldova_economy.html și 
http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview/ Accesat pe 20 aprilie 2017. 
70 A se vedea http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview Accesat pe 20 aprilie 2017. 

http://www.theodora.com/wfbcurrent/moldova/moldova_economy.html
http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview
http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview
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Cu ajutorul datelor disponibile, 

raioanele pot fi clasificate și 

cartografiate în ordinea lor de 

subdezvoltare economică. Se pot 

trage anumite concluzii din acest 

exercițiu. 

1. Regiunea centrală are aproape 

43,3% din totalul terenurilor 

cultivabile din țară (inclusiv 

Chișinău). Numărul mai mare a 

populației, densitatea mai mare a 

populației și rata de șomaj mai mare 

sunt motivele pentru care regiunea 

centrală are indicatori economici mai 

slabi decât alte regiuni. Un indicator 

important al subdezvoltării 

economice este rata înaltă a 

șomajului din această regiune.  Unul 

dintre motivele principale pentru 

care regiunea nord este în mare 

parte marcată cu verde ar putea fi 

faptul că indicatorii de deprivare economică și financiară sunt măsurați în raport cu populația. Dat 

fiind faptul că regiunea nord are o populație mai divizată, indicii economico-financiari ar putea, 

probabil, să fie reflectați într-o lumină mai bună. Sub-ocuparea forței de muncă în această regiune 

reprezintă o problemă mai mare decât șomajul. Multe persoane din aceste raioane au plecat în 

Rusia, Ucraina și alte câteva țări europene, trimițând mai multe remitențe în Moldova. Din acest 

motiv câteva raioane din nord apar cu verde, în timp ce raioanele din centru continuă să apară cu 

roșu.  

2. Raioanele Ocnița, Șoldănești și Rezina apar ca extrem de deprivate și vulnerabile (marcate cu roșu) 

la cel puțin trei din cei patru indici complecși analizați până acum. Acest lucru arată, de asemenea, 

că în aceste raioane, vulnerabilitățile demografice și sociale sunt strâns legate de vulnerabilitățile 

economice.   

3. Raioanele din sud au, în general, profiluri socio-economice mai bune. Cu alte cuvinte, toată 

regiunea sudică este mai bine dezvoltată din punct de vedere economic și social, cu excepția unuia 

sau a doi indicatori. Activitatea agricolă mai intensă și proximitatea regiunii de România pot fi 

parțial responsabile pentru acest lucru. Din perspectiva schimbărilor climatice, Ocnița și raioanele 

învecinate, predispuse la cantități mari de precipitații, au o vulnerabilitate economică înaltă, în 

timp ce partea sud-estică a Moldovei, în care se așteaptă cantități mai mici de precipitații, are un 

nivel mediu de deprivare economică și financiară. 

2.3 Mecanismele instituționale: strategiile și capacitățile de abordare 
Guvernul Republicii Moldova este preocupat de copiii țării și de viitorul lor. Acesta este parte a mai multor 

tratate referitoare la schimbările climatice și protecția mediului înconjurător. Guvernul a creat un 

departament separat pentru monitorizarea și gestionarea schimbărilor climatice (Oficiul Schimbarea 

Harta 7: Vulnerabilitatea 
economică 
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Climei din cadrul Ministerului Mediului). În anul 2012, Guvernul a adoptat „Strategia națională de 

adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova”. Moldova a publicat a treia comunicare față de 

CONUSC și o pregătește pe a patra. Luând în considerare expunerea și vulnerabilitatea economiei 

Moldovei ca punct de pornire, în comunicarea a treia este analizată contribuția țării la încălzirea globală 

și angajamentele sale globale privind schimbările climatice. De asemenea, este utilizat Modelul 

indicatorilor de vulnerabilitate și reziliență (VRIM) pentru a ajunge la un Indice privind vulnerabilitatea la 

schimbările climatice, pe baza căruia se face o evaluare detaliată. În mod specific, aceasta ia în considerare 

indicatorii demografici, climatici, agricoli și ocupaționali la estimarea vulnerabilității la schimbările 

climatice.71 De asemenea, sunt raportate activitățile deja întreprinse și planificate în sectorul energetic, 

transporturi, procese industriale, mijloace de existență, educație și gestionare a deșeurilor și 

constrângerile pentru combaterea eficientă și adaptarea la schimbările climatice.  

Strategiile naționale adoptate pentru combaterea schimbărilor climatice sunt variate și semnificative. Deși 

nu toate strategiile pot fi clasificate ca strategii planificate pentru adaptarea la schimbările climatice, 

putem vedea consecințele acțiunii comunitare. Există trei niveluri semnificative de acțiune: cadrul 

legislativ și de politici; intervențiile de program și intervențiile de cercetare; mecanismele comunitare de 

abordare. Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova oferă un impuls 

general și o direcție de politici față de programele naționale privind schimbările climatice. Oficiul 

Schimbarea Climei pune la dispoziție cadrul instituțional și de conducere pentru implementarea strategiei. 

Planurile ministeriale de acțiuni privind schimbările climatice se află la diferite niveluri de elaborare sau 

aprobare. Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare au 

făcut mai multe progrese. Ministere extrem de importante, de ex. Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Economiei, sunt 

încă departe de a elabora și de a implementa planuri strategice de acțiuni.  

Din perspectiva programelor, merită să menționăm unele programe susținute de Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Cooperarea/Agenția austriacă pentru dezvoltare (CAD/AAD) și Oficiul 

Schimbarea Climei. Aceste agenții colaborează cu Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei 

și Ministerul Sănătății pentru a consolida procesul național de planificare a adaptării Republicii Moldova 

la schimbările climatice.72 Cele trei domenii de interes ale acestui proiect sunt: (a) aranjamentele 

instituționale, (b) coordonarea și (c) politicile și planificarea. „ESCO Moldova – Transformarea pieței 

pentru eficiență energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice” este un proiect 

menit să creeze soluții eficiente de conservare a energiei pentru zonele urbane ale orașului Chișinău ca 

un model de proiect. Prin participarea comunității și sprijinul administrativ local, PNUD susține și 

conservarea biodiversității și integritatea ecosistemelor în raioanele Soroca și Ștefan-Vodă. Pentru a 

îmbunătăți participarea la nivel comunitar, a fost inițiat un proiect pentru a oferi finanțare la scară mică 

ONG-urilor și comunităților. Planuri de dezvoltare raională au fost inițiate în raioanele Basarabeasca, 

Leova, Nisporeni, Călărași și Sîngerei. O parte importantă a acestui cadru sunt evaluările vulnerabilității 

mijloacelor de existență. 

                                                           
71 Pentru mai multe detalii, a se vedea „Comunicarea Naţională Trei a Republicii Moldova. Elaborată în cadrul 
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei”, 2013, p. 181-192 
72 Pentru mai multe detalii despre proiecte, a se vedea http://www.adapt.clima.md/pageview.php?l=ro&idc=314  

http://www.adapt.clima.md/pageview.php?l=ro&amp;amp;idc=314
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Guvernul mai are și trei programe de protecție socială pentru reducerea vulnerabilităților în rândul 

familiilor și al comunităților. „Fondul republican”, care la momentul actual se află în curs de revizuire 

pentru îmbunătățire și integrare în continuare, se axează pe susținerea familiilor care se confruntă cu 

orice fel de dezastre.  

Direcția Sănătate a pregătit la nivel de direcție o strategie pentru schimbările climatice și atenuarea 

acestora, concentrându-se pe strategiile de răspuns pentru combaterea riscurilor climatice. Provocările 

majore pe care sistemele de sănătate va trebui să le gestioneze sunt: (a) creșterea rapidă a bolilor 

respiratorii; (b) un număr tot mai mare de pacienți, mai ales între lunile aprilie și septembrie; (c) creșterea 

incidenței bolilor cu transmitere prin vectori în regiuni noi, pe măsură ce vectorii vor continua să se 

răspândească spre nord; (d) creșterea incidenței bolilor cauzate de apă din cauza deficitului de apă și a 

inundațiilor; și (e) problemele ce țin de sănătatea mintală. Mortalitatea cauzată de stresul termic va fi un 

factor principal al schimbărilor climatice.  

Ministerul Agriculturii a inițiat discuții și intervenții programatice cum ar fi trecerea la permacultura, 

agricultura unificată (consolidarea terenurilor agricole pentru reducerea costurilor de cultivare și 

gestionarea culturilor) și insistența asupra utilizării minime a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în 

vederea protejării solului și a apei. Ministerul Mediului și Pădurilor depune eforturi, prin creșterea 

stratului vegetal și promovarea surselor alternative de energie, de a neutraliza emisiile de carbon. 

Ministerul a pregătit și o strategie pentru schimbările climatice, care așteaptă aprobarea Guvernului. 

Ministerul Educației a inclus în programa școlară unele lecții dedicate în mare parte conștientizării și 

protecției mediului înconjurător și a inițiat exerciții de siguranță, care se desfășoară, de regulă, anual.  

Au fost inițiate mai multe studii pentru a înțelege mai bine impactul posibil al schimbărilor climatice asupra 

populației Moldovei, în special asupra vieții și mijloacelor de existență. Biroul Național de Statistică 

acționează ca singurul depozit de informații și date. Acesta publică anual raportul „Copiii Moldovei” în 

care oferă date importante despre situația copiilor.  
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Partea C: Copii care cresc într-o Moldovă vulnerabilă din punct de 

vedere climatic 
Copiii din Moldova văd raze mici de speranță în mijlocul întunericului, atunci când simt că se face câte 

puțin pentru a îmbunătăți standardele educaționale și a le oferi un viitor sigur.73 Ei cred că vor avea un 

viitor mai bun dacă vor migra în alte țări pentru a-și face studiile și a-și găsi un loc de muncă. La fel, ei cred 

că Moldova are nevoie de stabilitate politică și de o conducere care să o ghideze spre prosperitate și 

speranță. Ca să înțelegem nivelul expunerii copiilor într-o Moldovă vulnerabilă din punct de vedere 

climatic, trebuie să începem cu statutul lor actual. 

3.1 Contextul: Barierele din calea creșterii și dezvoltării copiilor 

3.1.1. Învățământul: 
În școlile primare și secundare din Moldova studiază aproximativ 333.430 de elevi (101.060 în regiunea 

centru, 86.874 în regiunea nord și 48.807 în regiunea sud, potrivit datelor Biroului Național de Statistică 

pentru anul 2016).  

Din harta 8 putem vedea că cei mai 

mulți elevi sunt concentrați în 

regiunea centrală, mai ales în 

centrele urbane, unde 

oportunitățile educaționale sunt 

mai bune. Există 1.461 de instituții 

de învățământ preșcolar (datele din 

anul 2015), 1.321 de instituții de 

învățământ primar și secundar 

(datele din anul școlar 2015-2016) 

și 29.535 de cadre didactice care 

lucrează în instituțiile de 

învățământ primar și secundar. În 

timpul procesului de cercetare s-a 

constatat că elevii consideră că 

sistemul actual de învățământ nu îi 

pregătește pentru provocările cu 

care ar putea să se confrunte pe 

viitor. Lipsa oportunităților de 

angajare este principalul motiv 

pentru care mulți elevi ar dori să 

meargă în România sau în alte țări 

ca să-și continue studiile. De 

asemenea, multe cadre didactice 

ne-au relatat despre faptul că ar dori să se mute în alte țări din cauza salariilor mizere din Moldova. 

Distribuția copiilor după diferite tipuri de școli și grupe de vârstă este prezentată în tabelul de mai jos. 

                                                           
73 Comentariile au fost făcute în baza discuţiilor avute cu elevii din Glodeni și Chișinău, ca parte a acestui proces. 

Elevi 

Harta 8: Densitatea 
elevilor în şcoli, 

2015 – 2016 

Lipsă date 



 

Pagina 60 din 126 
 

 

 

 

Elevi/Studenți după tipuri de instituții, grupuri de vârstă și ani (2015-2016) 

Grupa de vârstă/Tipul școlii Școli generale 
Școli 

profesionale Colegii 

Instituții de 
învățământ 

superior 

Total 334.509 16.098 30.428 81.669 

sub 7 ani 5.018 - - - 

 7-10 ani 135.265 - - - 

11-15 ani 156.667 577 1.083 - 

16-18 ani 35.275 12.956 19.511 1.111 

19-23 ani 2.268 1.837 9.329 56.885 

24+ ani 16 728 505 23.673 

 

Pentru analiza nivelului de deprivare de educație și de servicii de educație în rândul copiilor din Moldova, 

în cadrul IDAM au fost folosiți următorii indicatori: 

• Proporția populației 7-15 ani 

• Distanța medie până la 

localitatea unde este amplasată 

instituția de învățământ primar  

• Distanța medie până la 

localitatea unde este amplasat 

gimnaziul  

• Rata netă de înrolare în 

învățământul preșcolar, % 

• Numărul de copii ce revin în 

medie la un cadru didactic 

• Rata de utilizare a capacității 

instituțiilor preșcolare 

În harta 9 este ilustrată deprivarea 

de educație și de serviciile de 

educație la nivel raional. Raioanele 

marcate cu roșu înconjoară 

municipiile Chișinău și Bălți, iar 

proporția copiilor în totalul 

populației este înaltă. În raioanele 

Ocnița, Rîșcani, Drochia, Sîngerei și 

Florești din nord este înregistrat, de 

Harta 9: Clasificarea deprivării 

de servicii de educaţie 

Joasă 
Medie 
Înaltă 
Lipsă date 

Deprivarea de 

servicii de educaţie 
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asemenea, un acces fizic scăzut la serviciile de educație în rândul copiilor, lucru cauzat de distanța medie 

mare pe care copiii trebuie să o parcurgă pentru a ajunge la școală. 

La introducerea întregului set de date în 

Watson Analytics și la analizarea acestuia 

pentru a vedea care sunt principalele 

elemente care determină vulnerabilitatea 

înaltă a acestor raioane, am constatat că 

deprivările generate de sărăcie și de lipsa 

de comunicare (atât densitatea telefonică, 

cât și serviciile de transport) sunt factorii 

principali. Cu alte cuvinte, se poate deduce că, în cazul Moldovei, îmbunătățirea sistemului de învățământ 

este corelată (în măsură de până la 90 sau 91%) cu îmbunătățirea sistemului economic, reducerea sărăciei 

și investirea în infrastructură în vederea îmbunătățirii conectivității. 

3.1.2 Sănătatea: 
Extremele meteorologice afectează sănătatea umană în mai multe moduri. Referindu-se la temperaturile 

înregistrate de-a lungul timpului în Anglia centrală (1665-1834), Jonathan Cowie74 afirmă că, cu cât frigul 

extrem din timpul iernilor și căldura extremă din timpul verilor au afectat populația, cu atât mai mare a 

fost numărul de mortalități și impactul asupra persoanelor în vârstă, verile fierbinți având un impact 

asupra întregii populații. Interesant este faptul că o creștere a temperaturii cu un grad în timpul iernii a 

redus mortalitatea cu 2%, iar o descreștere a temperaturii cu un grad în timpul verii a redus mortalitatea 

cu 4%. În baza acestei analize, precum și a altor analize, putem să ne așteptăm ca rata mortalității, mai 

ales la bătrâni și copii, să crească odată cu creșterea temperaturilor pe timp de vară. Cu toate acestea, 

decesele cauzate de bronșită și alte boli respiratorii, care cauzează decesul multor persoane în timpul 

iernii, s-ar reduce, pe măsură ce numărul zilelor de îngheț pe timp de iarnă va scădea. Astfel, în timp ce 

cifrele generale ale mortalității ar rămâne aceleași, sezonalitatea s-ar schimba. Am menționat deja 

experimentul Rhode Island (a se vedea secțiunea Tendințele temperaturii). Relația dintre sănătate și 

vreme nu se reduce doar la mortalitate, dar și la numărul de zile-om de calitate a vieții pierdute. 

Fenomenele meteorologice extreme au, de asemenea, multe efecte indirecte asupra sănătății și vieții. De 

exemplu, creșterile temperaturilor pun oamenii în pericol de incendiu, inclusiv incendiile forestiere, care 

distrug casele, opțiunile de existență și ecologia. Creșterile temperaturilor ar expune milioane de persoane 

la boli ca malaria sau alte boli mortale, întrucât țânțarii și alți vectori ar putea să se deplaseze spre regiuni 

mai înalte și să rămână în acele zone geografice pentru o perioadă mai lungă. 

 Speranța de viață la naștere în Moldova a fost estimată în anul 2014 la 71,6475, înregistrând o tendință 

de creștere. Există o mare disparitate urbană și de gen în cadrul țării. Speranța de viață la femei a fost de 

75,68 ani, iar la bărbați – 67,43 ani. În anul 2010, speranța de viață în mediul rural a fost mai mică decât 

în mediul urban (67,4 ani și, respectiv, 72,0 ani). Cauzele acestei discrepanțe pot fi stilul de viață, accesul 

la serviciile de sănătate, calitatea apei, sărăcia și factorii socio-culturali. Serviciile de sănătate sunt prestate 

în cadrul a 85 de spitale, 1.028 de instituții de asistență medicală primară și instituții specializate și 595 de 

alte instituții de asistență medicală (inclusiv instituții private). Numărul medicilor a fost de 36,6 la 10.000 

                                                           
74 Cowie, Jonathan, ‘Climate Change: Biological and Human Aspects’ [„Schimbările climatice: Aspecte biologice și 
umane”], a doua ediție. Cambridge University Press, 2013. pag. 398-399. 
75 http://countryeconomy.com/demography/life-expectancy/moldova  

 

Watson Analytics ne oferă următoarele informaţii: 

Interacțiunea dintre indicele privind activitatea 

economică și indicele privind infrastructura de 

comunicaţii este un indicator al deprivării de 

educației, având o putere predictivă de 90,1% 
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populație, iar numărul medicilor de familie disponibili este în scădere, fiind de 4,9 la 10.000 populație în 

anul 2015. Sistemul de sănătate este adesea suprasolicitat, deoarece resursele pentru a investi în 

cheltuielile de capital sunt limitate. Parteneriatele publice-private au fost explorate cu succes în unele 

cazuri (de exemplu, reparații și furnizarea de echipamente de către Orange, un prestator de servicii de 

telecomunicații, la spitalul din Bălți pentru secția de pediatrie).  

În unele localități, în funcție de gravitatea cazului, copiii pot să aștepte până la două ore (pentru o boală 

minoră) pentru a fi consultați de un medic. Incidența copiilor sub vârsta de 5 ani, care sunt raportați ca 

fiind bolnavi, este ridicată în raioanele Orhei și Briceni. Pentru a înțelege accesul populației la serviciile de 

sănătate, în cadrul Indicelui de deprivare a ariilor mici au fost utilizați patru indicatori: 

• Distanța medie a unei persoane din localitate până la instituția medicală primară (km) 

• Distanța medie a unei persoane din localitate până la instituția de asistență medicală de urgență 

(km) 

• Distanța medie a unei persoane din localitate până la unitatea medicală care eliberează 

medicamente compensate (km) 

• Numărul mediu de zile pe săptămână de prezență a medicului de familie în localitate 

Întrucât trei dintre indicatori se referă la distanța dintre persoane și locul de prestare a serviciilor, harta 

10 ar putea să ne ajute să vedem nivelul de deprivare. Pe această hartă sunt prezentate raportările 

incidentelor de sănătate în rândul copiilor sub 5 ani în raport cu numărul spitalelor, al centrelor primare 

și private de sănătate și alte locuri unde pot fi accesate serviciile de sănătate. Acest lucru demonstrează 

în mod clar că mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate pentru 

toate persoanele, în special pentru copii, și pentru a asigura mai bine sănătatea maternă în nord și în alte 

regiuni deprivate.  
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Raioanele Briceni și Orhei au rate 

foarte înalte ale poverii 

incidenței bolilor la copii, fiecare 

raion având o povară mai mare 

de 1.500 de incidente per 1.000 

de copii. Cu alte cuvinte, copiii 

din aceste raioane se 

îmbolnăvesc frecvent. În aceste 

două raioane este nevoie urgent 

de intervenții suplimentare în 

domeniul sănătății: (a) creșterea 

numărului de medici; (b) 

organizarea de controale 

medicale comunitare la intervale 

regulate pentru a pune accentul 

pe sănătatea preventivă; și (c) 

examinarea unei posibile 

necesități pentru instituții 

medicale suplimentare (spitale, 

centre de asistență medicală 

primară și prestatori privați de 

servicii de sănătate) în aceste 

raioane. De asemenea, pe hartă putem vedea că aproape toate raioanele din Moldova întâmpină 

probleme în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate. 

Raioanele marcate cu galben sunt foarte vulnerabile – 750 și 1.500 de incidente de copii care sunt 

raportați bolnavi per 1.000. În aceste raioane cu risc înalt este nevoie de evaluarea sistemelor existente 

de prestare a serviciilor. Chișinău se descurcă mai bine, deoarece are un număr adecvat de prestatori de 

servicii de sănătate în vederea sporirii accesului. De asemenea, trebuie să menționăm că în anii ce vor 

urma, un număr mare de persoane (între 10 și 20%) se va deplasa spre raioanele din nord din cauza 

căldurilor insuportabile pe timp de vară în raioanele din sud. Orice deplasare a unui număr mai mare de 

10% din raioanele din sud, unde temperaturile vor deveni mai mari, spre raioanele din centru și nord va 

impune o povară suplimentară asupra sistemelor existente în acele raioane.   

De asemenea, sectorul de sănătate are legătură directă cu alte sectoare și cu dreptul copiilor la viață. În 

Strategia națională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova este menționat că: „Cele mai 

frecvente tipuri de boli, ca diagnoză primară la fiecare 1.000 persoane în anul 2010, au fost: (i) bolile 

respiratorii (108,5 cazuri), (ii) complicații de sarcină, naștere sau post-natale (49,1 cazuri), (iii) traume, 

intoxicații și alte consecințe ale unor cauze externe (52,1 cazuri), (iv) boli infecțioase sau parazitare (28,1 

cazuri), și (v) boli ale sistemului digestiv (23,7 cazuri).”76  

Luând în considerare povara generală a bolilor la copii până în anul 2015 (pe o perioadă de 8 ani), 

observăm că cea mai mare parte a poverii bolilor în aproape toți acești ani a fost concentrată în doar opt 

                                                           
76 Strategia naţională de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, p. 21 

Harta 10: Copii <5 ani – 

Raportări incidente la 1.000 

Incidente 

Private și altele 
Spitale 
Primare și Specializate 

Lipsă date 

Instituții Medicale 
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raioane: Bălți, Ialoveni, Chișinău, Dubăsari, Sîngerei, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi și Telenești. Situația din 

raioanele Bălți, Ungheni și Ialoveni s-a înrăutățit semnificativ în perioada 2009-2015. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Anenii Noi 1.311,8 1.264 720,7 1.397,6 1.110,4 1.067,5 1.001,1 1.089,2 

UTA Găgăuzia 818,2 999,2 1.076,1 1.150 1.035,3 924,8 855,6 868,9 

Bălți 1.042,9 1.240,9 1.412,6 1.508,5 2.113,1 2.033,6 2.221,2 2.056,7 

Basarabeasca 840 932,6 840,2 1.060,4 1.092 1.047,1 1.042,1 1.077 

Briceni 619,3 745,8 1.021 643,4 713,6 616,5 746,4 801,9 

Cahul 182,3 368,7 471,9 612,7 945,2 561,5 842,3 848,9 

Călărași 934,4 898,8 968,5 943,1 893,3 945 941,4 1.048,6 

Cantemir 539,9 558,9 567,4 559,9 634,6 573,1 517,4 599,7 

Căușeni 550,6 577,5 722,1 778,5 707,6 632,2 493,6 642,6 

Chișinău 1.216,4 1.414,5 1.440,5 1.500,3 1.723,2 1.841,4 1.783,9 1.273,9 

Cimișlia 769,3 710,2 768,5 709,3 497,8 585,4 631,7 776,2 

Criuleni 749,1 857,1 841,3 806,8 820,5 643 705,7 769 

Dondușeni 645,9 639 701 738,8 723,7 577,4 530 423,2 

Drochia 576,6 798,6 724,2 769,8 690,3 776,1 768,8 1.004,1 

Dubăsari 1.323,2 1.505 1.331,7 1.429,5 826,9 705,8 835,2 906,9 

Edineț 513,6 538,1 520,5 599 569,6 606,5 590,7 684,2 

Fălești 835,2 780,4 867,6 926,3 926,9 904,1 898,8 862,7 

Florești 852,4 848 1.224,8 1.247,5 900,4 677,8 633,5 877,5 

Glodeni 1.081 1.080,9 855,1 1.020 913,5 959 849,5 972,9 

Hîncești 567,6 580,7 602,3 659,2 609 687,6 618,2 714,8 

Ialoveni 1.500,6 1.503,2 1.544,6 1.618,4 1.597,5 1.516,8 1.932,6 1.813,3 

Leova 835,5 696,3 633,4 616,1 559,1 597,3 673,2 504,4 

Nisporeni 703,3 764,7 858,7 860,9 571,4 639,1 909,9 703,5 

Ocnița 501,3 595,6 676,7 772,2 816 818,7 756 757 

Orhei 894,7 1.070,2 1.086,2 1.346,6 1.045,3 678,7 659,8 788,8 

Rezina 858,3 847,1 890,8 839,1 759,7 704,4 679 691,3 

Rîșcani 887,6 1.194 905,7 891 645,4 896 1.056,8 959,4 

Sîngerei 972,1 1.290 1.443,2 1.633,9 1.484 1.475,9 1.431,7 1.445,6 

Șoldănești 310,8 374,2 603,4 534,4 560,2 440 417,6 548,3 

Soroca 616,5 800,6 884,3 902,5 772,3 713,8 763,6 798,8 

Ștefan Vodă 718,2 761,7 807,1 759,5 577,7 536,4 684,4 714,3 

Strășeni 873,8 932,9 1.615,7 1.818,7 1.500,3 1.362,2 1.180,2 1.293,1 

Taraclia 952,6 873,3 1.014,4 1.057,1 847 763,4 740,9 782,7 

Telenești 1.338,7 1.478,6 1.614 1.520,3 1.135,5 1.021,7 1.161,4 1.206,1 

Ungheni 1.069,7 1.096,1 1.069,5 1.052,9 991,3 1.365,7 1.257,5 1.479,3 

Republica Moldova 903,6 1.017,1 1.076,9 1.146,9 1.117,6 1.100,4 1.110,9 1.072,1 

Centru 967,4 1.021,7 1.069,7 1.169,2 1.008,6 969,3 998,4 1.075,2 

Sud 582,5 618,4 676,2 715,7 727,6 614,9 680,6 726,7 
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Nord 788,6 917,6 995,4 1.037,6 1.040,6 1.019,9 1.049 1.088,3 

 

În anul 2015 au fost raportate 604 cazuri de probleme respiratorii la 1.000 de copii în toată țara77 – o 

creștere de la 553 de cazuri în anul precedent, incidența problemelor respiratorii continuând să crească. 

Această tendință poate avea loc din cauza unei concentrații mai mari de dioxid de carbon în aer, din 

moment ce gradul de poluare continuă să crească. Doctorul Maria Neamțu de la Direcția Pediatrie a 

Spitalului din Bălți a declarat că: „Această tendință a crescut în ultimii zece ani și îi împiedică pe copii să 

frecventeze școala și să practice activități sportive și creative. Este o situație tristă.”  

Având în vedere că impactul schimbărilor 

climatice va exacerba riscurile pentru 

sănătate în cazul copiilor, trebuie să 

examinăm nivelul actual al deprivărilor. 

Harta 11 evidențiază faptul că indicatorii 

acoperiți de indicii de deprivare prezintă o 

povară înaltă în vestul Moldovei, în 

apropierea României, povara fiind răspândită 

și în regiunea centrală/nordică superioară. 

Harta temperaturilor (în care fiecare punct 

este egal cu 50 de cazuri raportate) arată 

cum sunt raportate incidentele de sănătate 

la copii în raioane.  Potrivit IDAM, un acces 

mai bun sau moderat la serviciile de sănătate 

îl au raioanele Briceni, Edineț, Dondușeni, 

Rîșcani, Glodeni, Orhei, Criuleni, 

Basarabeasca și Taraclia. Aceste raioane, 

totuși, au o incidență mare de raportare a 

problemelor de sănătate în rândul copiilor. 

Instituțiile medicale din aceste raioane 

trebuie să îmbunătățească calitatea prestării serviciilor, iar administrația și agențiile locale trebuie să 

depună eforturi pentru a îmbunătăți calitatea vieții în aceste raioane, pentru a îmbunătăți sănătatea 

copiilor. Dintre raioanele care nu dispun de acces adecvat  

la serviciile de sănătate (marcate cu roșu), Ungheni este o deviație extremă față de medie. Aici, incidența 

problemelor de sănătate raportate în rândul copiilor sub 5 ani este foarte scăzută. Este posibil să existe și 

alte motive pentru care nivelul de incidență este scăzut (cum ar fi îmbunătățirea vieții sănătoase care duce 

la mai puține incidente). De asemenea, este posibil ca, din cauza lipsei accesului la serviciile de sănătate, 

să fie raportați mai puțini copii. În ambele cazuri, acest lucru trebuie validat de către personalul medical. 

În alte raioane marcate cu roșu este nevoie în primul rând de îmbunătățirea accesului la serviciile de 

sănătate și de creșterea numărului de prestatori de servicii de sănătate. 

                                                           
77 Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – Evaluarea sănătății mamei și copilului, 2015, de către 
Centrul Național de Management în Sănătate 

Harta 11. Deprivarea de 
servicii de sănătate.  
Incidente de sănătate 
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egal cu 50 de 

incidente legate de 
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3.1.3 Apă și canalizare: 
Consumul total de apă în Moldova a reprezentat 106,8 milioane m2 în anul 2015, dintre care 45,6 milioane 

m2 au fost consumați în Chișinău. Printre raioanele care au consumat mai mult de 3 milioane m2 de apă s-

au numărat Orhei (3 milioane m2), Briceni (4,8 milioane m2) și Anenii Noi (3,5 milioane m2). Conform 

estimărilor, în anul 2015, în atmosferă au fost eliberate 15.761,8 tone de poluanți, dintre care aproape 

jumătate erau sub formă de dioxid de sulf, oxid de azot și monoxid de carbon, iar celelalte erau sub formă 

de deșeuri solide și lichide. Toate acestea contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală. Potrivit 

Analizei situației în sectorul resurselor de apă în contextul adaptărilor la schimbările climatice în Republica 

Moldova78, elaborat în anul 2013, aproximativ 44% din populația țării nu avea acces la apă potabilă sigură. 

În continuare era indicat că, deși toate orașele și municipiile și 65% dintre sate sunt conectate la rețeaua 

de distribuție a apei potabile, doar 

aproximativ 50% din rețele sunt în stare 

satisfăcătoare, celelalte având nevoie de 

reparații capitale, reconstrucție sau 

reabilitare. 

Apa reprezintă o componentă esențială a 

sănătății umane. Acest lucru este valabil 

mai ales pentru copii, ale căror nevoi 

pentru apă sigură nu trebuie niciodată 

compromise. Fenomenele meteorologice 

extreme au un impact mare asupra 

calității și consumului de apă. Inundațiile 

pot contamina sursele de apă, iar lipsa 

apei din cauza secetelor extinse poate 

crește expunerea la deshidratare și 

utilizarea apei nesigure. În ambele cazuri, 

șansele de a căpăta o boală enterică sunt 

ridicate. Siguranța și disponibilitatea apei 

sunt esențiale pentru supraviețuirea 

umană, întrucât focarele de boli 

provocate de contaminarea apei, boli cu 

transmitere prin apă și vectori, precum și afecțiunile fizice depind în mare măsură de apă. În Indicele de 

deprivare a ariilor mici, deprivarea de serviciile de apă și canalizare a fost analizată din perspectiva 

următorilor trei indicatori critici: 

• Densitatea rețelei de distribuție a apei potabile 

• Densitatea rețelei de canalizare 

• Rata locuințelor conectate la apeduct sau rețea proprie, %  

Deprivarea de apă și canalizare este înaltă în regiunea de nord și în raioanele Leova și Dubăsari. Insuficient 

deservită cu servicii de apă și canalizare este și regiunea de-a lungul frontierei de vest cu România (a se 

                                                           
78 KPC, Assessing the Impact of Climate Change on Water Supply Sources and WSS Systems in Moldova and 
Inventory Possible Adaptation Measures (Task 1) – Final Report [Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra 
surselor de aprovizionare cu apă și sistemelor AAC în Republica Moldova și inventarierea măsurilor posibile de 
adaptare (Sarcina 1) – Raport final], Comisia Europeană și OCDE, ianuarie 2013, Viena, p. 3ff 
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vedea harta 12). Frontiera estică a regiunii din nord este cea mai slab deservită. După cum a fost indicat 

mai sus, aceste regiuni se confruntă și cu o deprivare înaltă de serviciile de asistență medicală.  Lipsa de 

precipitații, urmată de dependența crescută de apele subterane care se epuizează, va influența de 

asemenea siguranța alimentară, care, la rândul său, va afecta creșterea fizică și bunăstarea populației, în 

special a copiilor. În următoarele decenii este nevoie de prezența unor măsuri de conservare a apei și 

măsuri de distribuție îmbunătățită a apei în vederea minimalizării impactului lipsei de apă în deceniile care 

vor urma. 

3.1.4 Nutriția copiilor: 
Nutriția copilului în primele 1.000 de zile de viață și pe parcursul întregului ciclu de viață, în special a 

femeilor, este un element important pentru nașterea, educarea și creșterea unor copii sănătoși. Lipsa unei 

alimentații adecvate reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor de a avea „cea mai bună stare de sănătate 

posibilă”, după cum este prevăzut în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. În Indicele de 

deprivare a ariilor mici nu au fost incluși indicatorii referitori la nutriția copiilor. Prin urmare, în acest studiu 

am utilizat datele din Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova (2015), publicat de Ministerul 

Sănătății.79 

• Copii născuți cu greutate 

mică la naștere (nașteri 

premature / la 100)  

• Copii născuți cu greutate 

mică la naștere (nașteri la 

termen normal / la 100)  

• Copii sub 1.000 de zile cu 

greutate mică (la 1.000)  

• Copii sub 1.000 de zile cu 

dezvoltare fizică slabă (la 

1.000)  

• Copii sub 5 ani cu greutate 

mică (la 1.000)  

• Copii sub 5 ani cu dezvoltare 

fizică slabă (la 1.000)  

• Copii din patru grupe 

diferite de vârstă care au 

fost testați și s-au dovedit a 

avea o dezvoltare fizică 

slabă (la 1.000) 

Cu ajutorul acestor indicatori, 

raioanele au fost clasificate și analizate. Mai mult de unul din 20 de copii (5,4%) a avut greutate mică la 

naștere (mai puțin de 2.500 de grame la naștere). Dintre 76.300 de copii în primii doi ani de viață, 3.045 

erau subponderali, dintre care 2.378 prezentau o dezvoltate fizică slabă. Analiza tuturor grupelor de vârstă 

a copiilor arată că, în medie, între 4 și 5% sunt malnutriți, iar 3% au o dezvoltare fizică slabă.  

                                                           
79 Publicat de Centrul Naţional de Management în Sănătate și Ministerul Sănătăţii, Chișinău, 2016. 
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Harta deprivării de nutriție (harta 13) relevă existența unor grupuri de raioane în partea de sud și centru 

a Moldovei. De asemenea, există grupuri de raioane cu un număr mare de copii cu dezvoltare fizică slabă 

– lucru care poate fi atribuit unui anumit nivel de malnutriție. În raioanele din vecinătatea Nistrului există, 

de asemenea, un număr mai mare de copii subnutriți. Raioanele Dubăsari, Rezina, Leova, UTA Găgăuzia, 

Cahul și Nisporeni sunt extrem de vulnerabile, deoarece indicatorii lor de nutriție sunt slabi, iar incidența 

copiilor cu deficiențe în dezvoltarea fizică este înaltă. Deși Soroca și Șoldănești la fel au un număr mare de 

copii cu o dezvoltare fizică slabă, nivelurile lor de deprivare a nutriției sunt moderate.  

3.2 Deficiențele de dezvoltare și vulnerabilitatea la schimbările climatice 

3.2.1 Vulnerabilitatea mediului și vulnerabilitățile sectoriale 
Pentru a dezvolta această analiză mai departe, diferite seturi de deprivări în cazul copiilor vor fi comparate 

cu indicatorii legați de schimbările climatice pentru a înțelege nivelul total al expunerii și al îngrijorării. 

Acest lucru are loc prin adăugarea, în baza caracteristicilor geofizice și a activităților umane în teren, a 

Indicelui vulnerabilității mediului.  Acest indice este alcătuit din următorii indicatori din cadrul Indicelui de 

deprivare a ariilor mici:  

• Ponderea terenurilor erodate; 

• Ponderea locuințelor cu acces la serviciile de salubrizare; 

• Ponderea gunoiștilor neautorizate; și 

• Ponderea suprafeței terenurilor contaminate cu pesticide. 

O evaluare a acestor indicatori (a se vedea harta 14) arată o grupare de vulnerabilități în anumite regiuni, 

în general interconectate. Există o linie de raioane în partea centrală-nordică cu niveluri înalte de 

vulnerabilitate a mediului și un grup de raioane în partea de sud-vest care sunt extrem de vulnerabile 

(marcate cu roșu).  

  

Vulnerabilitatea apare din combinarea mai multor factori: deficitele de dezvoltare, inegalitățile, barierele 

fizice și sociale și vulnerabilitățile care rezultă din situațiile anterioare de criză. Deprivările și inegalitățile 

se influențează reciproc, iar împreună măresc nivelul total de vulnerabilitate.  

Consecinţele schimbărilor climatice: 

Această analiză indică asupra 

faptului că şapte raioane din nord 

(unde în următoarele decenii se 

aşteaptă precipitații foarte abundente 

și neregulate, inclusiv inundaţii) și 

câteva raioane din sud (unde se 

aşteaptă ca stresul termic să aibă un 

impact major asupra agriculturii, 

vieţilor și mijloacelor de existență) au 

niveluri documentate înalte de 

vulnerabilitate a mediului. 
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Când toate aceste niveluri de vulnerabilitate sunt plasate unul peste altul, obținem o hartă a 

vulnerabilității multi-dimensionale, care are la bază parametri demografici, economici, sociali, financiari, 

educaționali, de sănătate, nutriție, WASH și de mediu. De asemenea, este important să înțelegem modul 

în care diferite vulnerabilități, care decurg din aceste sectoare, influențează deprivarea multi-

dimensională generală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform datelor disponibile, raioanele marcate cu roșu sunt cele mai deprivate regiuni din Moldova, iar 

cele cu galben au un nivel moderat de vulnerabilitate. Din analiza cu ajutorul Watson Analytics, deducem 

că reducerea nivelului de sărăcie și investițiile în dezvoltarea infrastructurii în vederea asigurării 

disponibilității și accesibilității populației la servicii de sănătate, educație și alte servicii, ar putea ambele 

să aibă un impact mare asupra reducerii vulnerabilităților multiple.  

 

 

 

Joasă 
Medie 
Înaltă 
Lipsă date 

Deprivarea 

multiplă 

Harta 15: 

Deprivarea multiplă 
Sărăcia, care se manifestă sub 

forma unor indicatori de deprivare 

economică și financiară mai înaltă, 

este principalul motiv pentru 

raioanele extrem de vulnerabile cu 

indicatori multipli de deprivare. 

Nivelul deprivării demografice și 

sociale este înalt în unele raioane 

din sud și în majoritatea raionelor 

din nord. 

Watson Analytics: 

Combinarea dintre deprivarea 

economică și deprivarea de 

infrastructură au împreună o 

putere predictivă de 92,3% pentru 

deprivarea multiplă în raioane  
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Notă: Analiza cu ajutorul Watson Analytics 

relevă faptul că modurile și mijloacele 

deficitare de comunicare reprezintă 

obstacole critice în calea eliminării 

deprivării de serviciile de sănătate  

Deprivarea de serviciile de educație este 

concentrată în două grupuri mari de 

raioane (a se vedea cercurile roșii). În 

aceste raioane va fi nevoie de sporirea intervențiilor de programe pentru a atenua vulnerabilitatea 

stabilită. În raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Glodeni și municipiul Bălți în 

nord, precum și Dubăsari, Anenii Noi, Ialoveni, Criuleni și municipiul Chișinău, vulnerabilitatea 

educațională a copiilor este mai mare decât pentru alte sectoare sociale ca nutriția, sănătatea și WASH. 

Totuși, atunci când clasificarea deprivării multisectoriale este utilizată ca nivel de bază, contribuția 

deprivării de serviciile de educație la deprivarea multiplă este limitată.  

Problemele legate de apă și canalizare sunt semnificative în raioanele din nord, unde se așteaptă mai 

multe inundații în următorii ani. Raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Glodeni, Drochia, Soroca și 

Șoldănești sunt extrem de vulnerabile. În unele raioane din centru și sudul țării (indicate în dreptunghiuri) 

factorii de decizie vor trebui să acorde o atenție deosebită aspectelor legate de nutriție și sănătate. Mai 

multe detalii în acest sens sunt oferite mai jos. 

Watson Analytics: 

Interacţiunea dintre 

infrastructura 

rutieră/transporturi și 

comunicaţii este un indicator 

al deprivării de serviciile de 

sănătate (la 82,9%) 
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Harta 17 are drept bază 

clasificarea deprivării multiple 

și suprapune două seturi de 

date. Punctele indică cazurile 

raportate în rândul copiilor cu 

vârsta sub 5 ani, ceea ce indică 

o povară ridicată a cazurilor 

răspândite în toată țara, 

aproape vertical, de la nord la 

sud, iar raioanele Briceni și 

Orhei au cel mai mare număr 

de cazuri (peste 1.500 de 

incidente la fiecare 1.000 de 

copii). Clasificarea deprivării 

de sănătate în ceea ce privește 

lipsa accesului la serviciile de 

sănătate este reprezentată ca 

cercuri umplute (cele mai 

mari, marcate cu culoare 

închisă, indicând cea mai mare 

vulnerabilitate). Este evident 

că cea mai mare 

vulnerabilitate în ceea ce 

privește accesul la serviciile de 

sănătate se regăsește în raioanele centrale.  Astfel, realizăm că indicele general de dezvoltare este 

influențat de accesul la serviciile de sănătate și de indicatorii de sănătate. Conform Indicelui de deprivare 

a ariilor mici, raioanele Rezina, Florești, Fălești, Ungheni, Nisporeni și Leova (6 dintre cele mai deprivate 

11 raioane) și Strășeni, Hîncești, Cimișlia și Cantemir (4 raioane cu nivel mediu de deprivare multiplă) au 

cel mai redus acces la serviciile de sănătate. Bălți, Sîngerei și Briceni continuă să rămână în urmă din cauza 

numărului mare de incidente raportate în rândul copiilor. Cu o poziție foarte joasă în clasificarea privind 

serviciile de sănătate, dar cu un nivel redus al deprivării multiple, raionul Cahul și-ar putea îmbunătăți 

indicii dacă va face investiții în serviciile de sănătate. 

Apa, canalizarea și nutriția au un impact asupra sănătății. Cele mai mari deficiențe privind serviciile de apă 

și canalizare sunt înregistrate în raioanele Ocnița, Soroca, Șoldănești, Rezina, Florești, Fălești și Leova. 

Printre alte raioane cu deficiențe mari la acest capitol se numără Criuleni, Briceni, Dondușeni și Drochia 

(Drochia având o situație mai bună în ceea ce privește deprivările multiple, putând, astfel, să-și 

îmbunătățească poziția prin investiții în serviciile de apă și canalizare). Șase raioane, și anume Leova, 

Nisporeni, Telenești, Rezina, Călărași și Ocnița, au clasificări foarte joase la capitolul nutriție și sunt foarte 

deprivate la mai mulți indicatori multipli. Orhei, Criuleni și Dubăsari au, de asemenea, un număr 

semnificativ de copii malnutriți. 

3.2.2 Expunerea copiilor și schimbările climatice 
Schimbările climatice au început să aibă un impact asupra vieții oamenilor, animalelor, florei și faunei în 

moduri fără precedent. Surprizele climatice nu trebuie subestimate. În Moldova sunt aproximativ 700.000 

. 20 de incidente raportate 

în rândul copiilor cu vârsta 

sub 5 ani Clasificarea deprivării 
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deprivării multiple și a 

serviciilor de sănătate cu 
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de copii, dintre care circa 200.000 au sub 5 ani. Dacă nu vom acționa imediat, „copiii și copiii lor s-ar putea 

confrunta cu o amenințare mult mai mare decât schimbările climatice”.80 Este de așteptat ca Moldova să 

se confrunte cu dezastre majore asociate schimbărilor climatice – inundații, secete și stres termic. Deși 

fenomenele meteorologice extreme ar putea fi anomalii pe fundalul climei, este important să se vadă dacă 

există o tendință statistică a acestor fenomene meteorologice, să se stabilească dacă ele sunt legate de 

efectele de seră și de activitățile umane81, după cum pare să fie cazul din perspectiva schimbărilor 

climatice. Din perspectiva guvernării, este esențial să fim pregătiți să facem față efectelor schimbărilor 

climatice, concomitent cu depunerea unor eforturi de a reduce cauzele schimbărilor climatice, ca să 

putem transmite o lume mai sigură copiilor noștri. 

3.2.3 Alți factori determinanți ai efectelor schimbărilor climatice în Moldova 
Pe lângă fenomenele meteorologice extreme probabile, variațiile de temperatură și precipitații 

preconizare pentru deceniile următoare, alți factori determinanți vor afecta viitorul Moldovei în contextul 

schimbărilor climatice. Iată câteva exemple: 

• Fenomenele meteorologice extreme sunt dificil de prevăzut, deoarece există numeroși factori 

antropologici și ecologici care determină locul și timpul când acestea se vor produce. 

Temperaturile ridicate ar putea conduce la dezastre cu debut rapid, cum ar fi furtunile de grindină, 

precipitațiile intense și neregulate. 

• Vectorii, organismele microbiene și patogenii vor fi, de asemenea, afectați de schimbările 

climatice. Aceștia se vor deplasa spre noi locuri, pe măsură ce o mare parte din teritoriul Moldovei 

se va confrunta cu mai multe condiții meteorologice tropicale, în special din anii 2050, în cazul în 

care nivelurile actuale de emisii vor continua fără încetare (cel mai probabil scenariu pe termen 

scurt). În consecință, se așteaptă ca modul de răspândire a bolilor să se schimbe pe măsură ce 

unele boli caracteristice țărilor tropicale (cum ar fi malaria și febra dengue) pot deveni endemice 

pentru Moldova. 

• În sectorul agricol ar putea fi introduse noi soiuri de culturi, unele mai vechi ar putea să se 

adapteze la schimbările climatice sau ar putea să dispară cu totul. Totodată, apariția mai multor 

terenuri destinate agriculturii în nord, din cauza condițiilor tropicale și a deficitului posibil de apă 

din sud, precum și temperaturile care vor continua să rămână mai scăzute în regiunile de nord și 

pe câmpiile superioare decât în regiunile din sud, ar putea condiționa un anumit nivel de migrație 

în interiorul țării. Oamenii ar putea să se mute de la sud la nord și să caute locuri situate la o 

altitudine mai înaltă pentru a rezista căldurii. Prin urmare, administratorii trebuie să fie atenți la 

schimbările minore ale așezărilor umane, întrucât aceste schimbări ar putea determina presiuni 

asupra mecanismelor de prestare a serviciilor, cum ar fi transportul, energia electrică și alte 

servicii energetice, pe lângă presiunea asupra serviciilor sectorului social: educație, apă, 

canalizare, asistență medicală etc. 

• Această migrație de la sud la nord poate fi văzută în modul în care sectorul locuințelor, ca marcă 

a așezării umane, se mișcă. Datele din anii 2011-2015 arată că în cei cinci ani, din opt raioane din 

sud, șase (Basarabeasca, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan-Vodă și Taraclia) au avut, continuu, un 

                                                           
80 UNICEF, Unless we act now – Impact of Climate Change on Children [Doar dacă vom acţiona imediat – Impactul 
schimbărilor climatice asupra copiilor], noiembrie 2015. p. 7 
81 Pentru mai multe detalii cu privire la aspectele biologice și umane ale schimbărilor climatice, a se vedea: 
„Schimbările climatice – Aspecte biologice și umane”, de Jonathan Cowie, Cambridge University Press, a doua 
ediție, 2013. 



 

Pagina 73 din 126 
 

ritm egal cu 0 sau negativ de creștere a numărului de case.  Cinci raioane din centru (Criuleni, 

Dubăsari, Rezina, Șoldănești și Telenești) și cinci raioane din nord (Briceni, Dondușeni, Florești, 

Ocnița și Rîșcani) au înregistrat ritmuri negative sau zero de creștere a numărului de locuințe. În 

general, regiunea nordică și cea centrală au înregistrat creșteri continue a numărului de case, în 

timp ce regiunea sudică a înregistrat o scădere sau nicio creștere în acest sens (cu excepția anului 

2015, când numărul de case a crescut cu aproximativ 100). Aceasta presupune că așezările umane 

cresc în raioanele din nord și centru (unde temperaturile sunt mai joase), iar pe oameni nu-i mai 

interesează raioanele din sud. Coroborarea acestor date cu date pentru o perioadă mai lungă, de 

cel puțin 30 de ani, i-ar ajuta pe factorii de decizie politică să elaboreze planuri în continuare. 

• În condițiile eșuării preconizate tot mai mari a culturilor și în lipsa luării unor măsuri radicale 

pentru îmbunătățirea economiei naționale, emigrarea din țară ar putea continua să crească. Până 

în anul 2014, aproximativ 261.711 persoane au trecut legal granița și locuiau peste hotare. Se 

estimează că peste 700.000 de moldoveni locuiesc peste hotare. O astfel de emigrare ar avea un 

impact pe termen lung asupra copiilor, întrucât acest fenomen perturbă echilibrul în cadrul 

familiei. Potrivit datelor naționale, aproximativ 13.000 de copii au cel puțin un părinte plecat și 

locuiesc cu un tutore legal (bunicii, alte rude sau părintele rămas), care nu este capabil să se ocupe 

de nevoile de dezvoltare ale copiilor. Copiii și adolescenții adesea nu se bucură de sprijinul 

emoțional și de îndrumarea de care au nevoie, lucru care duce la o societate închisă, care este 

incapabilă să comunice și care se manifestă prin creșterea violenței, ce devine o nouă normă 

socială. 

3.3 Expunerea preconizată a copiilor la schimbările climatice 
În acest context, impactul schimbărilor climatice asupra copiilor din Moldova82 poate fi rezumat pentru 

scenariul RCP 8.5, în cadrul căruia au loc impacturile maxime. 

Fenomenul 
meteorologic 

extrem 

Nivelul de 
risc 

Raioane Expunerea copiilor 

Total copii Copiii cu vârsta 
sub 5 ani 

Inundație Înalt Briceni, Ocnița, Edineț, 
Dondușeni 

45.197 12.087 

Mediu Rîșcani, Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, Ialoveni, 
Chișinău, Șoldănești, Rezina 

255.490 71.942 

Secetă Înalt Cahul, Ștefan Vodă, Taraclia, 
Căușeni, UTA Găgăuzia, 
Basarabeasca, Anenii Noi 

124.024 33.898 

Mediu Glodeni, Bălți, Sîngerei, Rezina, 
Fălești, Ungheni, Telenești, 
Călărași, Orhei, Nisporeni, 
Chișinău, Ialoveni, Strășeni, 
Hîncești, Leova, Cantemir, 
Cimișlia, Criuleni, Dubăsari  

442.095 124.453 

Stres termic Înalt Cahul, Ștefan Vodă, Taraclia, 
Căușeni, UTA Găgăuzia, 

305.577 84.944 

                                                           
82 Toate datele se referă la numărul de copii în anul 2015, potrivit Biroului Național de Statistică 
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Basarabeasca, Anenii Noi, 
Criuleni, Chișinău, Cimișlia, 
Leova, Cantemir 

Mediu Rîșcani, Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, Ialoveni, 
Chișinău, Șoldănești, Rezina, 
Briceni, Ocnița, Edineț, 
Dondușeni, Glodeni, Bălți, 
Sîngerei, Telenești, Călărași, 
Ungheni, Nisporeni, Orhei, 
Dubăsari, Hîncești, Călărași 

413.892 115.502 

 

  

Chiar dacă în toată țara trăiesc copii, pe hartă sunt prezentate două grupuri majore în care trăiesc cu mult 

mai mulți copii. Raioanele 

marcate cu roși, din partea de jos 

a hărții, se pot confrunta, mult mai 

frecvent decât alte raioane, cu 

temperaturi mai înalte și cu 

situații asemănătoare secetei. În 

raioanele marcate cu albastru se 

preconizează să aibă loc 

fenomene meteorologice 

neprevăzute, cu precipitații 

neregulate și pe neașteptate, dar 

cu intensitate ridicată. Raioanele 

marcate cu galben se vor 

confrunta cu ambele situații.  

Din perspectiva schimbărilor 

climatice, se așteaptă ca secetele, 

caniculele, inundațiile și vremea în 

rapidă schimbare să afecteze 

sănătatea populației, în special pe 

copii și bătrâni.   

1.În ordinea deprivării 

multisectoriale, următoarele 10 

raioane sunt cele mai deprivate: 

Rezina, Ocnița, Fălești, Soroca, 

Șoldănești, Sîngerei, Nisporeni, 

Florești, Telenești și Ungheni.  

2. Din perspectiva schimbărilor climatice, următoarele raioane din sud vor suferi un impact mai mare 

de ariditate: Ștefan Vodă, Taraclia, Cahul, Căușeni, Găgăuzia și Basarabeasca și unele regiuni din 

Harta 18: Harta 

precipitațiilor 

preconizate 

(conform RCP 

8.5 în 2080) și 

harta densității 

populaţiei 

copiilor 

Fiecare punct pe 

hartă indică 

prezența a 250 de 

copii

Date lipsă 
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Anenii Noi, Cimișlia și Cantemir. În nord – Ocnița, Briceni, Dondușeni și Edineț, se vor înregistra 

inundații maxime. În alte raioane se vor înregistra mai multe tipuri de provocări. 

3. Raionul Rezina este deosebit de vulnerabil: orice dezastru ar putea avea un impact mare asupra 

copiilor. 

4. Luând în considerare toți acești indicatori, precum și alți indicatori de deprivare, în opinia noastră, 

raioanele Cahul, Basarabeasca, Ștefan Vodă, Cimișlia, Anenii Noi, Taraclia în sud și raioanele 

Ocnița și Rezina în nord trebuie să fie ținta primară pentru etapele timpurii ale oricărei intervenții 

în planificarea schimbărilor climatice. 

Următoarea etapă este de a lua în considerare riscurile la care vor fi supuși copiii din Moldova, în contextul 

schimbărilor climatice.  

3.3.1 Impactul asupra copiilor și expunerea copiilor la efectele schimbărilor climatice 
Au fost efectuate mai multe evaluări detaliate ale modului în care variațiile de temperatură și precipitații 

se schimbă și ale modului în care alți factori determinanți (de ex. poluanții, efectele gazelor cu efect de 

seră și intervențiile umane) vor cauza fenomene meteorologice extreme. Aceste fenomene meteorologice 

reprezintă pericole. Este important, totuși, să înțelegem impactul efectelor acestor fenomene 

meteorologice asupra populației, în special asupra copiilor și asupra viitorului lor. În tabelele următoare 

am încercat să măsurăm această complexitate, în favoarea factorilor de decizie, a liderilor și a 

planificatorilor, și am indicat drepturile copiilor care vor fi încălcate dacă nu se vor lua măsuri 

corespunzătoare pentru a atenua sau a minimiza impactul schimbărilor climatice. 
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3.3.2 Impacturile fenomenelor meteorologice extreme ale schimbărilor climatice asupra copiilor din Moldova 
(Notă: XX = se aplică cu precădere la riscul de inundații; XX = se aplică cu precădere la riscul de secetă; XX = se aplică cu precădere la riscul de 

stres termic; nicio subliniere presupune că se aplică la două sau mai multe riscuri) 

Impactul sectorial al 

inundațiilor, secetelor și 

stresului termic 

Impactul inundațiilor 

asupra copiilor 

Impactul secetelor 

asupra copiilor 

Impactul stresului termic 

asupra copiilor 

Drepturile copilului 

conform UNCRC 

Infrastructura: 

Nefuncționarea sistemelor de 

comunicații și Internet 

Avarierea drumurilor și a 

podurilor 

Nefuncționarea mijloacelor de 

transport 

Perturbarea rețelelor de curent 

electric, gaz și a altor lanțuri de 

aprovizionare cu energie  

Suprasolicitarea sistemelor 

energetice din cauza utilizării 

excesive 

Incapacitatea de a accesa 

serviciile de sănătate și 

educație 

Incapacitatea de a avea 

acces la informații 

Traumarea din cauza 

incapacității de a 

comunica și a rupturii de 

la viața cotidiană  

Dificultatea de a 

accesa anumite 

servicii din cauza 

lipsei de finanțare 

 

Închiderea sau restricționarea 

accesului în locurile publice 

frecventate de copii 

Articolul 17: Dreptul copiilor de 

a avea acces la informație 

Articolul 27(1): Dreptul 

copilului „de a beneficia de un 

nivel de trai care să permită 

dezvoltarea sa fizică, mentală, 

spirituală, morală și socială” 

Mijloacele de existență, 

securitatea alimentară și 

economia: 

Pierderea animalelor 

Eșuarea culturilor 

Datorii 

Deficiențe nutriționale 

Mese luate nu la timp și 

iregulate 

Deficiențe 

nutriționale 

Impact pe termen 

lung asupra sănătății 

și bunăstării 

Munca copiilor 

Retenții ponderale, 

retard statutar 

Deficiențe nutriționale 

Mese necorespunzătoare 

Imposibilitatea de a mânca ceea ce 

doresc 

 

Articol 24(c): Dreptul la 

alimente nutritive  

Articol 27(3): Dreptul la hrană 

și datoria statului de a satisface 

aceste nevoi 

Articol 6: Dreptul la viață al 

fiecărui copil/Dreptul de a trăi 

cu demnitate 
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Pierderi înregistrate la nivel de 

mijloace de existență 

Reducerea productivității 

Pierderea venitului/a locurilor de 

muncă 

Lipsa/accesul insuficient la piață, 

bani, finanțare 

Vânzarea forțată a activelor 

Atacarea culturilor de către 

dăunători 

Riscul de secetă 

Reducerea producției culturilor 

Cerșetorie 

 

 

Deteriorarea sistemelor de 

aprovizionare cu apă 

Reducerea calității apei 

Aducerea apei de la distanțe lungi 

Lipsa apei 

Reducerea securității apei 

Creșterea incidenței 

bolilor cu transmitere 

prin apă și vectori 

Dificultatea de a menține 

igiena personală 

 

 

Deshidratarea 

Sprijinirea familiei 

pentru a asigura apă 

Gestionarea 

necesităților cu o 

cantitate minimă sau 

fără apă 

Dificultatea de a 

menține igiena 

personală 

Deshidratarea Articolul 24(2e): Părinții și 

copiii sunt sprijiniți în folosirea 

cunoștințelor de bază despre 

avantajele igienei și salubrității 

mediului înconjurător 

Articol 24(2c): Dreptul la apă 

potabilă 

Învățământul: 

Avarierea școlilor și a instituțiilor 

de învățământ 

Închiderea temporară a școlilor 

Întreruperea procesului 

de studii 

Închiderea temporară a 

școlilor 

Întreruperea 

procesului de studii 

Închiderea temporară 

a școlilor 

Creșterea absențelor de la școală Articol 23(3): Dreptul de a avea 

acces și de a primi educație... 

care să asigure deplina 

integrare socială și dezvoltare 
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 Pierderea educației  Articolul 28(1b): Dreptul la 

educație/dreptul de acces la 

educație 

Sănătatea: Avarierea instituțiilor 

de asistență medicală și a 

unităților de medicamente 

Accesul limitat sau lipsa accesului 

la serviciile de asistență medicală 

Dificultatea de a găsi personal 

medical 

Creșterea incidenței bolilor cu 

transmitere prin apă și vectori 

Creșterea incidenței bolilor 

infecțioase 

Bolile diareice 

 

Deficiențe nutriționale 

legate de boli 

Creșterea ratei 

morbidității/mortalității 

Bolile diareice 

Febra dengue, malaria 

Morbiditate/decese 

cauzate de boli 

infecțioase sau alte boli 

conexe 

Traume/tulburări 

emoționale 

Înecare 

Creșterea riscurilor 

pentru sănătate 

Bolile diareice 

Creșterea incidenței 

bolilor cu transmitere 

prin apă din cauza 

accesului la apă de o 

calitate proastă 

Traume/tulburări emoționale 

Accidentări 

Insolație 

Crampe din cauza căldurii 

Epuizare 

Deshidratare 

Vulnerabilitate la alte boli 

Diaree și boli provocate de 

alimente 

Arsuri solare 

Articol 23(3): Dreptul de a avea 

acces și de a primi servicii 

medicale... care să asigure 

deplina integrare socială și 

dezvoltare 

Articolul 24(1): Dreptul „de a se 

bucura de cea mai bună stare 

de sănătate posibilă și de a 

beneficia de serviciile 

medicale” 

Protecția socială: 

Deplasarea/migrația (forțată) 

temporară 

Lipsa de adăpost 

Lipsa protecției din partea 

adulților 

Dificultăți în prestarea serviciilor 

de stat 

Conflicte 

Traficarea 

Separarea de familie 

Abandonarea 

Lipsa sprijinului juridic 

pentru asigurarea 

drepturilor 

 

Separarea de familie 

Abandonarea 

 

 Articolul 3(2): „Asigurarea 

protecției și îngrijirii necesare 

în vederea asigurării bunăstării 

copilului” 

Articolul 37(d): Dreptul la 

asistență juridică 
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Întreruperea funcționării 

sistemelor sociale/a legii și a 

ordinii 

Probleme de securitate 

Stres social 

Slăbire politică/instituțională 
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3.3.3 Impacturile sectoriale specifice ale schimbărilor climatice asupra copiilor  

Impacturile schimbărilor climatice asupra educației copiilor 

Copiii au dreptul fundamental la educație (UNCRC, articolul 24(e)) prin care pot urmări atingerea celui mai înalt standard posibil. Copiii cu 

dizabilități de asemenea beneficiază de acest drept (UNCRC, articolul 23). În familiile și școlile afectate de fenomene meteorologice extreme, 

posibilitățile de a acorda vocii copiilor un rol de frunte ar putea fi nule. Prin articolul 13 din UNCRC se garantează dreptul copiilor de a vorbi și 

exprima opiniile cu privire la problemele care îi afectează. Cu toate acestea, familiile și școlile aflate în dificultate rar beneficiază de aceste 

posibilități.  În plus, în articolul 9 tuturor statelor li se reamintește angajamentul de a veghea ca niciun copil să nu fie separat de părinții săi, 

exceptând situațiile de post-dezastru în care autoritățile pot decide că separarea este în interesul copilului.  

Riscul climatic / 
Impactul direct 

Impactul rezultant  Impactul asupra educației Expunerea copiilor 

Raionul Numărul 
(conform datelor pentru 2015-2016) 

Agricultura și 
securitatea 
alimentară 
 

Eșuarea culturilor 
Datorii 
Reducerea 
productivității 
Pierderea venitului/a 
locurilor de muncă 
Vânzarea forțată a 
activelor și stres 
financiar în familie 

 

Abandonarea 
școlii/colegiului pentru a 
susține financiar familia 
Stresul psihologic cauzat 
de stresul financiar sporit 
din familie, care duce la 
performanțe slabe 
Lipsa accesului la hrană 
regulată și nutritivă  

Riscul de 
inundații:  
Înalt: Briceni, 
Ocnița, Edineț, 
Dondușeni  
 
 
Mediu: Rîșcani, 
Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, 
Ialoveni, 
Chișinău, 
Șoldănești, 
Rezina 
 
 
Caniculă și 
secetă: 
Înalt: Cahul, 
Ștefan Vodă, 
Taraclia, Căușeni, 

20.823 de elevi din 123 de școli învață în raioane 
expuse unui risc înalt. Nivel înalt de expunere 
pentru 20% din elevi = 4.200 de elevi  
 
57.848 de elevi în raioane expuse unui risc 
mediu. Nivel înalt de expunere a 10% = 5.800; 
nivel mediu de expunere a 20% = 11.400 de elevi 
care învață în 291 de instituții pot fi expuși unui 
risc înalt sau, respectiv, unui risc mediu. 
 
Caniculă și secetă: 
Înalt: Aproximativ 40.841 de elevi din 173 de 
școli pot fi expuși riscului de caniculă și secetă. 
Dintre aceștia, se poate concluziona cu 
certitudine că aproximativ 30% sunt expuși unui 
risc mai înalt (aproximativ 13.000 de copii).  

Infrastructura Nefuncționarea 
sistemelor de 
comunicații și Internet 
Avarierea drumurilor și 
a podurilor 
Nefuncționarea 
mijloacelor de 
transport 
Avarierea clădirilor 
școlilor 

 

Întreruperea accesului la 
materialele de studiu 
Închiderea posibilă a 
școlilor 
Pierderea zilelor de școală 

Mijloacele de 
existență 

Migrarea membrilor 
adulți din familia 

Nefrecventarea/abandonul 
școlar 
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copilului în căutarea 
locurilor de muncă 
Pierderi înregistrate la 
nivel de mijloace de 
existență/animale 

Datorii 
Subfinanțarea 
educației din cauza 
colectării a mai 
puține impozite 

Dificultăți în dezvoltarea 
deprinderilor de viață 
Infrastructură și facilități 
școlare nereparate 
Copiii nu sunt auziți 

UTA Găgăuzia, 
Basarabeasca, 
Anenii Noi 
 
Mediu: 
Glodeni, Bălți, 
Sîngerei, Rezina, 
Fălești, Ungheni, 
Telenești, 
Călărași, Orhei, 
Nisporeni, 
Chișinău, 
Ialoveni, 
Strășeni, 
Hîncești, Leova, 
Cantemir, 
Cimișlia, Criuleni, 
Dubăsari 

Aprovizionarea cu 
apă 

Deteriorarea sistemelor 
de aprovizionare cu apă 
Reducerea calității apei 

Contaminarea apei în școli  

Condițiile sanitare 
și igiena 

Afectarea sistemelor 
de gestionare a 
deșeurilor 

Contaminarea spațiilor 
școlare 
Dificultatea de a menține 
igiena personală 

Sănătatea Creșterea incidenței 
bolilor cu transmitere 
prin apă și vectori 
Creșterea incidenței 
bolilor infecțioase 
Bolile diareice 

 

Întreruperea temporară a 
procesului de studii din 
cauza îmbolnăvirii 

Mediul 
înconjurător 

Caniculă și condiții 
meteorologice uscate 
de lungă durată  
Creșterea temperaturii 
medii 
Numărul zilelor cu 
temperatură maximă 
depășește 60 pe an  

Închiderea temporară a 
școlilor  
Frecvența școlară scăzută  
 

 Întreruperea învățământului școlar din cauza 
caniculelor extreme poate presupune închiderea 
pentru anumite perioade a acestor instituții. 
Poate fi nevoie de vacanțe de vară mai lungi și 
de iarnă mai scurte. Nopțile mai calde pot 
perturba somnul la copii83 și provoca, în 
consecință, nivel de stres mai ridicat și de 
acumulare a cunoștințelor mai redus, în toate 
raioanele. 

                                                           
83 https://www.nytimes.com/2017/05/26/climate/global-warming-sleep-loss.html  

https://www.nytimes.com/2017/05/26/climate/global-warming-sleep-loss.html
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Impacturile schimbărilor climatice asupra sănătății și nutriției copiilor 

Conform articolului 6 din UNCRC, toți copiii au dreptul la viață. Schimbările climatice afectează sănătatea copiilor, înrăutățind astfel nivelul lor de 

supraviețuire și calitatea vieții. Dreptul la viață nu se limitează la simpla supraviețuire; acesta include protecția, creșterea și dezvoltarea copilului 

(articolul 6(2), a se citi și preambulul). Schimbările climatice pot avea efecte adverse asupra sănătății fizice și mintale a copiilor (articolul 17 și 

25), asupra accesului la asistență medicală și la serviciile medicale de prevenire (articolul 23). În articolul 24 sunt stipulate aspecte calitative 

specifice ale drepturilor copiilor legate de sănătate, cu accent pe dreptul acestora la viață (reducerea mortalității infantile și a mortalității 

copiilor), dreptul de acces la servicii de sănătate, dreptul la informații despre sănătate și obligațiile statului de a lua măsurile necesare pentru 

protejarea drepturilor inalienabile ale copiilor la sănătate și viață.  

Riscul climatic / 
Impactul direct 

Impactul rezultant  Impactul asupra sănătății Expunerea copiilor 

Raionul Numărul 
(conform datelor anilor 2015-2016) 

Agricultura și 
securitatea 
alimentară 
 

Eșuarea culturilor 
Reducerea 
productivității 
Pierderea venitului/ a 
locurilor de muncă 
Vânzarea forțată a 

activelor și stres 

financiar în familie  

 
 

 Stresul mintal în cadrul 
familiilor provoacă un 
comportament violent 
Lipsa accesului la hrană 
regulată și nutritivă 
Subdezvoltarea în rândul 
copiilor (retard 
statutar/dezvoltarea fizică 
slabă) 

Riscul de 
inundații: Înalt: 
Briceni, Ocnița, 
Edineț, Dondușeni  
 
 
 
 
Mediu: Rîșcani, 
Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, 
Ialoveni, Chișinău, 
Șoldănești, Rezina 
 
 
 
 
 

Nivelul de expunere: 
12.087 de copii cu vârsta sub 5 ani și aproximativ 
1.800 de femei însărcinate sunt expuse riscului înalt 
de dezvoltare fizică slabă, din cauza nesatisfacerii 
necesităților nutriționale.  Dintre aceste, 40%84 sunt 
expuse unui risc înalt din cauza nivelului înalt de 
sărăcie. 
 
71.125 de copii (cu vârsta sub 5 ani) și aproximativ 
7.000 de femei însărcinate pot fi afectate în raioanele 
expuse unui risc mediu, iar nivelul de supraviețuire și 
creștere al copiilor poate fi pus în pericol. Dintre 
aceștia, aproximativ 14.000 de copii și 1.400 de femei 
însărcinate (20%)85 au un nivel înalt de expunere din 
punctul de vedere al vulnerabilității economice, 
punând viața copiilor în pericol. 
 

Infrastructura Avarierea instituțiilor 
medicale 
Nefuncționarea 
sistemelor de 
comunicații și Internet 
Avarierea drumurilor și 
a podurilor 

Perturbarea accesului la 
serviciile de sănătate 
Creșterea ratei 
morbidității/îmbolnăvirilor 
din cauza întârzierii sau 
imposibilității de a accesa 
serviciile medicale 

                                                           
84 Calculele se bazează pe rata familiilor care beneficiază de sprijin social (ajutor de stat) și pe rata familiilor dependente de veniturile din sectorul agrar. 
85 Ultima chintilă este considerată a fi extrem de vulnerabilă. 
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Nefuncționarea 
mijloacelor de 
transport 

 

Întârzierea accesului la 
vaccinuri și la ajutorul 
medical 
Perturbarea temporară a 
serviciilor de sănătate 
maternă 
 

 
 
 
Situații de caniculă 
și secetă: 
Înalt: Cahul, Ștefan 
Vodă, Taraclia, 
Căușeni, UTA 
Găgăuzia, 
Basarabeasca, 
Anenii Noi 
Mediu: 
Glodeni, Bălți, 
Sîngerei, Rezina, 
Fălești, Ungheni, 
Telenești, Călărași, 
Orhei, Nisporeni, 
Chișinău, Ialoveni, 
Strășeni, Hîncești, 
Leova, Cantemir, 
Cimișlia, Criuleni, 
Dubăsari 

Întrucât statului îi va fi dificil să investească mai mult 
în infrastructură, cu excepția situației în care 
economia națională s-ar schimba radical, accesul la 
serviciile de sănătate ar rămâne neclar în toată țara, 
în special în partea de nord. Aproximativ jumătate din 
numărul total de copii din țară (aproximativ 700.000 
din 1,4 milioane de copii) ar avea în viitor un acces mai 
limitat la serviciile de sănătate decât în prezent, 
sporind vulnerabilitatea și expunerea la afecțiunile 
fizice. 
 
Caniculă și secetă: 
Situațiile asemănătoare secetei vor reduce puterea de 
cumpărare a comunității, punând astfel în pericol 
creșterea și dezvoltarea copiilor, vor spori expunerea 
la malnutriție, la standarde de igienă scăzute, la 
deficiențe în sănătate și creștere fizică pe termen lung 
și la boli. 60% dintre copiii din raioanele expuse unui 
risc înalt (aproximativ 18.000 de copii cu vârsta sub 5 
ani și 70.000 de copii în total) vor avea un nivel înalt 
de expunere.   
În raioanele expuse unui risc mediu, aproximativ 
40.000 (din 122.000) de copii cu vârsta sub 5 ani și 
aproximativ 100.000 din peste 300.000 de copii (5-18 
ani) ar fi în situație de risc, cu un impact mai mic 
asupra vieții, însă cu un pericol mai mare asupra 
creșterii, necesităților nutriționale și dezvoltării 
optime. Expunerea la caniculă și la niveluri mai mari 
de poluare ar putea avea un impact de durată asupra 
dezvoltării celulare a copiilor. Incidența bolilor 
pulmonare va continua să crească, în special pe timp 
de toamnă și iarnă.  
 
Bolile specifice zonelor tropicale ar putea apărea și în 
Moldova. Nivelul de pregătire al sistemului de 
sănătate ar putea fi pus la încercare, iar capacitățile 
sale ar putea deveni insuficiente. 
 

Aprovizionarea cu 
apă 

Deteriorarea sistemelor 
de aprovizionare cu apă 
Reducerea calității apei 
Inundații/lipsa apei 

Boli diareice, febra dengue, 

malaria 

Alte boli cu transmitere prin 

apă/vectori 

Condițiile sanitare 
și igiena 

Afectarea sistemului 
de gestionare a 
deșeurilor 

Creșterea incidenței 
bolilor cu transmitere prin 
apă și vectori 

Sănătatea Creșterea incidenței 
bolilor cu transmitere 
prin apă și vectori 
Creșterea incidenței 
bolilor infecțioase 
Bolile diareice 

 

Creșterea ratei 

morbidității/mortalității 

Morbiditate/decese cauzate 

de boli infecțioase sau alte 

boli conexe 

Traume/tulburări emoționale 

Mediul 
înconjurător 

Caniculă 
Precipitații bruște și 
intense 
Condiții meteorologice 
uscate de lungă durată 
Creșterea temperaturii 
medii 
Numărul zilelor cu 
temperatură maximă 
depășește 60 pe an 

Deshidratare 
Insolație 
Scăderea nivelului de 
energie pentru efectuarea 
activităților de rutină 
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Impacturile schimbărilor climatice asupra necesităților copiilor de aprovizionare cu apă și canalizare 

Niciun alt sector nu ar avea un efect mai amplu asupra șansei de supraviețuire, dezvoltare și creștere a copiilor, decât cel al apei. În articolul 24 din 

UNCRC se indică clar „apa potabilă” drept un element esențial „pentru combaterea maladiilor și a malnutriției, inclusiv în cadrul măsurilor primare 

de ocrotire a sănătății”. Lipsa apei și a accesului la apă de calitate vor spori expunerea la condiții neigienice și maladii.  

Riscul climatic / 
Impactul direct 

Impactul rezultant  Impactul asupra WASH Expunerea copiilor 

Raionul Numărul 
(conform datelor anilor 2015-2016) 

Aprovizionarea cu 
apă 

Deteriorarea sistemelor 
de aprovizionare cu apă 
Reducerea calității apei 

Contaminarea apei în case 
și instituții 
Aprovizionarea neregulată 
cu apă 
Raționalizarea utilizării 
apei 
Epuizarea sistemului de 
aprovizionare cu apă 

Riscul de inundații: 
Înalt: Briceni, 
Ocnița, Edineț, 
Dondușeni  
 
Mediu: Rîșcani, 
Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, 
Ialoveni, Chișinău, 
Șoldănești, Rezina 
 
Situații de caniculă 
și secetă: 
Înalt: Cahul, Ștefan 
Vodă, Taraclia, 
Căușeni, UTA 
Găgăuzia, 
Basarabeasca, 
Anenii Noi 
Mediu: 
Glodeni, Bălți, 
Sîngerei, Rezina, 
Fălești, Ungheni, 
Telenești, Călărași, 
Orhei, Nisporeni, 
Chișinău, Ialoveni, 
Strășeni, Hîncești, 
Leova, Cantemir, 

Nivelul de expunere: 
Ar putea apărea boli cu transmitere prin apă și vectori, 
inclusiv boli caracteristice zonelor tropicale. 
Deteriorarea sistemelor de aprovizionare cu apă din 
cauza viiturilor rapide va afecta familiile, școlile și alte 
instituții care oferă servicii importante.  
 
Gestionarea deșeurilor în orașe și sate ar putea fi 
influențată negativ, afectând astfel aproximativ un 
milion de persoane. Costurile de gestionare a 
deșeurilor biologice și a deșeurilor nebiodegradabile ar 
crește, iar orașelor și satelor le va fi dificil să le 
gestioneze cu veniturile disponibile. Expunerea la 
practici neigienice de gestionare a deșeurilor ar putea 
provoca răspândirea bolilor, afectând astfel alți 
aproximativ 50.000 de copii din zonele rurale ale 
Moldovei în fiecare an. 
 
Caniculă și secetă: 
Raioanele din sud și centru ar putea fi cel mai grav 
afectate de disponibilitatea surselor de apă.  
Aproximativ 500.000 de copii s-ar confrunta cu 
dificultăți la accesarea frecventă a surselor de apă 
(până la mijlocul acestui secol). 
 
Familiile conduse de bătrâni (familii cu un membru sau 
doi) ar fi cel mai afectate din cauza creșterii foarte mari 
a prețului la apă (din cauza distanței mari sau a 

Condițiile sanitare și 
igiena 

Afectarea sistemului de 
gestionare a deșeurilor 

Contaminarea surselor de 
apă 
Dificultatea de a menține 
igiena personală 
Indisponibilitatea cantității 
necesare de apă pentru 
menținerea necesităților 
igienice 

Sănătatea Creșterea incidenței 
bolilor cu transmitere 
prin apă și vectori 
Creșterea incidenței 
bolilor infecțioase 
Bolile diareice 
 

Întreruperea temporară a 
procesului de studii din 
cauza îmbolnăvirii 
Creșterea ratei morbidității 
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Cimișlia, Criuleni, 
Dubăsari 

indisponibilității). Ar fi evidentă/obligatorie necesitatea 
tehnologiilor alternative de reutilizare a apei. Copiii ar 
fi nevoiți să-și sprijine financiar familiile pentru a 
asigura accesul la apă. Ne putem aștepta ca aproximativ 
220.000 de ore pe an să fie pierdute pentru accesarea 
surselor de apă, deoarece aproape 25% dintre familii ar 
petrece aproximativ 30 de minute pe zi pentru 
colectarea apei. Din cauza lipsei de apă, copiii vor fi 
expuși la boli diareice, precum și la boli cu transmitere 
prin apă. 

 

Efectele schimbărilor climatice asupra securității și protecției copiilor 

Copiii au dreptul la protecție și asistență necesară pentru a fi capabili să-și asume datoria de cetățeni în mod util. Articolul 3 din UNCRC prevede 

responsabilitățile statului și ale altor actori și instituții de a întreprinde măsurile de securitate și protecție a copiilor fără nicio formă de discriminare, 

astfel încât aceștia să poată trăi o viață demnă și în condiții de siguranță. Prin articolul 8 familiei i se atribuie rolul de cea mai importantă instituție 

în asigurarea securității și protecției copiilor. Odată cu creșterea migrațiilor interne și externe în căutarea unui loc de muncă și/sau dezvoltării 

economice va crește și numărul copiilor care vor locui fără părinți. Copilul are dreptul la protecția garantată de lege (articolul 16). În lipsa părinților, 

poate fi mai dificil de a asigura siguranța și protecția copiilor. 

Riscul climatic / 
Impactul direct 

Impactul rezultant  Impactul asupra 
securității și protecției 

copiilor 

Expunerea copiilor 

Raionul Numărul 
(conform datelor anilor 2015-2016) 
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Înregistrarea de 
pierderi în 
sectorul 
agriculturii și a 
mijloacelor de 
existență 

Creșterea migrării 
adulților în 
căutarea locurilor 
de muncă 
Strămutarea 
Migrarea familiilor 

Dublarea numărului de 
copii fără părinți, 
atingând aproximativ 
15.000 în următoarele 
decenii. 
Dublarea, de 
asemenea, a numărului 
de copii în familii cu un 
singur părinte 
Deplasarea spre nord a 
aproximativ 5% – 10% 
dintre locuitorii 
raioanelor din sud și 
centru sau luarea în 
considerare de către 
aceștia a regiunilor 
situate la altitudini mai 
înalte ca fiind mai 
sigure de a înfrunta 
schimbările climatice. 

Înalt: Cahul, Ștefan 
Vodă, Taraclia, Căușeni, 
UTA Găgăuzia, 
Basarabeasca, Anenii 
Noi 
Mediu: 
Glodeni, Bălți, Sîngerei, 
Rezina, Fălești, 
Ungheni, Telenești, 
Călărași, Orhei, 
Nisporeni, Chișinău, 
Ialoveni, Strășeni, 
Hîncești, Leova, 
Cantemir, Cimișlia, 
Criuleni, Dubăsari 

Nivelul de expunere: 
Copiii din raioanele expuse unui risc înalt de 
canicule și situații asemănătoare secetei vor fi cei 
mai vulnerabili. 
41.800 de copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani 
din raioanele expuse unui risc înalt și 28.000 de 
copii (din 144.000) din raioanele expuse unui risc 
mediu trebuie să se afle sub supraveghere, 
deoarece ar putea fi nevoiți să se implice în 
aducerea veniturilor suplimentare pentru familie.  
Aproximativ 14.000 din 82.000 de copii din 
raioanele expuse unui risc înalt, cu vârsta cuprinsă 
între 0 și 12 ani, ar putea fi supuși violenței, 
intimidării, și posibil abuzului fizic sau psihologic, 
întrucât familiile vor fi afectate de sărăcie și 
migrație. Aproximativ 50.000 din 300.000 de copii 
din raioanele expuse unui risc mediu, de 
asemenea, se pot confrunta cu riscuri similare. 
 

 

Impacturile schimbărilor climatice asupra nivelului de trai 

Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială (articolul 27 din 

UNCRC). Schimbările climatice vor împiedica realizarea unui astfel de nivel de trai prin accentuarea sărăciei, a sănătății precare și a distrugerii 

condițiilor de trai, întrucât locuințele și accesul la mai multe servicii și facilități vor fi mai limitate. Pe lângă nivelul lor de trai, migrația va afecta 

îngrijirea și bunăstarea copiilor. Indicatorii slabi ai nivelului de trai au un impact negativ direct asupra protecției și sănătății copiilor. Posibilitatea 

redusă a familiilor de a plăti pentru servicii ar încălca, de asemenea, dreptul copiilor la educație (articolul 28), protecție împotriva exploatării 

economice (articolul 32) și accesul la sănătate (articolul 23(4)). 

 

 

Impactul rezultant  Expunerea copiilor 
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Riscul climatic / 
Impactul direct 

Impactul asupra 
nivelului de trai pentru 

dezvoltarea copiilor 

Raionul Numărul 
(conform datelor anilor 2015-2016) 

Înregistrarea de 
pierderi în 
sectorul 
agriculturii și a 
mijloacelor de 
existență 

Creșterea migrării 
adulților în 
căutarea locurilor 
de muncă 
 
Reducerea 
capacității de a 
plăti pentru 
serviciile de 
sănătate și 
educație 
 
Întreținerea 
redusă a 
locuințelor și a 
altor infrastructuri 
esențiale 

Lăsarea copiilor fără 
îngrijire și protecție 
adecvată 
 
Reducerea accesului 
copiilor la educație și 
sănătate 
 
 
Afectarea locuințelor 

Înalt: Ștefan Vodă, 
Taraclia, Căușeni, 
Rezina, Briceni, 
Basarabeasca, Leova, 
Rîșcani, Ocnița, Cimișlia 
 
Mediu: 
Dubăsari, Șoldănești, 
Telenești, Criuleni, 
Călărăși, Orhei, 
Glodeni, Hîncești, 
Ungheni, Cantemir  

Nivelul de expunere: 
116.000 de copii din raioanele extrem de 
vulnerabile se află în situație de risc. Dintre 
aceștia, aproximativ 50% (58.000) sunt expuși unui 
risc foarte înalt de a fi mutați de la casele lor și de 
a se lupta pentru menținerea nivelului de trai. 
Aproximativ 56.000 de copii (o treime dintre copiii 
din familiile expuse unui risc mediu) se află, de 
asemenea, la un nivel înalt de expunere. 
 

Afectarea 
accesului la 
serviciile 
esențiale 

Reducerea 
facilităților pe 
măsură ce oamenii 
se mută 
 
Afectarea 
puternică a 
accesului la 
sănătate, educație 
și alte platforme 
de dezvoltare 
 
Creșterea 
disparităților 

Mărirea distanței 
parcurse pentru a 
beneficia de resurse și 
reducerea frecvenței 
accesului la servicii 
 
Lipsa sau limitarea 
accesului copiilor la 
serviciile necesare 
pentru dezvoltarea lor 
generală (de ex. centre 
culturale, centre 
sportive)  

Riscul de inundații: 
Înalt: Briceni, Ocnița, 
Edineț, Dondușeni  
Mediu: Rîșcani, 
Drochia, Florești, 
Soroca, Strășeni, 
Ialoveni, Chișinău, 
Șoldănești, Rezina 
 
Situații de caniculă și 
secetă: 
Înalt: Cahul, Ștefan 
Vodă, Taraclia, Căușeni, 
UTA Găgăuzia, 

Sănătatea și practicile de igienă precare pot 
afecta viața sănătoasă a peste 200.000 de copii 
din toate raioanele vulnerabile – poluarea, 
pericolele naționale și stresul economic fiind 
motive majore în acest sens. 
 
Măsura în care stresul cauzat de separarea de 
părinți și combinarea mai multor tipuri de stres 
(sănătate, nutriție și disconfort fizic), precum și 
inegalitățile socio-economice afectează sănătatea 
mintală a copiilor necesită să fie evaluată de către 
experții în domeniu. Dezvoltarea mintală a 
copiilor prin accesul la educație ar fi afectată. A 
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sociale și a 
stresului mintal 

Basarabeasca, Anenii 
Noi 
Mediu: 
Glodeni, Bălți, Sîngerei, 
Rezina, Fălești, 
Ungheni, Telenești, 
Călărași, Orhei, 
Nisporeni, Chișinău, 
Ialoveni, Strășeni, 
Hîncești, Leova, 
Cantemir, Cimișlia, 
Criuleni, Dubăsari 

se vedea secțiunea de mai sus privind Impacturile 
schimbărilor climatice asupra educației copiilor. 
 
Numărul copiilor care intră în conflict/contact cu 
legea ar putea crește, deoarece stresul multiplu 
afectează valorile și structura morală a tinerilor. 
Deși numărul copiilor care intră în contact cu 
legea a scăzut din anul 2005, trebuie remarcat 
faptul că infracțiunile comise împotriva copiilor 
au crescut de trei ori în aceeași perioadă.86 
 
 

 

 

                                                           
86 Biroul Național de Statistică și UNICEF, Copiii Moldovei, ediția 2017, p. 106 ff.  
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PARTEA D: PROVOCĂRILE, CONSECINȚELE ȘI RECOMANDĂRILE 
 

Moldova este situată într-o regiune sensibilă la schimbările climatice, cu o comunitate fragilă din punct de 

vedere socio-economic, caracterizată de o populație în curs de îmbătrânire, de un număr foarte mare de 

tineri (1,35 din cei 3,5 milioane de locuitori au vârsta sub 18 ani) și de o mulțime de oameni ambițioși care 

doresc să se elibereze de moștenirea politică din trecut pentru a intra într-o economie liberală rapidă. 

Economia și clima Moldovei depind foarte mult de factorii externi. Prin urmare, dacă nivelul de 

vulnerabilitate și expunere poate fi măsurat, atunci implicațiile lor au rezultate foarte importante care 

depășesc granițele țării. În același timp, ca stat suveran, Moldova s-a angajat să atenueze și să se adapteze 

la provocările schimbărilor climatice.87  

4.1 Provocările din calea adaptării la schimbările climatice 
În Moldova există provocări persistente legate de adaptarea la schimbările climatice. În pozițiile 

administrative sunt greu de găsit funcționari cu competențe adecvate, care să pună politicile și cadrele în 

aplicare. Mulți specialiști calificați, care părăsesc țara în căutarea unor oportunități mai bune, provoacă 

exod de intelectual. Moldova nu are suficienți specialiști talentați care să implementeze strategii și planuri 

la nivel raional și local, iar dacă are – numărul lor este limitat chiar și la nivel național. În al doilea rând, 

transpunerea în acțiuni a angajamentelor legale a fost fragmentară, cu asumarea a puține angajamente și 

aderarea la puține cadre legale. Raportul dintre vorbe și fapte este prea mare. Unul dintre blocaje este 

faptul că documentele de strategii nu au fost însoțite de reguli și orientări după care ministerele să se 

ghideze. În al treilea rând, resursele financiare pentru implementarea sau monitorizarea programelor sunt 

foarte reduse. În plus, prioritățile stabilite în programe nu primesc o atenție politică adecvată, motiv 

pentru care problemele continuă să persiste. Prin urmare, majoritatea acțiunilor sugerate se referă la 

„pregătire și răspuns”, și nu la implicarea în modul de misiune. 

Mecanismele instituționale nu sunt suficient de puternice pentru a forma o cultură a prevenirii. Banca 

Națională a Moldovei și alte bănci trebuie încă să își revină pe deplin din urma scandalului bancar de un 

miliard de dolari din anul 2014. Acest lucru a afectat și sectorul asigurărilor de sănătate, cu deficite de 

peste 100 de milioane de lei plătibile spitalelor, întrucât o mare parte din bani erau păstrați într-una dintre 

băncile care au falimentat. Adăugător la sectorul sănătății, sectorul asigurărilor și sectorul bancar aflate 

în dificultate, eforturile de redresare a economiei sunt lente.  

Provocările au fost resimțite și în instituțiile de învățământ superior. Renumita Universitate Agrară de Stat 

din Moldova se confruntă de ceva timp cu probleme financiare și cu probleme legate de lipsa unor resurse 

umane potrivite. Sărăcia, zeci de ani de patronaj guvernamental, instabilitatea politică ca urmare a 

revizuirilor frecvente de politici și lipsa generală de aspirație de a înfrunta provocările și de a excela 

împreună, reprezintă bariere sistemice și comportamentale în calea garantării faptului că țara este gata 

să înlăture provocările generate de schimbările climatice. Oficiul Schimbarea Climei poate fi descris ca o 

organizație tehnică cu o bază largă de cunoștințe și abilități funcționale, dar cu o autoritate limitată de a 

ghida sau de a asuma răspunderea instituțiilor și a ministerelor pentru desfășurarea activităților lor într-

un mod prietenos climei. 

                                                           
87 Pentru mai multe informaţii, a se vedea pagina 54 din prezentul document 
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Vulnerabilitățile socio-economice – cu un număr mare al populației în curs de îmbătrânire, o rată a 

natalității în scădere, tineri dornici să aibă un viitor în afara țării și un sistem agricol care funcționează în 

condițiile multor dificultăți – se opun inițiativelor întreprinse de Guvern și de alte instituții.  

Din perspectiva schimbărilor climatice, se așteaptă ca secetele, caniculele, inundațiile și vremea în rapidă 

schimbare să afecteze sănătatea populației, în special pe copii și bătrâni.  O economie aflată într-o situație 

critică nu poate face prea multe ca să sprijine sistemele și serviciile de infrastructură pentru a se asigura 

că capacitatea oamenilor poate fi mărită în vederea asumării unei părți din povara schimbărilor climatice. 

Astfel, din perspectivă economică, după cum am identificat, este nevoie de mult mai multe eforturi pentru 

a consolida capacitatea întregului popor al Moldovei, iar alte structuri și politici de stat trebuie să fie 

aliniate la aspirația țării de a-și îmbunătăți economia. Drepturile copiilor la educație, sănătate, dezvoltare, 

creștere și protecție pot fi compromise dacă efectele negative ale schimbărilor climatice vor continua să 

aibă un impact în următoarele trei decenii. Va fi prea târziu dacă nu se vor lua măsuri chiar acum. 

Angajamentele din întreaga lume cu privire la schimbările climatice au în calea lor doar provocări. Mai 

multe țări nu și-au respectat promisiunile. Acest lucru va avea consecințe majore pentru temperatură, 

precipitații și calitatea aerului, inter alia. Cu toate acestea, în mod optimist, prețul pentru vehiculele 

electrice și panourile cu energie solară scade rapid. Nivelul de conștientizare și participare a publicului 

este înalt, pe măsură ce comunitățile încep să înțeleagă necesitatea de a limita efectele schimbărilor 

climatice. Provocările sunt numeroase, însă putem vedea lumina de la capătul tunelului. 

4.2 Recomandări: Spre o Moldovă rezistentă 
Având în vedere provocările Moldovei privind stagnarea economică și sistemul de învățământ și sănătate 

care se confruntă cu dificultăți, țara are potențialul de a obține mari câștiguri dacă va începe să-și utilizeze 

în mod eficient resursele naturale și umane și să-și stabilească în mod corect prioritățile. Ca țară slab 

populată, Moldova trebuie să se inspire de la țările mici, cu indicatori socioeconomici înalți, ca modele 

pentru creșterea sa economică. Această creștere economică trebuie gestionată cu grijă față de natură și 

într-un mod care să garanteze că impactul schimbărilor climatice este minim pentru cele mai vulnerabile 

categorii de populație din Moldova, în special pentru copii și bătrâni. 

Recomandări pentru politicile de advocacy: 

• Oficiul Schimbarea Climei dispune de resurse umane și personal cu cunoștințe tehnice solide. Cu toate 

acestea, soluțiile practice trebuie să se bazeze pe situația din teren, cu informații tehnice privind 

schimbările climatice. Aceasta presupune că este nevoie de mai multă colaborare între Oficiul 

Schimbarea Climei și celelalte 38 de direcții și ministere abilitate să ghideze strategia națională de 

adaptare. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Mediului și Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei au roluri importante în reducerea riscurilor pentru copii. Pentru îmbunătățirea 

capacității de rezistență este importantă și participarea Ministerului Finanțelor, a Ministerului Afacerilor 

Interne și a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Roluri specifice pentru diminuarea riscurilor 

au și alte organe de stat, cum ar fi Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Casa 

Națională de Asigurări Sociale.  Iată de ce este necesar ca Oficiul Schimbarea Climei să aibă competențe 

mai mari de a solicita de la direcții rapoarte și planuri, astfel încât acestea să poată fi verificate din punct 

de vedere tehnic, iar progresele să poată fi monitorizate. 

• În prezent, implementarea planurilor strategice nu are loc în mod adecvat la nivel raional și nu numai. 

Se creează, astfel, un decalaj între promisiuni și rezultate. Trebuie să existe anumite sisteme pentru ca 
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administrațiile raioanelor și ministerele să pregătească, să examineze și să prezinte planurile lor pentru 

RRD și ASC și să prezinte rapoarte cu privire la procesul de implementare. Acest lucru ar determina o 

responsabilitate mai mare față de atingerea obiectivelor stabilite în Strategia națională de adaptare la 

schimbarea climei. Ministerul Mediului și Oficiul Schimbarea Climei ar putea fi însărcinate cu această 

coordonare și monitorizare a implementării prin intermediul unor Declarații/comunicări anuale la nivel 

de raion și minister privind reducerea riscurilor climatice. 

• Părțile interesate mai importante, care activează în domeniul schimbărilor climatice, sunt Banca 

Mondială, Climate Change Cluster, Oficiul Schimbarea Climei și mai multe organe guvernamentale. 

Indicatorii specifici copiilor pentru schimbarea climei nu sunt în mod adecvat clari, întrucât aceștia nu au 

fost definiți și conveniți de actorii nestatali. Prin urmare, programele aferente schimbărilor climatice 

sunt, în general, orientate către agricultură, mijloacele de existență și mediul înconjurător, cu un anumit 

accent asupra sănătății. Cu toate acestea, un acord asupra principalilor indicatori ar ajuta toate părțile 

interesate să monitorizeze riscurile pentru copii și să integreze adaptarea la schimbarea climei (ASC). Cu 

alte cuvinte, în ASC trebuie incluși în mod invariabil indicatori specifici copiilor pentru toate planurile de 

implementare și executare a principalelor programe. Pentru aceasta este nevoie ca indicatorii specifici 

copiilor să fie definiți și acceptați de toate părțile interesate. „Numărul copiilor cu un nivel mare de 

expunere la riscuri legate de sănătate în cazul creșterii temperaturii cu +1°C” sau „Numărul zilelor școlare 

pierdute din cauza condițiilor meteorologice extreme” ar putea fi câteva exemple. Un astfel de acord ar 

presupune mai multe șanse ca principalele părți interesate să abordeze indicatorii specifici copiilor în 

discuțiile lor cu Guvernul și mai multă atenție acordată acestor probleme. 

• Permiterea efectuării analizei indicatorilor inter-sectoriali. De exemplu, indicatorii de nutriție sunt legați 

de indicatorii măsurați de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor. În timp 

ce indicatorii de nutriție referitori la dezvoltarea fizică și greutatea corporală precară pot fi furnizați de 

Ministerul Sănătății, informațiile referitoare la producția alimentară ar fi furnizate de Ministerul 

Agriculturii, iar Indicele prețurilor de consum și datele referitoare la inflație – de Ministerul Finanțelor. 

Este important ca producția agricolă, indicele prețurilor și inflația să fie corelate între ele, deoarece 

împreună au un impact asupra dezvoltării copiilor. Un alt exemplu ar fi corelarea datelor privind 

sănătatea copiilor (un indicator de sănătate) cu datele despre vreme (informații meteorologice) pentru 

a ne ajută să înțelegem caracteristicile pe parcursul a doi ani pentru Moldova și să creăm sisteme de 

sprijin adecvate. Astfel de indicatori inter-sectoriali ar fi utili la crearea unor mecanisme robuste de 

pregătire în cadrul gestionării globale a riscurilor. De exemplu, dacă există o legătură între precipitațiile 

neregulate și producția agricolă, care, la rândul ei, are legătură cu indicii prețurilor de consum, iar apoi 

cu variația nivelurilor de nutriție în rândul copiilor, atunci, de îndată ce au fost prognozate precipitații 

neregulate, pot fi activate sisteme de sprijin pentru a reduce malnutriția. 

• Vremea mai caldă poate determina oamenii, animalele și alte microorganisme să se îndrepte spre nord. 

Acest proces poate avea loc de-a lungul mai multor decenii, pe măsură ce sudul se poate transforma 

încet într-o zonă aridă. Migrația internă a persoanelor și a vectorilor trebuie monitorizată. O astfel de 

mișcare internă ar putea provoca stres social, iar din cauza mișcării vectorilor ar putea apărea riscuri 

pentru sănătate. Prin urmare, trebuie instituit un sistem integrat de monitorizare (supravegherea bolilor) 

pentru a evalua și a planifica în mod constant pentru nevoile emergente de sănătate și alte nevoi. De 

exemplu, regiunea din nord, care la momentul actual este deprivată de serviciile de sănătate, ar putea 

suferi de o lipsă severă de resurse, dacă nu se vor face planuri pe termen lung pentru a satisface nevoile 

persoanelor care pot migra cu timpul. 
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• Colaborarea și parteneriatele, pe care Moldova le va stabili în următorii 10 ani, vor determina dacă țara 

este pe calea cea bună spre reziliență. Țările în curs de dezvoltare din regiunea tropicală, cu o creștere 

ridicată, s-au ciocnit și au depășit scenarii similare celor ce se așteaptă în Moldova în următoarele 

decenii. De exemplu, în India centrală sunt cultivați și crescuți struguri, această practică devenind o 

industrie înfloritoare în ultimele trei decenii, în pofida faptului că regiunea este aridă, iar temperaturile 

sunt foarte ridicate (peste +40⁰C) în timpul verii. Agricultura de seră88 este un alt model de succes 

reprodus în multe țări din întreaga lume. Din moment ce clima se va schimba mai repede în deceniile 

viitoare, este nevoie urgent de tehnologii revoluționare și de implementarea programelor. Parteneriatul 

cu universități agricole de succes din alte țări ar contribui, de asemenea, la aducerea în țară a unor surse 

alternative de cunoștințe și competențe. De exemplu, Universitatea Agrară din Tamil Nadu 

(www.tnau.ac.in/) a obținut diverse progrese tehnologice în sectorul agricol în ariile aride, albiile râurilor 

și regiunile muntoase cu diferite tipuri de sol și a utilizat o varietate de mijloace de comunicare pentru a 

îmbunătăți agricultura într-o țară cu peste 60 de milioane de oameni. Adaptarea altor modele de afaceri 

pentru o creștere economică rapidă ar spori, de asemenea, producția și durabilitatea economică în țară. 

• Economia Moldovei trebuie îmbunătățită pentru a reduce vulnerabilitatea populației și pentru a permite 

investiții în soluții durabile. Principalii parteneri comerciali ai țării se află în vecinătatea sa. Având în 

vedere că generarea în masă a locurilor de muncă și excedentele comerciale externe vor fi importante 

pentru îmbunătățirea economiei naționale, Guvernul trebuie să se concentreze asupra: (a) elaborării 

unei politici „look-East”, prin care să profite de piețele economiilor emergente din est pentru exportul 

produselor sale, inclusiv a vinului; și (b) revizuirii pârghiilor sale administrative restrictive existente care 

nu permit intrarea banilor în țară și, prin urmare, împiedică prosperarea economiei. De exemplu, ar 

putea fi îmbunătățite procesele sale de obținere a vizei și abordarea față de turism, generând astfel 

venituri suplimentare de la turiștii care vin în țară. De reforme are nevoie și sectorul bancar, în condițiile 

în care mai multe bănci nu dispun de lichiditatea necesară pentru consolidarea economiei. 

Recomandări pentru intervențiile de program: 

• Mecanismul de coordonare interministerială pentru schimbarea climei nu a avut un caracter regulat în 
cadrul ședințelor, efectuării revizuirilor și furnizării de orientări politice. Acest mecanism are nevoie de 
consolidare, cu participarea tuturor ministerelor principale, care prestează în mod direct servicii copiilor, 
printre care se numără Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii, Protecției Sociale 
și Familiei. 

• Programele școlare privind mediul înconjurător și protecția mediului înconjurător (pentru diferite clase) 
trebuie revizuite din perspectiva schimbării climei. Accentul nu trebuie să fie pe „ce trebuie să facem ca 
să protejăm mediul înconjurător”, ci pe „de ce trebuie să protejăm mediul înconjurător”.  

• În toate gimnaziile și școlile profesionale trebuie formate „grupuri verzi”, care să fie conduse de copii, și 
acordată asistență pentru crearea unei rețele a acestor grupuri.  

• În condițiile în care în țară se așteaptă un declin agricol și rate înalte de șomaj, numărul copiilor care vor 
suferi de subnutriție poate crește, deoarece efectele schimbărilor climatice se vor resimți pe deplin în 
următoarele decenii. Este timpul să se planifice stabilirea unor sisteme de îngrijire a copiilor subnutriți 
și a celor cu greutate corporală redusă, astfel încât în situații de criză aceste sisteme să fie deja 
implementate. 

• Funcționarii raionali de nivel mediu și superior nu dispun de cunoștințele tehnice pentru pregătirea, 
planificarea și implementarea planurilor de abordare a riscurilor climatice, în general, și a riscurilor 
legate de copii într-un mediu sensibil la climă, în special. Moldova a început descentralizarea în 

                                                           
88 http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf  

http://www.tnau.ac.in/
http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf
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continuare a puterilor. Puterea trebuie să corespundă unor cunoștințe și abilități adecvate. De 
asemenea, descentralizarea creează posibilități de testare și implementare a programelor prin 
parteneriate puternic angajate la nivel raional. Consolidarea capacităților, cu susținere implicată în teren 
în raioanele sensibile, ar fi benefică pentru copiii din aceste localități.  

• Sistemele de supraveghere a bolilor trebuie consolidate în cadrul Ministerului Sănătății, iar ultimul 
trebuie să colaboreze cu Biroul de Statistică pentru a include în analiza sa datele despre starea nutriției 
la copii și datele despre starea vremii. 

 

 

Anexe 

Anexa 1: Predicțiile temperaturii 
SCHIMBĂRILE ANUALE ȘI SEZONIERE ALE TEMPERATURII AERULUI (∆T, °C), PROIECTATE PENTRU 

ZAE DIN REPUBLICA MOLDOVA, VALORI MEDII PE ANSAMBLURI DE MODELE89 

Sezonul 
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0 

SRES 

Previziuni ale schimbărilor 

climatice  

anii 2020’ 

Previziuni ale schimbărilor 

climatice  

anii 2050’ 

Previziuni ale schimbărilor 

climatice  

anii 2080’ 
Min Media Max Min Media Max Min Media Max 

Zona agro-ecologică Nord 

Anual 7,8 

A2 0,4 1,3 2,6 1,8 2,7 4,5 2,9 4,3 6,2 
A1B 0,5 1,3 2,0 1,2 2,7 3,7 2,3 3,7 5,0 
B1 0,7 1,3 1,9 1,5 2,1 3,3 1,7 2,7 3,6 

DIF -3,5 

A2 0,5 1,4 3,4 2,0 3,4 6,4 3,3 4,9 8,0 
A1B 0,0 1,2 2,2 0,9 2,8 4,3 2,2 4,0 5,7 
B1 0,8 1,4 2,6 1,5 2,3 4,3 1,4 3,0 4,5 

MAM 8,1 

A2 0,3 1,2 3,1 1,3 2,2 4,7 2,5 3,6 5,9 
A1B 0,4 1,3 2,2 1,1 2,5 3,9 1,9 3,4 5,4 
B1 0,5 1,3 2,0 1,1 2,0 3,1 1,2 2,4 3,6 

IIA 18,1 

A2 0,5 1,2 2,4 1,4 2,5 3,5 2,2 4,5 6,1 
A1B 0,7 1,6 2,4 1,4 3,0 4,7 1,9 4,1 6,7 
B1 0,7 1,5 2,3 1,2 2,3 3,6 1,5 2,9 4,5 

SON 8,4 

A2 0,7 1,5 2,8 1,8 2,6 4,6 3,2 4,6 6,5 
A1B 0,7 1,3 2,0 1,1 2,7 3,8 1,9 3,6 5,3 
B1 0,6 1,2 1,9 0,9 2,0 3,4 1,3 2,6 3,8 

Zona agro-ecologică Centru 

Anual 9,6 

A2 0,4 1,2 1,9 1,8 2,5 3,4 3,0 4,3 5,2 
A1B 0,5 1,4 2,0 1,2 2,8 3,7 2,4 3,8 5,1 
B1 0,8 1,4 2,0 1,5 2,2 3,5 1,7 2,7 3,9 

DIF -1,8 

A2 0,2 1,0 2,4 1,9 1,8 4,2 3,3 4,3 5,4 
A1B -0,2 1,2 2,2 0,8 2,7 4,1 2,1 4,2 6,8 
B1 0,9 1,4 2,6 1,5 2,3 3,7 1,5 2,9 4,3 

MAM 9,7 

A2 0,0 0,9 1,3 1,4 1,9 2,7 2,7 3,4 4,2 
A1B 0,4 1,2 2,1 1,0 2,5 3,7 2,0 3,6 6,7 
B1 0,5 1,3 2,1 1,2 2,0 3,2 1,2 2,4 3,7 

IIA 20,3 

A2 0,5 1,4 2,4 1,4 2,9 4,5 2,3 5,1 7,0 
A1B 0,6 1,7 2,6 1,4 3,1 5,0 1,8 4,1 6,9 
B1 0,7 1,6 2,5 1,2 2,4 3,8 1,5 3,0 4,8 
A2 0,8 1,3 2,0 1,8 2,5 3,1 3,3 4,4 5,0 

                                                           
89 Lilia Țăranu și alţii, Scenarii regionale ale schimbării climei pentru Republica Moldova. Proiecții ale temperaturilor 
și precipitațiilor viitoare din grupuri de 10 modele climatice globale, Oficiul Schimbarea Climei, Chișinău, 2012, p. 37 



 

Pagina 94 din 126 
 

SON 10,2 

A1B 0,7 1,4 2,2 1,2 2,7 3,9 1,1 3,5 5,3 
B1 0,7 1,3 2,2 1,0 2,1 3,7 1,4 2,7 3,9 

Zona agro-ecologică Sud 

Anual 9,8 

A2 0,4 1,2 1,9 1,9 2,5 3,4 3,0 4,2 5,1 
A1B 0,4 1,4 2,0 1,2 2,8 3,8 2,3 3,8 5,1 
B1 0,8 1,4 2,0 1,5 2,2 3,4 1,7 2,7 3,9 

DIF -1,5 

A2 0,1 0,9 2,3 1,4 2,5 3,9 3,2 3,9 5,0 
A1B -0,3 1,1 2,1 0,4 2,4 3,8 1,7 3,5 5,0 
B1 0,8 1,2 2,4 1,2 2,0 3,4 1,4 2,6 4,0 

MAM 9,8 

A2 0,0 0,8 1,2 1,5 1,8 2,6 2,7 3,3 4,0 
A1B 0,2 1,2 2,0 0,8 2,4 3,5 1,9 3,3 4,7 
B1 0,4 1,2 2,0 1,1 1,9 3,0 1,2 2,3 3,6 

IIA 20,4 

A2 0,5 1,4 2,3 1,4 3,0 4,3 2,3 5,2 6,9 
A1B 0,6 1,7 2,6 1,4 3,2 4,8 2,0 4,3 6,9 
B1 0,7 1,5 2,4 1,2 2,5 4,0 1,5 3,1 4,8 

SON 10,8 

A2 0,7 1,3 2,0 1,6 2,4 3,0 3,2 4,7 4,9 
A1B 0,6 1,4 2,1 1,1 2,7 3,8 1,8 3,6 5,3 
B1 0,7 1,3 2,1 2,0 2,1 3,6 1,3 2,6 3,9 

Notă: Experimente MCG prezentate pentru trei perioade temporale de 30 de ani în viitor pentru scenariile 

de emisii SRES A2, A1B și B1 în raport cu perioada climatologică de referință 1961-1990 NR. 3(63) iunie 

2012 

 

Anexa 2: Predicțiile precipitațiilor 
SCHIMBĂRILE ANUALE ȘI SEZONIERE ALE PRECIPITAȚIILOR (∆P, %) PROIECTATE PENTRU ZAE DIN REPUBLICA 

MOLDOVA, VALORI TOTALE PE ANSAMBLURI DE MODELE90 
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SRES 

Previziuni ale schimbărilor 

climatice  

anii 2020’ 

Previziuni ale schimbărilor 

climatice  

anii 2050’ 

Previziuni ale schimbărilor 

climatice anii 2080’ 

Min Media Max Min Media Max Min Media Max 

Zona agro-ecologică Nord 

Anual 612,7 

A2 -6,8 2,1 7,2 -16,8 -1,4 7,0 -26,2 -5,7 4,0 

A1B -9,1 0,2 8,2 -11,0 -1,0 9,4 -23,0 -1,5 16,2 
B1 -4,4 2,0 6,6 -7,5 3,1 16,7 -8,2 1,7 12,7 

DIF 110,3 

A2 -0,5 4,5 9,0 -29,0 -0,5 18,7 0,7 7,5 20,0 
A1B -18,8 3,6 32,8 -22,8 6,2 44,7 -14,9 6,5 40,8 
B1 -18,3 2,2 10,3 -17,2 2,2 10,0 -22,5 5,3 17,6 

MAM 154,3 

A2 -3,0 5,3 17,6 -39,6 1,7 21,9 -14,0 6,8 33,1 
A1B -2,2 4,1 10,6 -12,7 1,7 11,6 -7,0 8,5 23,6 
B1 -0,1 5,0 11,9 1,2 8,6 16,6 1,1 10,9 19,9 

IIA 238,3 

A2 -15,6 0,6 10,9 -30,8 -2,7 7,5 -46,4 -16,1 2,1 
A1B -40,6 -4,9 31,8 -45,5 -7,3 37,8 -46,7 -10,1 35,2 
B1 -13,0 3,2 25,4 -28,0 1,5 28,8 -36,6 -4,6 34,7 

SON 109,8 

A2 -9,6 1,2 4,8 -21,5 -3,8 15,2 -33,3 -13,7 8,3 
A1B -9,0 2,8 47,3 -15,4 2,0 37,0 -22,7 -5,3 24,4 
B1 -18,1 -5,3 7,2 -24,3 0,1 22,8 -11,2 -1,2 22,0 

Zona agro-ecologică Centru 

Anual 544,2 

A2 -6,5 2,0 6,9 -12,2 3,2 2,8 -34,5 -9,2 1,3 

A1B -12,4 1,1 10,0 -13,5 -1,9 10,3 -30,1 -3,1 13,4 
B1 -8,1 0,7 6,4 -9,8 0,6 9,8 -13,0 0,6 14,2 
A2 2,8 7,0 11,3 -11,9 2,4 11,6 -4,7 4,4 21,3 

                                                           
90 Lilia Țăranu și alţii, Scenarii regionale ale schimbării climei pentru Republica Moldova. Proiecții ale temperaturilor 
și precipitațiilor viitoare din grupuri de 10 modele climatice globale, Oficiul Schimbarea Climei, Chișinău, 2012, p. 39 
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DIF 114,1 

A1B -12,1 4,2 29,6 -18,7 4,6 35,6 -8,3 4,3 33,6 

B1 -7,8 3,3 9,1 -12,5 1,3 10,7 -18,0 3,6 15,7 

MAM 128,0 

A2 -6,9 4,0 16,4 0,2 6,3 20,6 -20,0 3,1 31,0 
A1B -6,9 5,3 13,3 -11,4 3,3 14,7 -17,6 5,8 27,4 
B1 -6,9 4,1 12,5 -2,3 7,3 18,5 -4,1 9,3 25,2 

IIA 189,6 

A2 -17,3 -1,1 11,0 -35,1 -11,0 1,6 -60,2 -21,9 0,7 
A1B -31,9 -4,8 37,7 -36,6 -7,9 48,6 -57,6 -11,3 46,2 
B1 -17,5 0,1 28,8 -33,0 -2,3 19,9 -38,5 -5,8 34,4 

SON 112,5 

A2 -7,8 0,1 7,2 -17,6 -6,3 6,0 -37,8 -15,5 5,2 
A1B -8,5 3,2 45,2 -19,1 -4,1 34,0 -23,2 -6,9 17,5 
B1 -22,2 -4,6 15,6 -26,0 -2,8 22,6 -12,8 -1,7 17,9 

Zona agro-ecologică Sud 

Anual 550,2 

A2 -7,9 2,0 8,4 -16,3 -6,9 1,9 -35,9 -13,5 -1,2 
A1B -11,6 2,4 26,4 -16,3 -3,3 19,6 -31,6 -4,4 13,3 
B1 -9,5 -0,1 6,1 -13,6 -1,1 6,5 -12,8 -1,8 14,5 

DIF 113,2 

A2 4,7 7,0 9,6 -7,3 -0,3 11,4 -6,6 1,5 18,7 
A1B -19,6 4,5 27,9 -28,5 1,2 30,1 -19,4 0,3 27,4 

B1 -14,8 1,0 8,2 -15,9 -1,3 11,8 -25,0 0,2 13,4 

MAM 127,9 

A2 -13,8 1,6 13,0 -3,6 0,8 5,6 -21,9 -2,7 15,3 
A1B -6,1 5,8 24,8 -11,8 3,0 20,9 -22,1 3,1 25,2 
B1 -7,3 3,7 12,3 -11,3 6,2 21,6 -6,4 7,3 22,1 

IIA 195,8 

A2 -17,9 -0,6 14,6 -37,6 -15,9 3,0 -57,9 -26,4 -2,7 
A1B -25,8 -1,4 33,3 -38,5 -8,4 40,5 -54,9 -9,1 37,7 
B1 -21,3 -1,0 22,1 -35,2 -3,3 13,3 -40,6 -8,4 23,2 

SON 113,3 

A2 -9,0 1,7 27,4 -21,4 -6,6 4,4 -48,3 -23,8 1,8 
A1B -11,1 3,1 46,3 -22,1 -6,2 33,9 -24,9 -9,6 12,2 
B1 -20,9 -5,1 9,2 -29,2 -4,3 11,3 -14,0 -2,8 13,0 

 

Notă: Experimente MCG prezentate pentru trei perioade temporale de 30 de ani în viitor pentru scenariile 

de emisii SRES A2, A1B și B1 în raport cu perioada climatologică de referință 1961-1990 NR. 3(63) iunie 

2012 
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Anexa 3: Predicții privind recolta producției agricole 
 

 
Producția de grâu c/ha 

 
Variabilitatea  

recoltei de 

grâu 

1981-2010, anii 2020’ anii 2050’ anii 2080’ 

 

c/ha A2 A1B B1 A2 A1B B1 A2 A1B 
B

1 

Anenii Noi 64,38 28,1 -13 -18 -16 -48 -58 -39   -81 -54 

UTA Găgăuzia NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

N

A 

Basarabeasca 62,75 25,5 -15 -20 -19 -52 -60 -42   -89 -58 

Briceni 86,52 33,5 -12 -10 -10 -31 -34 -24 -54 -49 -32 

Cahul 71,42 26,4 -11 -16 -14 -43 -52 -35 -92 -76 -49 

Călărași 51,31 24,9 -4 -7 -6 -28 -34 -21 -64 -48 -31 

Cantemir 59,43 26,4 -6 -10 -9 -30 -35 -23 -63 -53 -34 

Căușeni 63,57 26,6 -11 -16 -14 -44 -52 -35 -92 -77 -49 

Cimișlia 54,65 26,1 -13 -18 -17 -46 -53 -37 -92 -78 -51 

Criuleni 64,94 30,4 -9 -15 -13 -42 -51 -34 -91 -72 -48 

Dondușeni 69,36 29 -3 -6 -6 -24 -32 -17 -52 -48 -28 

Drochia 93,23 32,1 -8 -11 -13 -30 -38 -25 -52 -58 -36 

Dubăsari 71,15 29,6 -13 -17 -17 -49 -59 -40   -82 -55 

Edineț 68,01 30 -12 -15 -12 -36 -38 -27 -63 -57 -37 

Fălești 63,81 32,4 -6 -13 -11 -31 -40 -26 -63 -61 -37 
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Florești 75,41 29,3 -4 -11 -9 -33 -41 -26 -68 -65 -38 

Glodeni 57,62 33,6 -5 -11 -10 -29 -36 -24 -58 -56 -34 

Hîncești 65,31 27,1 -11 -16 -15 -45 -54 -36 -96 -75 -51 

Ialoveni 64,79 26,6 -10 -15 -14 -43 -53 -35 -94 -74 -49 

Leova 53,55 26,1 -8 -12 -11 -33 -38 -26 -67 -56 -36 

Nisporeni 56,39 27,3 -12 -15 -14 -46 -54 -36 -98 -75 -51 

Ocnița 70,22 30,4 -17 -19 -16 -41 -42 -33 -69 -62 -41 

Orhei 62,07 28,3 -10 -14 -13 -41 -50 -33 -90 -70 -46 

Rezina 62,82 25 -5 -9 -7 -32 -40 -24 -74 -56 -36 

Rîșcani 58,25 31,4 -10 -13 -10 -28 -30 -22 -49 -45 -29 

Sîngerei 74,2 30,6 -10 -13 -11 -32 -34 -24 -54 -52 -34 

Șoldănești 52,35 25,5 -4 -8 -7 -28 -35 -22 -64 -50 -32 

Soroca 63,34 29,5 -7 -11 -9 -28 -30 -21 -50 -47 -30 

Ștefan Vodă 72,67 30,2 -12 -17 -16 -43 -51 -36 -89 -75 -49 

Strășeni 62,27 26,5 -5 -10 -8 -32 -41 -26 -73 -58 -37 

Taraclia 68,55 28,7 -15 -19 -18 -48 -56 -40 -97 -81 -54 

Telenești 64,01 25,1 -8 -14 -12 -40 -50 -32 -89 -70 -46 

Ungheni 55,94 30,9 0 -2 -2 -19 -24 -13 -48 -36 -21 

 
Producția de porumb boabe, c/ha 

 
Variabilitatea  

producției de 

porumb 

boabe 

1981-2010, anii 2020’ anii 2050’ anii 2080’ 

 

c/ha A2 A1B B1 A2 A1B B1 A2 A1B B1 
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Anenii Noi 79,02 25,3 -28 -34 -31 -81 -92 -67     -90 

UTA Găgăuzia 72,02 26 -11 -13 -14 -51 -55 -39   -81 -51 

Basarabeasca 80,7 24,8 -17 -22 -22 -57 -62 -45   -88 -61 

Briceni 57,36 36 -24 -24 -23 -76 -85 -58     -78 

Cahul 77,91 27 -11 -17 -18 -57 -63 -44   -91 -58 

Călărași 76,99 24,8 -19 -24 -22 -60 -70 -49   -96 -67 

Cantemir 57,08 23,8 -7 -13 -10 -39 -45 -29 -85 -69 -42 

Căușeni 75,7 25,1 -8 -10 -11 -48 -51 -35   -76 -47 

Cimișlia 66,57 20,6 -16 -19 -17 -58 -63 -44   -92 -61 

Criuleni 76,74 28,5 -11 -14 -14 -65 -65 -44   -90 -61 

Dondușeni 70,93 28,9 13 11 7 3 -7 0 -17 -13 -4 

Drochia 59,34 25,1 19 9 10 0 -10 0 -23 -20 -4 

Dubăsari 70,03 28,6 -14 -17 -18 -62 -64 -45   -88 -62 

Edineț 66,58 28,6 -4 -17 -15 -38 -58 -38 -89 -74 -44 

Fălești 58,56 24,2 -10 -11 -9 -33 -34 -23 -55 -50 -32 

Florești 67,85 28,6 -14 -23 -19 -68 -76 -51     -72 

Glodeni 74,19 29,1 5 -4 -2 -25 -35 -20 -70 -57 -31 

Hîncești 57,27 24,9 -16 -21 -18 -54 -63 -44   -87 -60 

Ialoveni 71,53 26,5 -24 -30 -27 -71 -82 -59     -79 
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Leova 58,98 24,7 -4 -4 -5 -31 -32 -22 -67 -49 -29 

Nisporeni 71,23 27,5 -21 -26 -23 -66 -78 -54     -74 

Ocnița 64,73 36,7 9 5 4 -13 -21 -9 -44 -37 -17 

Orhei 60,95 24 -27 -34 -30 -81 -94 -67     -90 

Rezina 41,42 24,3 -6 -13 -10 -35 -42 -28 -76 -61 -40 

Rîșcani 76,16 31,1 -2 -9 -7 -44 -51 -32   -79 -45 

Sîngerei 75,05 26,2 -5 -11 -9 -55 -65 -40   -98 -56 

Șoldănești 40,08 23,6 -5 -11 -7 -31 -37 -24 -69 -54 -34 

Soroca 59,74 30,7 -4 -8 -6 -42 -51 -29 -96 -76 -44 

Ștefan Vodă 83,56 26,5 -6 -10 -11 -37 -43 -29 -79 -63 -39 

Strășeni 60,19 23,8 -22 -29 -25 -71 -84 -58     -79 

Taraclia 72,37 27,6 -13 -16 -17 -52 -56 -40   -81 -54 

Telenești 66,51 19,7 -14 -19 -15 -52 -60 -41   -84 -56 

Ungheni 46,95 34,3 -11 -17 -13 -43 -51 -34 -90 -71 -48 

 
Modificări ale recoltei de floarea-soarelui (față de rata actuală %/30 pe an) 

 
Variabilitatea  

recoltei de 

floarea-

soarelui 

1981-2010, anii 2020’ anii 2050’ anii 2080’ 

 

c/ha A2 A1B B1 A2 A1B B1 A2 A1B B1 

Anenii Noi 75,02 12,2 -3 -8 -6 -37 -44 -27 -90 -61 -39 

UTA 

Găgăuzia 
38,97 10,4 -8 -9 -10 -25 -28 -20 -50 -41 -26 
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Basarabeas

ca 
77,34 12,4 -1 -5 -3 -30 -34 -18 -71 -51 -29 

Briceni 53,76 16,3 8 2 2 -16 -26 -12 -51 -43 -20 

Cahul 60,04 11,3 7 6 7 -10 -10 0 -32 -18 -7 

Călărași 52,8 11,7 -3 -9 -9 -28 -32 -22 -60 -48 -30 

Cantemir 69,18 13,6 5 4 6 -6 -7 0 -24 -16 -5 

Căușeni 71,38 12,9 7 3 5 -23 -30 -13 -69 -50 -25 

Cimișlia 62,81 13,4 6 3 5 -17 -24 -8 -57 -40 -17 

Criuleni 72,39 15,2 3 -2 -1 -26 -30 -18 -69 -45 -28 

Dondușeni 40,13 15,4 7 1 3 -16 -26 -11 -51 -42 -20 

Drochia 45,33 18,3 7 1 3 -15 -25 -11 -48 -40 -19 

Dubăsari 44,74 13,3 -9 -13 -11 -38 -46 -31 -83 -64 -44 

Edineț 39,44 17 8 1 5 -14 -24 -10 -47 -39 -18 

Fălești 22,91 16,2 2 -2 -1 -11 -16 -9 -28 -26 -14 

Florești 40,17 15,7 7 5 6 -4 -10 -1 -21 -16 -6 

Glodeni 34,92 19,7 3 -1 0 -15 -23 -12 -42 -37 -20 

Hîncești 72,54 13,8 -11 -15 -13 -41 -51 -35 -89 -71 -48 

Ialoveni 66,25 13,5 -17 -22 -20 -56 -67 -47   -91 -63 

Leova 61,29 12,7 -1 -3 0 -23 -28 -14 -58 -43 -25 

Nisporeni 60,45 14,9 -10 -14 -16 -35 -41 -31 -69 -57 -39 

Ocnița 41,78 16,5 7 1 4 -12 -21 -8 -41 -34 -16 

Orhei 60,26 14,5 -11 -13 -13 -39 -47 -32 -82 -65 -45 
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Rezina 56,49 12,7 4 2 3 -16 -19 -11 -48 -31 -18 

Rîșcani 18,29 16,4 6 3 5 -3 -7 -1 -17 -13 -4 

Sîngerei 60,02 17,2 5 -1 1 -12 -18 -9 -34 -30 -15 

Șoldănești 

 

14 -4 -8 -7 -18 -21 -15 -36 -31 -19 

Soroca 37,79 15,4 7 5 5 -4 -11 -2 -23 -19 -7 

Ștefan 

Vodă 
70,61 13,5 -1 -3 -2 -24 -30 -18 -62 -49 -29 

Strășeni 65,52 12,7 -12 -16 -16 -44 -54 -37 -92 -73 -50 

Taraclia 38,26 10,5 7 6 6 -8 -10 -1 -29 -16 -7 

Telenești 65,08 13,8 -16 -18 -18 -46 -53 -37 -92 -72 -49 

Ungheni 38,13 16,5 -2 -5 -4 -16 -19 -13 -36 -29 -18 

 
Modificări ale recoltei de sfeclă de zahăr (față de rata actuală %/30 pe an) 

 
Variabilitatea 

recoltei de 

sfeclă de 

zahăr 

1981-2010, anii 2020’ anii 2050’ anii 2080’ 

 

c/ha A2 A1B B1 A2 A1B B1 A2 A1B B1 

Anenii 

Noi 

           
UTA 

Găgăuzi

a 

           
Basarab

easca 

           
Briceni 32,02 250,3 -4 -2 0 0 -3 -1 0 -4 -3 -3 

Cahul 

           
Călărași 
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Cantemi

r 

           
Căușeni 

           
Cimișlia 

           
Criuleni 

           
Dondușe

ni 38,14 228,7 2 2 5 11 14 12 22 20 12 

Drochia 52,76 258,9 -11 -13 -11 -34 -35 -24 -60 -52 -33 

Dubăsari 

           

Edineț 26,86 213,9 8 8 10 13 15 14 23 23 17 

Fălești 59,16 284,1 -5 -13 -8 -25 -30 -18 -54 -48 -29 

Florești 52,43 225,7 -4 -10 -6 -20 -23 -14 -39 -37 -23 

Glodeni 46,77 262,9 -15 -16 -14 -33 -34 -25 -58 -49 -33 

Hîncești 

           
Ialoveni 

           
Leova 

           
Nisporen

i 

           

Ocnița 34,49 227,6 3 4 5 10 12 10 21 17 11 

Orhei 59,66 213,1 -1 -4 -2 -16 -20 -11 -41 -30 -17 

Rezina 65,19 150,1 -7 -10 -8 -23 -24 -17 -44 -35 -23 

Rîșcani 33,87 251 -4 -3 -2 -10 -9 -5 -18 -13 -9 

Sîngerei 70,84 250,5 -6 -9 -7 -33 -38 -22 -67 -56 -32 
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Șoldăne

ști 
42,56 176 7 8 8 10 11 11 13 14 13 

Soroca 60,73 207,1 0 -5 0 -11 -13 -4 -23 -20 -10 

Ștefan 

Vodă 

           
Strășeni 

           
Taraclia 

           
Teleneșt

i 
51,92 183,4 -10 -13 -11 -29 -33 -23 -60 -46 -31 

Ungheni 55,18 281,1 0 1 2 -2 -6 1 -10 -6 -1 

 
Modificări ale recoltei de tutun (față de rata actuală %/30 pe an) 

 
Variabilitatea  

recoltei de 

tutun 

1981-2010, anii 2020’ anii 2050’ anii 2080’ 

 

c/ha A2 A1B B1 A2 A1B B1 A2 A1B B1 

Aneni

i Noi 
 

          
UTA 

Găgă

uzia 

60,45 15,1 11 14 12 20 21 20 31 32 24 

Basar

abeas

ca 

           
Brice

ni 
56,09 13 -40 -41 -40 -84 -87 -69     -88 

Cahul            

Călăr

ași            
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Cante

mir 
33,91 12,7 14 18 17 23 27 25 37 37 30 

Căuș

eni 
42,28 10,2 -20 -19 -16 -31 -31 -25 -54 -42 -31 

Cimișl

ia 
61,57 12,6 -26 -31 -28 -56 -62 -47 -98 -85 -60 

Criule

ni 
53,28 15,3 3 3 3 1 -1 0 -2 -1 0 

Dond

ușeni 
64,68 13,9 -44 -42 -42 -86 -87 -70     -88 

Droc

hia 
44,09 17 -16 -12 -12 -34 -34 -23 -59 -47 -32 

Dubă

sari 40,77 
14,6 -6 -7 -7 -20 -23 -15 -41 -30 -21 

Edine

ț 
35,07 12,9 -17 -17 -16 -41 -41 -32 -72 -61 -42 

Făleșt

i 
43,16 15,6 -10 -11 -12 -25 -26 -22 -44 -41 -28 

Flore

ști 
46,45 15,8 -24 -26 -26 -49 -51 -43 -78 -72 -51 

Glode

ni 
52,64 14,6 -20 -21 -20 -56 -61 -43   -89 -58 

Hînce

ști 

35,35 
14,7 -10 -12 -10 -27 -31 -20 -53 -42 -28 

Ialov

eni 

38,37 
14,5 -6 -3 -2 -5 -8 -4 -12 -8 -5 

Leova 50,95 13,7 7 5 4 8 5 9 13 10 8 
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Nispo

reni 

57,54 
12,6 -15 -23 -21 -51 -57 -41 -97 -80 -56 

Ocniț

a 
45,56 12,1 -36 -37 -34 -54 -55 -47 -76 -68 -55 

Orhei 61,02 14,1 1 1 2 0 -1 1 -2 -2 0 

Rezin

a 

44,4 
12,7 -9 -9 -9 -22 -25 -18 -42 -33 -24 

Rîșca

ni 
48,69 15,9 -27 -27 -26 -48 -51 -41 -81 -72 -52 

Sînge

rei 
37,52 16,1 2 -1 0 -8 -12 -5 -20 -18 -9 

Șoldă

nești 

32,44 
11,6 1 -2 -1 -17 -19 -13 -41 -29 -19 

Soroc

a 
51,48 13 -27 -27 -28 -65 -65 -53   -66 

Ștefa

n 

Vodă 

32,45 15,6 -8 -9 -7 -11 -12 -10 -17 -16 -12 

Străș

eni 

           
Tarac

lia 
47,78 14,9 9 11 10 15 19 17 29 27 20 

Telen

ești 
41,85 14,3 -7 -8 -7 -18 -21 -14 -35 -26 -18 

Ungh

eni 
44,86 15,3 -13 -17 -17 -39 -44 -32 -75 -60 -42 

 
Modificări ale recoltei de struguri (față de rata actuală %/30 pe an) 
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Variabilitatea  

recoltei de 

struguri 

1981-2010, anii 2020’ anii 2050’ anii 2080’ 

 
 c/ha A2 A1B B1 A2 A1B B1 A2 A1B B1 

Anenii Noi 35,99 37,4 24 23 20 40 40 30 68 48 38 

UTA Găgăuzia 65,44 38,9 0 -8 -6 -26 -34 -21 -60 -54 -31 

Basarabeasca 49,75 36,3 -5 -12 -10 -28 -35 -24 -54 -53 -33 

Briceni 

           

Cahul 51,72 43,3 20 15 15 16 10 14 13 9 12 

Călărași 60,46 38,9 21 12 14 -9 -16 -3 -48 -28 -11 

Cantemir 45,71 49,4 18 19 17 41 42 32 76 59 41 

Căușeni 42,09 36,7 36 39 37 74 78 63 132 111 79 

Cimișlia 29,26 35,5 -9 -15 -13 -34 -40 -29 -66 -60 -38 

Criuleni 47,86 39,8 33 35 31 61 64 46 106 82 61 

Dondușeni 81,38 21 73 52 58 61 41 54 46 38 50 

Drochia 

           
Dubăsari 

           
Edineț 71,62 14,8 55 44 53 40 36 43 30 27 40 

Fălești 60,2 39,2 27 21 29 27 19 32 13 12 17 

Florești 

           
Glodeni 

           
Hîncești 56,61 42,1 16 11 11 4 2 4 -9 -2 3 
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Ialoveni 48,56 41,5 18 17 17 18 16 16 19 19 18 

Leova 

           
Nisporeni 59,06 47 40 37 36 51 52 43 71 66 53 

Ocnița 

           
Orhei 40,88 38,1 25 20 20 13 10 12 -1 5 10 

Rezina 

           
Rîșcani 74,62 22,4 36 33 40 8 19 29 -25 7 19 

Sîngerei 60,73 32,6 32 23 29 26 20 28 11 14 22 

Șoldănești 72,71 22,4 57 46 49 70 69 56 96 85 70 

Soroca 

           

Ștefan Vodă 43,82 33,5 -2 -5 -5 -13 -20 -14 -33 -30 -17 

Strășeni 35,89 50,6 21 18 17 27 24 21 37 28 25 

Taraclia 66,5 41,4 -16 -24 -22 -51 -60 -46 -97 -90 -59 

Telenești 43,71 31,4 16 8 9 -13 -22 -10 -52 -40 -21 

Ungheni 49,4 29,5 34 32 32 31 26 29 27 30 31 

 

 

 

Anexa 4: Riscurile și avantajele principale pentru zonele agro-climatice din Republica Moldova 

 

Zona de Nord (moderat călduroasă-
semiumedă) 

Zona de Centru (călduroasă-semiumedă) Zona de Sud 
(călduroasă-
secetoasă) 
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Detalii cu privire la  

riscuri/avantaje 

Subzona Ia,  

Câmpia 

Moldovei 

de Nord* 

Subzona I,  

Câmpia  

Moldovei  

de Nord,  

podișul 

Nistrului** 

Subzona IIa,  

Câmpia  

Moldovei Centrale și  

regiunea 

Codrilor*** 

 
Subzona II, 

Terasele râurilor 
Nistru, Prut, 
Răut, Bîc, 

Botna etc. **** 

Câmpia  

Moldovei  

de Sud,  

Terasele  

Prutului și  

Nistrului  

inferior***** 

R
is

c 

Schimbări ale suprafețelor ocupate de culturi, care se vor diminua din 
cauza degradării condițiilor agricole optime 

SCĂZUT SCĂZUT MEDIU MEDIU ÎNALT 

Reducerea recoltei de grâu și porumb SCĂZUT MEDIU MEDIU MEDIU ÎNALT 

Reducerea generală a recoltelor de struguri   SCĂZUT1  MEDIU MEDIU MEDIU 

Reducerea generală a recoltelor de fructe SCĂZUT MEDIU MEDIU MEDIU ÎNALT 

Risc înalt al apariției dăunătorilor, bolilor agricole și buruienilor ÎNALT ÎNALT ÎNALT ÎNALT ÎNALT 

Reducerea calității culturilor agricole SCĂZUT MEDIU MEDIU MEDIU MEDIU 

Risc înalt de secetă și deficit de apă SCĂZUT SCĂZUT MEDIU MEDIU ÎNALT 

Creșterea necesității de irigare MEDIU ÎNALT ÎNALT ÎNALT ÎNALT 

Eroziunea, salinizarea solului, deșertificarea SCĂZUT MEDIU ÎNALT ÎNALT ÎNALT 

Deteriorarea condițiilor pentru zootehnie SCĂZUT MEDIU MEDIU MEDIU ÎNALT 

Creșterea frecvenței și intensității inundațiilor SCĂZUT MEDIU2  ÎNALT ÎNALT3  MEDIU4  

A
va

n
ta

je
 

Schimbări în distribuirea culturilor în scopul ameliorării condițiilor 
optime pentru agricultură 

  

ÎNALT ÎNALT MEDIU MEDIU SCĂZUT 

Creșterea gamei de culturi horticole de câmp deschis ÎNALT ÎNALT MEDIU MEDIU SCĂZUT 

Sporirea productivității culturilor agricole MEDIU MEDIU       
Sporirea calității strugurilor   MEDIU ÎNALT ÎNALT ÎNALT 

Costuri mai scăzute la energie pentru cultivarea în condiții de seră MEDIU MEDIU ÎNALT ÎNALT MEDIU 

*Subzona Ia, Câmpia Moldovei de Nord, include raioanele: Ocnița, Briceni, Edineți, Dondușeni. **Subzona I, Câmpia Moldovei de Nord, podișul Nistrului, include raioanele: Rîșcani, parțial 

Glodeni, municipiul Bălți, Drochia, Sîngerei, Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina. 1În prezent, vița-de-vie se cultivă în raioanele Rîșcani, Glodeni, Sîngerei și Soroca.2Creșterea frecvenței și 

intensității inundațiilor: scăzută – în raioanele Rîșcani și Drochia; ridicată – în raionul Sîngerei. *** Subzona IIa, Câmpia Moldovei Centrale și regiunea Codrilor, include raioanele: Ungheni, 

Nisporeni, Strășeni, Hîncești. **** Subzona II, Terasele râurilor Nistru, Prut, Răut, Bîc, Botna etc., include raioanele: Glodeni (partea de sud-vest), Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, 

Telenești, Orhei, Ialoveni, Dubăsari, Criuleni, Hîncești, Anenii Noi, Cimișlia (partea de nord). 3Creșterea frecvenței și intensității inundațiilor: medie în raioanele Glodeni, Fălești, Orhei, 

Criuleni, Anenii Noi, Cimișlia și scăzută în raionul Dubăsari. ***** Câmpia Moldovei de Sud, Terasele Prutului și Nistrului inferior, include raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Ceadîr-Lunga, Taraclia, 

Leova, Cantemir, Cahul, UTA Găgăuzia și Cimișlia (partea de sud). 4Creșterea frecvenței și intensității inundațiilor: ridicată în raionul Leova, scăzută în raionul Ștefan Vodă. 
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Anexa 5 

Indicatorii luați în considerare la clasificarea deprivării/vulnerabilității 

Vulnerabilitatea demografică: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru 

cartografiere) 

1. Coeficientul îmbătrânirii (Numărul persoanelor peste vârsta aptă de muncă, raportat la 100 

locuitori) 

2. Densitatea populației (Numărul populației ce revine la 1 km.p suprafața intravilan a localității) 

3. Rata sporului natural 

4. Rata populației în vârstă aptă de muncă 

5. Rata natalității (la 1.000 locuitori)  

6. Rata mortalității (la 1.000 locuitori) 

Vulnerabilitatea socială: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru cartografiere) 

7. Rata beneficiarilor de ajutor social, % 

8. Rata persoanelor cu dizabilități, % 

9. Rata beneficiarilor de alocații sociale de stat, % 

10. Rata beneficiarilor de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului acordate persoanelor 

neasigurate în total populație, % 

11. Rata familiilor cu 3 și mai mulți copii, % 

Indicele de deprivare economică: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru 

cartografiere) 

➢ Indicatori privind activitatea economică 

12. Numărul salariaților în unități economice la 1.000 populație 

13. Numărul unităților economice la 1.000 populație 

14. Rata șomerilor înregistrați, % 

➢ Indicatori privind activitatea agricolă 

15. Numărul întreprinderilor agricole și gospodării țărănești de fermier cu terenuri agricole de peste 

10 ha, la 1.000 locuitori 

16. Total terenuri agricole pe persoana, ha 

17. Proporția terenurilor agricole neprelucrate, % 

18. Proporția terenurilor91 asigurate cu sistem de irigare, % 

19. Nota medie ponderată de bonitate a solului, puncte bonitate 

20. Numărul convențional de animale agricole raportat la 1.000 locuitori 

Deprivarea financiară: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat împreună cu datele 

privind deprivarea economică pentru cartografiere) 

21. Rata veniturilor bugetare proprii în total venituri, % 

22. Ponderea cheltuielilor administrative în total venituri proprii, % 

                                                           
91 Aceste terenuri sunt cunoscute sub denumirea „Cota terenurilor” pentru a face referire la terenurile agricole 
monitorizate/reglementate și utilizate pentru gestionarea agriculturii și a irigațiilor. 
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23. Veniturile bugetului local pe persoană, lei 

Deprivarea de servicii de educație: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru 

cartografiere) 

24. Ponderea populației 7-15 ani în total populație 

25. Distanța medie până la localitatea unde este amplasată instituția de învățământ primar (în cazul 

satelor și al orașelor mici) 

26. Distanța medie până la localitatea unde este amplasat gimnaziul (în cazul satelor și al orașelor 

mici) 

27. Rata netă de înrolare în învățământul preșcolar (adică procentul copiilor înscriși în învățământul 

preșcolar) 

28. Numărul de copii ce revin în medie la un cadru didactic (raportul profesor-elev) 

29. Rata de utilizare a capacității instituțiilor preșcolare 

Deprivarea de servicii de sănătate: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru 

cartografiere) 

30. Distanța medie a unei persoane din localitate până la instituția medicală primară (km) 

31. Distanța medie a unei persoane din localitate până la instituția de asistență medicală de urgență 

(km) 

32. Distanța medie a unei persoane din localitate până la unitatea medicală care eliberează 

medicamente compensate (km) 

33. Numărul mediu de zile pe săptămână de prezență a medicului de familie în localitate 

Serviciile de apă și canalizare: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru 

cartografiere) 

34. Densitatea rețelei de distribuție a apei potabile 

35. Densitatea rețelei de canalizare 

36. Rata locuințelor conectate la apeduct sau rețea proprie, % 

Drumuri și transport: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru calcularea 

clasificării deprivării multiple) 

37. Numărul mediu de rute regulate pe săptămână 

38. Ponderea drumurilor asfaltate în total drumuri locale, % 

39. Ponderea drumurilor (asfaltate și pietruite) în stare bună și foarte bună în total drumuri locale, 

% 

40. Ponderea drumurilor asfaltate în stare bună și foarte bună în total drumuri locale, % 

41. Ponderea drumurilor în stare nesatisfăcătoare în total drumuri locale, % 

42. Ponderea drumurilor în stare satisfăcătoare în total drumuri locale, % 

Sectorul energetic: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru clasificarea generală 

a deprivării multiple) 

43. Densitatea conductelor de gaze naturale 

44. Rata locuințelor conectate la gazoduct, % 

45. Rata locuințelor asigurate cu sistem de încălzire, % 
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46. Ponderea suprafețelor eficientizate energetic din clădirile publice, % 

Comunicații: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru clasificarea generală a 

deprivării multiple) 

47. Numărul de abonați la telefonia fixă ce revin la 1.000 populație din localitate 

48. Numărul de abonați la servicii multicanal (televiziune) ce revin la 1.000 populație din localitate 

49. Rata de penetrare a Internetului în bandă largă, % 

Condiții de mediu: (Sursa: Indicele de deprivare a ariilor mici, 2014. Utilizat pentru calcularea clasificării 

deprivării multiple) 

50. Ponderea terenurilor erodate, % 

51. Ponderea locuințelor cu acces la serviciile de salubrizare, % 

52. Ponderea gunoiștilor neautorizate, % 

53. Ponderea suprafeței terenurilor contaminate cu pesticide, % 

Vulnerabilitatea la nutriție (nu face parte din Indice de deprivare a ariilor mici, însă a fost luată în 

considerare ca date indicative pentru măsurarea vulnerabilității la nutriție, așa cum este utilizată pentru 

cartografiere. Sursa datelor: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova (2015), publicat de 

Ministerul Sănătății, Moldova): 

54. Copii născuți cu greutate mică la naștere (nașteri premature / la 100)  

55. Copii născuți cu greutate mică la naștere (nașteri la termen normal / la 100)  

56. Copii sub 1.000 de zile cu greutate mică (la 1.000)  

57. Copii sub 1.000 de zile cu dezvoltare fizică slabă (la 1.000)  

58. Copii sub 5 ani cu greutate mică (la 1.000)  

59. Copii sub 5 ani cu dezvoltare fizică slabă (la 1.000)  

60. Copii din patru grupe diferite de vârstă (2-3 ani, 6-7 ani, 10-11 ani și 14-15 ani) care au fost testați 

și s-au dovedit a avea o dezvoltare fizică slabă (la 1.000)  

 

  



 

Pagina 112 din 126 
 

Anexa 6: 

Lista indicatorilor cu unități și sub-grupe utilizați în sistemul DevInfo pentru analiza datelor referitoare 

la Moldova în scopul EVCCC 

Nr. Indicator Unitate Sub-grup 

1 Rata de alfabetizare a adulților Procent Femei 

2 Rata de alfabetizare a adulților Procent Bărbați 

3 Rata de alfabetizare a adulților Procent Total 

4 Agricultura ca pondere din PIB Procent Total 

5 Morbiditatea cauzată de SIDA La 100.000 populație Total 

6 Poluarea aerului din cauza transportului auto 

Mii tone de gaze 
nocive și emisii 

lichide Total 

7 Temperatura aerului Grade Celsius Medie 

8 

Rata anuală de creștere a productivității 
muncii în întreprinderile mari ale industriei în 
raport cu aceeași perioadă a anului 
precedent Procent Total 

9 Sosirile vizitatorilor străini în țară Mii Total 

10 Rata medie anuală a inflației Procent Total 

11 Rata medie de schimb MDL/USD Total 

12 Durata medie de șomaj Luni Total 

13 

Salariul mediu lunar în administrația publică 
ca procent din salariul nominal mediu lunar 
pe salariat în economie Procent Total 

14 
Salariul mediu lunar în administrația publică 
centrală MDL Total 

15 
Salariul mediu lunar real pe salariat în 
economie MDL Total 

16 

Credite bancare pe o perioadă mai mare de 
12 luni ca pondere din creditele totale 
bancare pentru economie, lei Procent Total 

17 

Indemnizațiile lucrătorilor agricoli ca pondere 
din cheltuielile totale pentru capitalul 
asigurărilor sociale Procent Total 

18 Alăptarea în primele două ore Număr Total nașteri 

19 Alăptarea în primele două ore Procent Total nașteri 

20 Emisiile de CO2 pe cap de locuitor Tone metrice Total 

21 Emisiile de CO2 pe cap de locuitor Mii tone metrice Total 

22 Copii la naștere Număr Nou-născut decedat 

23 Copii la naștere Număr Născut viu 

24 Copii la naștere Număr Născut mort 

25 Copii la naștere Număr Total născuți 

26 Copii orfani cu SIDA Număr Total 0-14 ani 

27 Copii cu dizabilități – per 1.000 copii <18 ani Număr 0-17 ani 

28 

Funcționari publici în administrația publică 
centrală ca pondere din numărul total de 
salariați la începutul anului Procent Total 
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29 
Activele băncilor comerciale ca procent din 
PIB Procent Total 

30 Complicații la naștere – la mie la 1.000 nașteri 
Hemoragie cauzată de placenta praevia și 

detașarea precoce a placentei 

31 Complicații la naștere – la mie la 1.000 nașteri Hipertensiune 

32 

Rata de creștere a prețului de consum (la 
sfârșitul anului, luna decembrie a anului 
precedent = 100) Procent Total 

33 
Rata de creștere a prețului de consum 
(media anuală, anul precedent = 100) Procent Total 

34 Consumul de CFC ce distrug stratul de ozon Tone metrice SDO Total 

35 Rata de prevalență a contraceptivelor Procent Femei 15-49 ani 

36 

Contribuțiile lucrătorilor agricoli ca pondere 
din venitul total pentru capitalul asigurărilor 
sociale Procent Total 

37 
Producția de struguri – Predicția modificării 
recoltei de struguri Procent SRES A1B 

38 
Producția de struguri – Predicția modificării 
recoltei de struguri Procent SRES A2 

39 
Producția de struguri – Predicția modificării 
recoltei de struguri Procent SRES B1 

40 
Producția de sfeclă de zahăr – Predicția 
modificării recoltei de sfeclă de zahăr Procent SRES A1B 

41 
Producția de sfeclă de zahăr – Predicția 
modificării recoltei de sfeclă de zahăr Procent SRES A2 

42 
Producția de sfeclă de zahăr – Predicția 
modificării recoltei de sfeclă de zahăr Procent SRES B1 

43 
Producția de floarea-soarelui – Predicția 
modificării recoltei de floarea-soarelui Procent SRES A1B 

44 
Producția de floarea-soarelui – Predicția 
modificării recoltei de floarea-soarelui Procent SRES A2 

45 
Producția de floarea-soarelui – Predicția 
modificării recoltei de floarea-soarelui Procent SRES B1 

46 
Producția de tutun – Predicția modificării 
recoltei de tutun Procent SRES A1B 

47 
Producția de tutun – Predicția modificării 
recoltei de tutun Procent SRES A2 

48 
Producția de tutun – Predicția modificării 
recoltei de tutun Procent SRES B1 

49 
Producția de porumb boabe – Predicția 
modificării recoltei de porumb boabe Procent SRES A1B 

50 
Producția de porumb boabe – Predicția 
modificării recoltei de porumb boabe Procent SRES A2 

51 
Producția de porumb boabe – Predicția 
modificării recoltei de porumb boabe Procent SRES B1 

52 
Producția de grâu – Predicția modificării 
recoltei de grâu Procent SRES A1B 

53 
Producția de grâu – Predicția modificării 
recoltei de grâu Procent SRES A2 

54 
Producția de grâu – Predicția modificării 
recoltei de grâu Procent SRES B1 

55 Producția agricolă – media la ha chintală Porumb boabe 

56 Producția agricolă – media la ha chintală Struguri 

57 Producția agricolă – media la ha chintală Sfeclă de zahăr 

58 Producția agricolă – media la ha chintală Floarea-soarelui 

59 Producția agricolă – media la ha chintală Tutun 

60 Producția agricolă – media la ha chintală Grâu 

61 Soldul contului curent ca procent din PIB Procent Total 
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62 Rata mortalității din cauza malariei La 100.000 populație Total 

63 Rata mortalității din cauza malariei La 100.000 populație Total <5 ani 

64 Rata mortalității din cauza tuberculozei La 100.000 populație Total 

65 Plecările vizitatorilor străini din țară Mii Total 

66 

Distribuția prestațiilor sociale (fără pensii) 
pentru chintila de consum I și V pe echivalent 
adult Procent Chintila I 

67 

Distribuția prestațiilor sociale (fără pensii) 
pentru chintila de consum I și V pe echivalent 
adult Procent Chintila V 

68 Fondul de locuințe Milioane m2 Total 

69 Rata de dependență economică Per 1.000 salariați Total 

70 
Cheltuielile pentru educație ca pondere din 
cheltuielile din bugetul public național Procent Total 

71 
Cheltuielile pentru educație ale statului și 
bugetul UTA ca procent din PIB Procent Total 

72 Consumul de energie electrică Mil kWh Total 

73 
Pierderile de electricitate ca pondere din 
consumul de energie electrică Procent Total 

74 

Salariații în agricultură, vânătoare și 
silvicultură ca pondere din numărul total de 
salariați Procent Total 

75 
Salariații în industriei ca pondere din numărul 
total de salariați Procent Total 

76 

Salariații în întreprinderile mici (până la 10 
persoane) ca pondere din numărul total de 
salariați Procent Total 

77 
Salariații în ÎMM-uri (până la 50 persoane) ca 
pondere din numărul total de salariați Procent Total 

78 
Salariații care au executat lucrări de 
cercetare și dezvoltare Mii Total 

79 Consum energetic 

Kg echivalent de 
petrol per 1.000 USD 

din PIB (PPC) Total 

80 
Executarea lucrărilor de cercetare și 
dezvoltare Milioane MDL Total 

81 

Cheltuielile pentru medicina preventivă ca 
pondere din cheltuielile publice totale pentru 
asistența medicală Procent Total 

82 

Cheltuielile pentru învățământul primar ca 
pondere din cheltuielile publice totale pentru 
învățământ Procent Total 

83 

Cheltuielile pentru asistența medicală 
primară ca pondere din cheltuielile publice 
totale pentru asistența medicală Procent Total 

84 

Cheltuielile pentru învățământul secundar ca 
pondere din cheltuielile publice totale pentru 
învățământ Procent Total 

85 
Exportul serviciilor ca pondere din exporturile 
totale Procent Total 

86 Exporturi cu valoare adăugată ridicată Milioane USD Total 

87 

Deservirea datoriei private externe garantate 
de stat (suma principală + dobânda) ca 
pondere din exporturile de bunuri și servicii Procent Total 

88 

Deservirea datoriei publice externe și a 
datoriei garantate de stat (suma principala + 
dobânda) ca pondere din veniturile bugetului 
de stat si ale bugetului UTA Procent Total 

89 
Consumul final al gospodăriilor casnice ca 
pondere din PIB Procent Total 
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90 Investițiile în capitalul fix ca pondere din PIB Procent Total 

91 Investițiile străine directe 
USD pe cap de 

locuitor Total 

92 
Investițiile străine directe ca procentaj din 
PIB Procent Total 

93 
Investițiile străine directe ca pondere din PIB 
(stocul la sfârșitul perioadei) Procent Total 

94 Rata de creștere a PIB-ului Procent Total 

95 Coeficientul Gini după cheltuielile de consum Număr Total 

96 Rata brută de înrolare în învățământul primar Procent Femei 

97 Rata brută de înrolare în învățământul primar Procent Bărbați 

98 Rata brută de înrolare în învățământul primar Procent Total 

99 
Rata brută de înrolare în învățământul 
secundar Procent Femei 

100 
Rata brută de înrolare în învățământul 
secundar Procent Bărbați 

101 
Rata brută de înrolare în învățământul 
secundar Procent Total 

102 Rata brută de înrolare în învățământ terțiar Procent Total 

103 
Rata de creștere a creditelor bancare pentru 
economie Procent Total 

104 

Rata de creștere a producției industriale în 
raport cu aceeași perioadă a anului 
precedent Procent Total 

105 
Rata de creștere a valorii adăugate în 
sectorul agrar Procent Total 

106 
Ponderea drumurilor cu acoperire tare în 
lungimea totală a drumurilor publice Procent Total 

107 
Cheltuielile din buget pentru asistență 
medicală ca pondere din PIB Procent Total 

108 Instituțiile de asistență medicală Număr Spitale 

109 Instituțiile de asistență medicală Număr Altele și private 

110 Instituțiile de asistență medicală Număr Primare și specializate 

111 Instituțiile de asistență medicală Număr Total 

112 Apeluri pentru asistență medicală de urgență La 1.000 populație Rural 

113 Apeluri pentru asistență medicală de urgență La 1.000 populație Total 

114 Apeluri pentru asistență medicală de urgență La 1.000 populație Urban 

115 
Cheltuielile pentru sănătate ca pondere a 
cheltuielilor din bugetul public național Procent Total 

116 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <1 an Număr Anomalii congenitale și cromozomiale 

117 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <1 an Număr Boli ale sistemului digestiv 

118 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <1 an Număr Boli în urma perioadei perinatale 

119 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <1 an Număr Boli infecțioase și parazitare 

120 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <1 an Număr Boli ale aparatului respirator 

121 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <1 an Număr Total 0 an 

122 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <5 ani Număr Anomalii congenitale și cromozomiale 

123 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <5 ani Număr Boli ale sistemului digestiv 
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124 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <5 ani Număr Boli în urma perioadei perinatale 

125 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <5 ani Număr Boli infecțioase și parazitare 

126 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <5 ani Număr Boli ale aparatului respirator 

127 
Raportarea incidentelor de sănătate în rândul 
copiilor – la 1.000 <5 ani Număr Total <5 ani 

128 Purtătorii HIV La 100.000 populație Total 

129 
Prevalența HIV în rândul persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 15-24 de ani La 100.000 persoane Total 15-24 ani 

130 Rata de prevalență a HIV/SIDA La 100.000 persoane Femei 

131 Rata de prevalență a HIV/SIDA La 100.000 persoane Bărbați 

132 Rata de prevalență a HIV/SIDA La 100.000 persoane Total 

133 Rata de prevalență a HIV/SIDA La 100.000 persoane Total 15-49 ani 

134 
Telefoane staționare din rețeaua publică sau 
conectate la aceasta La 100 populație Rural 

135 
Telefoane staționare din rețeaua publică sau 
conectate la aceasta La 100 populație Total 

136 
Telefoane staționare din rețeaua publică sau 
conectate la aceasta La 100 populație Urban 

137 Indicele Dezvoltării Umane Indice Total 

138 
Importul de autoturisme, mașini și 
echipamente Milioane USD Total 

139 Raportarea incidentelor – copii 5 ani la 1.000 copii <5 ani 

140 Industria ca pondere din PIB Procent Total 

141 Rata mortalității infantile 
Decese la 1.000 

născuți vii Rural 

142 Rata mortalității infantile 
Decese la 1.000 

născuți vii Total 

143 Rata mortalității infantile 
Decese la 1.000 

născuți vii Urban 

144 Rata inflației la sfârșitul anului Procent Total 

145 Nașterea în maternitate Număr Nașteri în afara maternității 

146 Nașterea în maternitate Număr Total nașteri 

147 Nașterea în maternitate Procent Nașteri în afara maternității 

148 Rata dobânzii pentru credite în MDL Procent Total 

149 Rata dobânzii pentru credite în USD Procent Total 

150 Utilizatorii de Internet Număr Total 

151 Utilizatorii de Internet La 100 populație Total 

152 
Rata de investiții în dezvoltarea transportului 
aerian și naval Procent Total 

153 Rata de investiții în transport Procent Total 

154 
Investițiile în restaurarea monumentelor 
cultural-istorice Mii MDL Total 

155 
Terenurile fondului forestier și a zonelor 
protejate Mii ha Total 

156 
Liderii și demnitarii din administrația publică, 
organizațiile economice și sociale Număr Femei 

157 Speranța de viață la naștere Ani Femei 

158 Speranța de viață la naștere Ani Bărbați 
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159 Speranța de viață la naștere Ani Total 

160 
Rata de alfabetizare a tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani Procent Femei 15-24 ani 

161 
Rata de alfabetizare a tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani Procent Bărbați 15-24 ani 

162 
Rata de alfabetizare a tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani Procent Total 15-24 ani 

163 Localități conectate la gazoduct Procent Rural 

164 Localități conectate la gazoduct Procent Total 

165 Localități conectate la gazoduct Procent Urban 

166 Localități conectate la sistemul de canalizare Procent Rural 

167 Localități conectate la sistemul de canalizare Procent Total 

168 Localități conectate la sistemul de canalizare Procent Urban 

169 Localități conectate la apeduct Procent Rural 

170 Localități conectate la apeduct Procent Total 

171 Localități conectate la apeduct Procent Urban 

172 Rata șomajului pe termen lung Luni Total 

173 
Greutate scăzută la naștere (<2.500 de 
grame la naștere) Număr Matur 37 de săptămâni și mai mult 

174 
Greutate scăzută la naștere (<2.500 de 
grame la naștere) Număr Prematur <37 de săptămâni 

175 
Greutate scăzută la naștere (<2.500 de 
grame la naștere) Procent Matur 37 de săptămâni și mai mult 

176 
Greutate scăzută la naștere (<2.500 de 
grame la naștere) Procent Prematur <37 de săptămâni 

177 
Dezvoltare fizică slabă în rândul copiilor – la 
1.000 copii verificați Număr 10-11 ani 

178 
Dezvoltare fizică slabă în rândul copiilor – la 
1.000 copii verificați Număr 14-15 ani 

179 
Dezvoltare fizică slabă în rândul copiilor – la 
1.000 copii verificați Număr 17 ani 

180 
Dezvoltare fizică slabă în rândul copiilor – la 
1.000 copii verificați Număr 2-3 ani 

181 
Dezvoltare fizică slabă în rândul copiilor – la 
1.000 copii verificați Număr 6-7 ani 

182 
Dezvoltare fizică slabă în rândul copiilor – la 
1.000 copii verificați Număr Total 

183 Rata mortalității materne 
Decese la 100.000 

născuți vii Rural 

184 Rata mortalității materne 
Decese la 100.000 

născuți vii Total 

185 Rata mortalității materne 
Decese la 100.000 

născuți vii Urban 

186 Monetizarea economiei Procent Total 

187 Rata mortalității (la 1.000 populației) La 1.000 populație Total 

188 
Veniturile bugetului public național ca 
procent din PIB Procent Total 

189 Rata netă de înrolare în învățământul primar Procent Femei 

190 Rata netă de înrolare în învățământul primar Procent Bărbați 

191 Rata netă de înrolare în învățământul primar Procent Rural 

192 Rata netă de înrolare în învățământul primar Procent Total 

193 Rata netă de înrolare în învățământul primar Procent Urban 
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194 
Rata netă de înrolare în învățământul 
secundar Procent Femei 

195 
Rata netă de înrolare în învățământul 
secundar Procent Bărbați 

196 
Rata netă de înrolare în învățământul 
secundar Procent Rural 

197 
Rata netă de înrolare în învățământul 
secundar Procent Total 

198 
Rata netă de înrolare în învățământul 
secundar Procent Urban 

199 Noi cazuri de tuberculoză activă Număr Total 

200 Noi drumuri cu acoperire tare Kilometri Rural 

201 Numărul de elevi Număr la 10.000 populație 

202 Numărul de elevi Număr la 1 cadru didactic 

203 Numărul de elevi Număr Total 

204 Rata de creștere a PIB-ului nominal Milioane MDL Total 

205 AOD pentru serviciile sociale de bază Milioane USD Total 

206 Rezervele oficiale în valută străină Luni de import Total 

207 

Liniile de fibră optică ca pondere din 
lungimea totală a liniilor interurbane de 
telecomunicații prin cablu Procent Total 

208 
Organizații care au executat lucrări de 
cercetare și dezvoltare Număr Total 

209 Mandate de deputat ocupate Număr Femei 

210 Mandate de deputat ocupate Număr Bărbați 

211 Mandate de deputat ocupate Număr Total 

212 Avorturi la nașteri vii Procent Total 

213 Calculatoare personale în uz Număr Total 

214 Calculatoare personale în uz La 100 populație Total 

215 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr <5 ani 

216 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 0-<2 ani 

217 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 0-17 ani 

218 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 0 ani 

219 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 0-14 ani 

220 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 1 an 

221 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 10-14 ani 

222 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 11-15 ani 

223 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 15-17 ani 

224 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 16-17 ani 

225 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 2-5 ani 

226 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 2 ani 

227 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 3-6 ani 

228 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 6-9 ani 

229 Populație după grupa de vârstă (0-17 ani) Număr 7-10 ani 

230 Rata profunzimii sărăciei Procent Total 
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231 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei absolute Procent Orașe 

232 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei absolute Procent Rural 

233 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei absolute Procent Total 

234 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei absolute Procent Orașe mici 

235 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei alimentare Procent Orașe 

236 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei alimentare Procent Rural 

237 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei alimentare Procent Total 

238 
Rata profunzimii sărăciei pentru pragul 
sărăciei alimentare Procent Orașe mici 

239 Precipitații mm RCP 2.6 

240 Precipitații mm RCP 4.5 

241 Precipitații mm RCP 8.5 

242 
Prevalența acuității vizuale scăzute la copii – 
la 1.000 copii verificați Număr 10-11 ani 

243 
Prevalența acuității vizuale scăzute la copii – 
la 1.000 copii verificați Număr 14-15 ani 

244 
Prevalența acuității vizuale scăzute la copii – 
la 1.000 copii verificați Număr 17 ani 

245 
Prevalența acuității vizuale scăzute la copii – 
la 1.000 copii verificați Număr 2-3 ani 

246 
Prevalența acuității vizuale scăzute la copii – 
la 1.000 copii verificați Număr 6-7 ani 

247 
Prevalența acuității vizuale scăzute la copii – 
la 1.000 copii verificați Număr Total 

248 Prevalența malnutriției în rândul copiilor Număr <5 ani Sub creștere normală 

249 Prevalența malnutriției în rândul copiilor Număr <5 ani Incidență 

250 Prevalența malnutriției în rândul copiilor Număr <0 ani Sub creștere normală 

251 Prevalența malnutriției în rândul copiilor Număr <0 ani Incidență 

252 Prevalența malnutriției în rândul copiilor la 1.000 <5 ani Sub creștere normală 

253 Prevalența malnutriției în rândul copiilor la 1.000 <5 ani Incidență 

254 Prevalența malnutriției în rândul copiilor la 1.000 <0 ani Sub creștere normală 

255 Prevalența malnutriției în rândul copiilor la 1.000 <0 ani Incidență 

256 
Prevalența subponderalității (moderate și 
severe) Procent Total <5 ani 

257 Sectorul privat ca pondere din PIB Procent Total 

258 
Salariații în sectorul privat ca pondere din 
numărul total de salariați Procent Total 

259 

Industria prelucrătoare care nu are legătură 
cu prelucrarea produselor agricole ca 
pondere din valoarea adăugată Procent Total 

260 
Proporția cheltuielilor din sectorul social în 
bugetul public național Procent Total 

261 
Proporția copiilor de 1 an vaccinați împotriva 
rujeolei Procent Total 1 an 

262 
Proporția copiilor de 2 ani vaccinați pe deplin 
împotriva tetanosului Procent Total 1 an 

263 
Proporția copiilor de 2 ani vaccinați pe deplin 
împotriva tetanosului Procent Total 2 ani 

264 
Proporția copiilor de 2 ani vaccinați pe deplin 
împotriva poliomielitei Procent Total 1 an 
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265 
Proporția copiilor de 2 ani vaccinați pe deplin 
împotriva poliomielitei Procent Total 2 ani 

266 
Proporția nașterilor asistate de personal 
medical calificat Procent Total 

267 Proporția copiilor în instituții preșcolare Procent Total 

268 
Proporția impozitelor directe în bugetul de 
stat și bugetele UTA Procent Total 

269 

Proporția plăților serviciului datoriei externe 
în totalul cheltuielilor de bază ale bugetului 
de stat Procent Total 

270 
Proporția fondurilor pentru asigurările de 
sănătate în totalul alocațiilor pentru sănătate Procent Total 

271 
Proporția impozitelor indirecte în bugetul de 
stat și bugetele UTA Procent Total 

272 

Proporția tranzacțiilor comerciale 
internaționale bazate pe acorduri de schimb 
gratuit Procent Total 

273 
Proporția investițiilor în agricultură, vânătoare 
și silvicultură în totalul investițiilor Procent Total 

274 
Proporția terenurilor irigate în totalul 
terenurilor agricole la începutul anului Procent Total 

275 
Proporția suprafeței de teren acoperită cu 
păduri Procent Total 

276 
Proporția populației care trăiește cu mai puțin 
de 2,15 USD pe zi (PPC) Procent Total 

277 
Proporția populației care trăiește sub nivelul 
minim al consumului caloric alimentar Procent Total 

278 

Proporția populației din zonele cu risc de 
infectare cu malaria, care aplică măsuri 
eficiente de prevenire a malariei Procent Total <5 ani 

279 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
absolute (incidența) Procent Orașe 

280 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
absolute (incidența) Procent Rural 

281 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
absolute (incidența) Procent Total 

282 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
absolute (incidența) Procent Orașe mici 

283 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
alimentare (incidența) Procent Orașe 

284 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
alimentare (incidența) Procent Rural 

285 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
alimentare (incidența) Procent Total 

286 
Proporția populației sub pragul sărăciei 
alimentare (incidența) Procent Orașe mici 

287 
Proporția populației cu acces durabil la 
medicamente esențiale accesibile Procent Total 

288 
Proporția populației cu acces la sistem 
îmbunătățit de canalizare Procent Rural 

289 
Proporția populației cu acces la sistem 
îmbunătățit de canalizare Procent Total 

290 
Proporția populației cu acces la sistem 
îmbunătățit de canalizare Procent Urban 

291 Proporția populației cu hepatita B La 100.000 persoane Total 

292 
Proporția populației cu acces durabil la surse 
îmbunătățite de apă Procent Rural 

293 
Proporția populației cu acces durabil la surse 
îmbunătățite de apă Procent Total 

294 
Proporția populației cu acces durabil la surse 
îmbunătățite de apă Procent Urban 

295 
Proporția elevilor începând cu clasa 1 până 
la absolvirea gimnaziului Procent Femei 
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296 
Proporția elevilor începând cu clasa 1 până 
la absolvirea gimnaziului Procent Bărbați 

297 
Proporția elevilor începând cu clasa 1 până 
la absolvirea gimnaziului Procent Total 

298 
Proporția mandatelor deținute de femei în 
parlamentul național Procent Femei 

299 
Proporția beneficiarilor de asistență socială 
în totalul populației sărace Procent Total 

300 

Proporția totală de ODA bilaterală, alocată 
pentru anumite sectoare din partea 
donatorilor OCDE/CAD pentru serviciile 
sociale de bază Procent Total 

301 
Proporția cazurilor de tuberculoză detectată 
în cursul tratamentului direct observat – DOT Procent Total 

302 
Cheltuielile publice pentru asistența medicală 
ca procent din PIB Procent Total 

303 
Cheltuielile publice pentru cercetare și 
inovare ca procent din PIB Procent Total 

304 
Raportul elev-cadru didactic în învățământul 
primar Raport Total 

305 Rata deficitului balanței comerciale în PIB Procent Total 

306 
Rata companiilor străine care activează în 
țară Procent Total 

307 

Raportul dintre zonele protejate pentru 
menținerea diversității biologice și suprafața 
totală a zonelor Procent Total 

308 
Raportul dintre pensia lunară și salariul 
mediu lunar Procent Total 

309 
Raportul dintre pensionari și salariații în 
economie Procent Total 

310 
Raportul dintre salariile femeilor și salariile 
bărbaților Raport Total 

311 Creșterea reală a pensiei medii Procent Total 

312 Indicele salarial real Procent Total 

313 
Șomajul înregistrat în rândul tinerilor (15-24 
de ani) Mii Total 

314 Înregistrarea femeilor însărcinate Număr <12 săptămâni 

315 Înregistrarea femeilor însărcinate Procent <12 săptămâni 

316 
Ponderea municipiului Chișinău în investițiile 
totale în capitalul fix Procent Total 

317 
Ponderea municipiului Chișinău în producția 
industrială totală Procent Total 

318 
Ponderea chintilei inferioare în venitul sau 
consumul național Procent Orașe 

319 
Ponderea chintilei inferioare în venitul sau 
consumul național Procent Rural 

320 
Ponderea chintilei inferioare în venitul sau 
consumul național Procent Total 

321 
Ponderea chintilei inferioare în venitul sau 
consumul național Procent Orașe mici 

322 
Ponderea întreprinderilor mici de afaceri din 
numărul total de întreprinderi Procent Total 

323 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele vulnerabilității demografice 

324 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Deprivarea economică 

325 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție 
Indicele de deprivare de servicii de 

educație 

326 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele vulnerabilității mediului 

327 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele de deprivare de servicii financiare 
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328 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție 
Indicele de deprivare de servicii de 

sănătate 

329 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele de deprivare de infrastructură 

330 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele de deprivare multiplă 

331 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele nutriției 

332 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Indicele de deprivare socială 

333 Indicele de deprivare a ariilor mici Poziție Apă și canalizare 

334 
Cifra de afaceri a micului business ca 
pondere din cifra totală de afaceri Procent Total 

335 ÎMM-uri care activează mai mult de 2 ani Număr Total 

336 
Cheltuielile pentru asistență și protecție 
socială ca pondere din PIB Procent Total 

337 

Cheltuielile pentru asistență și protecție 
socială ca pondere din bugetul public 
național Procent Total 

338 Cheltuieli de ordin social ca pondere din PIB Procent Total 

339 

Cheltuielile din bugetul de stat și din bugetul 
UTA pentru întreținerea autorităților publice 
ca procent din PIB Procent Total 

340 Deficitul bugetului de stat ca procent din PIB Procent Total 

341 
Veniturile bugetului de stat ca procent din 
PIB Procent Total 

342 Povara impozitelor ca procent din PIB Procent Total 

343 Linii telefonice La 100 populație Rural 

344 Linii telefonice La 100 populație Total 

345 Telefonie fixă La 100 populație Urban 

346 Abonații la telefonie fixă și mobilă Număr Total 

347 Abonații la telefonie fixă și mobilă La 100 populație Total 

348 Datoria externă totală ca procent din PIB Procent Total 

349 
Deficitul balanței comerciale ca pondere din 
PIB Procent Total 

350 
Transferurile efectuate de cetățenii 
moldoveni din străinătate ca procent din PIB Procent Total 

351 
Cifra de afaceri a companiilor „de novo” cu 
capital străin Procent Total 

352 Rata mortalității copiilor sub 5 ani 
Decese la 1.000 

născuți vii Rural 

353 Rata mortalității copiilor sub 5 ani 
Decese la 1.000 

născuți vii Total 

354 Rata mortalității copiilor sub 5 ani 
Decese la 1.000 

născuți vii Urban 

355 Rata șomajului Procent Rural 

356 Rata șomajului Procent Total 

357 Rata șomajului Procent Urban 

358 
Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani Procent 

Femei 
15-24 

ani 

359 
Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani Procent Bărbați 15-24 ani 

360 
Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani Procent Total 15-24 ani 

361 
Creditele neperformante ca pondere din 
creditele bancare totale Procent Total 
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362 Vizitele la medici pe cap de locuitor Număr Total 

363 Generarea deșeurilor Mii tone Total 

364 Utilizarea deșeurilor Mii tone Total 
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