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ADNOTARE 

Mîndru Galina "Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea 
anumitor riscuri naturale". Teză de doctor în științe geonomice, Chișinău, 2019. 

Volumul și structura tezei. Teza este alcătuită din: introducere, patru capitole, concluzii generale 
şi recomandări, 216 surse bibliografie, 107 pagini de text de bază, 39 figuri, 13 tabele, 11 anexe. 
Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice, dintre care 10 publicații fără coautor. 

Domeniul de cercetare: 166.02 – protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor 
naturale.  

Cuvintele-cheie: ploi torențiale, inundații, alunecări de teren, grad de expunere, impact, estimare, 
risc, hazarduri, Sisteme Informaţionale Geografice, hărți digitale. 

Scopul lucrării constă în estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea 
anumitor riscuri naturale, precum ploile torenţiale din semestrul cald al anului, inundaţiile declanșate de 
ele și alunecările de teren.  

Obiectivele: stabilirea variabilităţii spaţio-temporale a riscurilor studiate pentru perioada 1985-
2015; calcularea parametrilor principali a ploilor torențiale din semestrul cald al anului (1997-2015); 
stabilirea gradației cantitativ-temporale a ploilor torențiale (1985-2015) cu pragurile ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și  
≥ 150 mm căzute în 24 ore și mai puțin); estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea 
spaţio-temporală a riscurilor menționate, cu elaborarea unui set de hărţi digitale ce reflectă areale cu 
diferit grad de expunere  faţă de aceste riscuri; elaborarea măsurilor de prevenire, reducere și combatere a 
efectelor negative a acestor riscuri în corespundere cu gradul de expunere, exprimat de valoarea 
prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte. 

Metodologia cercetării științifice. Studiul de față a fost realizat prin mijloace moderne de lucru, 
utilizând metode, teste statistice, tehnici SIG, programele statistice - Statgraphics, Instat Plus și ArcGis.  

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute reiese din actualitatea temei şi reprezintă în premieră 
un studiu complex al estimării expunerii teritoriului republicii către manifestarea riscului ploilor torențiale 
din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanşate de ele și alunecărilor de teren în profil administrativ-
teritorial, cu elaborarea unui set de hărți digitale ce reflectă areale cu grad diferit de expunere a teritoriului 
republicii exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte. 

Rezultatele științifice propuse spre susținere: valori ale principalilor parametri a ploilor 
torențiale din semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015; hărți digitale privind gradul de 
expunere a teritoriului republicii față de riscul potențial calculat al intensității medii (i) și maxime (I) a 
ploilor torențiale (1997-2015); hărți digitale privind frecvența ploilor torențiale cu pragurile cantitative    
≥ 30 și ≥ 50 mm, precum și harta complexă a repartiției numărului de cazuri cu cantități maxime diurne 
de precipitații cu pragurile ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, căzute în 24 de ore și mai puțin (1985-2015); 
hărți digitale ce reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii față de riscul ploilor torențiale din 
semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren; harta complexă a expunerii 
teritoriului la riscurile menționate, cu indicarea cotei-părți la fiecare risc în parte; măsuri concrete de 
prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor menționate în corespundere cu gradul de 
expunere exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte. 

Semnificația teoretică a studiului efectuat este determinată de realizarea în premieră a estimării 
expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscurilor studiate în profil administrativ-
teritorial, cu elaborarea unui set de hărţi digitale în baza SIG ce reflectă areale cu grad diferit de 
expunere a teritoriului republicii faţă de aceste riscuri.  

Valoarea aplicativă a lucrării. Hărțile digitale elaborate ce reflectă areale cu diferit grad de 
expunere faţă de riscurile studiate în profil administrativ-teritorial pot fi utilizate în scopul amenajării 
teritoriului republicii și gestionării eficiente a situațiilor de criză. Măsurile concrete de prevenire, reducere 
și combatere a efectelor negative a riscurilor menționate au fost elaborate în corespundere cu gradul de 
expunere exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte.  

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute sunt utilizate în: elaborarea 
proiectelor de amenajare a teritoriului și urbanism în cadrul INCP Urbanproiect, certificat cu Act de 
implementare din 2018; gestionarea eficientă a situațiilor de criză de către IGSU în scopul evitării 
pierderilor de vieți omenești și diminuării prejudiciilor materiale, certificat cu Act de implementare din 
2018; predarea cursurilor de specialitate în instituțiile superioare de învățământ, certificat cu Act de 
implementare din 2018.  
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ANNOTATION  
Mindru Galina "Estimation of the Exposure of the Republic of Moldova to Some Natural 

Risks". PhD thesis in geological sciences, Chisinau, 2019. 
Volume and structure of the thesis. The thesis consists of: introduction, four chapters, general 

conclusions and recommendations, 216 bibliography sources, 107 basic text pages, 39 figures, 13 tables, 
11 annexes. The results obtained are published in 12 scientific papers and 10 non-co-publishing 
publications. 

Key words: torrential rains, floods, landslides, impact, estimation, exposure, risk, hazards, 
Geographic Information Systems, digital maps. 

The purpose of the paper is to estimate the exposure of the territory of the Republic of Moldova to 
the manifestation of certain natural risks, such as torrential rains, floods triggered by them and landslides. 

Objectives: establishing the spatio-temporal variability of the risks studied for the period 1985-
2015; calculating the main parameters of torrential rains in the warm semester of the year (1997-2015); 
setting the quantitative-temporal gradient of torrential rains (1985-2015) with thresholds ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 
and ≥ 150 mm in 24 hours and less); estimate the exposure of the territory of the republic to the spatio-
temporal manifestation of said risks, with the elaboration of a set of digital maps reflecting areas with 
different degrees of exposure to these risks; to develop measures to prevent, reduce and combat the 
negative effects of these risks in line with the degree of exposure, expressed by the amount of the damage 
sustained for each individual risk. 

Methodology of scientific research. This study has been done through modern working methods, 
using methods, statistical tests, SIG techniques, including statistical programs - Statgraphics, Instat Plus 
and ArcGis. 

The scientific novelty of the obtained results derives from the topicality of the topic and 
represents for the first time a complex study of the estimation of the exposure of the territory of the 
Republic of Moldova to the risk of torrential rains from the warm semester of the year and the floods 
triggered by them and landslides in administrative- 2015, with the elaboration of a set of digital maps 
reflecting areas with a different degree of exposure of the territory of the republic to the mentioned risks 

Scientific results proposed for support: values of the main parameters of the torrenttial rains in 
the warm semester of the year for the period 1997-2017; digital maps of the degree of exposure of the 
territory of the republic to the potential calculated risk of the average (i) and peak (I) intensity of the 
torrential rains for the period 1997-2015; digital maps of torrential rains with quantitative thresholds ≥ 30 
and ≥ 50 mm as well as the complex mapping of the number of cases with maximum daily precipitation 
with thresholds ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 and ≥ 150 mm, fallen in 24 hours and less for the period 1985-2015; 
digital maps reflecting the degree of exposure of the territory of the republic in the administrative-
territorial aspect to the risk of torrential rains in the warm semester of the year, floods triggered by them 
and landslides for the period 1997-2015; the complex map of the exposure of the territory to the 
mentioned risks, indicating the share of the shares at each risk; concrete measures to prevent, mitigate and 
combat the negative effects of the risks mentioned in accordance with the degree of exposure expressed 
by the amount of the damage sustained for each individual risk. 

The theoretical significance of the study is determined by the first realization of the estimation of 
the exposure of the territory of the Republic of Moldova to the manifestation of the risks studied in the 
administrative-territorial profile, with the elaboration of a set of digital maps based on GIS reflecting 
areas with different degree of exposure of the territory of the republic these risks. 

Applicative value of the paper. Developed digital maps reflecting areas of varying degrees of 
vulnerability to the risks studied in an administrative-territorial profile can be used to rationalize the 
republic's territory and effectively manage crisis situations. The concrete measures for preventing, 
reducing and combating the negative effects of said risks, elaborated according to the degree of exposure 
expressed by the value of the damage incurred for each individual risk. 

Implementation of scientific results. The scientific results obtained and the concrete measures to 
prevent, reduce and combat the negative impacts of these risks are used in: the elaboration of the 
landscaping and urbanization projects within the INCP Urbanproiect, certified by the Implementation Act 
of 2018; effective IGSU crisis management to avoid loss of life and material damage, certified by the 
2018 Implementation Act; the teaching of specialized courses in higher education institutions, certified by 
the Implementation Act of 2018. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanța problemei abordate. Ajustarea unor acte normative regionale 

către actele UE printr-o serie de Directive privind gestionarea corectă a Riscurilor Naturale 

condiționează realizarea unor cercetări complexe privind expunerea teritoriului Republicii 

Moldova către manifestarea anumitor grupuri de riscuri naturale, ce au impact major asupra 

populațieii și economiei naționale. Importanţa problemei abordate în studiul nostru rezidă din 

efectele negative ale ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele 

și alunecărilor de teren, produse pe fondul general al schimbărilor climatice actuale. 

Fenomenele naturale de risc reprezintă o problemă actuală majoră a societăţii umane, iar 

înţelegerea modului lor de apariţie şi manifestare presupune o abordare complexă şi tot mai 

susţinută. Într-un termen destul de scurt riscurile naturale pot submina semnificativ rezultatele 

investiţiilor pentru dezvoltare şi rămân unul din cele mai serioase obstacole în realizarea 

dezvoltării durabile şi diminuării sărăciei.  

Expansiunea urbană, dezvoltarea unor noi tehnologii şi obiective industriale, 

remodernizarea sectorului agricol, extinderea reţelei de comunicaţii nu numai că duc la creşterea 

presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale, dar, din lipsă de spaţiu liber, se deplasează tot 

mai mult spre zonele critice, ocolite în perioadele anterioare. Riscurile, aceste fenomene care au 

existat dintotdeauna sunt cauzate de diversele manifestări ale factorilor naturali sau de intervenţia 

iraţională a omului.   

Până nu demult manifestările naturale sau antropice erau privite și analizate în mod cu totul 

izolat și numai la nivelul consecințelor materiale și umane imediate, în prezent însă se acordă o 

atenție sporită atât la nivelul analizei locale aprofundate și conexe, cât și al analizei regionale și 

globale. "Hazardul devine risc în măsura în care afectează interesele unei comunităţi umane, care 

este vulnerabilă la acel hazard" [7].  

Importanţa problemei abordate în studiul nostru rezidă din efectele negative ale ploilor 

torențiale, declanșatoare de inundații și alunecările de teren, produse pe fondul general al 

schimbărilor climatice actuale. Astfel, studiul efectuat a fost condiţionat de necesitatea estimării 

expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscurilor naturale menționate.  

Scopul lucrării: estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea 

ploilor torenţiale din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanșate de ele și alunecărilor de 

teren.  

Obiectivele cercetării: 

- identificarea fenomenelor naturale ca surse generatoare de risc cu manifestare frecventă 

pe teritoriul republicii;  
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- elaborarea bazelor informaţionale de date pentru perioada de studiu 1985-2015;  

- procesarea datelor statistice ce caracterizează manifestarea spaţio-temporară a ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanşate de ele și alunecărilor de teren;  

- stabilirea variabilităţii spaţio-temporale a riscurilor menționate;  

- calcularea parametrilor principali a ploilor torențiale din semestrul cald al anului pentru 

perioada de studiu, cu evidențierea gradației cantitativ - temporale a lor  (≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 

150 mm cazute în 24 ore și mai puțin);  

- estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea spaţio-temporală a 

riscurilor menționate;  

-  elaborarea unui set de hărţi digitale în baza SIG ce reflectă areale cu diferit grad de 

expunere faţă de riscurile menționate;  

- elaborarea măsurilor de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor 

menționate în corespundere cu gradul de expunere a teritoriului republicii în profil administrativ-

teritorial, exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte. 

Metodologia cercetării științifice. Studiul de față a fost realizat prin mijloace moderne de 

lucru, utilizând metode şi teste statistice, precum şi tehnici SIG. Datele primare ce caracterizează 

regimul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și 

alunecărilor de teren precum și prejudiciile cauzate de ele, folosite în studiu, au fost 

sistematizate, prelucrate, interpretate grafic și cartografic, cu ajutorul programelor statistice - 

Statgraphics, Instat Plus și ArcGis.  

Utilizarea acestor metode și programe au permis estimarea expunerii teritoriului Republicii 

Moldova către manifestarea spaţio-temporală a riscurilor menționate și elaborarea unui set de 

hărţi digitale ce reflectă areale cu diferit grad de expunere a teritoriului în profil administrativ-

teritorial față de fiecare risc în parte, precum și față de complexul de riscuri studiate.  

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute reiese din actualitatea temei şi reprezintă în 

premieră un studiu complex al estimării expunerii teritoriului Republicii Moldova către 

manifestarea riscului ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanşate de ele 

și alunecărilor de teren în profil administrativ-teritorial pentru perioada 1985-2015.  

Ca rezultat al studiului efectuat au fost elaborate: 

- valorile parametrilor principali a ploilor torențiale din semestrul cald al anului pentru 

perioada 1997-2015; 

- hărți digitale privind gradul de expunere a teritoriului republicii față de riscul intensității 

medii (i) și maxime (I) a ploilor torențiale din semestrul cald al anului pentru perioada 1997-

2015;  
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- hărți digitale privind frecvența ploilor torențiale din semestrul cald al anului cu pragurile 

cantitative ≥ 30 și ≥ 50 mm, precum și harta complexă a repartiției numărului de cazuri cu 

cantități maxime diurne de precipitații cu pragurile (≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, căzute în 24 

ore și mai puțin pentru perioada 1985-2015; 

- hărți digitale ce reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii în profil 

administrativ-teritorial față de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor 

declanșate de ele și alunecărilor de teren, precum și harta complexă a expunerii teritoriului la 

riscurile menționate, cu indicarea cotei-părți la fiecare risc în parte, pentru perioada 1997-2015;  

- măsuri concrete de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor 

menționate în corespundere cu gradul de expunere a teritoriului republicii în profil administrativ-

teritorial, exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte. 

Problema științifică importantă soluționată: în premieră a fost realizată estimarea 

expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscului ploilor torențiale din 

semestrul cald al anului, inundaţiilor declanşate de ele și alunecărilor de teren în profil 

administrativ-teritorial pentru perioada 1985-2015; stabilite măsuri concrete de prevenire, 

reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor menționate în corespundere cu gradul de 

expunere exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte.  

Semnificația teoretică a studiului efectuat este determinată de realizarea în premieră a 

estimării expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscului ploilor torențiale 

din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanşate de ele și alunecărilor de teren în profil 

administrativ-teritorial, cu elaborarea unui set de hărţi digitale în baza SIG ce reflectă areale cu 

grad diferit de expunere a teritoriului republicii faţă de riscurile menționate.  

Valoarea aplicativă a lucrării. Hărțile digitale elaborate în baza SIG ce reflectă areale cu 

diferit grad de expunere faţă de ploile torențiale din semestrul cald al anului, inundaţiile 

declanşate de ele și alunecările de teren în profil administrativ-teritorial pot fi utilizate în scopul 

amenajării raționale a teritoriului republicii și gestionării eficiente a situațiilor de criză. Măsurile 

concrete de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor menționate, 

elaborate în corespundere cu gradul de expunere exprimat de valoarea prejudiciului suportat 

pentru fiecare risc în parte, pot fi implementate în scopul evitării pierderilor de vieți omenești și 

diminuării prejudiciilor materiale.  

Rezultatele științifice propuse spre susținere:  

- valorile parametrilor principali a ploilor torențiale din semestrul cald al anului pentru 

perioada 1997-2015; 
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- tendințele variabilității spațio-temporale a ploilor torențiale din semestrul cald al anului 

pentru perioada 1985-2015; 

- intensitatea și frecvența de manifestare a regimului riscurilor naturale studiate;  

- hărți digitale privind gradul de expunere a teritoriului republicii față de riscul potențial 

calculat a intensității medii (i) și maxime (I) a ploilor torențiale din semestrul cald al anului 

pentru perioada 1997-2015;  

- hărți digitale privind frecvența ploilor torențiale din semestrul cald al anului cu pragurile 

cantitative ≥ 30 și ≥ 50 mm, și harta complexă a repartiției numărului de cazuri cu cantități 

maxime diurne de precipitații cu pragurile (≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, căzute în 24 de ore și 

mai puțin (1985-2015); 

- hărți digitale ce reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii în profil 

administrativ-teritorial față de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor 

declanșate de ele și alunecărilor de teren pentru perioada 1997-2015, precum și harta complexă a 

expunerii teritoriului la riscurile menționate, cu indicarea cotei-părți la fiecare risc în parte;  

- măsuri concrete de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor 

menționate în corespundere cu gradul de expunere expunere  exprimat de valoarea prejudiciului 

suportat pentru fiecare risc în parte. 

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute și setul de hărți 

elaborate în baza SIG, precum și măsurile concrete de prevenire, reducere și combatere a 

efectelor negative a riscurilor menționate sunt utilizate în: elaborarea proiectelor de amenajare a 

teritoriului și urbanism în cadrul INCP "Urbanproiect", certificat cu Act de implementare din 

2018; gestionarea eficientă a situațiilor de criză de către IGSU în scopul evitării pierderilor de 

vieți omenești și diminuării prejudiciilor materiale, certificat cu Act de implementare din 2018; 

predarea cursurilor de specialitate în instituțiile superioare de învățământ, certificat cu Act de 

implementare din 2018.  

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice ale studiului efectuat au fost 

prezentate și discutate în cadrul diverselor conferinţe ştiinţifice naționale și internaţionale: 

conferințele științifice internaționale Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: "Viziuni ale 

tinerilor cercetători", UnAȘM, Chișinău (25 mai 2016, ediția a V-a; 15 iunie 2017, ediția a VI-a; 

15 iunie 2018, ediția a VII-a); conferințele științifice cu participare internațională 

"Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice", UnAȘM, Chișinău (25 noiembrie, 2016, 

ediția I-a; 23 noiembrie 2018, ediția II-a).  
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Publicații la tema tezei. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice, dintre 

care 10 publicații fără coautor (6 articole în materialele conferințelor internaționale, 3 articole în 

materialele conferințelor cu participare internațională și 3 articole în reviste naționale).  

Volumul și structura tezei. Teza este alcătuită din: introducere, patru capitole, concluzii 

generale şi recomandări, 216 surse bibliografie, 107 pagini de text de bază, 39 figuri, 13 tabele, 

11 anexe.  

Cuvintele-cheie: Ploi torențiale, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durata 

ploii torențiale, cantitatea de precipitații, frecvența ploilor torențiale, gradația cantitativ-

temporală a ploiilor torențiale, inundații pluviale, alunecări de teren, grad de expunere, 

prejudiciu, impact, estimare, risc, hazard, Sisteme Informaţionale Geografice, hărți digitale. 

Sumarul capitolelor tezei 

În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa problemei abordate; sunt 

formulate scopul și obiectivele tezei, se descrie noutatea științifică a rezultatelor obținute, 

importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetărilor; implementarea rezultatelor; publicațiile 

în cadrul temei cercetate, structura și volumul lucrării, termenii-cheie.  

În capitolul 1 "Analiza situației privind cercetarea expunerii teritoriului Republicii 

Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale" este argumentată necesitatea 

estimării complexe a expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren, în 

aspect spațio-temporal. Totodată, se face o analiză amplă a diferitelor surse internaţionale și 

naționale privind definirea terminologiei operaționale utilizate în studiul de față. A fost efectuată o 

sinteză succintă a istoricului privind principalele realizări din domeniul cercetat, precum și starea 

actuală al cercetărilor privind expunerea teritoriului Republicii Moldova către manifestarea 

riscurilor naturale studiate. S-a constatat că în literatura de specialitate la nivel național riscurile 

naturale menționate sunt studiate și analizate mai mult din punct de vedere a genezei lor şi mai 

puţin privind impactul acestora asupra populaţiei, spaţiului construit şi al infrastructurii edilitare.  

De asemenea, a fost analizată și argumentată oportunitatea noilor cercetări cu privire la 

estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscului ploilor torențiale 

din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren.  

În Capitolul 2 "Materiale inițiale și metode de cercetare" sunt expuse datele meteo-

climatice primare rezultate din observațiile și măsurătorile meteorologice privind cantitatea și 

regimul spațio-temporal al precipitațiilor atmosferice efectuate la 13 stații meteorologice din 

rețeaua meteorologică a SHS, situate uniform pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor 

aflate în stânga Nistrului. Totodată, au fost utilizate înregistrările de pe pluviogramele a 7 stații 
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meteorologice, cu determinarea duratei ploilor, cantitatea de apă, intensitatea medie şi maximă, 

durata intensităţii maxime, ora de început a ploi şi a intensităţii maxime a acesteia din semestrul 

cald al anului pentru perioada 1997-2015. Aceste date au fost calculate pentru ploile torențiale cu 

cantitatea de 10 mm și mai mult, căzute într-un timp restrâns de la câteva minute până la câteva 

ore, însă nu mai mult de 24 ore. De asemenea, au fost utilizate bazele de date statistice colectate 

din arhivele naţionale ale SPCSE (actual IGSU), AGRM, ARFC. În calitate de materiale primare 

informative și statistice pentru elaborarea studiului privind repartiția, evoluția, regimul și 

manifestarea alunecărilor de teren au servit rezultatele observațiilor și măsurătorilor efectuate în 

rețeaua de observații ale AGRM pentru perioada 1985-2015, care se conțin în diferite publicații 

de specialitate ale instituției menționate. Suplimentar, a fost utilizată informația colectată din 

arhiva ARFC privind suprafața afectată de alunecările de teren în profil administrativ-teritorial 

pentru perioada 1985-2015. În scopul estimării expunerii teritoriului republicii la riscul ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, inundațiile declanșate de ele și alunecările de teren au fost 

utilizate datele primare (colectate din arhiva IGSU) privind valoarea calculată a prejudiciilor 

materiale în profil administrativ-teritorial pentru perioada 1997-2015.  

În capitolul dat sunt argumentate metodele și mijloacele utilizate pentru prelucrarea, 

analiza și interpretarea grafică și cartografică a principalilor parametri a ploilor torenţiale din 

semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren. Au fost expuse și 

argumentate programele statistice (Excel, Statgraphics, Instat Plus și ArcGis) utilizate pentru 

sistematizarea, prelucrarea, interpretarea grafică și cartografică a bazelor de date primare 

utilizate în studiul efectuat. S-a argumentat utilizarea metodei de interpolare (IDW) cu ajutorul 

căreia s-au realizat hărțile de distribuție spațio-temporală a valorilor parametrilor principali a 

ploilor torențiale din semestrul cald al anului, precum și prejudiciul calculat cauzat de riscurile 

studiate.  

În capitolul 3. "Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către 

manifestarea anumitor riscuri naturale" sunt stabilite și argumentate un șir de constatări 

privind estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscului ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren 

pentru perioada 1985-2015. Pentru perioada menționată se constată că distribuția cantităților 

maxime de precipitații determinate de ploile torențiale din semestrul cald al anului înregistrează 

o mare variabilitate și discontinuitate spațio-temporală, mai puțin accentuată în cazul maximelor 

semestriale și lunare și o repartiție foarte neuniformă în cazul precipitațiilor maxime diurne.  

Datele rezultate din prelucrarea pliviogramelor de la 7 stații meteorologice pentru perioada 

1997-2015 (semestrul cald al anului) au dat posibilitatea de a stabili parametrii principali a 
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ploilor torențiale - intensitatea, durata, cantitatea și frecvența lor, valorile cărora sunt hotărâtoare 

în declanșarea inundațiilor pluviale. În conformitate cu valorile parametrilor stabiliți au fost 

identificate 331 de ploi cu cantitatea de 10 mm și mai mult căzută într-un timp restrâns, însă nu 

mai mult de 24 de ore, cu stabilirea cantității maxime a unei ploi torențiale, durata, intensitatea 

medie și maximă a ploii respective pentru fiecare din cele 7 stații de reper.  

Ca rezultat a fost stabilit gradul de expunere a teritoriului republicii la nivel regional față 

de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului în baza valorilor intensității medii (i) și 

maxime (I) a acestor ploi, cu elaborarea hărților digitale respective.  

De asemenea, pentru perioada de studiu au fost selectate ploile torențiale după cantitatea de 

precipitații conform pragurilor ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 şi ≥ 150 mm căzute în de 24 ore și mai puțin, 

care aduc pagube catastrofale populaţiei şi economiei naţionale. În rezultatul analizei datelor 

menționate putem constata că la toate staţiile meteorologice luate în studiu au fost înregistrate 

ploi torențiale de diferită frecvență cu cantităţi ≥ 30 mm și ≥ 50 mm. Astfel, s-a stabilit că tot 

teritoriul Republicii Moldova este expus riscului potențial de inundaţie declanşat de ploile 

torențiale cu pragurile menționate. Totodată, au fost stabilite staţiile meteorologice şi numărul de 

cazuri cu cantități maxime diurne de precipitații ce au depășit pragurile de 100 şi 150 mm, care 

au cauzat prejudicii semnificative pe teritoriul republicii doar la nivel local.  

Pentru ploile torențiale cu cantități maxime diurne de precipitații ce au depășit pragurile de 

30 mm şi 50 mm în semestrul cald al anului (1985-2015) au fost elaborate hărţi digitale privind 

repartiția frecvenței acestor ploi. De asemenea, a fost elaborată harta complexă a repartiției 

numărului de cazuri cu cantități maxime diurne de precipitații cu pragurile ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 

150 mm. 

Valoarea științifică semnificativă a studiului efectuat în capitolul de față constă în 

determinarea prejudiciilor cauzate de ploile torențiale din semestrul cald al anului pentru 

perioada 1997-2015 (730 de ploi torențiale cu prejudicii semnificative înregistrate de către 

specialiştii IGSU ), care au constituit 4,62 miliarde lei. Totodată, s-a stabilit valoarea totală a 

prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale în profil administrativ-teritorial, precum şi 

valoarea prejudiciilor pentru fiecare lună în parte din perioada analizată, cu elaborarea hărţilor 

digitale ce reflectă valoarea graduală a prejudiciilor materiale menţionate.  

În capitolul de față a fost analizată manifestarea celor mai puternice și catastrofale 

inundații din perioada menționată pe râurile mari și mici ale republicii; frecvența anuală a 

inundațiilor, frecvența inundațiilor în profil administrativ-teritorial; prejudiciul semnificativ 

înregistrat în profil administrativ-teritorial cauzat de inundațiile declanșate de ploile torențiale în 

semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015. 
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De asemenea, în acest capitol a fost determinat prejudiciul total pe republică cauzat de 

inundațiile declanșate de ploile torențiale din semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015 

(40 de inundații cu prejudicii semnificative înregistrate de către specialiştii IGSU), care a 

constituit 150 mil. lei. În baza valorilor prejudiciilor menționate a fost elaborată harta digitală ce 

reflectă gradul de expunere a teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial față 

de riscul inundațiilor declanșate de ploile torențiale.  

În baza datelor înregistrate de către ARFC a fost efectuată estimarea suprafețelor afectate 

de alunecări de teren în profil administrativ-teritorial pentru anii 1985 și 2015 fiind stabilită 

tendința de reducere a suprafețelor afectate de alunecări. În baza datelor menționate a fost 

elaborată harta digitală care reflectă situația actuală (2015) privind repartiția suprafețelor afectate 

de alunecări de teren în profil administrativ-teritorial.  

De asemenea, în baza prejudiciilor înregistrate de către specialiştii IGSU (în valoare de 

66,2 mil. lei) cauzate de cele 71 cazuri de alunecări de teren în perioada 1997-2015 s-a stabilit: 

frecvența anuală a alunecărilor de teren, frecvența alunecărilor de teren în profil administrativ-

teritorial; prejudiciul semnificativ înregistrat în profil administrativ-teritorial. În baza valorilor 

prejudiciilor menționate a fost elaborată harta digitală ce reflectă gradul de expunere a 

teritoriului republicii în profil administrativ-teritorial față de riscul alunecărilor de teren.  

În rezultatul analizei și generalizării datelor la nivel național privind prejudiciul total 

determinat de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele 

și alunecărilor de teren pentru perioada 1997-2015, ce au constituit 4 831,27 mil. lei, a fost 

elaborată harta complexă privind prejudiciul menționat a acestor riscuri și cota-parte a 

prejudiciilor cauzate de fiecare risc în profil administrativ-teritorial.  

În capitolul 4 "Diminuarea efectelor riscurilor naturale asupra mediului natural şi 

societăţii în contextul amenajării teritoriului Republicii Moldova" se constată și se 

argumentează necesitatea realizării activităților de prevenire, reducere și combatere a efectelor 

negative a ploile torențiale din semestrul cald al anului, inundațiile declanșate de ele, alunecările 

de teren. În contextul celor expuse în capitolul de față se recomandă autorităților publice centrale 

și locale ca eforturile privind prevenirea şi atenuarea impactului acestor riscuri asupra societăţii 

și mediului să devină părţi integrante ale politicilor naționale de dezvoltare durabilă sectorială. În 

acest scop sunt propuse măsuri concrete de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative 

a acestor riscuri în corespundere cu gradul de expunere a teritoriului republicii în profil 

administrativ-teritorial, exprimat de valoarea prejudiciului cauzat de fiecare risc în parte, care 

necesită a fi implementate până la declanşarea riscurilor, în timpul acestora şi după producerea 

lor.  
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1. ANALIZA CERCETĂRII EXPUNERII TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA 

CĂTRE MANIFESTAREA ANUMITOR RISCURI NATURALE 

 

La etapa actuală, cunoaşterea manifestării riscurilor naturale reprezintă o necesitate a 

societăţii moderne, constituind o condiţie importantă în realizarea studiilor de impact, a 

planurilor de amenajare teritorială şi, în general, o condiţie a gestionării eficiente a resurselor 

naturale sau a elaborării unor proiecte de dezvoltare durabilă. Acest lucru explică numărul mare 

de studii de specialitate, amploarea pe care cercetarea în domeniu a cunoscut-o în ultimele 

decenii (îndeosebi după 1975), precum şi eforturile susţinute de a realiza transferul de la teorie la 

practică.  

Centrul de Cercetări asupra Epidemiologiei Dezastrelor (Center of Research on the 

Epidemiology of Disasters, CRED) de la Universitatea Catolică din Louvain (Belgia) a creat o 

bază de date (EM-DAT) privind riscurile din întreaga lume, menită să sprijine acţiunile 

umanitare pe plan internaţional. În acest cadru, dezastrul este definit ca fiind o situaţie sau un 

eveniment care depăşesc capacitatea locală, necesitând o cerere de sprijin exterior, la nivel 

naţional sau internaţional. Pentru includerea unui eveniment natural sau indus (antropic) în 

această bază de date sunt impuse patru condiţii: cel puţin 10 persoane ucise sau dispărute şi 

considerate decedate; cel puţin 100 de persoane afectate (persoane care necesită sprijin în 

perioada stării de urgenţă, inclusiv persoanele evacuate sau deportate); declararea stării de 

urgenţă; cereri pentru sprijin international [196]. 

În scopul eficientizării măsurilor de diminuare a consecințelor schimbărilor climatice, în 

care hazardurile naturale ocupă un loc aparte pentru teritoriul Republicii Moldova, este necesară 

asigurarea unei estimări complexe a expunerii teritoriului către manifestarea acestor riscuri, atât 

în aspect temporal cât și spațial.  

În literatura de specialitate la nivel național și regional riscurile naturale sunt studiate și 

analizate mai mult din punct de vedere a genezei lor [20, 22, 38, 74, 110, 119, 136, 139, 154, 

157] și mai puțin privind impactul acestora asupra populației, spațiului construit și a 

infrastructurii edilitare.  

1.1. Terminologia utilizată în studiul hazardurilor și riscurile naturale la nivel 

național și internațional 

Manifestările extreme ale fenomenelor naturale cum sunt: seismele puternice, ploile 

torențiale însoţite de furtuni puternice, inundaţiile declanşate de ploile torențiale, alunecările de 

teren, secetele catastrofale, valurile de căldură și de frig pot să aibă influenţă directă asupra vieţii 

fiecărei persoane şi asupra societăţii în ansamblu. 
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Încercările de a defini şi a denumi cât mai bine fenomenele naturale extreme au condus la 

dezvoltarea unei terminologii operaţionale care se utilizează astăzi de cea mai mare parte a 

cercetătorilor implicaţi în acest domeniu. 

Pentru prezenta lucrare au fost luate ca repere definițiile Dicționarului IDNDR (1992) și 

terminologia UNISDR (2009). Termenii definiți în lucrările menționate se bazează pe o analiză 

amplă a diferitelor surse internaţionale, ele fiind în mare măsură agreate la nivel internaţional, 

deoarece, experienţa UNISDR și mandatul lui ca punct focal în sistemul ONU pentru coordonarea 

reducerii dezastrelor și asigurarea sinergiei între activităţile de acest tip este convingătoare în 

rândul tuturor autorităţilor/părţilor interesate. 

Definirea clară și concisă a termenilor utilizaţi în prezenta lucrare și limbajul de cercetare 

sunt cruciale în realizarea de baze de date și în generarea rezultatelor finale.  

În continuare sunt prezentate definițiile termenilor utilizați în cadrul acestui studiu.  

Hazardul în Dicţionarul IDNDR (1992) este definit ca fiind un eveniment ameninţător, 

sau probabilitatea de apariţie într-o regiune şi într-o perioadă dată a unui fenomen natural cu 

potenţial distructiv mare pentru om, societate şi mediu.  

În terminologia UNISDR (2009) hazardul este un fenomen periculos, o substanţă, activităţi 

umane sau condiţiile care pot duce la pierderi de vieţi omenești, răniri sau alte efecte asupra 

sănătăţii, pagube materiale, pierderea mijloacelor de trai și întreruperea serviciilor, perturbări 

sociale și economice sau daune aduse mediului.   

Hazardul natural - termenul este folosit pentru a descrie un hazard actual, precum și 

condiţiile latente ce pot genera astfel de evenimente viitoare. Hazardele naturale pot fi 

caracterizate prin amploare sau intensitate, viteza de debut, durata și arealul pe care se extind 

(2009 UNISDR adaptat). 

Hazardul hidrometeorologic - proces sau fenomen din natură, atmosferic sau hidrologic, 

care poate provoca pierderi de vieţi omenești, răniri sau alte efecte asupra sănătăţii, pagube 

materiale, pierderea mijloacelor de trai și de servicii, perturbări sociale și economice sau daune 

aduse mediului (2009 UNISDR adaptat). În Republica Moldova hazardurile hidrometeorologice 

includ secetă, ploi torențiale, inundații, furtuni, grindină, viscol, ninsori, valuri de căldură sau de 

frig. Condiţiile hidrometeorologice pot fi, de asemenea, un factor în producerea altor hazarde, 

precum alunecările de teren, incendii ale vegetaţiei, epidemii etc. 

Riscul în Dicţionarul IDNDR (1992) este definit ca potenţialitatea hazardului de a produce 

dezastre (consecinţe nefaste), sau altfel spus, reprezintă numărul posibil de pierderi umane, 

persoane rănite, pagube asupra proprietăţilor şi întreruperea activităţilor economice în timpul 

unei perioade de referinţă şi într-o regiune dată pentru un fenomen particular. Este deci, produsul 
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dintre hazard, elementele de risc (populaţie, clădirile, activităţile economice, serviciile publice, 

infrastructura, supuse riscului şi care suportă riscul într-o arie dată) şi expunere. 

Mai târziu, riscul a fost definit ca combinaţia dintre probabilitatea unui eveniment şi 

consecinţele sale negative. Cuvântul risc are două conotaţii distincte: în utilizarea populară 

accentul este de obicei plasat pe conceptul de posibilitate, în timp ce în limbajul tehnic, accentul 

este de obicei pus pe consecinţe, din punct de vedere al pierderilor potenţiale pentru un motiv 

special, locul şi perioada (UNISDR 2009).  

Majoritatea cercetătorilor consideră riscul ca fiind produsul dintre probabilitatea apariţiei 

unui fenomen şi consecinţele negative pe care acesta le poate avea, exprimat prin formula: 

R = P x C                       (1.1.1) 

(unde R – riscul, P – probabilitatea de apariţie, C - consecinţe) asociază două elemente 

distincte: hazardul şi receptorul (de cele mai multe ori populaţia) [36, 39, 49, 51, 61, 125, 145, 

159, 191, 192, 194]. 

Expunerea la risc este reprezentată de totalitatea oamenilor, proprietăţilor, sistemelor sau 

altor elemente prezente în zonele de hazard care pot suferi anumite pierderi. Expunerea are un 

caracter variabil în funcţie de momentul în care se petrece evenimentul, fapt care poate genera 

impact diferit (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction). 

Expunere a reprezentă caracteristicile şi circumstanţele unei comunităţi, sistem sau bun 

care fac ca respectiva comunitate să fie susceptibilă la efectele dăunătoare ale unui hazard. 

Expunerea este o măsură graduală, fiind un număr adimensional, subunitar, cu valoarea 0 pentru 

elemente neafectate şi 1 pentru elementele afectate total. 

Estimarea riscului reprezintă procesul de comparare a rezultatelor analizei de risc cu 

criteriile de risc pentru a determina dacă riscul şi intensitatea sunt acceptabile sau tolerabile. 

Acest termen a fost definit și ca identificarea probabilităţii daunelor posibile drept rezultat al 

activităţilor planificate sau al accidentelor. Ea se bazează pe magnitudinea şi frecvenţa 

hazardelor, având caracteristici calitative şi cantitative. În acest proces este important a ţine cont 

de multiple circumstanţe, ca intensitatea hazardelor, durata expunerii la ele a oamenilor şi 

plantelor.  

Evaluarea riscului reprezintă o metodologie pentru a determina natura şi gradul de risc prin 

analiza hazardelor potenţiale şi evaluarea condiţiilor existente de expunere  care împreună ar putea 

aduce prejudicii persoanelor expuse, proprietăţilor, serviciilor, mijloacelor de subzistenţă şi 

mediului de care depind. 

Evaluarea riscului (şi cartografierea riscului asociat) include: o analiză a caracteristicilor 

tehnice ale hazardelor, cum ar fi localizarea lor, intensitatea, frecvenţa şi probabilitatea; analiza 
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expunerii şi vulnerabilităţii, inclusiv fizică, socială, sănătate, economică şi de mediu; evaluarea 

eficienţei capacităţilor predominante şi alternative de adaptare la scenariile de risc probabil. 

Această serie de activităţi este uneori cunoscută ca un proces de analiză a riscului (2009 

UNISDR). 

Managementul riscului vizează abordarea sistematică şi practicile de management al 

incertitudinii pentru a minimiza eventualele prejudicii şi pierderi. Managementul riscului cuprinde 

evaluarea şi analizarea riscurilor, punerea în aplicare a strategiilor şi acţiunilor specifice pentru a 

controla, reduce şi transfera riscul.  

Dezvoltare durabilă reprezintă dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a 

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.  

Riscul de dezastre este asociat cu elemente nesustenabile de dezvoltare, cum ar fi 

degradarea mediului, în timp ce în schimb reducerea riscului de dezastre poate contribui la 

realizarea dezvoltării durabile prin reducerea pierderilor şi dezvoltarea bunelor practici. 

Amenajarea teritoriului se referă la acţiunile întreprinse de autorităţile publice pentru a 

identifica, evalua şi decide cu privire la diferitele opţiuni de utilizare a terenurilor; în acest cadru, 

sunt luate în considerare şi obiectivele economice, sociale, de mediu pe termen lung şi implicaţiile 

pentru diferite comunităţi şi grupuri de interese; ulterior, sunt formulate şi promulgate planuri care 

descriu utilizările permise sau acceptabile. Amenajarea teritoriului poate contribui la atenuarea 

dezastrelor şi reducerea riscurilor prin descurajarea amplasării localităţilor sau construcţiilor de 

interes în arealele predispuse la inundaţii și aluncări de teren; deciziile implementate trebuie să 

vizeze şi rutele pentru serviciile  de transport, energie, apă, canalizare şi alte facilităţi critice. 

Atenuarea reprezintă diminuarea sau limitarea efectelor negative ale hazardelor și 

dezastrelor asociate. De multe ori, efectele negative ale hazardelor nu pot fi prevenite complet, 

dar amploarea sau gravitatea lor poate fi redusă substanţial prin diverse strategii și acţiuni. 

Măsurile de atenuare cuprind tehnici inginerești și de construcţii rezistente la hazard, precum și 

politici de mediu îmbunătăţite și conștientizarea publicului.  

Conştientizarea populaţiei reprezintă gradul de cunoștinţe comune cu privire la riscurile 

de dezastru, factorii care duc la dezastre și acţiunile care pot fi luate în mod individual și colectiv 

pentru a reduce expunerea la hazarde.   

1.2. Istoricul cercetărilor privind expunerea teritoriului republicii către manifestarea 

riscului ploilor torențiale, inundațiilor și alunecărilor de teren 

În ultimele trei decenii, diferitele calamităţi naturale au generat pe Terra peste trei milioane 

de victime, au cauzat boli, sărăcie şi multiple suferinţe pentru un miliard de oameni, precum şi 

pagube materiale de sute de miliarde de dolari. Conform estimărilor experţilor ONU, anual 
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omenirea cheltuie pentru lichidarea consecinţelor diverselor calamităţi naturale o sumă uriaşă de 

peste 100 miliarde de dolari SUA. Devine tot mai evident că investiţiile relativ-modeste în 

pregătirea către dezastrele naturale pot reduce esenţial numărul deceselor, pot salva bunuri 

materiale enorme, pot reduce costul acţiunilor de refacere după ce aceste fenomene au avut loc. 

În acest context, mai multe organizaţii internaţionale, instituţii de asistenţă internaţionala şi-au 

elaborat strategii proprii, au creat unităţi specializate care activează în acest domeniu. Cele 

menţionate sunt valabile nu numai la nivel mondial, dar şi la nivel regional, naţional şi local.  

Teritoriul Moldovei este foarte dens populat, iar peisajele naturale sunt extrem de 

valorificate (peste 90%), fapt ce sporeşte semnificativ riscul dereglării proceselor naturale 

obişnuite şi transformarea lor în procese extreme. Expansiunea urbană, dezvoltarea unor noi 

tehnologii şi obiective industriale, modernizarea sectorului agricol, extinderea reţelei de 

comunicaţii nu numai că duc la creşterea presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale, dar, 

din lipsă de spaţiu liber, se deplasează tot mai mult spre zonele critice, ocolite în perioadele 

anterioare. Ca şi consecinţă apar tot mai des situaţii excepţionale, avarii şi catastrofe, 

caracterizate prin creşteri exponenţiale ale pierderilor materiale, sociale şi ecologice, mai mult 

decât atât, se produc evenimente, după opinia experţilor, extrem de puţin probabile.  

Procesele şi fenomenele de risc sunt studiate de specialişti din diferite domenii (geografie, 

construcţii, hidrotehnică, protecția mediului etc.), în scopul prevenirii, diminuării şi, chiar, 

combaterii impactului potenţial de risc. Studiul secvenţial al acestor procese şi fenomene de risc 

este unul recent (deceniul al VIII-lea al sec. trecut), iar metodologia de abordare şi terminologia 

sunt absolut noi. În ultimii ani, se constata o abordare tot mai pragmatică a acestor procese şi 

fenomene, cu utilizarea metodologiilor moderne de cercetare (SIG, teledetecţie) şi de 

implementare a rezultatelor pentru prevenirea riscurilor naturale (harţi de risc, PATN, PATR). 

Frecvenţa mare a riscurilor catastrofale generate de diferite hazarduri naturale (ploi 

torenţiale, inundaţii provocate de ele, alunecări de teren etc.) justifică importanţa tot mai mare 

acordată analizei acestora. În decembrie 1989 Adunarea generală a Naţiunilor Unite a proclamat 

ultimul deceniu al secolului al XX-lea ca fiind Deceniul Internaţional pentru Reducerea 

Dezastrelor. Totodată, ONU a elaborat o Strategie Internaţionala pentru Diminuarea Dezastrelor. 

Strategia menţionată a fost aboptată în 1994 la Conferinţa de la Yokohama, unde s-a subliniat că 

atenuarea efectelor catastrofelor naturale se înscrie pentru un număr mare de ţări între obiectivele 

majore ale unei dezvoltări durabile. Pe plan internaţional, în ultima perioadă, au fost organizate 

numeroase conferinţe internaţionale asupra riscurilor şi hazardurilor.  

Riscurile climatice sunt în prezent intens studiate, având în vedere modificările climatice 

globale şi tendinţa de aridizare a climei. Riscurile asociate variabilităţii regimului pluviometric 
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apar cel mai frecvent în literatura științifică de specialitate a cercetătorilor: [3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 120, 122, 190, 208, 209].  

Fundamentarea conceptual-terminologică şi metodologică a hazardurilor, a riscurilor şi a 

vulnerabilităţii a beneficiat de numeroase studii ştiinţifice în ultimii 20 ani. Dintre cele mai 

recente contribuţii, cităm lucrările publicate de: Cheval S. (2003); Bălteanu A. (2001, 2002); 

Grecu F. (2003); Armaş I. (2006). Extrem de utilă este şi colecţia de lucrări "Riscuri şi 

catastrofe" editată sub coodonarea prof. dr. Sorocovschi V., colectie ce reuneşte abordări 

conceptuale şi metodologice semnificative, precum şi analize ale variatelor categorii de riscuri în 

diferite regiuni ale ţării. În această colecție de lucrări profesorul Sorocovschi V. publică un șir de 

articole importante pe tematica expusă mai sus [121, 123, 124, 125, 126]. 

Având în vedere complexitatea proceselor şi a fenomenelor naturale, cele mai multe studii 

vizează anumite categorii de hazarduri şi riscuri. In ceea ce priveşte riscurile geomorfologice, 

contribuţii importante aparţin geomorfologiei aplicate, numeroase studii fiind realizate pentru 

soluţionarea unor multiple aspecte legate de utilizarea terenurilor, valorificarea resurselor 

naturale sau amenajarea şi planificarea teritorială. Contribuţii importante în domeniul 

sistematizării urbane şi rurale din diferite regiuni ale Romaniei, al diagnozei şi ameliorării 

terenurilor degradate au fost aduse în lucrările [7, 8, 9, 10, 11, 12, 44, 69, 113]. Un aport 

semnificativ în elaborarea hărţilor geomorfologice pentru amenajarea teritorială și realizarea 

hărţilor de risc geomorfologic îl au sananții: Grecu F. 1997, 2003, 2009; Cioacă A. și Dinu M., 

2000; Posea Gr., și Cioacă A. 2002; Grigore M., și Achim F., 2003; Stanciu 2009 [62, 63, 64, 65, 

107, 195, 213].  

Pe plan internaţional, variaţia diurnă a producerii ploilor este studiată de Hann, 

frecvenţa de apariţie şi intensitatea orară a ploilor de către McDonald; frecvenţea diurnă de 

apariţie a precipitatiilor de Howard şi Wallace [204, 205, 207, 216].  

Durata, frecvenţa şi intensitatea ploilor este abordată de Fassig (1916); relaţia dintre 

durata, intensitatea şi periodicitatea precipitaţiilor de către Gorbatchev (1923); frecvenţa şi 

intensitatea ploilor înregistrate cu pluviograful de către Counts (1933); variaţia diurnă a 

cantităţilor de precipitaţii, frecvenţa şi intensitatea ploilor, precum şi geneza convectivă sau 

stratiformă a acestora de către Dai (2001), Nesbitt şi Zipser (2003), Dairaku şi colaboratori 

(2004); frecvenţa ploilor torenţiale de către Brooks şi Stensrud (2000) [193, 197, 200, 201, 202, 

210, 211].  

În România, abordările studiului cantităţilor mai însemnate de precipitaţii înregistrate 

în ultimul secol vizează fie evenimente singulare, produse pe fondul unor situaţii de vreme 

severă, fie regimul precipitaţiilor însemnate cantitativ în anumite perioade (sezoane sau ani), 
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precum şi metodologii de determinare al anumitor parametrii ai ploilor. La acestea se adaugă o 

serie de lucrări de sinteză care vizează distribuţia spaţio-temporală a cantiţăţilor însemnate de 

precipitaţii. Succint, câteva abordări ale analizei parametrilor ploilor (intensitate, durată, 

cantitate), inclusiv torenţiale, se remarcă Predescu (1937), Crăciun (1956), Platagea (1959), 

Stoenescu şi colaboratori (1963), Buzea şi Ghiţă (1968), Popovici şi colaboratori (1998), care 

vizează analiza statistică a parametrilor ploilor torenţiale; Bogdan şi Niculescu (1999), Măhăra 

Gh. (2009), care ajung la concluzia că cele mai puternice averse se produc în regiunile cele mai 

aride ale României; Dragotă (2000), Tudose şi Moldovan (2009 şi 2010), Tidose (2013), 

Şerban (2010), care stabilesc distribuţia teritorială neomogenă a acestor ploi. Pe plan extern se 

remarcă studiile lui Brooks şi Stensrud (2000), care vizează frecvenţa lunară şi distribuţia 

spaţială a ploilor torenţiale; Endo şi colaboratori (2005), care analizează tendinţa cantităţilor de 

precipitaţii [23, 33, 52, 58, 73, 103, 106, 109, 128, 130, 132, 193, 203, 214, 215].  

În Republica Moldova studiul ploilor torențiale au fost efectuat de Panteleev G.A. (1971), 

Sineavschii P.V., Slastihin P. V., Bolocan N. I. (1974). Sistematizarea tuturor precipitaţiilor în 

Moldova pentru perioada 1946-1969 au fost efectuate de Ceban G. A. [165, 171, 172, 173, 174, 

175, 184, 185, 186, 187, 188].  

În baza cercetărilor efectuate de specialiştii SHS privind parametrii principali a ploilor 

torențiale cu cantitatea de 10 mm și mai mult pe teritoriul Republicii Moldova, au fost stabilite 

valorile parametrilor menționați pentru perioada de observații instrumentale [148]. Astfel, s-a 

stabilit că intensitatea medie a unei ploi torențiale pe teritoriul republicii constituie 0,09 – 0,17 

mm/min, iar intensitatea maxima a lor fiind de 0,5-1,9 mm/min și foarte rar - ≥ 5 mm/min.  

De asemena, în lucrarea Climat Moldoavscoi SSR se menționează că parametrii 

caracteristici ploilor torenţiale, care cad pe teritoriul Republicii Moldova, variază spaţial 

dependent de altitudine, forma de relief, precum şi de alte condiţii locale şi de timp. Intensitatea 

medie a ploilor torenţiale scade treptat cu altitudinea, deoarece cu înălţimea creşte umezeala 

aerului. Cât priveşte durata ploilor torenţiale, s-a constat un raport invers între intensitatea şi 

durata aversei, cu cât intensitatea este mai mare, durata este mai mică şi invers.  

În lucrarea "Neblagopriatnîe ghidrologhiceschie procesî Moldavii", Snegovoi V. descrie 

ploile excedentare cu maximul mediu zilnic 100 mm şi mai mult, pe luni şi ani [176]. Analiza 

circulaţiei proceselor atmosferice care condiţionează căderea precipitaţiilor intensive pe teritoriul 

republicii sunt analizate în lucrările lui Babicenco V., Sineavschii P. și Slastihin V. [136, 137, 

138, 139, 171, 172, 173, 174, 175].  

În ultimele două decenii un aport deosebit în studiul precipitaţiilor atmosferice privind 

geneza, manifestarea şi impactul lor, în deosebi, a precipitaţiilor excedentare, a fost adus de 
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colaboratorii Institutului de Ecologie şi Geografie: Constantinov T., Daradur M., Mihailescu C., 

Nedealcov M. [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50]. De asemenea, o contribuţie semnificativă în 

studiul aplicativ al problematicii date l-au adus profesorii şi conferenţiarii universitari de la 

catedrele de geografie ale universităţilor din Republica Moldova – Sofroni V., Boian I., 

Puţuntică A., Domenco R. şi alţii [30, 31, 32, 56, 110, 111, 119].  

Studiul precipitaţiilor generatoare de viituri pluviale au fost studiate de Melniciuc O., 

Lalîkin N., Slastihin V., Bejenaru Gh., Filipencov A., Chișciuc A. [13, 14, 74, 146, 154, 155, 

156, 157]. În cadrul acestor lucrări au fost evidenţiate abordările practice şi teoretice de cercetare 

a viiturilor atât pe râurile permanente, cât şi pe cele intermitente de pe teritoriul Republicii 

Moldova.  

Cu studierea amplă a proceselor de alunecări de teren s-a ocupat Porucic F., care descrie în 

lucrarea sa, mecanismul de formare a alunecărilor de teren și evidenţiază etapele dezvoltării lor. 

De asemenea, a acordat o deosebită atenţie asupra faptului că în perioada anilor 1912-1915, 

focarele alunecărilor noi s-au format şi dezvoltat cu precădere pe versaţii cu orientarea pantelor 

în direcţia nord, nord-vest, nord-est şi est [167].  

În Republica Moldova cercetările sistematice ale alunecărilor de teren au început după cel 

de-al II –lea Război Mondial. Din anul 1959 cu studiul alunecărilor de teren cu impact asupra 

căilor ferate şi elaborarea metodelor efective de combatere efecientă a lor s-a ocupat staţia 

antialunecări a Institutului de ingineri pentru transportul feroviar din Dnepropetrovsc. Iniţial, ele 

aveau caracter specializat, deoarece lucrările de cercetare se limitau la stabilizarea alunecărilor în 

limitele obiectelor de importanţă naţională. Investigaţiile se efectuau pe anumite segmente a 

liniilor de cale ferată, autostrăzi şi în limitele oraşelor. Însă, odată cu dezvoltarea amplă a 

construcţiilor, instituţiile naţionale de proiectare realizează cercetări la scară mare, rezultatele 

obţinute sunt oglindite în numeroasele concluzii şi dări de seamă. Neajunsul comun al acestor 

lucrări însă, este orientarea îngustă, limitarea teritorială, neestimarea complexă a condiţiilor 

naturale [140, 141, 142, 147,166]. 

În perioada 1960-1966 de către profesorul Rîmbu N., au fost publicate un şir de articole, în 

care pentru prima dată au fost descrise circurile de alunecări, condiţiile naturale şi 

particularităţile geomorfologice a Codrilor, precum şi unele particularităţi morfologice al 

reliefului afectat de alunecări [169, 170].  

În anii 1959-1968 cu studiul regional al alunecărilor de teren pe teritoriul republicii s-au 

ocupat Orlov S. S. și Ustinova T. I. [162, 163].  

Începând cu anul 1967 studiul planificat al alunecărilor de teren pe teritoriul Republicii 

Moldova a fost efectuat de Expediţia moldovenească de hidrogeologie al Direcţiei de geologie 
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din RSSM. În perioada 1973-1976, Expediţia hidrogeologică din Moldova la care a participat 

Tcaci V. N. și Conev Iu. M., au efectuat un şir de investigaţii în scopul evaluării particularităţilor 

regionale de dezvoltare a proceselor geologice exogene în baza cărora a fost întocmită harta la 

scara 1: 200000, şi înfăptuită regionarea alunecărilor de teren [182].  

După anul 1980 Expediţia hidrogeologică din Moldova elaborează şi întocmeşte cadastrul 

alunecărilor de teren. În această perioada Tcaci V. N., Conev Iu. M., Proca V. E., Levadniuc A. 

T., Miţul E., Sîrodoev G., Boboc N. au elaborat şi editat un şir de lucrări ştiinţifice ce reflectă 

interdependenţa şi condiţionarea dezvoltării proceselor de eroziune şi alunecări [19, 21, 80, 149, 

150 151, 152, 153, 158, 168, 179, 180, 181, 183].  

În perioada anilor 1985-86 Institutul "Moldghiprograjdanselistroi" a elaborat Schema 

regională a măsurilor de protecţie a teritoriilor şi obiectelor naţionale împotriva proceselor 

geologice periculoase, de asemenea au fost anexate materialele despre gradul de afectare a 

teritoriului şi obiectelor naţionale de procesele geologice periculoase, au fost expuşi indicatorii 

complecşi al costului măsurilor de protecţie şi resursele materiale necesare.  

În anii 1985-1990 Institutul "Moldghiprograjdanselistroi" şi "Moldagroproiect" au elaborat 

"Schema măsurilor complexe de protecţie a localităţilor republicii împotriva proceselor 

geologice periculoase" unde a fost realizată analiza calitativă şi cantitativă de afectare a 

localităţilor, sunt determinate teritoriile favorabile pentru amplasarea localităţilor republicii, 

categoriile localităţilor în dependenţă de gradul de afectare de procesele geologice periculoase, 

prognozele temporare şi suprafaţa de dezvoltare a alunecărilor de teren.   

În cadrul Institutului de Geografie A. Levadniuc promotorul geomorfologiei aplicate a pus 

bazele unui prestigios colectiv de cercetători, care au elaborat numeroase studii de 

geomorfologie aplicată, utilizând aerofotogramele şi mai multe tipuri de hărţi (harta pantelor, 

energiei reliefului, densităţii fragmentării, hipsometrică, geomorfologică etc.). În aceeaşi 

perioadă (1988), Orlov S. şi Ustinova T., au realizat studii de geomorfologie în vederea 

soluţionării problemelor legate de morfodinamica şi expunere a versanţilor din spaţiul urban al 

municipiului Chişinău [149, 150, 151, 153, 162, 163].  

Colaboratorii Capcelea A. și Osiiuc V. A., au elaborat în 1989 lucrarea "Relief i exoghenîe 

procesî Codr Moldavii". Condiţiile hidrologice de dezvoltare a alunecarilor de tern, cauzate de 

apele subterane şi cantitatea de precipitaţii au fost caracterizate de către Levadniuc A. T., 

Capcelea A., Miţul E., Sîrodoev G., în lucrarea "Opolzneopasnâe teritorii Moldavii i ih 

raţionalinoe ispolizovanie" [143, 144, 152].  

După anul 1990 problemele legate de procesele geologice şi geomorfologice periculoase, 

inclusiv alunecările de teren au fost studiate pe larg de către Osipov V. I., Sudarev A. P., şi alţi 
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colaboratori în lucrările "Opasnâe exoghenâe procesî", 1999; Otcet v 3-h cnigah "Organizaţia i 

vedenie monitoringa exoghenâh gheologhiceschih procesov na teritorii Respublichi Moldovî", 

2003; "Monitoring opasnâh gheologhiceschih procesov na teritorii Moldovî", 2006; "Urbanizaţia 

i prirodnâe opasnosti – zadaci cotorâe neobhodimo reşati" [160, 161, 164, 177, 178].  

În anul 2006 Apostol I., a publicat lucrarea "Evaluarea vulnerabilităţii localităţilor 

Republicii Moldova, către situaţiile excepţionale" (inundaţii, subinundaţii, alunecări de teren, 

incendii în sectorul locativ) în funcţie de fenomenul „Schimbarea Climei, unde a fost efectuată 

analiza şi identificarea metodelor de evaluare a gradului de expunere  şi căilor de adaptare a 

protecţiei localităţilor Republicii Moldova către cele mai însemnate hazarde naturale şi 

tehnologice în noile condiţii de climă determinate de fenomenul încălzirii globale, evaluarea 

inundaţiilor, evaluarea alunecărilor de teren şi subinundaţiilor" [1,2]. 

Сolaboratorii laboratorului Peisaje geografice din cadrul Institutului de Ecologie şi 

Geografie sunt conducerea profesorului Boboc N., au elaborat şi publicat lucrarea "Evaluarea 

susceptibilităţii Părţii Centrale a Republicii Moldova la alunecări de teren" [22]. 

În ultimele decenii, dependenţa economiei naţionale de fenomenele meteo-climatice 

periculoase a crescut evident, datorită sporirii frecvenţei şi intensităţii lor, ca rezultat al 

schimbărilor climatice.  

Lucrarea de faţă are o deosebită importanţă, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic 

deoarece, continuarea cercetărilor privind variabilitatea spațio-temporală și manifestarea 

negativă a riscurilor naturale (ploile torențiale din semestrul cald al anului, inundațiile declanșate 

de ele și alunecările de teren), în scopul dimunuării impactului determinat de fenomenele 

menționate, prezintă o necesitate stringentă pentru dezvoltarea durabilă a economiei Republicii 

Moldova.  

Studiile efectuate vor servi ca suport în elaborarea proiectelor de amenajare eficientă a 

teritoriului cu amplasarea corectă a obiectelor infrastructurii socio-economice și edilitare, atât în 

spațiul urban, cât și rural.  

Mai mult ca atât, în ultimele decenii în rezultatul expansiunii urbane, dezvoltării unor noi 

tehnologii şi obiective industriale, modernizarea sectorului agricol, extinderea reţelei de 

comunicaţii nu numai că duc la creşterea presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale, dar, 

din lipsă de spaţiu liber, se deplasează tot mai mult spre zonele critice, ocolite în perioadele 

anterioare, care necesită studii pentru argumentarea măsurilor speciale de pregătire tehnică a 

teritoriului, care sunt și foarte costisitoare.   
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1.3. Concluzii la capitolul 1 

1. Au fost selectați, analizați și expuși termenii care definesc sub diferit aspect riscurile 

naturale studiate în contextul acceptării și definirii lor la nivel național și internațional.  

2. În rezultatul studiului literaturii de specialitate privind expunerea teritoriului Republicii 

Moldova către manifestarea riscurilor naturale studiate: ploile torențiale din semestrul cald al 

anului, inundaţiile declanșate de ele și alunecările de teren, s-a constatat că aceste riscuri la nivel 

național sunt studiate și analizate mai mult din punct de vedere a genezei lor şi mai puţin privind 

impactul acestora asupra populaţiei, spaţiului construit şi a infrastructurii edilitare.  

3. În baza studiului literaturii de profil a fost posibilă argumentarea noilor investigații 

privind estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscului ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren cu 

stabilirea obiectivelor studiului propus.  
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2. MATERIALE INIȚIALE ȘI METODE DE CERCETARE  

2.1. Materiale inițiale  

Pentru realizarea studiului propus au fost utilizate bazele de date statistice colectate din 

arhivele naţionale ale SHS, IGSU, ARFC, AGRM. 

Pentru studiul propus a fost utlizată informația meteo-climatică primară din arhiva SHS, 

rezultată din valorile observațiilor și măsurătorilor meteorologice privind cantitatea și regimul 

spațio-temporal al precipitațiilor atmosferice efectuate la 13 stații (SM Briceni, SM Soroca, SM 

Bălți, SM Fălești, SM Cornești, SM Bravicea, SM Bălțata, SM Chișinău, SM Leova, SM Cahul, 

SM Comrat, SM Ceadîr-Lunga și Ștefan Vodă) din rețeaua meteorologică a SHS, situate uniform 

pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor aflate în stânga Nistrului. 

De asemenea, din arhiva SHS au fost utilizate date factologice și materiale privind: 

- înregistrările pluviogramelor de la 7 stații meteorologice (Briceni, Soroca, Cornești, 

Bravicea, Ștefan Vodă, Comrat și Cahul) privind precipitațiile atmosferice din semestrul cald al 

anului pentru perioada 1997-2015;  

- informația care se conține în diferite publicații de specialitate ale SHS (biuletine, anuare, 

îndrumare, rapoarte);  

- informația privind evoluția hazardurilor hidro-meteorologice periculoase, conținută în 

rapoartele anuale cu privire la fenomenele hidrometeorologice nefavorabile și schimbările bruște 

ale vremii semnalate pe teritoriul Republicii Moldova.  

Datele din arhiva SHS au fost colectate de autor pe suport hârtie, transcrise apoi în fișiere 

de format excel pentru a putea fi exportate și prelucrate cu ajutorul programelor de statistică. La 

constituirea seriilor de valori au fost luate în calcul doar valorile maxime diurne / lunare / 

semestriale / anuale, fără a ne axa pe explicația fizică a genezei extremelor. Au fost folosite 

imaginile obţinute cu ajutorul sateliţilor meteorologici (http://www.hobitus.com), a radarului 

meteorologic, a hărţilor sinoptice (http://www.wetterzentrale.de), precum și informația 

pluviogramelor pe de pluviografele stațiilor meteorologice. De asemenea, au fost folosite 

rezultatele cercetărilor din domeniul dat, care se conțin în publicațiile de specialitate, fondul 

cartografic, la nivel național și regional.  

Baza informaţională de date a fost creată iniţial în cadrul programului Microsoft Excel, 

parte componentă a Microsoft Office. În continuare, datele în formă tabelară, au fost structurate 

pe ani, semestrul cald al anului, pentru lunile din semestrul cald la fiecare stație meteorologică 

aparte. În prelucrarea statistică a acestei informaţii şi în prezentarea spaţială s-au utilizat şi alte 

programe, cum ar fi Statgraphics, Instat Plus și ArcGis. 
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În calitate de materiale primare informative și statistice pentru elaborarea studiului privind 

repartiția, evoluția, regimul și manifestarea inundațiilor declanșate de ploile torențiale au servit 

rezultatele observațiilor și măsurătorilor efectuate în rețeaua de observații ale SHS pentru 

perioada 1985-2015, care se conțin în diferite publicații de specialitate ale instituției menționate. 

În calitate de materiale primare informative și statistice pentru elaborarea studiului privind 

repartiția, evoluția, regimul și manifestarea alunecărilor de teren au servit rezultatele 

observațiilor și măsurătorilor efectuate în rețeaua de observații ale AGRM pentru perioada 1985-

2015, care se conțin în diferite publicații de specialitate ale instituției menționate. Totodată, 

informația privind suprafața afectată de alunecărilor de teren în profil administrativ-teritorial a 

fost colectată din baza de date a ARFC pentru perioada 1985-2015.  

De asemenrea, în calitate de materiale primare informative și statistice pentru elaborarea 

studiului privind estimarea expunerii teritoriului republicii la ploile torențiale din semestrul cald 

al anului, inundațiile declanșate de ele și alunecările de teren, au fost utilizate datele colectate din 

arhiva IGSU din perioada 1997-2015 privind valoarea calculată a prejudiciilor materiale, în 

profil administrativ-teritorial. 

2.2. Metode de studiu utilizate  

Metodologia de cercetare a riscului implică identificarea potenţialelor hazarde şi evaluarea 

expunerii, pe baza unor elemente fizice şi umane şi a unor dimensiuni socio-culturale. 

Metodologia de cercetare a riscului presupune parcurgerea a trei etape: identificarea, analiza şi 

ierarhizarea riscului [70, 71].  

Identificarea riscului este cel mai important pas în cercetarea și evaluarea riscurilor. 

Identificarea zonelor cu risc geomorfologic vizează delimitarea arealelor ce vor fi considerate 

mai fragile în raport cu altele din vecinătatea lor, care nu au fost niciodată afectate de asemenea 

procese.  

Analiza riscului estimează probabilităţile şi consecinţele aşteptate pentru un risc identificat 

sau expunerile şi efectele. Consecinţele vor varia în funcţie de magnitudinea evenimentului şi de 

expunere a elementelor afectate. 

Ierarhizarea riscurilor poate fi realizat fie în funcţie de vârstă, intensitatea proceselor 

eroziunii liniare, volumul de masă deplasată, frecvenţa sau ciclicitatea proceselor sau hazardelor 

geomorfologice, impactul costuri/amenajare, relaţia cerere - ofertă în politicile imobiliare sau 

agroturistice, dar şi în funcţie de prognoza realizată, privind reactivarea unor procese sau 

continuarea lor.  
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Este foarte important de notat că riscurile nu pot exista în afara unei componente umane. 

Riscul este indisolubil legat de prezența omului în teritoriu, capabil de a conștientiza cauzele și 

consecințele fenomenului aleator.  

În mod convenţional, riscul se exprimă prin formula:  

R = H x V          (2.2.1) 

Riscul se găseşte la intersecţia dintre hazard şi expunere  (Cutter, 2001) [198]  

unde R = risc; H = hazard; C = consecinţe; E = elemente la risc formulă care poate fi 

sintetizată: 

Risc = Σ (H Σ (VC)         (2.2.2) 

- hazardul (H) fiind o funcţie a probabilităţii spaţiale şi temporale de producere a 

unui eveniment cu potenţial distrugător iar expunere a (V) elementelor la risc e exprimată de la 

0 la 1 fiind în funcţie de valoarea costurilor (C) acestor elemente (fie că este vorba de 

persoane, fie că este vorba de bunurile acestora, oricare ar fi natura lor). 

Studiile de risc urmăresc evaluarea nivelului de ameninţare pe care un anumit proces îl 

arată, în vederea stabilirii unor măsuri, acest proces purtând denumirea de estimarea riscului. 

O analiză cantitativă are ca scop final cuantificarea riscului, exprimarea lui în valori (de la 0 la 1, 

de la 0 la 100 %, unităţi monetare etc.) pentru o ilustrare mai sugestivă a acestuia (Bell, Glade, 

2004).  

În toate cazurile, cea mai mare importanţă o are cuantificarea vulnerabilităţii. În literatura 

de specialitate se disting două moduri diferite de a privi expunerea: din punct de vedere al 

ştiinţelor sociale şi din punct de vedere al ştiinţelor naturale.  

Metodologia de cercetarea a elementelor expuse la risc şi a vulnerabilităţii sunt 

numeroase, oferind o gamă largă de posibilităţi de evaluare. O abordare simplă în studiul 

vulnerabilităţii este aceea de a pune în relaţie expunere a cu un singur parametru (ex. densitatea 

populaţiei din zona expusă la risc). Bineânțeles ca aceasta metodă are un grad mare de 

aproximare reflectându-se în calitatea rezultatelor, dar luând în calcul cât mai mulți parametri se 

reduce gradul de aproximare. Această metodă simplă este potrivită pentru a stabili gradul de 

expunere  pentru suprafeţe mari de teren, precum este teritoriul Republicii Moldova, cu 

exprimarea valorii monetare [199].  

Pentru analiza fenomenelor meteo-climatice, unii autori propun folosirea metodelor 

statistico-matematice în special a celor care prin evoluţia lor pot intra frecvent în categoria 

riscurilor [66, 67]. Astfel, în cazul ploilor de intensitate maximă anuală, distribuţia de 

probabilitate utilizată diferă în funcţie de zona analizată şi perioada luată în studiu.  
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Informaţia statistică climatică privind regimul precipitațiilor atmosferice, precum și 

caracteristicile principale ale ploilor torențiale în aspect anual, sezonier, lunar și diurn a fost 

selectată din arhiva SHS pentru 13 staţii meteorologice, amplasate uniform pe teritoriul 

Republicii Moldova (SM Briceni, SM Soroca, SM Bălți, SM Fălești, SM Cornești, SM Bravicea, 

SM Bălțata, SM Chișinău, SM Leova, SM Comrat, SM Ceadîr-Lunga, SM Cahul, Ştefan-Vodă), 

cu excepția celor aflate în stânga Nistrului, pentru o perioadă de 31 de ani (1985-2015).  

În cercetările noastre privind riscul prejudiciilor semnificative determinate de ploile 

torențiale, au fost utilizate datele de precipitații a acestor ploi (rezultate din prelucrarea 

pluviogramelor) de la 7 stații meteorologice pentru perioada 1997-2015, cu determinarea 

intensității medii (i) și maxime (I) pentru fiecare ploaie cu cantitatea de 10 mm și mai mult, 

căzută într-un timp restrâns de la câteva minute, până la câteva ore, însă nu mai mult de 24 ore. 

Datele menţionate au fost sistematizate, prelucrate, interpretate grafic și cartografic cu 

ajutorul programelor statistice - Statgraphics, Instat Plus și ArcGis în conformitate cu obiectivele 

propuse. De asemenea, au fost  selectate imagini satelitare (http://www.hobitus.com), imagini de 

pe radarul meteorologic şi hărţi sinoptice (http://www.wetterzentrale.de), care au fost supuse 

analizei cu interpretarea ulterioară.  

Programele de prelucrare statistică a seriilor de date elaborate au permis să se evidențieze: 

- parametrii de nivel (medie aritmetică, modul, mediană), numiţi deseori şi parametri ai 

tendinţei centrale reprezintă valori concentrate în zona frecvenţelor maxime - de la care la 

distanţe diferite se plasează celelalte valori din şir;  

- parametrii dispersiei, care exprimă gradul de dispersare a valorilor din şir în jurul 

valorilor centrale; 

- indicii de asimetrie, care exprimă asimetria curbelor, adică măsura (cantitativă) în care 

maximul de frecvenţă este deplasat spre stînga sau spre dreapta faţă de centrul intervalului de 

variaţie; 

- indicii de exces, care exprimă numeric gradul de grupare (concentrare) a valorilor din şir 

în apropierea valorilor centrale.  

Pentru cercetarea ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de 

ele și ale alunecărilor de teren, au fost utilizate atât metodele tradiţionale cât şi cele 

contemporane de estimare spaţio-temporală a principalilor parametri ce caracterizează regimul 

fenomenelor periculoase menționate.  
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În cercetarea riscurilor naturale se disting două grupe mari de metode:  

- metodele cantitative, se bazează pe analiza datelor statistice din care derivă informaţii cu 

caracter numeric asupra riscurilor naturale. Evaluarea riscului se face pe baza modelării 

numerice a caracteristicilor fenomenelor, conform rezultatelor acestora se estimează expunere a 

elementelor la risc şi se delimitează arealele expuse la risc.  

- metodele calitative, folosesc calificative pentru aprecierea probabilităţii, adesea însoţite 

de exprimări procentuale ale şanselor de apariţie sau producere a unui anumit fenomen.  

În studiul nostru a fost folosită pe larg metoda statistică, reieşind din volumul mare de date 

factologice utilizate. De asemenea, au fost utilizate aşa metode ca: analizei şi sintezei, inducţiei 

şi deducţiei, cât şi metoda comparativă. Utilizarea metodei deductive a fost necesară pentru a 

înţelege modul în care legităţile climatice îşi dovedesc aplicabilitatea şi se manifestă în condiţiile 

concrete pe care le creează spaţiul fizico-geografic al arealului analizat. 

Metoda comparativă ne-a interesat atât din punct de vedere al depistării diferenţierilor 

spaţiale care se înregistrează în distribuţia teritorială a principalelor elemente climatice, dar şi în 

scopul cunoaşterii evoluţiei în timp (anuală, anotimpuală, lunară, diurnă) a acestor parametri 

climatici [79]. 

Numeroase procese climatice, inclusiv precipitațiile pot fi analizare și explicate în termeni 

probabilistici datorită caracterului lor aleatoriu. Una dintre metodele statistice disponibile pentru 

evaluarea probabilistică a proceselor și fenomenelor aleatoare o reprezintă analiza de frecvență. 

Această metoda statistică are ca obiectiv principal stabilirea relației existente dintre diferite 

evenimente extreme și probabilitatea lor de depășire sau nedepășire. 

Cu toate că o anumită realizare a unui experiment aleatoriu nu poate fi prezisă cu 

certitudine, unele evenimente au o posibilitate de apariție mai mare decât altele. Pentru a 

cuantifica această noțiune, se introduce conceptul de probabilitate. Probabilitățile sunt numere 

între zero și unu, astfel încât pentru valoarea 0 corespunde evenimentul imposibil (care nu are 

posibilitatea de a se realiza), iar pentru valoarea 1 corespunde evenimentul sigur (care se 

realizează cu certitudine). 

Definiția clasică a probabilității de realizare a unui anumit eveniment A, notată cu P(A), în 

urma realizării unui experiment aleatoriu al cărui spațiu de realizare este S, este dată de raportul: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ă𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟ț𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛.  𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ă𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟ș𝑟𝑟 ș𝑟𝑟𝑛𝑛𝑝𝑝ă,𝑎𝑎𝑓𝑓𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑛𝑛𝑟𝑟ă𝑡𝑡𝑓𝑓𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟ț𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑆𝑆 

                   (2.2.3) 

Definiția probabilității în termenii frecvențelor. Se consideră un experiment aleator având 

spațiul de realizare S și evenimentul A [67]. Dacă executăm experimentul aleatoriu de n ori și 

reținem rezultatele, următoarele valori se pot calcula: 

31  



- Frecvența absolută a lui A, notată cu N(A), care reprezintă numărul de realizări al 

evenimentului A; 

- Frecvența relativă a lui A, notată cu n(A) și calculată în felul următor: 

n(A) = N(A) / n)          (2.2.4) 

Dacă numărul de experimente n crește din ce în ce mai mult, frecvența relativă se va 

apropia de numărul fix P(A). 

În practică, datorită volumului limitat al selecției (eșantionul de date înregistrate) se 

recurge la anumite simplificări. 

Pentru șiruri scurte se consideră că probabilitățile de apariție a diverselor valori sunt egale 

între ele, având valoarea 1/n. 

Dacă numărul de valori n este suficient de mare, se recurge la gruparea valorilor pe 

intervale egale. În acest caz frecvența absolută va fi dată de numărul de apariții în cadrul fiecărui 

interval, iar probabilitatea, de raportul dintre frecvența absolută și numărul total de probe. 

În mod logic, cea mai mică și cea mai mare valoare a eșantionului (selecției) folosit pentru 

analiza de frecvență nu sunt valorile extreme ale populației statistice din care provin. În viitor, s-

ar putea înregistra și valori mai mici, respectiv mai mari decât actualele extreme. Prin urmare se 

justifică înlocuirea formulei clasice de probabilitate prin formule de probabilitate empirică.  

De asemenea, practica impune utilizarea ajustărilor teoretice pentru calculul quantilelor xT 

corespunzătoare unor perioade de retur mari şi foarte mari, respectiv, a probabilităţilor de 

nedepăşire sau de depăşire. Menţionăm faptul că în practică, țările occidentale utilizează mai ales 

probabilitatea de nedepăşire, în timp ce în estul Europei se lucrează cu probabilitatea de depășire. 

Pentru calcularea valorilor centrale (media, mediana, modul), a indicilor de variație 

(valoarea maximă, valoarea minimă, amplitudinea de variație, deviația standard, coeficientul de 

variație ș.a.) am utilizat programele de analiză statistică Statgraphics și Instat Plus. 

Media și mediana sunt cei mai simpli indici statistici care indică poziția, în cadrul șirului 

de date, în jurul căreia sunt distribuite valorile. Cea mai folosită medie în analiza statistică este 

media aritmetică:  

�̅�𝑥 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛
1
𝑛𝑛

          ( 2.2.5) 

Un caz particular al mediei aritmetice, frecvent utilizat în analiza seriilor cronologice 

climatice, este media glisantă. Mediile glisante sunt medii aritmetice calculate pe intervale 

succesive cu aceeaşi dimensiune, în cadrul unui şir de date. 

Mediana reprezintă valoarea situată exact la mijlocul şirului de date ordonat în creștere sau 

descreștere. Ca urmare, mediana împarte şirul de date în două şiruri cuprinzând acelaşi număr de 
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valori. Daca numărul de valori din şirul de date este par, atunci mediana reprezintă media celor 

două valori situate la mijlocul acesteia [101]. 

Modul (valoarea modală) reprezintă valoarea cu frecvența cea mai mare în cadrul şirului de 

date. În general, aceasta se aplică distribuțiilor de frecvențe, indicându-se astfel clasa modală, 

respectiv clasa care grupează cele mai multe valori. 

Pentru o imagine mai completă a variației din cadrul şirului, putem proceda la calculul 

abaterilor fiecărei valori față de valoarea medie. Abaterile pozitive sunt, prin urmare, asociate 

valorilor mai mari ca media, iar abaterile negative, valorilor mai mici ca media. Calculul 

abaterilor este o practică frecvent utilizată în analiza climatologică, acestea fiind denumite 

frecvent şi anomalii. 

Dacă dorim un indice sintetic de variație bazat pe calculul abaterilor, nu putem proceda la 

mediere, deoarece suma abaterilor față de medie este zero, abaterile pozitive fiind compensate de 

cele negative. O soluție constă în medierea valorilor în modul ale abaterilor rezultând indicele 

denumit abaterea absolută medie. 

Deviaţia standard are aceiaşi unitate de măsură ca şi variabila pe care o caracterizează. Prin 

urmare putem compara doar deviaţiile standard ale unora şi aceloraşi şiruri de variabile cu unităţi 

de măsură omogene (doar precipitaţii sau doar valori termice). Pentru a indica care dintre acestea 

variază mai mult, soluția este împărțirea deviației standard la valoarea medie, operație ce 

anulează efectul unității de măsură, rezultând un indice adimensional. Deoarece deviația standard 

este semnificativ mai mică comparativ cu valoarea medie, pentru aducerea indicelui într-o gamă 

de valori mai convenabilă, se procedează la înmulțirea acestui raport cu 100, rezultând 

coeficientul de variație: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜎𝜎
�̅�𝑥

∗ 100          (2.2.6) 

Programul Statgraphics (fig. 2.1) permite o prelucrare completă a seriilor de timp, 

calculând indici statistici generali (media multianuală, deviația standard, coeficientul de variație) 

până la analize factoriale regresionale etc. Este important de menționat faptul că acest program 

este destul de util și din punct de vedere al prezentării grafice a informației. Astfel, utilizând 

procedurile corespunzătoare putem obține grafice care reprezintă mediile atenuante ale 

tendințelor, precum și graficele de suprafață. Acest program permite prelucrarea unui volum 

mare de date, efectuând o evaluare complexă a acestuia. 
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Fig. 2.1. Interfața programului de analiză statistică Statgraphics 

Instat Plus 3.36 (fig. 2.2) este un pachet statistic complex, simplu în utilizare, dar care 

poate sprijini orice cercetare care presupune o analiză a datelor. Finanțat de oficiul meteorologic 

britanic MetOffice, Instat Plus a fost dezvoltat în special pentru analize statistice de natură 

climatică. Acest program de analiză statistică include mai multe facilități pentru prelucrarea 

datelor climatice. De rând cu calcularea indicilor statistici centrali, Instat Plus ne oferă 

posibilitatea să stabilim numărul de cazuri în care anumite praguri ale elementului analizat au 

fost depășite. 

  
Fig. 2.2. Interfața programului de analiză statistică Instat Plus 

Studierea ploilor torențiale din semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova a 

fost realizată prin mijloace moderne de lucru, utilizând metode şi teste statistice, precum şi 

tehnici SIG. Un program de analiză spațială a seriilor de date ce caracterizează parametrii 

principali al ploilor torențiale este programul ArcGis 10.2.2.  

Pentru ilustrarea repartiţiei spaţio-temporale a parametrilor ploilor torențiale am utilizat o 

metoda deterministă de interpolare, foarte cunoscută în literatura de specialitate – IDW (distanța 

inversă ponderată) cu elaborarea unui set de hărți.  
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Prin interpolare spaţială se înţelege un ansamblu de metode pe baza cărora se pot estima 

valorile unei variabile în punctele în care nu există informaţie, pe baza valorilor cunoscute din 

alte puncte, situate în cadrul aceleiaşi suprafeţe de studiu. Scopul interpolării este prin urmare, 

acela de a transforma reprezentarea spaţială discretă a unei variabile într-o reprezentare spaţială 

continuă. 

În literatura de specialitate privind studierea inundaţiilor și alunecărilor de teren accentul se 

pune pe geneza și regimul proceselor asociate fenomenelor menționate adică modul de apariţie şi 

dezvoltare a viiturii, nivele de debite generate, măsuri de prognozare privind producerea acestora 

[14, 74] şi o atenție mai mică se acordă impactului acestora asupra populaţiei, spaţiului construit 

şi a infrastructurii rutiere și edilitare.  

Ca rezultat, în Republica Moldova sunt puţine lucrări în care sunt descrise aspectele 

metodologice privind manifestarea și expunerea la inundaţii. În majoritatea lucrărilor din 

domeniul de profil [16, 17, 18, 19, 115, 116, 117, 118, 182] aspectele metodologice se referă la 

evaluarea expunerii la diferite tipuri de procese geomorfologice (în primul rând alunecări de 

teren), dar ele pot fi extrapolate şi pentru studierea inundaţiilor.  

În studiul inundațiilor și a alunecărilor de teren este utilizată pe larg metoda tehnicilor GIS 

care comportă mai multe etape principale:  

- obţinerea informaţiilor; sursele de informaţii pentru SIG îmbracă variate forme, cum sunt 

hărţile existente la diverse scări, pe suport material sau în format digital, datele numerice, 

aerofotogramele, imaginile satelitare etc.;  

- introducerea informaţiei în format digital şi constituirea bazei de date;  

- alegerea modelului de date (vector sau raster) utilizat pentru analiză şi convertirea 

informaţiei digitale disponibilă în acel model prelucrarea şi interpretarea datelor în vederea 

obţinerii de hărţi intermediare și finale [16, 35, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 114, 133].  

Pentru estimarea prejudiciului sectorial cauzat de către riscurile studiate economiei 

naționale, în profil administrativ-teritorial, a fost utilizată baza de date a IGSU, care dispune de o 

metodologie proprie pentru calcularea costurilor monetare directe cauzate de fiecare tip de risc 

natural. Analiza estimării prejudiciilor economice determinate de impactul riscurilor naturale 

(ploile torențiale, inundațiile declanșate de ele și alunecările de teren) pe teritoriul Republicii 

Moldova a fost efectuată de noi pentru perioada 1997-2015, în baza datelor factologice colectate din 

arhiva IGSU.  

35  



Concluzii la capitolul 2  

1. Pentru realizarea studiului propus au fost utilizate bazele de date statistice și materialele 

colectate din arhivele naţionale ale SHS, IGSU, AGRM, ARFC.  

2. Au fost argumentate metodele și mijloacele utilizate pentru prelucrarea, analiza și 

interpretarea grafică a principalilor parametri a ploilor torenţiale, inundațiile declanșate de ele și 

alunecările de teren.  

3. Au fost expuse și argumentate programele statistice (Statgraphics, Instat Plus și ArcGis) 

pentru sistematizarea, prelucrarea, interpretarea grafică și cartografică a bazelor de date statistice 

utilizate în studiul efectuat.  

4. A fost argumentată utilizarea metodei de interpolare (IDW) cu ajutorul căreia s-au 

realizat hărțile de distribuție spațio-temporală a valorilor parametrilor principali a ploilor 

torențiale, precum și prejudiciul calculat pentru ploile torențiale, inundațiile declanșate de ele și 

alunecările de teren.  
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3. ESTIMAREA EXPUNERII TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA CĂTRE 

MANIFESTAREA ANUMITOR RISCURI NATURALE 

Pentru estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele, precum și a alunecărilor de 

teren din perioada de studiu, a fost procesată, analizată și interpretată: 

- informaţia statistică meteo-climatică din arhiva SHS pentru stabilirea variabilității spațio-

temporale a ploilor torențiale și principalii parametri a acestora, precum și regimul de 

manifestare a inundațiilor declanșate de aceste ploi;  

- informația din arhiva AGRM privind regimul și manifestarea alunecărilor de teren, 

precum și datele privind suprafața afectată de ele în profil administrativ-teritorial colectate din 

arhiva ARFC;  

-informația din arhiva IGSU privind prejudiciile cauzate de riscurile menționate în profil 

administrativ-teritorial.   

Evaluarea prejudiciilor economice determinate de impactul riscurilor naturale pe teritoriul 

Republicii Moldova este efectuată de IGSU, bazându-se pe datele colectate de autorităţile 

publice locale și subdiviziunile raionale ale Serviciului menționat în moneda națională MDL.  

3.1. Estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea ploilor torenţiale în 

semestrul cald al anului 

În scopul estimării expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea ploilor 

torențiale pentru perioada 1985-2015, a fost analizată informaţia statistică meteo-climatică din 

arhiva SHS pentru stabilirea variabilității spațio-temporale a ploilor torențiale în semestrul cald 

al anului și calcularea parametrilor principali a acestor ploi, precum și informația statistică din 

arhiva IGSU privind prejudiciile cauzate de manifestarea acestor ploi.  

Pentru studiul propus a fost utlizată informația meteo-climatică primară din arhiva SHS, 

constituită din valorile observațiilor și măsurătorilor meteorologice privind cantitatea și regimul 

spațio-temporal al precipitațiilor atmosferice efectuate la 13 stații meteorologice (SM Briceni, 

SM Soroca, SM Bălți, SM Fălești, SM Cornești, SM Bravicea, SM Bălțata, SM Chișinău, SM 

Leova, SM Cahul, SM Comrat, SM Ceadîr-Lunga și Ștefan Vodă) situate uniform pe teritoriul 

Republicii Moldova, cu excepția celor situate în stînga Nistrului.  

De asemenea, au fost calculați parametrii principali a ploilor torențiale din semestrul cald 

al anului pentru perioada 1997-2015, cu cantitatea de 10 mm și mai mult căzută într-un timp 

restrâns de la câteva minute până la câteva ore, însă nu mai mult de 24 ore, care determină gradul 

de risc exprimat prin valoarea monetară a prejudiciilor. Pentru determinarea principalilor 

parametri a acestor ploi au fot utilizate datele de precipitații din semestrul cald al anului, rezultate 
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din prelucrarea pluviogramelor de la 7 stații meteorologice (SM Briceni, SM Soroca, SM 

Cornești, SM Bravicea, SM Cahul, SM Comrat și SM Ștefan-Vodă).   

3.1.1. Variabilitatea spațio-temporală a precipitațiilor atmosferice din semestrul cald 

al anului 

Teritoriul Republicii Moldova aparține la subtipul pluviometric temperat continental din 

cadrul tipului temperat. Subtipul pluviometric menționat se caracterizează prin maximum de 

precipitații vara și minimum iarna, este specific pentru regiunile din interiorul continental al 

zonei temperate [32, 72]. 

Distribuţia spaţio-temporală a precipitaţiilor permite identificarea contextului în care 

acestea se produc, al limitelor între care acestea sunt cuprinse, contribuind la realizarea unei 

imagini de ansamblu asupra elementelor care caracterizează fenomenul analizat (intensitate, 

durată, cantitate etc.). 

Oscilaţiile anuale ale precipitaţiilor atmosferice reprezintă o caracteristică importantă a 

regimului pluviometric şi diferă în funcţie de zona geografică şi condiţiile locale de relief. 

Particularitățile variabilității în timp a cantității de precipitații au fost caracterizate de M. 

Daradur și coautorii în lucrarea științifică Monitoringul climatic și secetele [55]. În lucrarea 

menționată autorii au stabilit mediile și valorile extreme ale precipitațiilor atmosferice pe regiuni 

fizico-geografice (Regiunea Platourilor şi Podişurilor de Silpostepă, Câmpia de Stepă a Bălţului,  

Podişul Codrilor, Regiunea Câmpiei Terasate a Nistrului Inferior, Regiunea Câmpiei de Stepă 

Fragmentată a Bugeacului), precum și caracteristicile statistice ale lor pentru perioada anilor 

1891-2004.  

Variabilitatea spaţio-temporală a precipitațiilor atmosferice pe teritoriul Republicii 

Moldova se schimbă semnificativ în dependență de anotimpul anului. Cel mai bine se 

evidenţiază precipitaţiile pentru două perioade ale anului: caldă şi rece. În calitate de perioadă 

rece (semestrul rece al anului) în Republica Moldova (după caracterul precipitaţiilor căzute) 

relativ este primită perioada lunilor noiembrie - martie, adică atunci când este posibilă căderea 

precipitaţiilor solide (zăpadă). În calitate de perioadă caldă (semestrul cald al anului) este primită 

perioada lunilor aprilie – octombrie, când precipitaţiile cad predominant sub formă de ploaie.  

În rezultatul prelucrării și analizei șirurilor de date privind cantitatea și regimul spațio-

temporal al precipitațiilor atmosferice de la stațiile menționate pentru perioada de studiu (1985-

2015) au fost stabilite cantitățile medii și absolute: lunare din semestrul cald, semestriale 

(semestrul cald), anuale, precum și cantitățile maxime de precipitații diurne în semestrul cald al 

anului. 
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În repartiţia precipitaţiilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada anilor de 

investigații 1985-2015 s-a observat o diminuare a valorilor medii anuale de la 618 mm în nord 

(Briceni) până la 467 mm în sud (Ciadîr-Lunga), fenomen determinat de situaţia geografică a 

republicii faţă de direcţiile de mişcare a maselor de aer maritime (tab. 3.1, fig. 3.1). 

Tabelul 3.1 

Cantităţile medii (mm) lunare, semestriale și anuale de precipitații atmosferice (1985-2015) 

Stația, 
altitudinea stației, 

m 

Lunile Semestrul 
cald Anual 

IV V VI VII VIII IX X 

Briceni (261) 47 63 94 96 62 52 37 451 618 
Soroca (173) 41 51 70 76 57 55 33 383 539 
Fălești (162) 43 54 82 73 58 60 36 406 560 
Bălţi (102) 48 48 77 64 52 53 31 361 491 
Corneşti (232) 47 56 89 77 54 63 41 427 615 
Bravicea (78) 42 57 87 70 51 57 36 400 571 
Chişinău (168) 37 51 63 65 53 52 43 363 543 
Bălţata (79) 34 45 71 59 54 48 39 350 495 
Leova (156) 36 54 65 59 57 52 40 363 526 
Comrat (133) 35 47 67 50 49 43 38 329 491 
Ciadîr-Lunga (180) 30 44 71 52 48 45 35 326 467 
Cahul (113) 37 50 69 58 48 45 38 354 511 
Ştefan-Voda (173) 35 49 70 61 45 55 40 356 543 

 

Astfel, principala trăsătură a regimului precipitațiilor atmosferice pe teritoriul Republicii 

Moldova o reprezintă variabilitatea și discontinuitatea spațio-temporală mare a lui. Această 

trăsătură decurge din cauza interacțiunii factorilor genetici de bază (la scară continentală) cu 

factorii locali. 

Conform rezultatelor investigațiilor efectuate de noi pentru perioada 1985-2015 putem 

menționa că din cauza influenţei înălţimilor (Podişul Moldovei Centrale, Podişul Nistrului, 

Colinele Tigheciului şi altele) are loc redistribuirea precipitaţiilor pe teritoriul ţării - creşterea 

cantităţii lor pe versanţii din calea vânturilor şi scăderea acestora pe versanţii protejaţi de vânt. 

Creşterea cantităţii de precipitaţii (până la 615 mm la SM Cornești) în regiunea Podişului 

Moldovei Centrale (pe fondalul general de scădere a lor în direcţia de la nord-vest spre sud) este 

determinată atât de creșterea altitudinii, cât și de prezenţa în această regiune a celor mai mari 

masive forestiere. O anumită creştere a cantităţii de precipitaţii se semnalează, de asemenea, în 

regiunea Podişului Nistrului, Colinelor Tigheci şi a altor podişuri mai mici (peste 510 mm).  
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Legitățile menționate mai sus sunt confirmate și de rezultatele investigațiilor efectuate de 

către colaboratorii SHS [148]. Totodată, ei au stabilit că creşterea cantităţii de precipitaţii pe 

versanţii podişurilor Republicii Moldova, deschişi pentru vânturile umede vestice şi nord-

vestice, alcătuieşte circa 60 mm pe an la fiecare 100 m altitudine. Pe versanţii vestici supuşi 

vânturilor cantitatea precipitaţiilor se măreşte în medie cu circa 15-20% în comparaţie cu 

cantitatea de precipitaţii căzută pe câmpie, iar pe versanţii estici şi sud-estici, în umbra vânturilor 

- se micşorează cu circa 15-20% faţă de cantitatea maximă de precipitaţii căzută pe câmpie.  

 

 
Fig. 3.1. Cantitatea medie multianuală de precipitații (1985-2015) 
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O scădere vizibilă a cantităţii de precipitaţii are loc, de asemenea, în apropierea bazinelor 

mari de apă şi a cursurilor de apă ale râurilor mari (lacurile de acumulare Stînca - Costeşti şi 

Dubăsari, văile râurilor Nistru şi Prut).  

Însă, şi mai mare este variația cantității anuale de precipitaţii de la an la an. În baza analizei 

datelor factologice prelucrate de noi privind variabilitatea acestor precipitații din perioada de 

studiu s-a stabilit că cantitatea anuală a lor a variat față de normă cu ±200-300 mm și mai mult.  

Atât în timpul anului, cât şi de la o lună la alta, precipitațiile nu se produc cu regularitate. 

Ele cunosc o mare variabilitate neperiodică. Cantitatea precipitațiilor căzute în perioada rece a 

anului constituie doar 20-25% din suma anuală și pe o mare parte a teritoriului republicii 

oscilează între 90 și 110 mm, mărindu-se doar pe podișuri până la 130 mm. Aceasta se lămurește 

prin faptul, că în perioada caldă a anului precipitațiile sub formă de averse au o frecvență mai 

mare datorită convecției termice puternice și sunt mai intensive față de cele continuu, ce 

predomină în perioada rece.  

Particularităţile variabilităţii spaţiale a regimului precipitațiilor din semestrul cald al anului 

pentru perioada 1985-2015 sunt reflectate în tab. 3.1, fig. 3.2 și 3.3, unde paralel cu cantitățile 

medii multianuale de precipitații sunt prezentate valorile medii lunare din semestrul cald al 

anului, cât și cantitățile medii ale semestrului cald, pentru cele 13 stații meteorologice.  

 
Fig. 3.2. Repartiția teritorială a valorilor medii de precipitaţii (mm) din semestrul cald și anuale 
 

Rezultatele analizei datelor privind repartiția cantităţilor de precipitații atmosferice medii 

lunare din semestrul cald și semestriale (semestrul cald) pentru perioada de studiu confirmă 

legitatea scăderii lor odată cu deplasarea spre sudul țării, la fel ca și în cazul repartiției 

precipitațiilor medii și maxime absolute anuale.  
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Astfel, cele mai mari cantităţi medii lunare de precipitaţii din semestrul cald sunt 

înregistrate la SM Briceni și SM Cornești, unde valorile lunare medii cele mai mari cresc 

respectiv, până la 96 și 89 mm. Cantitățile de precipitații din semestrul cald la aceste sțații 

însumează, respectiv 451 și 427 mm, fiind, de asemenea, cele mai mari.  

 

 
Fig. 3.3. Repartiția teritorială a cantității medii multianuale de precipitații pentru semestrul cald  

al anului (1985-2015) 

Cele mai mici cantităţi medii lunare de precipitaţii pentru perioada de studiu sunt la SM 

Ciadîr-Lunga și SM Comrat, unde cele mai mici valori lunare medii în semestrul cald coboară, 

42  



respectiv, până la 30 și 35 mm. Sunt mici și valorile cantităților medii semestriale la aceste stații 

din sudul republicii, constituind respectiv, 326 și 329 mm.  

De asemenea, conform datelor din tab. 3.1, se evidențiază că lunile cele mai ploioase din 

semestrul cald al anului sunt iunie şi iulie, în care cantităţile medii lunare de precipitaţii au atins 

cote maxime de respectiv, 94 și 96 mm (SM Briceni), iar în lunile aprilie și octombrie aceste 

valori au fost minime, înregistrând respectiv, 31 și 33 mm (SM Ciadîr-Lunga și Bălți).  

Particularităţile variabilităţii spaţiale a cantităților de precipitații atmosferice: maxime 

lunare; maxime absolute lunare; maxime absolute ale semestrului cald și maxime absolute 

anuale, au fost stabilite în baza investigațiilor noastre pentru perioada 1985-2015 și sunt 

reflectate în tab. 3.2, fig. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 [90]. 

Tabelul 3.2 

Cantitățile (mm) maxime și absolute de precipitaţii lunare, semestriale și anuale 

Statiile  

Cantitățile maxime de precipitații lunare 
în semestrul cald  Max. 

absolut  
lunar  

Anul 
înreg.  

Max 
absolut 
al sem. 

cald 

Anul 
înreg.  

Max. 
absolut   
anual  

Anul 
înreg.  IV V VI VII VIII IX X 

Briceni 127 135 221 330 202 177 138 330 2003 703 2010 960 2010 
Soroca  86 106 205 221 353 186 122 353 2004 582 1995 850 1996 
Fălești 88 148 249 256 155 240 128 256 2002 614 1991 777 1996 
Bălți  81 120 246 197 126 173 102 246 1985 562 1991 741 1996 
Cornești 103 161 239 145 161 235 174 239 1985 562 1991 922 1996 
Bravicea 77 143 300 164 165 200 160 300 1985 648 1985 757 1985 
Chișinau  61 143 200 168 201 215 172 215 1996 555 1991 734 2010 
Bălțata  66 123 201 122 180 140 121 201 2001 547 1989 650 2001 
Leova 77 231 168 202 195 231 145 231 1991 677 1990 773 1991 
Comrat 84 142 164 253 135 169 85 253 2002 517 1997 679 2012 
Ciadîr-
Lunga 72 177 164 131 129 166 75 177 1991 537 1997 691 1997 

Cahul 70 207 160 203 148 288 89 288 2013 659 1997 716 1997 
Ștefan-
Voda  87 148 152 207 121 140 91 207 2013 481 1997 680 2004 

 

Variabilitatea spațio-temporală a cantităţilor maxime lunare de precipitaţii pe teritoriul 

republicii din semestrul cald pentru perioada de studiu se caracterizează prin repartiție 

asemănătoare cu repartiția cantităților medii lunare, medii semestriale și medii anuale. 

În lunile cele mai ploioase din semestrul cald al anului, care corespund cu lunile de vară, 

valorile maxime de precipitaţii pe teritoriul republicii au variat în luna iunie între 300 mm la SM 

Bravicea și 152 mm la SM Ștefan-Vodă; în luna iulie valorile respective au constituit 330 mm la 

SM Briceni, 122 mm la SM Bălțata și 131 mm la SM Ciadîr-Lunga, iar în luna august s-au 

înregistrat 353 mm la SM Soroca și 121 mm la SM Ștefan-Vodă.  
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Astfel, cele mai mari valori maxime lunare se înregistrează în raioanele de nord ale 

republicii, atât în lunile de vară (între 202 și 353 mm la SM Briceni și SM Soroca), cât și pentru 

toate lunile semestrului cald, unde aceste valori variază respectiv între 86 și 353 mm.  

 
Fig. 3.4. Repartiția teritorială a cantităţilor (mm) maxime absolute lunare  

(semestrul cald) și anuale de precipitaţii (1985-2015) 

Spre sudul țării valorile precipitațiilor atmosferice menționate mai sus, scad semnificativ 

atingând valori minime în raioanele de sud și, îndeosebi, în raioanele de sud-est. Astfel, la SM 

Comrat, SM Ciadîr-Lunga, SM Cahul și SM Ștefan-Vodă cantitățile maxime lunare de 

precipitații din semestrul cald variază respectiv între 72 și 288 mm, iar în lunile de vară variația 

lor constituie 121 și 253 mm.  

Destul de mari sunt cantitățile maxime lunare de precipitații și în luna septembrie, când 

aceste valori variază pe teritoriul republicii între 140 și 288 mm, fiind cea mai mare la SM 

Cahul. Cele mai mici cantități maxime lunare de precipitații sunt înresgitrate în lunile aprilie și 

octombrie.  

Variabilitatea spațio-temporală a cantităţilor maxime absolute lunare de precipitaţii pe 

teritoriul republicii din semestrul cald pentru perioada de studiu se caracterizează prin repartiție 

relativ asemănătoare cu repartiția cantităților maxime lunare. Astfel, valorile maxime absolute 

lunare de precipitaţii în semestrul cald al anului au variat între 353 mm la SM Soroca (august, 

2004) și 177 mm la SM Ciadîr-Lunga (mai, 1991), ceea ce ne confirmă legitatea că cele mai mari 

cantități lunare de precipitații atmosferice se înregistrează în nordul republicii, iar cele mai mici 

cantități în sudul și centrul țării (fig. 3.4 și 3.5).  
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Fig. 3.5. Repartiția teritorială a cantităţilor maxime 

absolute lunare (semestrul cald), (1985-2015) 

   Fig. 3.6. Repartiția teritorială a cantităţilor maxime 

   absolute din semestrul cald, (1985-2015) 
 

Totuși, SM Comrat, SM Cahul și SM Bravicea, care sunt situate în sudul și centrul 

republicii, fac excepție și se evidențiază prin cantități maxime absolute lunare relativ mari (288 

mm, 253 mm și respectiv 300 mm). În același timp, chiar și în centrul republicii se evidențiază 

spații cu cantități maxime absolute lunare relativ mici de precipitații (201 mm la SM Bălțata și 

215 mm la SM Chișinău).  

Cantităţile maxime absolute de precipitaţii ale semestrul cald în teritoriul republicii pentru 

perioada de studiu (tab. 3.2, fig. 3.6) se caracterizează prin valori maxime absolute ce constituie 

703 mm la SM Briceni (a. 2010), 614 mm la SM Fălești (a. 1991), 648 mm la SM Bravicea (a. 

1985), 677 mm la SM Leova (a. 1990) și 659 mm la SM Cahul (a. 1997), ceea ce constituie 

valorile cele mai mari  

Valorile absolute de precipitații ale semestrului cald la unele stații din sudul republicii sunt 

cele mai mici și constituie 481 mm la SM Ștefan-Vodă (a. 1997), 517 mm la SM Comrat (a. 

1997), 537 mm la SM Ciadîr-Lunga (a. 1997). La unele stații meteorologe din centrul republicii 

aceste valori, de asemenea, sunt relativ mai mici și constituie: 562 mm la SM Bălți și SM 

Cornești (a. 1991), 547 mm la SM Bălțata (a. 1989).  
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Distribuția cantităților maxime absolute anuale de precipitații pe teritoriul republicii pentru 

perioada de studiu este practic identică cu cea a valorilor medii multianuale (fig. 3.7), 

înregistrând teritorial cele mai mari cantităţi în nordul țării la SM Briceni (960 mm, a. 2010) și la 

SM Soroca (850 mm, a. 1996).  

 
Fig. 3.7. Distribuția teritorială a cantităților maxime absolute anuale de precipitații, (1985-2015) 

 

De asemenea, o cantitate maximă absolută anuală înaltă a fost înregistrată și la SM 

Cornești (922 mm, a. 1996), fiind determinată de influența reliefului. Cele mai mici valori 

maxime absolute au fost înregistrate în sudul țării la SM Comrat (679 mm, a. 2012) și Ciadîr-

Lunga (691 mm, a. 1997) și SM Ștefan-Vodă (680 mm, a. 2004), excepție făcând SM Bălțata din 
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centrul țării, unde a fost înregistrată cantitatea maximă absolută anuală de doar 650 mm în a. 

2001.  

Analiza datelor menționate mai sus ne-au dat posibilitate de a stabili pentru teritoriul 

Republicii Moldova anii cu grad diferit de umezire. Astfel, cel mai umed a fost anul 2010, când 

pe teritoriul țării au căzut în medie 702 mm, iar anul cu cel mai mare deficit de precipitații a fost 

1994, când au căzut în medie, doar 381 mm. Cantitatea cea mai mică de precipitații în anul 

respectiv a fost de doar 282 mm la SM Bălțata, sau 57% din normă.  

O altă caracteristică importantă a regimului precipitațiilor atmosferice este legată de 

variabilitatea spațio-temporală a cantităţilor maxime absolute lunare de precipitaţii din semestrul 

cald, căzute în 24 de ore, care au fost stabilite în studiul nostru, reieșind din analiza datelor 

factologice pentru perioada 1985-2015 (tab. 3.3, fig. 3.8). 

Tabelul 3.3  

Cantităţile maxime lunare de precipitaţii (mm) din semestrul cald, căzute în 24 de ore  

Stația  
Lunile (semestrul cald)  Max. 

diurn 
absolut  

Anul și luna 
înregistrării max. 

diurn absolut  IV V VI VII VIII IX X 

Briceni 38 67 83 95 101 57 51 101 August, 2005  
Soroca  46 45 61 79 165 68 41 165 August, 2004 
Făleşti 39 40 134 69 74 96 63 134 Iunie, 1985 
Bălţi 28 41 91 82 76 50 38 91 Iunie, 1985 
Corneşti 45 55 86 77 58 65 92 86 Iunie, 1985 
Bravicea 36 55 129 61 93 59 85 129 Iunie, 1985 
Chişinău 29 41 92 88 88 62 99 99 Octombrie, 1998 
Bălţata 24 54 141 57 67 63 69 141 Iulie, 2001 
Leova 38 40 55 66 166 153 74 166 August, 2004 
Comrat 52 38 82 74 53 79 44 82 Iulie, 2007,  
Ciadîr-Lunga 32 42 71 71 63 62 46 71 Iunie, 2007 
Cahul 28 59 80 86 64 129 65 129 Septembrie, 2013 
Ştefan-Vodă 48 50 61 126 82 73 53 126 Iulie, 2013 

 

Analiza datelor de la 13 stații, menționate în tab. 3.3, demonstrează că în semestrul cald al 

anului valorile cantităților maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de 

studiu au variat spațio-temporal pe teritoriul Republicii Moldova în limite foarte mari atât în 

cadrul fiecărei luni, cât și de la o lună la alta. Astfel, în luna aprilie valorile cantităților maxime 

lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada de studiu au variat între 24 mm la SM 

Bălțata și 52 mm la SM Comrat [86]. 
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Fig. 3.8. Valorile maxime absolute de precipitaţii (mm) din semestrul cald, căzute în 24 de ore 

și valoarea medie a precipitațiilor lunii în care au căzut (1985-2015) 

În luna mai aceste valori au variat între 67 mm la SM Briceni și 38 mm la SM Comrat. În 

luna iunie valorile cantităților maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru perioada 

de studiu au variat între 141 mm la SM Bălțata și 55 mm la SM Leova. În luna iulie aceste valori 

au variat între 126 mm la SM Ștefan -Vodă și 57 mm la SM Bălțata. 

În luna august valorile menționate au variat între 166 mm la SM Leova și 53 mm la SM 

Comrat. În luna septembrie valorile cantităților maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore 

pentru perioada de studiu au variat între 153 mm la SM Leova și 50 mm la SM Bălți. În luna 

octombrie valorile menționate au variat între 99 mm la SM Chișinău și 41 mm la SM Soroca. 

Lunile cu cele mai mici valori maxime lunare de precipitaţii căzute în 24 ore sunt aprilie și mai 

și corespunde lunilor cu numărul relativ mai mic al frecvenței ploilor torențiale.  

Analiza datelor menționate în tab. 3.3, demonstrează că în semestrul cald al anului cele mai 

mari valori ale cantităților maxime absolute lunare de precipitaţii căzute în 24 de ore pentru 

perioada de studiu au variat pe teritoriul Republicii Moldova între 166 și 71 mm. Astfel, cele mai 

mari valori s-au înregistrat la SM Leova (166 mm), SM Soroca (165 mm), SM Bălțata (141 mm), 

SM Fălești (134 mm), SM Bravicea (129 mm), toate cazurile fiind concentrate în lunile de vară, 

fiind repartizate omogen pe teritoriul țării și corespund lunilor cu frecvența cea mai mare a 

ploilor torențiale. Totodată, cele mai mici valori ale cantităților maxime absolute lunare de 

precipitaţii căzute în 24 de ore s-au înregistrat la SM Ciadîr-Lunga (71 mm), SM Comrat (82 

mm), SM Cornești (86 mm) și SM Bălți (91 mm), toate cazurile fiind concentrate tot în lunile de 

vară, repartizate omogen pe teritoriul țării.  

48  



Pentru o mai bună înțelegere a regimului precipitațiilor și a variabilității lor spațio-

temporale cu ajutorul programului de analiză statistică Statgraphics am calculat principalii indici 

statistici (media, maxim, minim, ecartul de variație etc.), tab. 3.4.  

Tabelul 3.4 

Principalii indici statistici ai precipitațiilor maxime anuale, 1985-2015  

Indici statistici 
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Media 618,2 537,5 491,0 560,0 614,8 570,5 542,6 489,2 526,5 490,7 466,2 500,9 543,2 
Deviația standard 139,8 131,2 115,4 113,6 134,8 120,7 104,5 95,4 113,1 103,5 88,6 115,8 91,5 
Coeficientul de 
variație 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Valoarea minimă 380,0 301,0 292,0 381,0 358,0 356,0 361,0 282,0 329,0 309,0 296,0 307,0 342,0 
Valoarea maximă 960,0 850,0 741,0 777,0 922,0 757,0 734,0 650,0 773,0 679,0 691,0 716,0 680,0 
Ecartul de variație 580,0 549,0 449,0 396,0 564,0 401,0 373,0 368,0 444,0 370,0 395,0 409,0 338,0 
Gradul de 
asimetrie 1,2 0,6 -0,1 0,4 -0,4 -0,3 0,3 -0,8 0,6 -0,1 1,3 0,2 -1,0 

Gradul de 
aplatizare 0,0 -0,4 -0,8 -1,1 -0,3 -1,1 -1,3 -0,8 -0,4 -0,9 0,5 -1,3 -0,6 

 

Valorile medii ale cantităților maxime anuale variază pe teritoriul republicii între 466,2 și 

618,2 mm. Valoarea minimă se înregistrează la stația meteorologică Ceadîr-Lunga, iar cea 

maximă la SM Briceni.  

Distribuția cantităților maxime, este aproape identică cu cea a valorilor medii, valoarea 

maximă se înregistrează, de asemenea, la SM Briceni (960 mm), iar cea minimă se înregistrează 

la SM Bălțata (650 mm) și nu la SM Ciadîr-Lunga.   

Valorile minime ale cantităților maxime de precipitații anuale variază între 381 mm la SM 

Fălești și 282 mm la Bălțata.  

Pentru semestrul cald al anului principalii indici statistici a precipitațiilor maxime din 

semestrul cald a anului pentru perioada 1985-2015 sunt reflectate în tab. 3.5. 

Valoare medie a cantităților maxime de precipitații din semestrul cald a anului variază pe 

teritoriul republicii între 450,9 mm la SM Briceni și SM Ciadîr-Lunga și 128,1 mm la SM 

Bravicea.  

Valoarea maximă a precipitațiilor maxime din semestrul cald a anului variază pe teritoriul 

republicii între 703 mm la SM Briceni și Ciadîr-Lunga și 300 mm la SM Bravicea 

Valoarea minimă a precipitațiilor maxime din semestrul cald a anului variază între 274 mm 

la SM Briceni și Ciadîr-Lunga și 60 mm la SM Bravicea.  
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Tabelul 3.5 

Principalii indici statistici ale precipitațiilor maxime din semestrul cald a anului  

Indici statistici 
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Media 450,9 381,5 361,5 406,2 430,9 128,1 363,1 349,9 362,9 329,4 450,9 381,5 361,5 

Deviația standard 118,6 121,2 104,5 102,0 113,0 53,0 95,3 95,4 101,8 87,5 118,6 121,2 104,5 

Coeficientul de 
variație 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Valoarea minimă 274,0 186,0 154,0 240,0 230,0 60,0 218,0 202,0 231,0 185,0 274,0 186,0 154,0 

Valoarea maximă 703,0 582,0 562,0 614,0 648,0 300,0 555,0 547,0 677,0 517,0 703,0 582,0 562,0 

Ecartul de variație 429,0 396,0 408,0 374,0 418,0 240,0 337,0 345,0 446,0 332,0 429,0 396,0 408,0 

Gradul de asimetrie 0,9 0,3 0,0 0,9 0,3 2,8 0,2 0,4 2,4 1,4 0,9 0,3 0,0 

Gradul de aplatizare -0,6 -1,4 -1,1 -0,9 -0,8 2,7 -0,9 -0,8 1,8 0,1 -0,6 -1,4 -1,1 

 

Indicii statistici care caracterizează valorile maxime diurne a precipitațiilor din perioada 

1985-2015 pe teritoriul republicii sunt reflectați în tab. 3.6. 

Valoare medie a precipitațiilor maxime diurne variază pe teritoriul republicii între 52,1 mm 

la SM Briceni și 40 mm la SM Comrat.  

Tabelul 3.6 

Principalii indici statistici ale precipitațiilor maxime diurne, 1985-2015 

Indici statistici 
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Media 52,1 47,5 44,4 51,3 48,1 49,9 48 49,2 50,7 40 43,6 49,4 48,4 
Deviația standard 17,9 26,9 18,7 22,8 17,8 22,4 20,9 26,1 32,9 16,9 13,1 22,3 20,5 
Coeficientul de 
variație 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 

Valoarea minimă 28 17 17 24 20 16 22 23 13 17 21 21 26 
Valoarea maximă 101 165 91 134 92 129 99 141 166 82 71 129 126 
Ecartul de variație 73 148 74 110 72 113 77 118 153 65 50 108 100 
Gradul de asimetrie 2,5 6,6 2,1 4,1 1,6 3,8 2,2 4,8 5,7 2,5 1,1 3,5 4,7 
Gradul de aplatizare 1,4 13,5 0,1 5,4 0,3 4,8 0,2 5,7 7,7 0,7 -0,4 4,8 6,6 

 

Valoarea maximă a precipitațiilor maxime diurne variază pe teritoriul republicii între 166 

mm la SM Leova și 71 mm la SM Ciadîr-Lunga.  

Valoarea minimă a precipitațiilor maxime diurne variază între 28 mm la SM Briceni și 13 

mm la SM Leova.  

50  



3.1.2. Parametrii principali a ploilor torențiale în semestrul cald al anului  

În semestrul cald al anului predomină ploile de scurtă durată, dar cu cantitate de apă relativ 

mare. Astfel de ploi se numesc ploi torențiale (generate de nori de convecție termică și 

dinamică). În general, ploile torențiale au o extindere limitată în spațiu, prezentând mari 

discontinuități în repartiția lor teritorială. Intensitatea acestora este cu atât mai mare, cu cât 

durata lor este mai scurtă, astfel, că între aceștea din urmă doi parametri există, adesea, un raport 

invers proportional.  

Parametrii principalii care caracterizează ploile torențiale sunt intensitatea, durata, 

cantitatea şi frecvenţa lor. 

Intensitatea ploilor torenţiale reprezintă principalul parametru al acestora determinând 

volumul scurgerii viiturilor pluviale. Se exprimă prin intensitatea medie (i) a ploiilor torențiale și 

intensitatea maxima (I). Intensitatea medie a unei ploi torenţiale este raportul dintre cantitatea de 

precipitaţii căzute (P, mm) şi durata ploii (T, min), conform formulei:   

 

(3.1.2.1) 

Intensitatea maxima a unei ploi torențiale (I) este raportul dintre cantitatea maximă de 

precipitaţii căzute (P, mm) într-un interval de 10 minute (T, min) conform formulei: 

 

(3.1.2.2). 

Studierea particularităților ploilor torențiale are la bază datele înregistrate pe pluviogramă. 

Șirurile statistice multianuale ale acestor caracteristici permit calcularea diferiților parametri care 

interesează diferite domenii de activitate a omului.  

Distribuţia spaţială şi temporală a precipitaţiilor permite identificarea contextului în care 

acestea se produc, al limitelor între care acestea sunt cuprinse, contribuind la realizarea unei 

imagini de ansamblu asupra elementelor care caracterizează fenomenul analizat (intensitate, 

durată, cantitate etc.).  

În cercetările noastre privind riscul prejudiciilor semnificative determinate de ploile 

torențiale, am utilizat datele de precipitații a acestor ploi (rezultate din prelucrarea 

pluviogramelor) de la 7 stații meteorologice SM Briceni, SM Soroca, SM Cornești, SM 

Bravicea, SM Cahul, SM Comrat și SM Ștefan-Vodă, în semestrul cald al anului pentru perioada 

1997-2015, cu cantitatea de 10 mm și mai mult căzută într-un timp restrâns de la câteva minute 

până la câteva ore, însă nu mai mult de 24 ore. Ca rezultat, au fost identificate 331 de ploi 

torenţiale, datele parametrilor principali a cărora au fost prelucrate și analizate statistic (tab. 3.7). 
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În rezultatul analizei datelor reflectate în tab. 3.7 s-a constatat că numărul total al ploilor 

torențiale pentru perioada de studiu se repartizează azonal și neuniform pe teritoriul țării, variind 

între 23 ploi la SM Soroca și 58 ploi la SM Cornești. De asemenea, frecvență sporită a acestor 

ploi a fost înregistrată la SM Comrat (57), SM Cahul (52) și SM Ștefan-Vodă (51) [98].  

Tabelul 3.7 

Frecvența ploilor torențiale la stații (1997-2015 

Stația 
Lunile semestrului cald al anului 

IV V VI VII VIII IX X Total 
Briceni 0 4 12 14 11 0 0 41 
Soroca 0 3 4 9 5 2 0 23 
Cornești 1 8 17 22 7 3 0 58 
Bravicea 0 9 13 21 5 1 0 49 
Cahul 0 5 12 16 14 5 0 52 
Comrat 1 8 16 15 14 3 0 57 
Ștefan-Vodă 2 3 13 25 5 3 0 51 
Total pe luni 4 40 87 122 61 17 0 331 

% 1,21 12,08 26,28 36,86 18,43 5,14 0,00 100,00 
 

Cât privește frecvența lunară totală a acestor ploi putem evidenția lunile de vară cu cea mai 

mare frecvență în luna iulie (122 ploi /36,9%), iar în lunile iunie și august, respectiv 87 (26,3%) 

și 61 (18,4 %) de ploi. În lunile extreme ale semestrului cald frecvența acestor ploi scade brusc 

de la 40 (12,1%) ploi în luna mai și 17 (5,1%) ploi în luna septembrie, pînă la 4 ploi în luna 

aprilie, și 0 ploi în luna octombrie.  

Analiza teritorială a numărului de ploi torențiale din semestrul cald al anului pentru 

perioada de studiu denotă o repartiție relativ neomogenă a frecvenței lor, cu cea mai mare 

frecvență a acestora în lunile de vară. Frecvența maximă a acestor ploi se evidențiază în luna 

iulie, când numărul lor pentru SM Ștefan-Vodă, SM Cornești și SM Bravicea a constituit, 

respectiv 25, 22 și 21 ploi, față de 9-16 ploi la celelalte stații în această lună. Totodată, SM 

Soroca pe acest fondal se caracterizează prin cea mai scăzută frecvență lunară pe parcursul 

întregului semestru cald și variază între 0 și 9 ploi.  

În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torențiale din perioada 

de studiu și calculelor efectuate, s-au stabilit valorile medii a principalilor parametri a ploilor 

torențiale la fiecare din cele 7 stații meteorologice analizate (tab. 3.8).  

Astfel, cantitatea medie de precipitații a ploilor torențiale a variat între 21,9 mm la SM 

Ștefan-Vodă și 33,5 mm la SM Soroca. De asemenea, s-a stabilit durata medie (min) a ploilor 

respective, care variază între 110 min la SM Cornești și 196 min SM Soroca. 
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Tabelul 3.8  

Valorile medii a principalilor parametri a ploilor torențiale (1997 -2015) 

Stația Cantitatea 
medie, mm 

Durata 
medie, min 

Intensitatea medie 
(i), mm/min 

Intensitatea maximă 
(I), mm/min 

Briceni 24,5 145 0,18 0,84 
Soroca 33,5 196,2 0,20 0,83 
Cornești 21,7 109,9 0,28 0,80 
Bravicea 24,52 143,04 0,21 0,84 
Cahul 23,92 146,38 0,20 0,88 
Comrat 22,79 113,74 0,24 0,92 
Ștefan-Vodă 21,91 113,65 0,24 0,86 
În baza cantității medii de precipitații și duratei medii a ploilor torențiale pentru fiecare 

stație meteorologică (conform datelor pluviogramelor), cu utilizarea formulelor menționate mai 

sus, a fost posibilă calcularea intensității medii (i) și intensității maxime (I) a ploilor menționate 

la cele 7 stații meteorologice, amplasate relativ omogen pe teritoriul Republicii Moldova. Ca 

rezultat, valorile intensității medii a ploilor torențiale la stațiile analizate a variat între 0,18 

mm/min la SM Briceni și 0,28 mm/min la SM Cornești (fig. 3.9).  

De asemenea, a fost stabilită intensitatea maximă (I) a ploilor torențiale analizate, valorile 

cărora variază de la 0,80 mm/min la SM Cornești și până la 0,92 mm/min la SM Comrat (fig. 

3.10).  

  
Fig. 3.9. Expunerea teritoriului Republicii Moldova 

față de riscul intensității medii (i) a ploilor 

torențiale (scăzută, medie și sporită) 

Fig. 3.10. Expunerea teritoriului Republicii 

Moldova față de riscul intensității maxime (I) a 

ploilor torențiale (scăzută, medie și sporită) 

53  



Harta expunerii teritoriilor republicii la riscul intensității medii (i) a ploilor torențiale din 

semestrul cald al anului (fig. 3.9) reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii față de 

riscul menționat:  

- teritorii cu grad scăzut de expunere la risc (i <0,20 mm/min);  

- teritorii cu grad mediu de expunere la risc (i = 0,20 – 0,24 mm/min);  

- teritorii cu grad sporit de expunere la risc (i > 0,24).  

Din analiza acestei hărți rezultă că teritoriile cu grad scăzut de expunere la riscul 

intensității medii a ploilor torențiale din semestrul cald al anului (i <0,20 mm/min), cuprind 

raioanele extreme de nord (Briceni și Ocnița), de est (Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, 

Criuleni) și de sud-vest ale țării (Cahul).  

Teritoriile cu grad mediu de expunere la riscul ploilor torențiale din semestrul cald al 

anului (i = 0,20 – 0,24 mm/min) cuprind partea meridionară centrală a țării cu raioanele Edineț, 

Drochia, Sângerei, Telenești, Călărași, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Cimișlia, UTA 

Găgăuzia, Taraclia. 

Teritoriile cu grad sporit de expunere la riscul ploilor torențiale din semestrul cald al 

anului (i > 0,24) cuprind raioanele vestice și sud-estice ale țării – Rîșcani, Glodeni, Fălești, 

Ungheni, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, Ștefan-Vodă.  

Diferențierea teritorială a gradului de expunere la riscul intensității medii a ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului este determinată de influența diferită a ciclonilor 

mediteranieni de tip retrograd, intensificați sau diminuați de așa factori ca altitudinea și 

fragmentarea reliefului, influența Mării Negre, tipul de vegeteție și respectiv convecția termică.  

Harta expunerii teritoriilor republicii la riscul intensității maxime (I) a ploilor torențiale din 

semestrul cald al anului (fig. 3.10) reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii față de 

riscul menționat:  

- teritorii cu grad scăzut de expunere la risc (I <0,84 mm/min);  

- teritorii cu grad mediu de expunere la risc (I = 0,84 – 0,88 mm/min);  

- teritorii cu grad sporit de expunere la risc (I >0,88 mm/min).  

Din analiza acestei hărți rezultă că teritoriile cu grad scăzut de expunere la riscul 

intensității maxime a ploilor torențiale din semestrul cald al anului (I <0,84 mm/min) cuprind 

raioanele din partea central-vestică a republicii - Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Soroca, 

Florești, Șoldănești, Glodeni, Fălești, Sîngerei, Ungheni, Telenești, Rezina, Călărași și Nisporeni 

[98]. 
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Teritoriile cu grad mediu de expunere la riscul intensității maxime a ploilor torențiale din 

semestrul cald al anului (I = 0,84 – 0,88 mm/min) cuprind raioanele din partea centrală, estică și 

sud-estică (Orhei, Hîncești, Strășeni, Dubăsari, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan-

Vodă), precum și extremitatea sud-vestică a țării (Cahul).  

Teritoriile cu grad sporit de expunere la riscul intensității maxime a ploilor torențiale din 

semestrul cald al anului (I >0,88) cuprind raioanele situate în partea central-sudică a republicii – 

Leova, Căușeni, Cantemir, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia.  

În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torențiale din perioada 

de studiu și calculelor efectuate, s-a stabilit cantitatea maximă a unei ploi torențiale, durata, 

intensitatea medie și intensitatea maximă a ploii pentru fiecare din cele 7 stații de reper (tab. 3.9).  

Tabelul 3.9 

Parametrii ploilor torențiale cu cantitatea maximă de precipitații (de pe pluviograf)  

pentru stațile meteorologice de reper 

Stația 
Cantitatea 

maximă a unei 
ploi, mm  

Durata ploii, 
min 

Intensitatea 
medie (mm/min) 

Intensitatea 
maximă (mm/min) 

Briceni  99,50 260,00 0,38 4,30 
Soroca  160,10 370,00 0,43 2,96 
Cornești  48,40 376,00 0,13 1,20 
Bravicea  92,30 660,00 0,14 0,94 
Cahul  75,70 418,00 0,18 1,38 
Comrat  82,90 230,00 0,36 3,13 
Ștefan-Vodă 81,40 230,00 0,35 2,02 

 

În conformitate cu datele din tab. 3.9 se constată că cantitatea maximă a unei ploi torențiale 

la stațiile analizate a variat de la 48,4 mm la SM Cornești până la 160,1 mm la SM Soroca, iar 

durata ploilor menționate a constituit respectiv 376 și 370 min. Ca rezultat, valorile intensității 

medii a acestor două ploi torențiale cu cantități extreme de precipitații diferă foarte mult și 

constituie respectiv 0,13 și 0,43 mm/min. Totodată, valorile intensității maxime a acestor două 

ploi torențiale cu cantități extreme de precipitații, de asemenea, diferă foarte mult și constituie 

respectiv 1,20 și 2,96 mm/min, în timp ce durata acestor ploi pentru ambele cazuri este practiv 

identică. În același timp putem constata că intensitatea medie (i) și intensittaea maximă (I) a unei 

ploi torențiale nu depinde numai de cantitatea maximă de precipitații, dar mai depinde și de 

durata acestei ploi, caz clasic înregistrat la SM Briceni, unde intensitatea maximă înregistrează o 

valoare absolută în teritoriu (4,3 mm/min).  

Analiza datelor pluviogramelor menționate a permis stabilirea valorile extreme ale ploilor 

torențiale la cele 7 stații meteorologice de reper (tab. 3.10).  
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În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torențiale din perioada 

de studiu și calculelor efectuate, s-au stabilit valorile extreme a parametrilor ploilor torențiale la 

fiecare din cele 7 stații meteorologice analizate (tab. 3.10).  

Tabelul 3.10 

Valorilor extreme ale parametrilor ploilor torențiale la cele 7 stații de reper  

Stația 
Durata minima 

a unei ploi 
torențiale, min 

Intensitatea medie 
maximală a unei ploi 
torențiale (mm/min) 

Intensitatea maximă 
absolută a unei ploi 
torențiale (mm/min) 

Briceni  50 0,49 4,30 
Soroca  20 0,53 2,96 
Cornești  12 1,39 2,46 
Bravicea  21 0,74 1,81 
Cahul  20 0,66 2,99 
Comrat  20 0,73 3,13 
Ștefan-Vodă 27 0,88 2,02 
 

Din datele tabelului menționat reiese că durata minimă a unei ploii torențiale selectate 

pentru fiecare stație meteorologică variază între 12 min la SM Cornești și 50 min la SM Briceni. 

Astfel, reiese că la majoritatea stațiilor meteorologice durata minimă a unei ploi torențiale 

variază în jurul valorii de 20 min, cu excepția SM Briceni, fapt ce se lămurește prin specificul 

amplasării acestei stații și particularitățile climei din zona respectivă. Totodată, valoarea scăzută 

a duratei minime a unei ploi torențiale la SM Cornești poate fi argumentată prin înălțimea 

absolută de amplasare a stației, ceea ce contribuie la intensificarea convecției termice.  

Intensitatea medie maximală a unei ploi torențiale (conform tab. 3.10) pe teritoriul țării a 

variat între 0,49 mm/min la SM Briceni și 1,39 mm/min la SM Cornești, însă la majoritatea 

stațiilor meteorologice această variație a valorilor este cuprinsă în limite mai mici, oscilând între 

0,49 și 0,88 mm/min. Astfel, doar la SM Cornești valoarea respectivă se delimitează cel mai 

mult, fapt condiționat de specificul convecției termice din acestă zonă.  

Intensitatea maximă absolută a unei ploi torențiale la stațiile menționate (tab. 3.10.) a variat 

între 1,81 mm/min la SM Bravicea și 4,3 mm/min la SM Briceni, cu evidențierea celor mai mari 

valori la stațiile meteorologice din nordul și sudul republicii. Valorile maxime a acestui 

parametru din nordul republicii se explică prin cantitățile mari de precipitații în rezultatul unei 

ploi, iar în sudul țării se explică prin convecția termică puternică și durata relativ mică a unei 

ploi.  

În rezultatul studiului efectuat privind stabilirea cantității, duratei, intensității medii și 

maxime precum şi a frecvenţei ploilor torențiale pe teritoriul republicii, s-au stabilit mai multe 

legităţi ce caracterizează specificul și potențialul de risc a lor pentru natură, societate și 
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economie. Astfel, cu cât intensitatea ploii este mai mare, cu atât mai mică este durata ei. În 

conformitate cu cercetările efectuate asupra câmpurilor spațio-temporale a intensității 

precipitațiilor pe materialele unor ploi aparte s-a stabilit că intensitatea maximală a ploii nu 

determină cantitatea de precipitații, deoarece ea are durată neînsemnată. Cantitatea de precipitații 

căzută în timpul unei ploi torențiale este determinată de valori moderate ale intensității și de 

durata totală a căderii precipitațiilor.  

Pe teritoriul Republicii Moldova destul de frecvent cad cantități mari de precipitații în 

perioade scurte de timp, aducând prejudicii serioase economiei naționale. Prejudiciul creat de 

cantitatea mare de precipitații intensive, nu întotdeauna este adecvat cantității de precipitații. 

Acesta depinde de mai mulți factori: de gradul de umezire a solului la momentul căderii 

precipitațiilor, de proprietățile fizice ale solului, de nivelul apelor freactice, învelișul vegetal, de 

orografie etc. O importanță foarte mare, uneori hotărâtoare o au fenomenele, care însoțesc ploile 

torențiale: grindina și vântul puternic în rafale.  

Din precipitațiile analizate deosebit de periculoase sunt ploile torențiale cu pragurile (≥ 30, 

≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm căzute în timp de 24 de ore și mai puțin, care aduc pagube 

semnificative populaţiei şi economiei naţionale. Ploile menţionate pot provoca şi declanşa 

inundaţii vaste, exces de apă în sol, alunecări de teren şi procese erozionale ca urmare a căderii 

unor cantităţi mari de apă într-un interval scurt de timp. În decursul celor 31 de ani investigați 

(1985-2015), pe teritoriul republicii în semestrul cald al anului, la staţiile meteorologice analizate 

au fost înregistrate 442 cazuri cu precipitaţii ≥ 30 mm, 146 cazuri cu precipitaţii ≥ 50 mm,           

7 cazuri cu precipitaţii ≥ 100 mm şi 3 cazuri cu precipitaţii peste 150 mm (tab. 3.11 și fig. 3.11, 

3.12, 3.13). 

Tabelul 3.11 

Frecvența ploilor torențiale cu cantităţi maxime diurne ce au depăşit  

pragurile de 30, 50, 100 şi 150 mm în semestrul cald al anului (1985-2015) 

Pragurile  
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≥ 30 mm 39 34 29 40 43 35 31 29 37 23 37 26 39 442 
≥ 50 mm 16 9 11 13 15 13 10 10 9 6 10 14 10 146 
≥ 100 mm 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 7 
≥ 150 mm 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

 

În rezultatul analizei datelor din tab. 3.11 putem constata că la toate staţiile meteorologice 

luate în studiu au fost înregistrate ploi torențiale de diferită frecvență cu cantităţi ≥ 30 mm și     ≥ 
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50 mm căzute în timp de 24 de ore și mai puțin [87]. Astfel, se poate concluziona că tot teritoriul 

Republicii Moldova este expus riscului de inundaţie declanşat de ploile torențiale cu pragurile 

menționate mai sus. Totodată, a fost stabilit faptul că ploile torențiale cu cantitatea de precipitații 

≥ 100 şi ≥ 150 mm căzute în timp de 24 ore și mai puțin pot afecta teritoriul republicii doar la 

nivel local. 

 
Fig. 3.11. Frecvența ploilor torențiale cu cantităţi maxime diurne ce au depăşit  

pragurile de 30, 50, 100 şi 150 mm în semestrul cald al anului (1985-2015) 

 

  
Fig. 3.12. Frecvența cazurilor cu cantități 
maxime diurne de precipitații ≥ 30 mm în 
semestrul cald al anului 

Fig. 3.13. Frecvența cazurilor cu cantităț 
maxime diurne de precipitații ≥ 50 mm în 
semestrul cald al anului 
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Numărul de cazuri cu cantităţi de precipitaţii ≥ 30 mm în semestrul cald al anului pentru 

perioada analizată (1985-2015) a variat pe teritoriul republicii între 43 cazuri la staţia Corneşti şi 

23 cazuri la staţia Comrat; cu cantităţi de precipitaţii ≥ 50 mm - între 16 cazuri la staţia Briceni şi 

6 cazuri la staţia Comrat; cu cantităţi de precipitaţii ≥ 100 mm şi ≥ 150 mm - numărul de cazuri a 

fost destul de mic şi au constituit pe teritoriul republicii, respectiv 7 şi 3 cazuri. 

 
Fig. 3.14. Harta complexă a frecvenței cazurilor cu cantități maxime diurne  

de precipitații ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm în semestrul cald al anului 

Cantităţi de precipitaţii ≥ 100 mm au fost înregistrate în perioada analizată (1985-2015) la 

staţiile: Briceni (un caz cu cantitatea de 101 mm în luna august, 2005); Făleşti (un caz cu 

cantitatea de 134 mm în luna iunie, 1985); Bravicea (un caz cu cantitatea de 129 mm în luna luna 
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iunie, 1985); Leova (două cazuri cu cantităţile 141 mm în luna iunie, 2001 şi 115 mm în luna 

iunie, 2013); Cahul (un caz cu cantitatea de 129 mm în luna septembrie, 2013); Ştefan-Vodă (un 

caz cu cantitatea de 126 mm în luna iulie, 2013).  

Cazuri cu cantităţi de precipitaţii ≥ 150 mm au fost înregistrate în perioada analizată (1985-

2015) la staţiile: Soroca (un caz cu cantitatea de 165 mm în luna august, 2004); Leova (două 

cazuri cu cantităţile respective de 153 mm în luna septembrie, 2001 şi 166 mm în luna august, 

2004). În baza datelor din tab. 3.11 a fost elaborată harta complexă a repartiției frecvenței ploilor 

torențiale cu pragurile (≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, care reflectă arealele cu grad diferit de 

expunere față de riscul menționat (fig. 3.14). 

3.1.3. Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în 

semestrul cald al anului  

Analiza estimării prejudiciilor economice determinate de impactul ploilor torențiale din 

semestrul cald al anului a fost efectuată în profil administrativ-teritorial doar pentru perioada 1997-

2015, fapt legat de prezența acestor date în arhiva IGSU, începând cu anul 1997.  

Serviciul menționat dispune de o metodologie proprie pentru calculul costurilor monetare 

directe cauzate de fiecare tip de risc natural în parte, inclusiv pentru ploile torențale. Evaluarea 

prejudiciilor materiale determinate de impactul riscurilor naturale pe teritoriul Republicii 

Moldova este efectuată de IGSU, bazându-se pe datele colectate de autorităţile publice locale și 

subdiviziunile raionale ale Serviciului menționat în moneda națională MDL.  

Prejudiciile cauzate de cele 730 de ploi torențiale în semestrul cald al anului pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru perioada 1997-2015 au constituit 4,62 miliarde lei, fapt determinat de 

cantități mari de apă, intensitate sporită și frecvență mare a acestor ploi. Cantitatea de apă, 

durata, intensitatea medie și maximă a ploilor torențiale din semestrul cald al anului au fost 

descrise mai sus. De rând cu acești parametri, prejudiciile ploilor torențiale sunt determinate nu 

în ultimul rând și de frecvența lor. 

Rezultatele evaluării frecvenței anuale a ploilor torențiale în semestrul cald al anului cu 

prejudicii semnificative, înregistrate în perioada 1997-2015, sunt reflectate în Anexa nr. 1, tab. 

3.12, Variația anuală a frecvenței ploilor torențiale în semestrul cald al anului pentru perioada 

1997-2015 în profil administrativ-teritorial și Anexa nr. 2, tab. 3.13, Variația spațio-temporală a 

prejudiciilor înregistrate în profil administrativ-teritorial, cauzate de ploile torentiale în semestrul 

cald al anului în perioada 1997-2015, precum și figurile nr. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18.  

Conform datelor analizate din fig 3.15, 3.16, putem constata următoarele: în această 

perioadă de timp pe teritoriul republicii au avut loc 730 cazuri de ploi torențiale cu prejudicii 

semnificative, care au fost calculate de către specialiştii IGSU.  
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Frecvența anuală a ploilor torențiale în semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative 

pentru perioada de studiu a variat de la 2 până la 122 cazuri. Astfel, numărul maximal de ploi 

torențiale a fost înregistrat în anul 2013 și a constituit 122 cazuri cu prejudiciul total de 491,11 

mil. lei, după care urmează: anul 2010 cu 72 cazuri și prejudiciul total de 180,8 mil. lei; anul 

2014 cu 70 cazuri și prejudiciul total de 134,76 mil. lei; anul 2012 cu 49 cazuri și prejudiciul 

total de 128,52 mil. lei; anii 1998, 2005 și 2008 cu câte 47 cazuri fiecare și prejudiciul total, 

respectiv de 121,33 mil. lei, 79,45 mil. lei și 138,69 mil. lei.  

 
Fig. 3.15. Frecvența anuală a ploilor torențiale în semestrul cald al anului cu prejudicii  

semnificative înregistrate (1997-2015) 

 
Fig. 3.16. Variația anuală a prejudiciilor cauzate de ploile torențiale  

în semestrul cald al anului (1997-2015) 

În anii: 2006 au fost înregistrate 23 cazuri cu prejudiciul total de 96,82 mil. lei; 2007 - 33 

cazuri cu prejudiciul total de 176,48 mil. lei; în 2009 - 35 cazuri cu prejudiciul total de 114,03 

mil. lei; 2011 – 36 cazuri cu prejudiciul total de 1969,36 mil. lei; 2015 - 27 cazuri cu prejudiciul 

total de 112,86 mil. lei. În anii: 1999 - 8 cazuri cu prejudiciul total de 1,21 mil. lei; 2000 - 9 

cazuri cu prejudiciul total de 91,07 mil. lei; 55,91 mil. lei. 
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Frecvenței ploilor torențiale din semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative 

înregistrate în perioada de studiu s-a manifestat în profil administrativ-teritorial, de asemenea, 

foarte neuniform și a afectat mai mult anumite raioane (Anexa 1, tab 3.12, Anexa 2, tab 3.13, fig. 

3.17, 3.18).  

 
Fig. 3.17. Variația frecvenței ploilor torențiale în semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative  

în profil administrativ-teritorial (1997-2015) 

Conform datelor analizate din tabelele și figurile menționate mai sus putem constata 

următoarele: cele mai mari prejudicii cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului în 

profil administrativ-teritorial (1997-2015) au fost înregistrate în UTA Găgăuzia și raionul 

Taraclia, unde valorile prejudiciilor înregistrate au constituit, respectiv 1043,24 mil. lei și 994,81 

mil. lei fiind cauzate, respectiv de 31 și 15 ploi torențiale.  

 
Fig. 3.18. Variația prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului  

în profil administrativ-teritorial (1997-2015 

Prejudicii cu valori medii cuprinse în limitele 186 - 100 mil. lei, cauzate de ploile torențiale 

în semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial (1997-2015), au fost înregistrate în 
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raioanele: Călărași, Nisporeni, Orhei, Hîncești, Ungheni, Rîșcani, Căușeni, Edineț, unde numărul 

ploilor torențiale a variat de la 21 până la 31 cazuri.  

În celelalte raioane prejudiciile cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului au 

fost relativ mici și cuprinse în limitele 100 – 1,52 mil. lei iar numărul ploilor menționate a variat 

între 2 și 41 cazuri.  

Rezultatele evaluării prejudiciilor materiale în profil administrativ-teritorial (raioane) 

cauzate de ploile torențiale din semestrul cald al anului și pentru fiecare lună în parte din 

perioada analizată, sunt reflectate în Anexa 3, tab. 3.14.  

Analizând datele din Anexa 3, tab. 3.14, privind variaţia spațio-temporală a valorii 

prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în lunile semestrului cald ale anului pentru perioada 

1997-2015, putem constata că valoarea prejudiciilor variază semnificativ de la o lună la alta, atât 

la nivel de republică, cât şi pentru fiecare raion în parte [89], fiind determinată de variaţia 

parametrilor menţionaţi (Anexa 3, tab. 3.14, fig. 3.19 - 3.24).  

Valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale în luna aprilie pe teritoriul 

republicii pentru perioada 1997-2015 (fig. 3.19) este foarte mică față de celelalte luni din 

semestrul cald, constituind 2,4 mil. lei și sunt concentrate predominant în mun. Bălți (1,6 mil. 

lei), raioanele Sîngerei și Șoldănești (câte 0,3 mil. lei), Florești și Telenești (câte 0,2 mil. lei).  

  
Fig. 3.19. Prejudiciile cauzate de ploile 

torențiale (1997-2015). Aprilie 

Fig. 3.20. Prejudiciile cauzate de ploile 

torențiale (1997-2015). Mai 

În luna mai valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale pe teritoriul 

republicii pentru perioada 1997-2015 (fig. 3.20) este cu mult mai mare față de luna aprilie, se 
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caracterizează prin contraste mari în profil administrativ-teritorial și constituie 530 mil. lei. Cea 

mai mare valoare a prejudiciilor se înregistrează în raionul Ungheni (77 mil. lei), urmate de 

raioanele Edineț, Rășcani, Fălești, Soroca, Călărași, Orhei și UTA Găgăuzia cu prejudicii ce 

variază în limitele de 28 – 35 mil. lei. În mun. Bălți și raioanele Ocnița, Șoldănești, Sîngerei, 

Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Hîncești, Ștefan-Vodă și Taraclia valoarea prejudiciilor 

înregistrate este relativ mai mică și variază între 10 și 19,3 mil. lei. În celelalte raioane ale 

republicii și în mun. Chișinău valoarea prejudiciilor nominalizate sunt cele mai mici și constituie 

valori sub 10 mil. lei. 

În luna iunie valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale pe teritoriul 

republicii (fig. 3.21) este cu mult mai mare față de luna mai și se caracterizează prin contraste 

semnificative în profil administrativ-teritorial, constituind 887,2 mil. lei. Cea mai mare valoare a 

prejudiciilor se înregistrează în raionul Căușeni (105,9 mil. lei), urmat de raioanele cu prejudicii 

mai mari de 50 mil. lei - Dondușeni (52,4 mil. lei), Rîșcani (80,5 mil. lei), mun. Chișinău (52,0 

mil. lei). Valori relativ mai scăzute ale prejudiciilor, cuprinse între 25 și 50 mil. lei, au fost 

înregistrate în raioanele Soroca, Drochia, Florești, Fălești, Telenești, Ungheni, Călărași, 

Nisporeni, Ștefan-Vodă. În celelalte raioane ale republicii valoarea prejudiciilor nominalizate 

sunt cele mai mici și constituie valori sub 10 mil. lei. 

  
Fig. 3.21. Prejudiciile cauzate de ploile torențiale 

(1997-2015). Iunie 

Fig. 3.22. Prejudiciile cauzate de ploile torențiale 

(1997-2015). Iulie 

Valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale pe teritoriul republicii în luna 

iulie (fig. 3.22) este cea mai mare din toate lunile semestrului cald și constituie 2972,1 mil. lei. 
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În profil administrativ-teritorial prejudiciile din această lună, de asemenea variază foarte mult. 

Valorile maximale ale prejudiciilor au fost înregistrate în UTA Găgăuzia (959,7 mil. lei) și 

raionul Taraclia (947,8 mil. lei), urmate de raioanele în care prejudiciul calculat a constituit 

valori de peste 100 mil. lei – Orhei (135,8 mil. lei), Călărași (117,8 mil. lei), Nisporeni (120,3 

mil. lei), Hîncești (127,2 mil. lei) și Cantemir (111,0 mil. lei). Prejudicii cu valori cuprinse între 

50 și 100 mil. lei au fost înregistrate în raioanele Edineț (58,8 mil. lei) și Cahul (57,2 mil. lei). 

Valori relativ mai scăzute ale prejudiciilor, cuprinse între 10 și 50 mil. lei, au fost înregistrate în 

raioanele Dondușeni, Soroca, Rîșcani, Florești, Fălești, Ungheni, Criuleni, Cimișlia, Căușeni, 

Ștefan-Vodă și mun. Bălți, iar valori ale prejudiciilor sub 10 mil. lei au fost stabilite în celelalte 

raioane ale republicii.  

În luna august valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale pe teritoriul 

republicii (fig. 3.23) scade radical față de luna iulie și constituie doar 110,6 mil. lei. În profil 

administrativ-teritorial prejudiciile din această lună, de asemenea variază foarte mult.  

  
Fig. 3.23. Prejudiciile cauzate de ploile torențiale 

(1997-2015). August 

Fig. 3.24. Prejudiciile cauzate de ploile torențiale 

(1997-2015). Septembrie 

Valori ale prejudiciilor ce depășesc 6 mil. lei, au fost înregistrate în raioanele Fălești (9,4 

mil. lei), Orhei (8,3 mil. lei) şi Ialoveni (6,2 mil. lei). Prejudicii cu valori cuprinse între 4 și 6 

mil. lei au fost înregistrate în raioanele Rîşcani, Sîngerei, Şoldăneşti, Teleneşti, Călăraşi, 

Criuleni, Nisporeni, Leova şi Taraclia. Valori ale prejudiciilor cuprinse între 2 şi 4 mil. lei au 

fost înregistrate în raioanele Edineţ, Ungheni, Străşeni, Hînceşti, Anenii Noi, Cimişlia, Cahul şi 

mun. Chişinău, iar prejudicii sub 2 mnl lei - în celelalte raioane ale republicii. 
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În luna septembrie valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale pe teritoriul 

republicii (fig. 3.24) sunt practic egale cu cele din luna august şi constituie 112,5 mil. lei. În 

profil administrativ-teritorial prejudiciile maximale de peste 30 mil. lei au fost înregistrate în 

raionul Cahul (50,1 mil. lei). Valori ale prejudiciilor cuprinse între 20 şi 30 mil. lei, au fost 

înregistrate în UTA Găgăuzia (28,3 mil. lei) şi raionul Taraclia (28,3 mil. lei). Prejudicii cuprinse 

între 1 şi 20 mil. lei au fost stabilite doar în raionul Orhei (1,7 mil. lei), iar prejudicii de până la 1 

mil. lei – în majoritatea raioanelor republicii, cu excepţia celor menţionate mai sus. 

În luna octombrie prejudiciile materiale cauzate de ploile torențiale pe teritoriul republicii  

sunt foarte mici şi constituie doar 0,4 mil. lei. Prejudicii relativ evidente au fost constatate în 

raioanele Ialoveni (0,2 mil. lei), Cimişlia (0,1 mil. lei) şi Basarabeasca (0,1 mil. lei).  

Analizând datele din tab. 3.14 Anexa 3, fig. 3.25 privind variaţia spațio-temporală a 

valorilor prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului pentru 

perioada 1997-2015 putem constata că aceste prejudicii sunt repartizate foarte neuniform pe 

teritoriul republicii şi constituie în total 4615,2 mil. lei.  

Harta expusă în fig. 3.25 reflectă gradul de expunere spațială a valorilor prejudiciilor 

materiale cauzate de ploile torențiale din semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial 

după cum urmează:  

- teritorii cu grad sporit de expunere la risc (cu prejudicii de peste 500 mil. lei);  

- teritorii cu grad mediu de expunere la risc (cu prejudicii între 100 și 500 mil. lei);  

- teritorii cu grad redus de expunere la risc (cu prejudicii între 50 și 100 mil. lei);  

- teritorii cu grad foarte redus de expunere la risc (cu prejudicii mai mici de 50 mil. lei).  

Asfel, teritoriile cu grad sporit de expunere la risc includ UTA Găgăuzia (1043,2 mil. lei) 

şi raionul Taraclia (994,8 mil. lei). Aceste prejudicii sunt condiționate de intensitatea medie a 

ploilor torențiale cu valori de 0,20 - 0,24 mm/min și valori mari ale intensității maxime (>0,88 

mm/min) a acestor ploi, care sunt determinate de ciclonii mediteranieni cu caracter retrograd, 

intensificați de influența Mării Negre și convecția termică foarte înaltă.  

Teritoriile cu grad mediu de expunere la risc (cu prejudicii între 100 și 500 mil. lei) inclid 

raioanele de vest ale republicii – Edineț, Rîșcani, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Hîncești, Cantemir 

și Cahul, precum şi în raioanele centrale şi de sud-est - Călărași, Orhei, Căuşeni, Ştefan-Vodă, 

fiind sunt cauzate de ploile torențiale cu intensitatea medie de 0,20 - 0,28 mm/min, iar 

intensitatea maximă de 0,83-0,88 mm/min. În aceste raioane ploile torențiale din semestrul cald 

al anului însumează cantități excepționale de precipitații, fiind generate de ciclonii mediteranieni 

cu caracter retrograd.  
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Fig. 3.25. Expunere a teritoriului RM față de riscul ploilor torențiale din semestrul cald  

al anului (1997-2015)  

Teritoriile cu grad redus de expunere la risc (cu prejudicii între 50 și 100 mil. lei) au fost 

înregistrate în raioanele Donduşeni, Soroca, Drochia, Floreşti, Teleneşti şi mun. Chişinău unde 

intensitatea medie a ploilor torențiale este de 0,20-0,24 mm/min, iar cea maximă are valori sub 

0,84 mm/min. 

Teritoriile cu grad foarte redus de expunere la risc (cu prejudicii mai mici de 50 mil. lei) au 

fost înregistrate în raioanele Briceni, Ocnița, Glodeni, Sîngerei, Șoldănești, Rezina, Strășeni, 

Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Ialoveni, Leova și Cimișlia unde intensitatea medie a ploilor 

torențiale este mai mică de 0.20 mm/min, iar cea maximă sub 0,84 mm/min.  
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În baza datelor analizate privind variația frecvenței ploilor torențiale în semestrul cald al 

anului, inclusiv pe luni aparte, precum și a prejudiciilor cauzate de ele în profil administrativ-

teritorial, putem constata următoarele: numărul mare de ploi torențiale nu întotdeauna determină 

și prejudicii maximale și invers, prejudicii excepționale pot fi cauzate de un număr redus de ploi 

torențiale. Astfel, valoarea prejudiciilor cauzate de ploile torențiale depinde nu numai de 

parametrii principali a acestor ploi, dar și de influența altor factori – gradul de umezire al solului 

până la ploaie, înclinația pantei, structura și textura solului, prezența sau lipsa covorului vegetal. 

De asemenea, aceste prejudicii mai depind de momentul din an și faza de dezvoltare a culturilor 

de câmp.  

Pentru argumentarea riscului ploilor torențiale, cu indicarea prejudiciilor cauzate, au fost 

selectate şi analizate cele mai puternice şi abundente ploi torenţiale din perioada de studiu (1985-

2015). În scopul descrierii mai detaliate a acestor ploi cu risc major au fost utilizate nu numai 

datele factologice de la staţiile meteorologice, dar şi informaţia de la posturile meteorologice, 

agrometeorologice şi hidrologice din reţeaua naţională de observaţii, după cum urmează.  

Anul 1994 pentru Republica Moldova a fost unul dintre cei mai nefavorabili ani din 

ultimul deceniu al secolului trecut. Ploile torențiale din 26-27 august 1994 au avut o cantitate 

medie de peste 40 mm/oră, însoţite de vânt puternic şi grindină. Ca rezultat s-au înregistrat 29 de 

pierderi de vieţi omeneşti şi prejudicii materiale enorme. Astfel, au fost afectate 16 raioane ale 

republicii, mai ales, raioanele din centrul Moldovei şi, îndeosebi, Hînceşti şi Străşeni. După 

datele SHS, în oraşul Străşeni timp de 24 ore au căzut 180 mm de precipitaţii (informaţia de la 

postul hidrologic Străşeni). Pierderile totale din fondul locativ au constituit 3137 de case, 

inclusiv 882 au fost distruse complet, de asemenea, au fost distruse 709 obiecte de menire 

culturală, 1317 obiecte de producţie, 551 km drumuri auto, 577 km linii electrice, 662 km linii de 

telecomunicaţii, 733 poduri, 779 baraje. Cel mai mult a avut de suferit satul Călmăţui, raionul 

Hîncești. Prejudiciul economic cauzat de aceste ploi a constituit 443 mil. lei sau circa 100 mil. 

dolari SUA. 

Ploi torenţiale puternice au căzut pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul anului 

2005, când prejudiciile materiale directe au constituit 76,3 mil. lei. Este necesar de menţionat 

ploile din 23, 25, 26 şi 31 mai 2005. Cantităţile maxime de precipitaţii au atins 35-40 mm în 

timp de o oră. Conform datelor SHS, cât şi a datelor IGSU ploile menţionate au cauzat daune în 

unele sate din raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Ialoveni, Cahul, Leova, Cimişlia, UTA 

Găgăuzia, precum şi în satele Coloniţa, Budeşti din mun. Chişinău.  

De o intensitate şi mai mare au fost ploile torențiale din 7, 18 şi 19 august 2005. Pe 7 

august în raioanele de nord, centrale şi de sud-est au căzut ploi torenţiale cu cantităţi de 10-83 
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mm. La Chişinău timp de 4,5 ore au căzut 57 mm de precipitaţii. Intensitatea maximă a averselor 

a atins 1-1,5 mm/min (fig. 3.26).  

 
Fig. 3.26. Harta complexă-radar (reflectivitate maximă în decibeli) la momentul  

intensității maxime a ploilor torențiale pe 7.08.2005 ora 11.27 UTG.  

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) din România. 
 

În noaptea de la 18 spre 19 august pe teritoriul raioanelor de nord-vest şi centrale ale 

republicii au căzut ploi torenţiale, izolat cu grindină şi intensificări ale vântului de până la 22 m/s 

şi mai mult (fig. 3.27). Cantitatea de precipitaţii căzute a constituit în fond 60-110 mm (1-2 

norme lunare).  

 
Fig. 3.27. Harta complexă-radar (reflectivitate maximă in decibeli) la momentul 

intensității maxime a ploilor torențiale pe 18.08.2005 ora 20.07 UTG.  

Sursa: Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) din România 

În raionul Rîşcani (potrivit datelor înregistrate la posturile hidrometeorologice Costeşti, 

Rîşcani, Dumeni) pe parcursul nopţii au căzut 140-160 mm, sau 2,5-3,0 norme lunare, ceea ce în 

medie se semnalează o dată în 8-10 ani. Cea mai mare cantitate de precipitaţii a fost înregistrată 
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la postul hidrologic Corpaci din raionul Edineţ – 180 mm (3,5 norme lunare), ceea ce în luna 

august pe teritoriul Moldovei se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii 

instrumentale. 

În perioada 23-27 iulie 2008 pe o mare parte a Republicii Moldova au căzut ploi 

torenţaile pierderile materiale directe ale cărora au constituit 143 mil. lei. În partea de nord a 

republicii pe parcursul perioadei 23-25 iulie au căzut 54-68 mm timp de 12 ore. În unele raioane 

cantitatea de precipitaţii căzute în 72 de ore a atins 140 mm. De asemenea, în această perioadă s-

au înregistrat ploi puternice în Ucraina, fenomen care a dus la formarea în bazinele râurilor 

Nistru şi Prut a unei viituri pluviale rar întâlnite. 

În perioada mai-iulie 2010 pe teritoriul Republicii Moldova au căzut cantităţi foarte mari 

de precipitaţii sub formă de ploi torenţiale, prejudiciile materiale directe au constitui 180 mil. lei.  

De exemplu, în perioada 1 mai-15 iulie 2010 cantitatea precipitaţiilor căzute pe o mare 

parte a teritoriului ţării a constituit 200- 400 mm sau 50-80% din norma anuală, depăşind de 1,5-

2 ori media multianuală pentru aceasta perioadă de timp şi se semnalează în medie o dată în 20-

50 ani.  

Izolat, în unele localităţi din nordul şi centrul republicii (Briceni, Şirăuţi, Soroca, Rîşcani, 

Costeşti, Camenca, Rîbniţa, Costeşti, Hruşca şi Cărpineni), cantitatea de precipitaţii căzută a fost 

şi mai mare, atingând la Edineţ 471 mm (292% din norma acestei perioade), ceea ce se 

semnalează în această localitate pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale. 

3.2. Estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea inundațiilor 

declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului  

Unele dintre cele mai dezastruoase fenomene extreme datorate unor factori combinaţi 

atmosferici, hidrici, geomorfologici şi antropici, sunt reprezentate de inundaţii. Prin amploarea şi 

intensitatea fenomenului, ele au represiuni nu numai prin pagube materiale şi pierderi de vieţi 

omeneşti, ci şi prin efectul asupra mediului, modificând albiile minore şi majore ale râurilor şi 

microrelieful regiunilor afectate. În funcție de factorii care contribuie la producerea inundațiilor 

și de spațiile care sunt afectate, se disting mai multe tipuri, dintre care cele mai frecvente sunt 

inundațiile pluviale și urbane. 

Inundațiile pluviale pot fi provocate de mai multe cauze, precum: ploile torențiale, 

creșterea nivelului apei ca urmare a agradării albiei prin aluvionare, ruperea digurilor, barajelor.  

Inundațiile urbane sunt generate de ploile torențiale, care cad pe spațiile urbanizate, 

caracterizate printr-un coeficient ridicat de impermeabilitate a suprafețelor. Ele sunt consecința 

capacității insuficiente a rețelei de evacuare a apelor pluviale.  
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Inundațiile pot avea caracter natural sau accidental. Inundațiile naturale sunt generate de 

cauze naturale - ploi torențiale, topirea bruscă a zăpezilor etc., iar cele accidentale sunt 

determinate de cauze antropice - ruperea barajelor și a digurilor, lucrari hidrotehnice 

necorespunzătoare etc. În general inundațiile accidentale au consecinte foarte grave asupra 

societății umane și provoacă dezechilibre ecologice importante [13].  

3.2.1. Particularitățile de manifestare spațio-temporală a inundațiilor declanșate de 

ploile torențiale în semestrul cald al anului 

În Republica Moldova factorul principal care contribuie la formarea inundaţiilor sunt ploile 

torențiale din semestrul cald al anului, determinate în mare parte de specificul activităţii 

ciclonale (cicloni mediteraneeni cu caracter retrograd) ce creează condiţii favorabile pentru 

declanșarea unor riscuri hidrologice precum sunt inundaţiile puternice, uneori catastrofale în 

râurile republicii, îndeosebi în cele mici. 

Fenomenele hidrologice extreme produse în ultimele decenii, scot în evidenţă faptul că 

societatea este afectată nu numai de viituri lente, produse pe râurile cu bazine hidrografice medii 

şi mari, ci, în aceeaşi măsură, şi de viituri rapide, caracteristice bazinelor mici, în general sub  

200 km
2
. Principalul factor declanşator îl constituie cantitatea şi durata ploii torenţiale 

generatoare de viituri rapide.  

În general, viiturile sunt consecința directă a condițiilor climatice ce constituie, în 

majoritatea cazurilor, factorul declanșator al acestor fenomene. Astfel, ele se produc ca urmare a 

unor ploi cu intensități și cantități sporite de ape mari (viituri pluviale), a topirii rapide a zăpezii 

(viituri nivale) sau din cauze mixte (viituri pluvio-nivale). 

Adesea, notiunile de viitura și inundație sunt utilizate ca sinonime, deși diferențele dintre 

cei doi termeni sunt foarte clare. Viiturile si inundațiile fluviale sunt fenomene naturale, ce fac 

parte din regimul normal al scurgerii apei unui organism fluviatil. În functie de cauzele care le 

generează ele au amploare diferită și o anumită frecvență de producere în timp. Viiturile pot 

deveni dezastre în situația în care apele se revarsă peste limitele albiei minore, provocând 

inundarea albiei majore, cu efecte grave asupra activităților socio-economice, clădirilor, 

elementelor de infrastructură desfășurate în astfel de zone, expuse riscului la inundații. 

Viiturile reprezinta momente de vârf în evoluția scurgerii apei unui râu. M. Pardé (1969) 

[212] le considera ca „episoadele cele mai dramatice ale hidrologiei”. Ele se caracterizează prin 

creșteri deosebit de rapide (de ordinul orelor), uneori extraordinare, ale nivelului apei și implicit 

ale debitului, până la atingerea unui maxim, dupa care urmează scăderea, de asemenea rapidă, a 

apelor (dar într-un ritm ceva mai lent decât creșterea) care revin la parametri normali de 
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scurgere. Deși antrenează volume bogate de apă, viiturile se deosebesc de faza de „ape mari” a 

regimului hidrologic prin intervalul scurt de manifestare. Ele se produc adesea pe fondul 

perioadelor cu ape mari, dar pot avea loc și în timpul apelor mici, ca urmare a unor ploi 

torentiale sau a topirii bruște a zăpezilor. 

Principalii parametri care definesc o viitură sunt: debitul de bază, debitul maxim sau de 

vârf, durata (timpul) de creștere, durata (timpul) de descreștere, volum (făra cel de bază datorat 

alimentării subterane), strat de apă scurs, coeficient de forma.  

În afara factorilor naturali cu rol declanșator în producerea viiturilor și inundatiilor exista 

mai mulți factori, de asemenea naturali, care pot contribui la intensificarea inundațiilor. Aceștia 

privesc caracteristici morfometrice ale bazinului hidrografic (suprafața, forma, panta, 

morfografie), ale rețelei hidrografice (panta, densitate) și ale albiei minore (panta, grad de 

meandrare, rugozitate), caracteristici ale solului (permeabilitate, grad de umiditate, temperatura 

solului), gradul de acoperire cu vegetatie, debitul solid al râurilor, adancimea nivelului freatic 

etc. 

Printre principalele cauze antropice declanșatoare sau favorizante ale viiturilor și 

inundațiilor, se remarcă: ruperea barajelor și digurilor, irigațiile, despăduririle și lucrarea 

necorespunzatoare a terenurilor în pantă, proiectarea și întreținerea necorespunzătoare a 

sistemelor de canalizare, expunerea sociala. 

Republica Moldova se află în zona de precipitaţii pluviale intense. În legătură cu aceasta 

practic o treime din teritoriul țării anual este inundat de viituri pluviale de divers caracter şi 

mărime, ce aduc prejudicii morale şi materiale considerabile.  

Inundaţiile catastrofale pe cele mai mari râuri ale Republicii Moldova - Nistru şi Prut 

poartă un caracter episodic deseori cauzat de intervenția umană şi se caracterizează prin 

inundarea de suprafeţe extinse. În ultimii 75 de ani, pe cursurile râurilor mari din Republica 

Moldova (Nistru şi Prut), au fost semnalate circa 10 inundaţii de proporţii, cele mai distrugătoare 

fiind înregistrate în anii 1941, 1955, 1969, 1974, 1980, 2008 şi ultima – cea din vara anului 2010.  

Pe râurile şi cursurile mici de apă inundaţiile declanșate de ploile torențiale din semestrul 

cald al anului, se observă practic anual, fiind destul de frecvente și de mare amploare, uneori cu 

pierderi de vieți omenești și enorme prejudicii materiale (1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2005, 

2008, 2010).  

În perioada viiturilor pluviale intense acestea cauzează inundarea caselor de locuit, 

construcţiilor sociale, infrastructurii edilitare și nu în ultimul rând asupra sectorului agricol. 

Inundațiile vaste însoțite de pierderi de vieți omenești și enorme prejudicii materiale se explică 
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prin faptul că tradiţional majoritatea localităţilor Republicii Moldova sunt situate în apropierea 

nemijlocită a cursurilor de apă.  

Suprafaţa totală a terenurilor supuse periodic inundaţiilor constituie circa 20% din toată 

suprafaţa ţării, sau mai mult de 600 mii ha. Circa 10% din digurile şi construcţiile hidrotehnice 

existente în republică sunt în stare avariată, prezentând pericol enorm pentru localităţile din jur.  

Pe teritoriul Republicii Moldova în zonele cu risc potential de inundații sunt amplasate 659 

localități, din care 625 - rurale. Din numărul menționat de localități supuse riscului de inundații - 

450 sunt inundate de scurgerea tranzitorie, 127 – de scurgerea tranzitorie de pantă și 59 de 

curgerea de pantă. 

În zonele cu risc de inundații sunt amplasate 30 616 case de locuit єi 1651 construcții de 

producere cu un cost total de bilanț mai mare de 2 790 milioane lei. Convențional strămutarea lor 

se estimează la 4 228 mil. lei. Costul măsurilor de protecție constituie 1 020 mil. lei [1].  

În perioada de studiu (1985-2015) a avut loc un număr mare de inundații, declanșate de 

ploile torențiale. Manifestarea celor mai puternice și catastrofale inundații din perioada 

menționată pe râurile mari și mici ale republicii sunt analizate atât din punctul de vedere a 

particularităților de manifestare a lor, cât și prin prizma prejudiciilor cauzate, în baza datelor 

statistice factologice colectate de la serviciile de monitoring și intervenție ale statului.  

Inundațiile pluviale din 4-5 iulie 1991 au fost declanșate de ploile torențiale din acest 

interval de timp, când volumul precipitațiilor în partea centrală a Codrilor a atins 175 mm. Cele 

mai mari distrugeri s-au înregistrat în bazinul hidrografic al râului Ciorna (în regiunea raionului 

Șoldănești), unde s-a format o viitură puternică de tranziţie. În calea acestei viituri se aflau două 

lacuri de acumulare, barajele cărora au fost distruse de unda de viitură, sporind semnificativ 

debitul apelor ce se scurgeau prin albia râului.  

Îngustarea bruscă a văii râului din apropierea oraşului Şoldăneşti a condus la sprijinirea 

puternică a apelor de viitură în secţiunea acestei localităţi. Ca rezultat, timp de 10-15 min a fost 

inundată toată partea inferioară a Şoldăneştilor. Torentul puternic de apă a spălat terasamentul 

căii ferate aflată pe malul stâng al râului. În rezultat şi-au pierdut viaţa 21 de persoane; au fost 

deteriorate 8 mii de case de locuit, din care 516 au fost distruse complet; au fost inundate 400 mii 

ha de terenuri agricole. 

Inundațiile pluviale puternice din 26-27 august 1994 în partea centrală a republicii au 

fost provocate de ploi torențiale, care au înregistrat cantități medii de apă de peste 40 mm/oră și 

au afectat 16 raioane ale republicii, mai puternic raioanele din centrul Moldovei și, îndeosebi, 

raionul Hîncești. Ca rezultat al acestor riscuri au decedat 29 de oameni; au fost afectate 3137 de 

case, inclusiv 882 au fost distruse complet; au fost distruse 709 obiecte de menire culturală; 1317 
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obiecte de producție; 551 km drumuri auto, 577 km linii electrice, 662 km linii de 

telecomunicații, 733 poduri, 779 baraje. Prejudiciul economic înregistrat a constituit 443 mil. lei 

sau circa 100 mil. dolari SUA. 

Cel mai mult a avut de suferit satul Cărpineni, raionul Hîncești. Partea satului situată pe 

malurile râului Călmățui a fost inundată de un val al viiturii cu o înălțime de aproximativ 3,5-4,0 

m, care a inundat și a distrus totul în cale. Ploile torențiale din 26-27 august au cauzat pagube 

mari și orașului Strășeni, situat în bazinul râului Bâc. Conform datelor SHS, pe teritoriul acestei 

localități în timp de 24 ore au căzut 180 mm de precipitații.  

Inundațiile din iulie-august 2008 pe teritoriul Republicii Moldova au fost 

excepționale. Deosebit de periculoasă a fost viitura pluviala, care s-a propagat pe râurile Nistru 

şi Prut în ultima decadă a lunii iulie şi în primele două decade ale lunii august. Pe râul Nistru s-a 

format unda de viitură cu debitul 706 mii m3, fiind recepţionată de lacul de acumulare 

Novodnestrovsk.  

Debitul maximal deversat din lacul de acumulare Dnestrovsc a constituit 3330 m3/s, iar 

debitul maximal deversat din lacul de acumulare Dubăsari – 3840 m3/s (conform datelor din 

Ucraina). Aceste deversări au cauzat creşterea nivelului apei pe sectorul Otaci – Dubăsari de la 6 

pînă la 7 m; pe sectorul Dubăsari - braţul Turunciuc cu 8,5-9,0 m, iar în aval de braţul Turunciuc 

– cu circa 4 m. S-a observat ieşirea apei în luncă, subinundarea terenurilor agricole şi 

subinundarea unor localităţi aferente râului din raioanele Criuleni, Slobozia, Grigoriopol şi 

Ştefan-Vodă, cauzată de ruperea digurilor.  

În apropierea satului Varniţa au fost inundate 200 vile şi 4 case de locuit în sat. În digul de 

protecţie a râului Răut pe segmentul satului Zolonceni (raionul Criuleni) s-a format o fisură prin 

care apa din râul Nistru s-a scurs în r. Răut. Digul de protecţie dintre satele Purcari şi Olăneşti a 

fost rupt.  

Cantitatea medie de precipitaţii în bazinul cursului superior al fl. Nistru în această perioadă 

a constituit 200 mm, valoarea maximă – 390 mm; în bazinul râului Prut cantitatea medie a avut 

valoarea de 264 mm, maximă – 356 mm. 

Astfel, viitura din lunile iulie-august 2008 este o viitură cu frecvenţă rară, un fenomen 

hidrologic stihinic, ca rezultat au avut loc inundații excepționale și catastrofale. În consecinţă 

ţara a suportat pagube economice semnificative, iar populaţia din localităţile aferente râurilor 

Nistru şi Prut au suferit pagube materiale enorme. Conform estimărilor făcute ele constituie 120 

mil. dolari SUA. După proporții și prejudiciile aduse inundația din iulie - august 2008 a depășit 

considerabil pe cele precedente. 
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În cele 22 de raioane din lunca r. Nistru ți Prut, în urma inundațiilor au fost distruse nu 

numai un număr mare de case, drumuri, terenuri agricole, dar au fost afectate și fântânile (circa 

3000), sistemele de colectare ale apelor menajere. S-au înecat peste 3000 de animale, au fost 

inundate 8473 ha de terenuri agricole, inclusiv 4980 ha de păşune. 

În total pe țară au fost inundate 1183 de case, evacuate 7851 de persoane. Cele mai multe 

case inundate au fost înregistrate în raioanele: Briceni (293); Căușeni (283); Anenii Noi (213); 

Criuleni (145). 

Inundații excepționale au avut loc și în vara anului 2010, provocate de viiturile pluviale 

mari din lunile mai, iunie şi iulie. În râul Prut pe parcursul lunilor iunie-iulie creşterile de nivel al 

apelor au constituit: 4,5 – 5,5 m pe sectorul or. Costeşti – s. Leuşeni; circa 4,0 m în raionul 

Cantemir şi 1,5 - 2,0 m în sectorul gurii de vărsare. Sectorul gurii de vărsare, de asemenea, a fost 

inundat din cauza nivelurilor foarte înalte ale apei în fl. Dunărea şi pătrunderii parţiale a ei în r. 

Prut.  

Începând cu 24 iunie mărirea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Costești-

Stînca a dus la umezirea, surparea şi ruperea digurilor, provocând ieşirea apei în luncă, inundarea 

terenurilor agricole şi a unor sate din raioanele Nisporeni, Hîncești, Leova, Cantemir şi Cahul. 

În seara zilei de 6 iulie 2010 a cedat digul de protecţie anti-viitură amplasat limitrof de s. 

Nemţeni, ceea ce a provocat inundaţia luncii Leuşeni cu suprafaţa de 3800 ha, unde sunt 

amplasate localităţile Cotul Morii, Obileni şi Sărăteni.  

Viitura pluvială din vara a. 2010 în r. Prut a acumulat peste 1,8 mlrd m3 de apă, ceea ce 

constituie circa 80% din norma anuală de scurgere. Pentru sectorul or. Costeşti - gura de vărsare 

a r. Prut inundaţiile din anul 2010 au fost cu mult mai grave faţă de cele din anul 2008. În anul 

2008 a fost doar o singură viitură, iar solul şi subsolul din luncă până la viitură erau uscate. 

În râul Nistru pe parcursul aceleiaşi perioade de timp s-au observat trei viituri mari, 

trecerea cărora a fost gestionată cu ajutorul bazinelor de acumulare fără consecinţe grave. Totuși, 

în această perioadă s-a menţinut ieşirea apei în luncă pe segmentele lipsite de îndiguire ale 

râului, cu subinundarea terenurilor agricole, fondului silvic de stat şi a zonelor de recreaţie din 

raioanele Criuleni, Grigoriopol, Anenii – Noi, Căuşeni, Slobozia şi Ştefan-Vodă.  

Volumul total al scurgerii de viitură pluvială în vara a. 2010 pe r. Nistru a constituit: la 

postrul hidrometric Moghilev-Podolsc - 6232,9 mil. m3, la postul hidrometric Hruşca – 6415,9 

mil. m3, la CHE Dubăsari – 6199,5 mil. m3 şi la postul hidrometric Bender – 7539,8 mil. m3. 

Inundaţiile excepţionale din vara anului 2010 au provocat daune şi pierderi, care 

constituie 0,15% din PIB. În raioanele din lunca râului Prut, în urma inundaţiilor, au fost distruse 

nu numai casele, drumurile, terenurile agricole, dar au fost afectate şi un număr mare de fântâni, 
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sisteme de colectare a apelor menajere. Au fost inundate pe o perioadă îndelungată suprafeţe 

enorme de terenuri agricole şi de păşune. 

În total 13000 de persoane au fost afectate în diferită măsură de inundaţii. De asemenea, au 

fost distruse total sau parţial cca 1105 de case, 4308 ha de terenuri agricole, 4800 ha de păşuni şi 

930 ha de păduri. Au fost evacuate peste 4000 de persoane. Daunele şi pierderile suferite ca 

urmare a inundaţiilor se ridică la o valoare totală de 535,25 mil. lei (41,75 mil. dolari SUA).  

3.2.2. Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor inundațiilor declanșate de ploile 

torențiale în semestrul cald al anului 

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea inundațiilor declanșate 

de ploile torențiale în semestrul cald al anului a fost efectuată în baza analizei informației statistice 

din arhiva SHS și IGSU (1997-2015).  

Inundațiile puternice și frecvente în semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015 au 

cauzat prejudicii seminificative economiei naționale și populației republicii, constituind 150,5 

mil. lei. Rezultatele evaluării frecvenței anuale a inundațiilor declanșate de ploile torențiale în 

semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative înregistrate (1997-2015) sunt reflectate în 

Anexa nr. 4, tab. 3.15, fig 3.28.  

 
Fig. 3.28. Frecvența anuală a inundațiilor declanșate de ploile torențiale  

în semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative înregistrate (1997-2015) 

Conform datelor analizate din fig 3.28 putem constata următoarele: în această perioadă de 

timp pe teritoriul republicii au avut loc 40 de inundații cu prejudicii semnificative, care au fost 

înregistrate de către IGSU. Frecvența anuală a inundațiilor cu prejudicii semnificative a variat în 

perioada menționată de la 0 până la 12 cazuri. Astfel, numărul maximal de inundații a fost 

înregistrat în anul 2002, constituind 12 cazuri, după care urmează anul 2010 cu 10 inundații, anul 

1997 - 6 inundații, anul 2003 – 4 inundații. În anii 2001, 2006, 2008 și 1999 numărul de 

inundații a variat între 1 și 3 cazuri, iar în ceilalți ani din perioada de studiu - inundațiile au lipsit.  
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Manifestarea spațio-temporală a inundațiilor semnificative în perioada de studiu a fost 

neuniformă și a afectat mai frecvent anumite regiuni din teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 

inundațiile din anul 1997 (6 cazuri) au afectat și au produs prejudicii semnificative, înregistrate 

în raioanele Soroca, Șoldănești, Rezina, Călărași, Strășeni și UTA Găgăuzia, care au constituit 

4,3 mil. lei. În anul 1999 (total - 3 cazuri) inundațiile semnificative au afectat îndeosebi raioanele 

Ungheni și Cahul (2 cazuri), prejudiciile înregistrate constituind 4,2 mil. lei. În anul 2001 (1 caz) 

inundațiile semnificative au afectat îndeosebi raionul Edineț, prejudiciile înregistrate constituind 

1,6 mil. lei.  

În anul 2002 (total - 12 cazuri) inundațiile semnificative au afectat îndeosebi mun. 

Chișinău, mun. Bălți și raioanele Orhei, Hînceșt (4 cazuri), UTA Găgăuzia (2 cazuri) și Cahul (3 

cazuri), prejudiciile înregistrate constituind circa 37 mil. lei.  

Inundațiile semnificative din anul 2003 (4 cazuri) au afectat îndeosebi raioanele Hîncești, 

UTA Găgăuzia, Cantemir și Taraclia prejudiciile înregistrate constituind circa 1,2 mil. lei. 

În anul 2006 (2 cazuri) au afectat în deosebi raioanele Edineț și Rezina prejudiciile 

înregistrate constituind circa 36,7 mii lei.  

Inundațiile semnificative din anul 2008 (2 cazuri) au afectat îndeosebi raioanele Ștefan-

Vodă și Cantemir prejudiciile înregistrate constituind circa 18,0 mil. lei. 

În anul 2010 (10 cazuri) au afectat în deosebi raioanele Briceni, Edineț, Rîșcani, Ungheni, 

Dubăsari, Nisporeni, Hîncești, Anenii Noi, Cantemir și Cahul prejudiciile înregistrate constituind 

circa 84,2 mil. lei.  

Rezultatele evaluării frecvenței în profil administrativ-teritorial a inundațiilor declanșate de 

ploile torențiale cu prejudicii semnificative, înregistrate în semestrul cald al anului pentru 

perioada 1997-2015 sunt reflectate în fig. 3.29.  

 
Fig. 3.29. Frecvența în profil administrativ-teritorial a inundațiilor declanșate de ploile  

torențiale cu prejudicii semnificative, înregistrate în semestrul cald al anului (1997-2015) 
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Conform datelor analizate din fig. 3.29 privind frecvența în profil administrativ-teritorial a 

inundațiilor declanșate de ploile torențiale cu prejudicii semnificative înregistrate în semestrul 

cald al anului pentru perioada 1997-2015 putem constata următoarele: în această perioadă de 

timp frecvența inundațiilor menționate a variat în limite mari, de la valoarea maximă de câte 6 

cazuri în raioanele Hîncești și Cahul; 4 cazuri în UTA Găgăuzia; câte 3 cazuri în raioanele 

Edineț și Cantemir; câte 2 cazuri în raioanele Rezina și Ungheni; câte un caz în raioanele 

Briceni, Soroca, Rîșcani, Șoldănești, Călărași, Orhei, Dubăsari, Strășeni, Nisporeni, Anenii Noi, 

Ștefan-Vodă, Taraclia, mun. Chișinău și Bălți.  

Totodată, în raioanele Ocnița, Dondușeni, Drochia, Florești, Glodeni, Sîngerei, Fălești, 

Telenești, Criuleni, Ialoveni, Leova, Cimișlia, Căușeni și Basarabeasca – fenomenul dat n-a fost 

înregistrat.  

De asemenea, de rând cu stabilirea frecvenței în profil administrativ-teritorial a inundațiilor 

declanșate de ploile torențiale, au fost înregistrate în profil administrativ-teritorial și valorile 

prejudiciilor semnificative ale acestor inundații (Anexa 5, tab. 3.16, fig. 3.30).  

 
Fig. 3.30. Prejudiciul semnificativ înregistrat în profil administrativ-teritorial cauzat  

de inundațiile declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului (1997-2015) 

Analizând datele din fig. 3.30, privind prejudiciul semnificativ înregistrat în profil 

administrativ-teritorial cauzat de inundațiile declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al 

anului (1997-2015) putem constata următoarele: inundațiile menționate au atins valori a câte 6 

cazuri în raioanele Hîncești și Cahul, prejudiciul înregistrat constituind respectiv 23,3 și 22,61 

mil. lei. În UTA Găgăuzia au fost înregistrate 4 cazuri, prejudiciul constituind 5,65 mil. lei. În 

raioanele Edineț și Cantemir au fost înregistrate câte 3 cazuri de inundații semnificative, 

prejudiciul constituind respectiv 11,25 și 10,6 mil. lei. În raioanele Rezina și Ungheni au fost 

înregistrate câte 2 cazuri de inundații semnificative, prejudiciul constituind respectiv 0,87 și 9,67 
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prejudicii foarte diferite ca mărime - Briceni (6,86 mil. lei), Soroca (0,84 mil. lei), Rîșcani (9,67 

mil. lei), Șoldănești (0,84 mil. lei), Călărași (0,84 mil. lei), Orhei (0,50 mil. lei), Strășeni (0,84 

mil. lei), Nisporeni (9,67 mil. lei), Anenii Noi (9,67 mil. lei), Ștefan-Vodă (17,44 mil. lei), 

Taraclia (0,37 mil. lei), mun. Chișinău (8,50 mil. lei), și Bălți (0,50 mil. lei). În celelalte raioane 

valoarea prejudiciilor a fost foarte mică sau a lipsit.  

Analizând datele din Anexa 5, tab. 3.16, privind expunerea teritoriului Republicii Moldova 

în profil administrativ-teritorial față de riscul inundațiilor declanșate de ploile torențiale în 

semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative pentru perioada 1997-2015, putem constata 

că aceste prejudicii sunt repartizate foarte neuniform pe teritoriul republicii şi constituie 150,46 

mil. lei [89].  

În baza datelor reflectate în Anexa 5, tab. 3.16, a fost elaborată harta ce reflectă gradul de 

expunere a teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial față de riscul 

inundațiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului, cu indicarea prejudiciilor 

semnificative pentru perioada 1997-2015 (fig. 3.31).  

Harta expunerii teritoriului republicii față de riscul inundațiilor declanșate de ploile 

torențiale în semestrul cald al anului cu prejudicii semnificative pentru perioada 1997-2015 (fig. 

3.31) reflectă gradul de expunere spațială în profil administrativ-teritorial după cum urmează:  

- teritoriii cu grad sporit de expunere la risc (cu prejudicii de peste 20 mil. lei);  

- teritoriii cu grad mediu de expunere la risc (cu prejudicii cuprinse între 10-20 mil. lei);  

- teritoriii cu grad redus de expunere la risc (cu prejudicii cuprinse între 1-10 mil. lei);  

- teritoriii cu grad foarte redus de expunere la risc (cu prejudicii mai mici de 1 mil. lei).  

Teritoriile cu grad sporit de expunere față de riscul inundațiilor menționate sunt raioanele 

Hîncești și Cahul, unde valoarea prejudiciilor înregistrate depășesc 20 mil. lei. Aceste prejudicii 

sunt cauzate de inundațiile declanșate de ploile torențiale cu valori relativ mari ale intensității 

medie și maxime. În aceste raioane ploile torențiale din semestrul cald al anului sunt frecvente și 

însumează cantități excepționale de precipitații, fiind generate de ciclonii mediteraneeni cu 

caracter retrograd.  

Teritoriile cu grad mediu de expunere față de riscul inundațiilor menționate sunt raioanele 

Edineț, Cantemir și Ștefan-Vodă, unde valoarea prejudiciilor înregistrate este cuprinsă între 10 și 

20 mil. lei. Aceste prejudicii sunt cauzate de inundațiile declanșate de ploile torențiale cu 

intensitatea medie cuprinsă între 0,20 și 0,28 mm/min, iar intensitatea maximă având valori 

cuprinse între 0,84 și 0,88 mm/min. În aceste raioane ploile torențiale din semestrul cald al 

anului însumează cantități excepționale de precipitații, fiind generate de ciclonii mediteraneeni 

cu caracter retrograd și influența Munților Carpați.  
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Fig. 3.31. Expunerea teritoriului republicii în profil administrativ-teritorial față de 

riscul inundațiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului (1997-2015) 

Teritoriile cu grad redus de expunere la riscul inundațiilor menționate sunt raioanele 

Briceni, Rîșcani, Ungheni, Nisporeni, Anenii Noi, UTA Găgăuzia și mun. Chișinău, unde 

valoarea prejudiciilor înregistrate este cuprinsă între 1-10 mil. lei. Aceste prejudicii sunt cauzate 

de inundațiile declanșate de ploile torențiale cu intensitatea medie a căror valori este cuprinsă 

între 0,20 – 0,24 mm/min la Cahul și valori mai mari de 0,24 mm/min la Hîncești, iar intensitatea 

maximă are valori cuprinse între 0,84 și 0,88 mm/min. În aceste raioane ploile torențiale din 

semestrul cald al anului însumează cantități excepționale de precipitații, fiind generate de ciclonii 

mediteraneeni cu caracter retrograd. 
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Teritoriile cu grad foarte redus de expunere la riscul inundațiilor menționate sunt raioanele 

a căror valoare a prejudiciilor înregistrate este mai mică de 1 mil. lei, fiind situate în partea 

central-meridională și estică a republicii. 

3.3. Estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea alunecărilor de 

teren  

3.3.1. Particularitățile de manifestare spațio-temporală a alunecărilor de teren  

Printre procesele geomorfologice periculoase ce se dezvoltă şi se manifestă pe teritoriul 

Republicii Moldova alunecările de teren ocupă primul loc atât după suprafaţa de extindere, cât și 

după intensitatea proceselor de transformare a reliefului, precum și a prejudiciilor cauzate de ele 

economiei naţionale. Alunecările de teren nu numai că scot din circuitul agricol vaste terenuri 

arabile, dar în același timp sunt afectate teritorii mari ocupate de localităţi, obiecte de menire 

socială și infrastructură edilitară, pricinuind pagube considerabile.  

În Republica Moldova există peste 16 mii porţiuni de alunecări de teren, care se deosebesc 

prin formă, volum, adâncime, tipul genetic şi mecanismul de deplasare a rocilor. Predomină 

alunecările de curgere vâscos-plastică şi cele complexe. Particularităţile litologice şi structurale 

ale rocilor determină frecvenţa, intensitatea, adâncimea, tipul şi mecanismul alunecărilor [153]. 

În anul 1995 suprafaţa terenurilor afectate de alunecări, conform datelor stabilite de 

colaboratorii AGeOM, constituia 49 mii ha, iar a teritoriilor cu pericol de alunecare - circa 670 

mii ha [153]. În anul 2015, conform datelor ARFC suprafața afectată de alunecări de teren 

constituie 23,75 mii ha. Diferența mare a valorilor menționate privind suprafețele afectate de 

alunecări se datorează faptului că majoritatea alunecărilor de teren se dezvoltă pe terenurile cu 

destinaţie agricolă. Terenurile afectate de acest proces devin puţin pretabile sau nepretabile 

pentru producerea agricolă din cauza pierderii fertilităţii şi complicării morforeliefului făcând 

imposibilă utilizarea lor în acest scop. Astfel, aceste terenuri se scot din circuitul agricol şi rămân 

neutilizate, însă peste un timp oricare o parte dintre ele se transferă în alte categorii mai puţin 

valoroase (păşuni, pentru împădurire etc.), fiind scoase din suprafaţa afectată de alunecări. De 

aceea suprafaţa alunecărilor indicată în cadastrele funciare nu are o creştere permanentă, 

cumulativă, ci mereu se schimbă.  

Cauzele alunecărilor de teren sunt consecina unor acţiuni de durată provocate de o serie de 

factori externi ce acţionează asupra versanţilor sau a taluzurilor. Aceşti factori pot fi naturali sau 

antropogeni. De cele mai multe ori cedarea se produce datorită cumulării efectelor acestora 

asupra masei de pământ. Din categoria factorilor naturali fac parte cei meteo-climatici, biotici şi 

factorii mecanici. 
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Studierea literaturii în domeniu de studiu a dat posibilitatea de a stabili că principalele 

condiţii naturale care determină alunecările de teren sunt: condiţiile geologice şi hidrogeologice 

ale teritoriilor cu amplasarea în față a straturilor impermeabile de roci, infiltrarea puternică a 

precipitaţiilor, condiţiile topografice favorabile de relief fragmentat, încălzirea bruscă iarnă – 

primăvară [1].  

Influienţa climei asupra dezvoltării alunecărilor contemporane se manifestă prin 

intermediul regimului termic, caracterul precipitaţiilor atmosferice şi neuniformitatea lor în timp 

şi spaţiu. Variaţia temperaturilor maxime în perioada de vară (+42oC) până la minime destul de 

joase în perioada de iarnă (-300C) contribuie la dezagregarea straturilor monolitice de roci ale 

versanților. Astfel, vara în perioada caldă şi uscată rocile ce alcătuiesc versanții se usucă şi în ele 

apar multiple fisuri, uneori chiar foarte adânci. Procesul de formare a fisurilor foarte intens se 

dezvoltă şi în perioada toamnă-iarnă, când în condiţiile lipsei stratului de zăpadă are loc 

alternanţa perioadei geroase cu cea caldă (perioadă cu moine). Variaţia temperaturilor 

condiţionează dezvoltarea procesului de dezagregare (de alterare) fizică şi chimică, în rezultatul 

cărora rocile sunt dezintegrate (afânate), îşi modifică starea şi pierd din duritate [152].  

Fenomenul de îngheţ conduce la formarea unor lamele de gheaţă. Prin migrarea apei, în 

cazul straturilor de roci coezive, lentilele de gheaţă îşi măresc volumul fapt care provoacă 

apariţia fisurilor şi reducerea coeziunii. Un efect negativ îl are şi dezgheţul care provoacă o 

creştere a umidităţii solului și a straturilor de roci din vecinătate, a forţelor de alunecare şi o 

scădere a valorii rezistenţei la forfecare.  

Mai intens sunt supuse umezirii depozitele de nisip argilos în anotimpul de toamnă – iarnă 

- primăvară, când precipitaţiile atmosferice (ploile) sunt de lungă durată sau are loc topirea lentă 

a zăpezii care acoperă solul neângheţat. În această perioadă din cauza capacităţii reduse de 

evaporare a umezelii de pe suprafaţa solului (de la 10 până la 30%) o parte a precipitaţiilor se 

infiltrează şi are loc umezirea (umectarea) rocilor, completarea rezervelor apelor freatice, 

sporirea nivelului, majorarea presiunii hidrostatice şi hidrodinamice a apelor freatice şi a 

proceselor de sufoziune.  

Majoritatea factorilor mecanici naturali care duc la apariţia alunecărilor sunt direct 

dependenţi de prezenţa apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. Apele de suprafaţă exercită o 

acţiune de eroziune permanentă a malurilor şi a bazei versanţilor. Fenomenul conduce la 

micşorarea forţelor de rezistenţă fapt ce determină reducerea stabilităţii versantului până în faza 

echilibrului limită când are loc declanşarea alunecării. 
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Un rol deosebit în activizarea alunecărilor de teren îl au ploile torențiale din semestrul cald 

al anului, în cazul când ele au ca premărgător o perioadă rece a anului cu condiții sporite de 

umezire.    

În limitele unui versant precipitațiile atmosferice se acumulează în apropierea peretelui de 

desprindere și pe sectoarele cu relief deluros afectat de alunecări. În aceste locuri, de regulă, 

zăpada se păstrează o perioadă mai îndelungată şi se menţin apele de suprafaţă, care umezesc 

rocile în alunecare.  

După cum s-a menţionat mai sus, cantitatea maximă de precipitaţii atmosferice în 

Republica Moldova se înregistrează în lunile iunie – iulie, iar alunecările de teren se dezvoltă 

predominant în anotimpul de iarnă-primăvară şi toamnă. În legătură cu acest fapt, prezintă 

interes analiza dependenţei dezvoltării alunecărilor de teren de cantitatea medie lunară, anuală şi 

anotimpuală a precipitaţiilor atmosferice. Suma medie multianuală a precipitaţiilor influenţează 

asupra frecvenţei dezvoltării alunecărilor în cazul prezenţei reliefului fragmentat şi a durităţii 

scăzute a rocilor în structura versanţilor. Astfel, cele mai multe cazuri de alunecări sunt 

concentrate în partea centrală a republicii, unde se suprapun atât fragmentarea puternică a 

reliefului, cât și cantitățile maxime anuale ale precipitaţiilor (550- 600 mm). Cu toate că în partea 

de nord a ţării cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor este cea mai mare și constituie circa 

600-650 mm, numărul cazurilor de alunecări este mult mai mic, din cauza fragmentării slabe a 

reliefului și predominării rocilor semifriabile. Cel mai puţin sunt afectate teritoriile republicii din 

partea ei sudică, sud-estică şi din stânga Nistrului, unde cantitatea de precipitații este relativ mică 

(circa 500 mm) și predomină relieful de câmpie.   

Ploile torențiale cu cantități mari de apă în semestrul cald al anului influenţează rezistența 

versanţilor cu alunecări care nu au atins echilibrul de stabilitate, însă nu se manifestă asupra 

dezvoltării generale a alunecărilor pe tot teritoriul republicii. Ploile torențiale din semestrul cald 

a anului se infiltrează puţin în sol şi nu umezesc rocile până la gradul suficient de formare a 

alunecărilor. Ele indirect influenţează asupra alunecărilor prin activizarea eroziunii ravenale şi 

umezirea taluzurilor versanţilor.  

Numărul de alunecări de teren este cu atât mai mare cu cât perioada cu precipitaţii este mai 

lungă sau se suprapune peste o stare fizică instabilă a depozitelor afectate care favorizează 

procesul. Îmbibarea depozitelor de roci cu apă determină o creştere a greutăţii lor şi o diminuare 

a forţelor de frecare din cadrul masei de roci, în special la contactul cu stratele mai puţin 

permeabile, unde se înregistrează o creştere a presiunii apei şi producerea unor deformaţii 

plastice urmate de deplasarea maselor de pământ. Frecvenţa mare a alunecărilor de teren este 
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legată şi indirect de precipitaţii, prin migrarea unor coloizi şi minerale argiloase în josul 

profilului sau al versantului, creând condiţii pentru apariţia suprafeţelor de alunecare. 

Dezvoltarea alunecărilor de teren depinde, de asemenea, şi de expoziţia versanţilor, astfel 

focarele alunecărilor noi se formează şi se dezvoltă cu precădere pe versaţii cu orientarea 

pantelor în direcţia nord, nord-vest, nord-est şi est [108].  

Pentru confirmarea, sau infirmarea legităților menționate mai sus în principalele surse 

științifice de specialitate privind particularitățile de manifestare spațio-temporală a alunecărilor 

de teren, au servit rezultatele observațiilor și măsurătorilor efectuate în rețeaua de observații ale 

AGRM pentru perioada 1985-2015, care se conțin în diferite publicații de specialitate ale 

instituției menționate. Totodată, informația privind suprafața afectată de alunecărilor de teren în 

profil administrativ-teritorial a fost colectată din baza de date a ARFC pentru perioada 1985-

2015.  

De asemenrea, în calitate de materiale primare informative și statistice pentru elaborarea 

studiului privind estimarea administrativ-teritorială a valorii calculate a prejudiciilor materiale 

rezultate din alunecările de teren, au fost utilizate datele colectate din arhiva IGSU din perioada 

1997-2015.  

În rezultatul analizei și interpretării grafice și cartografice a materialelor colectate de la 

ARFC au fost stabilite suprafețele afectate de alunecări în profil administrativ-teritorial pentru 

anii 1985 și 2015, care sunt primul și ultimul an din perioada de studii (1985-2015) și care 

reflectă situația la începutul perioadei de stidiu și cea actuală (Anexa nr. 6, tab. 3.17, și fig. 3.32, 

3.33). 

 
Fig. 3.32. Suprafața afectată de alunecări de teren în profil administrativ-teritorial  

(1985 și 2015) 
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Astfel, analiza datelor din 1985 a dat posibilitate să stabilim că cele mai mari suprafețe de 

terenuri cu alunecări sunt în raioanele Călărași – 4,84 mii ha, Nisporeni – 4,44 mii ha, Orhei – 

2,70 mii ha, Sîngerei – 2,40 mii ha, Ungheni – 2,26 mii ha, Ialoveni – 1,72 mii ha, Telenești – 

1,56 mii ha, Fălești – 1,55 mii ha, Strășeni – 1,50 mii ha, Hîncești – 1,32 mii ha [91]. 

În același timp raioanele Ocnița, Briceni, Drochia, Soroca, Rîșcani, Șoldănești, Dubăsari, 

Ștefan-Vodă, Cahul și Taraclia – sunt cele mai puțin afectate de alunecări, suprafața afectată 

fiind sub limita de 0,30 mii ha. 

 
Fig. 3.33. Repartiția graduală a suprafețelor afectate de alunecări de teren în profil administrativ-

teritorial pentru anul 2015 
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În baza datelor din anul 2015 putem constata că cele mai mari suprafețe de terenuri cu 

alunecări în sunt în raioanele Călărași – 3,31 mii ha, Orhei – 2,41 mii ha, Nisporeni – 2,28 mii 

ha, Ungheni – 1,85 mii ha, Sîngerei – 1,73 mii ha, Fălești – 1,63 mii ha, Ialoveni – 0,94 mii ha. 

Raioane cu suprafețele cele mai mici afectate de alunecări de teren sunt Ocnița, Rîșcani, Drochia, 

Glodeni, Șoldănești, Dubăsari, Criuleni, mun. Chișinău, Ștefan-Vodă, Basarabeasca, Cahul, 

UTA Găgăuzia, Taraclia – unde suprafața afectată nu depășește 0,45 mii ha. 

În perioada anilor 1985-2015 suprafața afectată de alunecări în profil administrativ-

teritorial în linii mari a scăzut esențial. Reducerea suprafețelor afectate de alunecări pe parcursul 

ultimilor 30 ani se explică prin mai multe cauze dintre care principalele sunt implementarea 

măsurilor sivo-ameliorative și amenajarea tehnică a terenurilor. De asemenea, această reducere a 

suprafețelor afectate de alunecări se lămurește și prin faptul că o parte din aceste suprafețe sunt 

trecute în categoria terenurilor cu altă destinație.   

Harta repartiției graduale a suprafețelor afectate de alunecări de teren în profil 

administrativ-teritorial pentru anul 2015 reflectă gradul de afectare a Republicii Moldova de 

alunecări după cum urmează:  

- teritorii cu grad sporit de afectare cu alunecări ( peste 2 mii ha );  

- teritorii cu grad mediu de afectare cu alunecări (1,01 – 2,0 mii ha);  

- teritorii cu grad redus de afectare cu alunecări (0,50 – 1,0 mii ha);  

- teritorii cu grad foarte redus de afectare cu alunecări (sub 0,50 mii ha).  

Teritoriile cu grad sporit de afectare cu alunecări sunt raioanele Călărași, Orhei și 

Nisporeni unde suprafața afectată depășește 2,0 mii ha; cu grad mediu de afectare – raioanele 

Ungheni, Sîngerei, Fălești; cu grad redus de afectare – raioanele Briceni, Edineț, Dondușeni, 

Soroca, Florești, Rezina, Telenești, Hîncești, Ialoveni; cu grad foarte redus de afectare – celelalte 

raioane.  

Totodată, în rezultatul analizei datelor factologice privind dinamica suprafețelor afectate de 

alunecări în profil administrativ-teritorial pentru perioada 1985-2015 (Anexa nr. 6, tab 3.17,) au 

fost stabilite următoarele legități: pe parcursul perioadei menționate suprafața afectată de 

alunecări în profil administrativ-teritorial a avut o dinamică lentă în direcția diminuării 

nesemnificative a acestor suprafețe; chiar și în cazul anilor cu ploi abundente și inundații (2008 

și 2010) schimbări esențiale în dinamica suprafețelor afectate de alunecări nu au fost înregistrate, 

ceea ce nu exclude activizarea alunecărilor de teren în limitele ariilor vechi de manifestare a lor.  

3.3.2. Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor alunecărilor de teren  

Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor alunecărilor de teren, cauzate de un șir de 

factori, printre care regimul hidric fiind cel dominant, a fost efectuată în baza analizei informației 
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statistice din arhiva IGSU (1997-2015). Prejudiciile economice sunt evaluate în moneda 

națională și prezentate împreună cu numărul alunecărilor de teren în tab. 3.18.  

În această perioadă pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 71 cazuri de 

alunecări de teren cu prejudicii semnificative valoarea cărora a constituit 66,2 mil. lei.  

Tabelul 3.18 

Valoarea pagubelor înregistrate în profil dministrativ-teritorial (total pe raioane)  

cauzate de alunecările de teren în perioada 1985-2015 

Anul 
Numărul raioanelor 

afectate de alunecări de 
teren 

Numărul alunecărilor 
de teren 

Pierderi materiale 
mil. lei (MDL) 

1997 5 7  0,96 
1998 11 19 16,15 
1999 20 28 35,6 
2000 1 1 8,3 
2001 0 0 0 
2002 2 2 0,03 
2003 2 6 0,3 
2004 3 4 2,8 
2005 1 2 0,4 
2006 0 0 0 
2007 0 0 0 
2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 1 1 1,2 
2012 0 0 0 
2013 1 1 0,46 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 

Total toată 
perioada 47 71 66,2 

 

Rezultatele evaluării frecvenței anuale a alunecărilor de teren cu prejudicii semnificative 

înregistrate (1997-2015) sunt reflectate în Anexa nr. 7, tab. 3.19, și fig. 3.34.  

Frecvența anuală a alunecărilor de teren cu prejudicii semnificative în perioada 1997-2015 

a variat de la 0 până la 28 cazuri. Astfel, numărul maximal de alunecări de teren a fost înregistrat 

în anul 1999, constituind 28 cazuri, după care urmează anul 1998 cu 19 cazuri, anul 1997 – 7 

cazuri, anul 2003 – 6 cazuri, 2004 – 4 cazuri alunecări. În anii 2000, 2002, 2005, 2011 și 2013 

numărul de cazuri cu alunecări a constituit 1- 2 cazuri, iar în ceilalți ani din perioada de studiu – 

alunecările au lipsit. 
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Fig. 3.34. Dinamica frecvenței anuale a alunecărilor de teren înregistrate cu prejudicii semnificative  

Manifestarea spațio-temporală a alunecărilor de teren semnificative în perioada de studiu a 

fost neuniformă și a afectat mai frecvent anumite regiuni din teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, alunecările din anul 1999 (28 cazuri) au afectat și au produs prejudicii semnificative, 

înregistrate în raioanele Ungheni (3 cazuri), Căușeni (3 cazuri), Sîngerei (2 cazuri), Călărași (2 

cazuri), Nisporeni (2 cazuri) și Cimișlia (2 cazuri), iar în raioanele Edineț, Dondușeni, Soroca, 

Rîșcani, Florești, Șoldănești, Fălești, Telenești, Orhei, Criuleni, Hîncești, Ialoveni, mun. Bălți și 

mun. Chișinău câte un caz, prejudiciile înregistrate constituind 35,6 mil. lei (Anexa nr. 8, tab. 

3.20, fig. 3.35). 

În anul 1998 (total - 19 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative 

au afectat 12 raioane – Călărași (3 cazuri), Sîngerei (2 cazuri), Fălești (2 cazuri), Ungheni (2 

cazuri), Nisporeni (2 cazuri), Hîncești (2 cazuri); raioanele Edineț, Rîșcani, Ialoveni, Cimișlia, 

Cahul și mun. Chișinău – câte un caz, prejudiciile înregistrate – 16,15 mil. lei.  

În anul 1997 (total 7 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 

afectat 5 raioane – Fălești și Ialoveni câte 2 cazuri, iar raioanele Florești, Ungheni și Nisporeni 

câte un caz prejudiciile înregistrate –0,96 mil. lei.  

În anul 2003 (total 6 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 

afectat mun. Bălți și raionul Hîncești cu câte 3 cazuri de alunecări, prejudiciul  total constituind 

0,27 mil. lei.  

În anul 2004 (total 4 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 

afectat raioanele Nisporeni (2 cazuri), Florești și Ialoveni cu câte un caz, prejudiciul  total 

constituind 2,8 mil. lei. 

În anul 2002 (total 2 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 

afectat mun. Chișinău și UTA Găgăuzia cu câte un caz, prejudiciul total fiind de 0,03 mil. lei. 
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În anul 2005 (total 2 cazuri) alunecările de teren înregistrate cu prejudicii semnificative au 

afectat raionul Sîngerei, prejudicul total constituind 0,40 mil. lei.  

 
Fig. 3.35. Variația anuală a prejudiciilor semnificative cauzate de alunecări de teren  

În anii 2000, 2011 și 2013 pe teritoriul republicii au fost înregistrate de către IGSU câte un 

caz în raioanele Telenești, Briceni și Ștefan Vodă, prejudiciul total constituind respectiv – 8,31, 

1,25 și 0,46 mil. lei. 

În anii 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 alunecări de teren cu 

prejudicii semnificative înregistrate la IGSU au lipsit.  

Rezultatele evaluării frecvenței în profil administrativ-teritorial a alunecărilor de teren cu 

prejudicii semnificative, înregistrate de către IGSU pentru perioada 1997-2015 sunt reflectate în 

fig. 3.36.   

 
Fig. 3.36. Frecvența în profil administrativ-teritorial a alunecărilor de teren  

cu prejudicii semnificative (1997-2015) 

Conform datelor analizate din fig. 3.36 privind frecvența în profil administrativ-teritorial a 

alunecărilor de teren cu prejudicii semnificative înregistrate de către IGSU pentru perioada 1997-

2015 putem constata următoarele: în această perioadă de timp frecvența alunecărilor menționate 
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a variat în intervalul 7 - 5 cazuri în raioanele Nisporeni (7 cazuri), Hîncești, Sîngerei și Ungheni 

cu câte 6 cazuri; Fălești, Călărași și Ialoveni cu câte 5 cazuri. În mun. Bălți 4 cazuri. În raioanele 

Florești, Cimișlia, Căușeni și mun. Chișinău cu câte 3 cazuri. În raioanele Edineț, Rîșcani și 

Telenești – cu câte 2 cazuri. În raioanele Briceni, Dondușeni, Soroca, Șoldănești, Orhei, Criuleni, 

Ștefan Vodă, Cahul și UTA Găgăuzia cu câte un caz. În celelalte raioane alunecări de teren cu 

prejudicii înregistrate de către IGSU  – au lipsit.   

De rând cu stabilirea frecvenței în profil administrativ-teritorial a alunecărilor de teren 

pentru perioada 1997-2015, au fost determinate prejudiciile materiale semnificative înregitsrate 

de către IGSU (fig. 3.37).  

 
Fig. 3.37. Prejudiciul semnificativ înregistrat în profil administrativ-teritorial (1997-2015) 

Analizând datele din fig. 3.37 privind prejudiciul semnificativ înregistrat de către IGSU  în 

profil administrativ-teritorial pentru perioada 1997-2015, putem constata următoarele: 

prejudiciile semnificative cauzate de alunecările de teren din perioada menționată au atins valori 

maximale înregistrate în raionele Călărași, Ialoveni și Telenești, constituind respectiv 14,9, 13,46 

și 9,46 mil. lei. În raioanel Nisporeni (5,04 mil. lei), Hîncești (4,80 mil. lei) , Ungheni (3,56 mil. 

lei), Florești (2,96 mil. lei), Sîngerei (2,78 mil. lei) și Fălești (2,72 mil. lei). Prejudicii mici 

cauzate de alunecări au fost înregistrate în raioanele Cahul (1,60 mil. lei), Rîșcani (1,51 mil. lei) 

și Briceni (1,25 mil. lei). În celelalte raioane valoarea prejudiciilor a fost foarte mică sau a lipsit.  

Analizând datele din tab. 3.20 Anexa 8, privind estimarea expunerii teritoriului Republicii 

Moldova în profil administrativ-teritorial față de riscul alunecărilor de teren cu prejudicii 

semnificative pentru perioada 1997-2015, putem constata că aceste prejudicii sunt repartizate 

foarte neuniform pe teritoriul republicii şi constituie în total 66,22 mil. lei.  

În baza datelor expuse în Anexa 8, tab. 3.20 a fost elaborată harta ce reflectă gradul de 

expunere a teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial față de riscul 
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alunecărilor de teren, cu indicarea prejudiciilor semnificative înregistrate de IGSU pentru 

perioada 1997-2015 (fig. 3.38).  

 
Fig. 3.38. Expunerea teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial  

față de riscul alunecărilor de teren cu prejudicii semnificative (1997-2015)  

Harta menționată reflectă gradul de expunere a teritoriului Republicii Moldova în profil 

administrativ-teritorial după cum urmează:  

- teritorii cu grad sporit de expunere la risc (cu prejudicii de peste 10 mil. lei);  

- teritorii cu grad mediu de expunere la risc (cu prejudicii cuprinse între 5-10 mil. lei);  

- teritorii cu grad redus de expunere la risc (cu prejudicii cuprinse între 1-5 mil. lei);  

- teritorii cu grad foarte redus de expunere la risc (cu prejudicii mai mici de 1 mil. lei).  
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Teritoriile cu grad sporit de expunere față de riscul alunecărilor sunt raioanele Călărași și 

Ialoveni unde valoarea prejudiciilor înregistrate depășesc 10 mil. lei.  

Teritoriile cu grad mediu de expunere față de alunecărilor sunt raioanele Telenești și 

Nisporeni unde valoarea prejudiciilor înregistrate este cuprinsă între 5-10 mil. lei  

Teritoriile cu grad redus de expunere la riscul alunecărilor menționate sunt raioanele 

Briceni, Rîșcani, Florești, Sîngerei, Fălești, Ungheni, Hîncești și Cahul unde valoarea 

prejudiciilor înregistrate este cuprinsă între 1-5 mil. lei.  

Teritoriile cu grad foarte redus de expunere la riscul alunecărilor menționate sunt raioanele 

a căror valoare a prejudiciilor înregistrate este mai mică de 1 mil. lei, fiind situate în partea 

central-meridională și estică a republicii. 

În urma cantităţii mari de precipitaţii căzute la 11 mai 1985, au avut loc alunecări de teren 

catastrofale, care au distrus în raioanele Teleneşti şi Orhei un număr considerabil de case de 

locuit şi alte construcţii.  

În anii 1997-1999, alunecările de teren au distrus şi avariat sute de case în numeroase 

localităţi. Cel mai mult au avut de suferit satele Leuşeni (raionul Hînceşti), unde au fost distruse 

peste 350 de case, şi Ghiliceni (raionul Teleneşti), unde au fost distruse şi avariate circa 100 de 

case. 

3.4. Estimarea complexă a expunerii teritoriului republicii către manifestarea ploilor 

torențiale, inundaţiilor declanșate de ele și a alunecărilor de teren 

Pentru estimarea prejudiciului cauzat bunurilor materiale în diferite sectoare ale economiei 

naționale de pe teritoriul Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial, IGSU dispune de 

o metodologie aprobată pentru uz intern și este utilizată de către specialiștii serviciului menționat 

pentru calcularea costurilor monetare directe pentru fiecare prejudiciu, cauzat în rezultatul 

expunerii față de fiecare tip de risc natural.  

În baza datelor statistice din arhiva IGSU privind valorile prejudiciului calculat pentru 

fiecare categorie de hazard (ploile torențiale, inundațiile declanșate de ele și alunecări de teren) 

au fost realizate hărți care evidenţiază expunerea teritoriului Republicii Moldova în profil 

administrativ-teritorial, în funcţie de gravitatea riscului. De asemenea, a fost realizată harta 

complexă privind expunerea la riscuri a teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-

teritorial (în procente), cu stabilirea gradului de expunere pentru fiecare unitate administrativ-

teritorială (tab. 3.21, fig. 3.39 ).  

În baza datelor primare colectate din arhiva IGSU privind valoarea prejudiciilor 

înregistrate ca rezultat al manifestării ploilor torențiale, inundațiilor declanșate de ele și 

alunecărilor de teren din perioada anilor 1997-2015, a fost calculat în profil administrativ-
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teritorial prejudiciul total a acestor riscuri, prejudiciile cauzate de fiecare risc în parte, cota-parte 

sumară a acestor riscuri din suma totală pe republică, inclusiv cota-parte a fiecărui risc menționat 

din prejudiciul total al fiecărei unități administrativ-teritoriale (tab. 3.21).  

Tabelul 3.21 

Repartiția pe teritoriul Republicii Moldova a prejudiciilor cauzate de riscurile studiate, 

înregistrate în profil administrativ-teritorial pentru perioada 1997-2015 

Nr. 
ctr. 

Denumirea 
raionului 

Prejudiciul total al 
riscurilor 

Inclusiv: 
ploi torentiale inundatii alunecari de teren 

mil. lei 

% din 
suma 

totală pe 
republică 

mil. lei 

% din 
suma 

totală pe 
raion 

mil. lei 

% din 
suma 

totală pe 
raion 

mil. lei 

% din 
suma 

totală pe 
raion 

1 Briceni 48,21 1,00 40,10 83,18 6,86 14,22 1,25 2,60 
2 Ocnița 34,30 0,71 34,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Edineț 123,01 2,55 111,30 90,48 11,25 9,15 0,46 0,37 
4 Dondușeni 75,91 1,57 75,90 99,98 0,00 0,00 0,01 0,02 
5 Soroca 94,29 1,95 93,40 99,05 0,84 0,89 0,06 0,06 
6 Drochia 57,00 1,18 57,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Rîșcani 161,77 3,35 150,60 93,09 9,67 5,98 1,51 0,93 
8 Florești 71,86 1,49 68,90 95,89 0,00 0,00 2,96 4,11 
9 Glodeni 4,20 0,09 4,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 mun. Bălți 39,36 0,81 38,80 98,59 0,50 1,27 0,06 0,14 
11 Sîngerei 43,08 0,89 40,30 93,54 0,00 0,00 2,78 6,46 
12 Șoldănești 49,64 1,03 48,80 98,30 0,84 1,69 0,00 0,01 
13 Fălești 113,82 2,36 111,10 97,61 0,00 0,00 2,72 2,39 
14 Rezina 25,77 0,53 24,90 96,61 0,87 3,39 0,00 0,00 
15 Telenești 61,76 1,28 52,60 85,17 0,00 0,00 9,16 14,83 
16 Ungheni 167,93 3,48 154,70 92,12 9,67 5,76 3,56 2,12 
17 Călărași 201,84 4,18 186,10 92,20 0,84 0,42 14,90 7,38 
18 Orhei 179,15 3,71 178,20 99,47 0,50 0,28 0,45 0,25 
19 Dubăsari 16,80 0,35 16,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Criuleni 48,31 1,00 48,30 99,99 0,00 0,00 0,01 0,01 
21 Strășeni 17,34 0,36 16,50 95,17 0,84 4,83 0,00 0,00 
22 Nisporeni 196,41 4,07 181,70 92,51 9,67 4,92 5,04 2,57 
23 Hîncești 185,20 3,83 157,10 84,83 23,30 12,58 4,80 2,59 
24 mun.Chișinău 77,70 1,61 68,90 88,68 8,50 10,94 0,30 0,38 
25 Ialoveni 41,76 0,86 28,30 67,77 0,00 0,00 13,46 32,23 
26 Anenii Noi 39,17 0,81 29,50 75,32 9,67 24,68 0,00 0,00 
27 Leova 13,60 0,28 13,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 Cimișlia 38,29 0,79 38,20 99,76 0,00 0,00 0,09 0,24 
29 Căușeni 138,08 2,86 137,50 99,58 0,00 0,00 0,58 0,42 
30 Ștefan-Vodă 119,50 2,47 101,60 85,02 17,44 14,59 0,46 0,39 
31 Basarabeasca 1,50 0,03 1,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 UTA Găgăuzia 1048,86 21,71 1043,20 99,46 5,65 0,54 0,01 0,00 
33 Cantemir 147,38 3,05 136,80 92,82 10,58 7,18 0,00 0,00 
34 Cahul 153,31 3,17 129,10 84,21 22,61 14,75 1,60 1,04 
35 Taraclia 995,17 20,60 994,80 99,96 0,37 0,04 0,00 0,00 
Total pe republică 4831,27  4614,60  150,46  66,22  
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Astfel, prejudiciul total al riscurilor menționate pe teritoriul republicii pentru perioada 

1997-2015 a constituit 4 831,27 mil. lei. În profil administrativ-teritorial prejudiciul total al 

riscurilor a variat în limite foarte mari de la 1,50 mil. lei în raionul Basarabeasca până la 1 

048,86 mil. lei în UTA Găgăuzia. Unitățile administrativ-teritoriale cu cele mai mari prejudicii 

materiale totale cauzate de aceste riscuri sunt: Taraclia (995,17 mil. lei), Călărași (201,84 mil. 

lei), Nisporeni (196,41 mil. lei), Hîncești (185,20 mil. lei), Orhei (179,15 mil. lei), Ungheni 

(167,93 mil. lei), Rîșcani (161,77 mil. lei), Cahul (153,31 mil. lei), Cantemir (147,38 mil. lei), 

Căușeni (138,08 mil. lei), Edineț (123,01 mil. lei), Ștefan-Vodă (119,50 mil. lei) și Fălești 

(113,82 mil. lei).  

Prejudiciile cauzate de fiecare risc în parte, de asemenea, au variat în limite foarte mari. 

Cele mai mari prejudicii materiale au fost cauzate de ploile torențiale, constituind la nivel 

național riscul dominant pentru perioada menționată și a înregistrat 4 614,60 mil. lei, valoare 

destul de apropiată de prejudiciul total al riscurilor menționate pe republică. 

În profil administrativ-teritorial aceste prejudicii au aceiași tendință și valori maxime 

asemănătoare cu cele precedente, variind între 1,50 mil. lei în raionul Basarabeasca și 1 043,20 

mil. lei în UTA Găgăuzia.   

Prejudicii materiale cauzate de inundații la nivel național, cât și în profil administrativ-

teritorial sunt cu mult mai mici față de prejudiciile cauzate de ploile torențiale. Astfel, pe 

teritoriul republicii ele constituie 150,46 mil. lei. Cele mai mari prejudicii în profil administrativ-

teritorial au fost înregistrate în raioanele Hîncești (23,30 mil. lei) și Cahul (22,61 mil. lei). De 

menționat, că într-un șir de raioane prejudiciile cauzate de inundații au lipsit sau sunt 

nesemnificative.   

În perioada menționată (1997-2015) prejudiciile materiale cauzate de alunecări de teren la 

nivel național au constituit doar 66,22 mil. lei. În profil administrativ-teritorial au fost 

înregistrate raioanele cu cele mai mari prejudicii cauzate de alunecări de teren: Călărași (14,90 

mil. lei), Ialoveni (13,46 mil. lei), Telenești (9,16 mil. lei), Nisporeni (5,04 mil. lei), Hîncești 

(4,80 mil. lei) și Ungheni (3,56 mil. lei). Într-un șir de raioane prejudiciile cauzate de alunecări 

de teren au lipsit sau sunt nesemnificative.   

În baza datelor reflectate în tab. 3.21 a fost elaborată harta complexă privind expunerea 

graduală a teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial (în procente) pentru 

perioada 1997-2015 (fig. 3.39) la riscurile studiate [99].  
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Fig. 3.39. Harta complexă a prejudiciul total al riscurilor studiate și cota-parte a prejudiciilor cauzate de 

fiecare risc în profil administrativ-teritorial (1997-2015) 

Conform informației reflectată pe harta complexă (fig. 3.39) privind expunerea la riscuri a 

teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial putem constata următoarele:  

- ploile torențiale afectează practic toate raioanele republicii, iar prejudiciile cauzate de ele 

constituie sume impunătoare față de valorile prejudiciilor cauzate de inundații și alunecări;   

- raioanele situate în zona nord-estică, central-estică și de sud (cu excepția raioanelor 

Cantemir, Cahul și Ștefan-Vodă) sunt afectate total sau predominant de riscul ploilor torențiale, 

care cauzează cele mai mari prejudicii;  
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-raioanele situate în zona extremă de nord-vest (Briceni, Edineț și Rîșcani), raioanele din 

partea centrală și central-vestică (cu excepția raioanelor Telenești, Călărași, Orhei, Strășeni), 

raioanele de sudul republicii (Cantemir, Cahul și Ștefan-Vodă) înregistrează cele mai mari 

prejudicii ca urmare a ploilor torențiale, însă prejudicii semnificative au loc și din cauza 

inundațiilor;  

- unitățile administrativ-teritoriale situate în zona centrală (raioanele Călărași, Ialoveni, 

Telenești, Sîngerei, mun. Chișinău) și central-vestică (raioanele Nisporeni, Hîncești, Ungheni și 

Fălești) înregistrează cele mai mari prejudicii ca urmare a ploilor torențiale, însă prejudicii 

semnificative au loc și din cauza alunecărilor de teren;  

- raioanele Briceni, Rîșcani, Ungheni, Călărași, Nisporeni, Hîncești și Cahul se 

caracterizează prin prezența prejudiciilor semnificative cauzate de toate riscurile menționate.  

Astfel, au fost evidențiate teritoriile cu diferit grad de expunere  în profil administrativ-

teritorial față de riscurile menționate și stabilite măsurile pentru diminuarea efectelor asupra 

populației, mediului construit și infrastructurii rutiere și edilitare.  

Harta complexă precum şi hărţile specifice intermediare, reprezintă elemente care sunt 

accesibile publicului larg și utilizate de către factorii de decizie.  
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Concluzii la capitolul III 

1. În rezultatul prelucrării și analizei șirurilor de date privind cantitatea și regimul spațio-

temporal al precipitațiilor atmosferice pentru perioada de studiu (1985-2015) au fost stabilite 

cantitățile medii și absolute: lunare din semestrul cald, semestriale (semestrul cald), anuale, 

cantitățile maxime diurne în semestrul cald al anului, înregistrându-se o variabilitate și 

discontinuitate spațio-temporală semnificativă, mai puțin accentuată în cazul maximelor 

semestriale și lunare și o repartiție foarte neuniformă în cazul precipitațiilor maxime diurne. 

2. Studiul cantităţilor maxime absolute de precipitaţii pe teritoriul republicii a permis de a 

stabili că valorile lor în semestrul cald al anului se apropie de cele medii multianuale. De 

asemenea, s-a constatat că cantitatea și frecvența maximă a ploilor torențiale din semestrul cald 

al anului cu cantitatea de 10 mm și mai mult, căzute în 24 de ore și mai puțin, a variat pe 

teritoriul republicii în limite foarte mari, atât în cadrul fiecărei luni, cât și de la o lună la alta, 

înregistrând cele mai mari valori în lunile de vară. 

3. În premieră cu referire la teritoriul Republicii Moldova au fost calculați indicii privind 

intensitatea medie (i) și intensitatea maximă (I) a ploilor torențiale, cu elaborarea hărților digitale 

ce reflectă arealele cu grad sporit de expunere a teritoriului față de riscurile menționate, care sunt 

declanșatoare de viituri pluviale și inundații vaste. 

4. În rezultatul calculului frecvenței ploilor torențiale in semestrul cald al anului cu diferită 

gradație cantitativă cazute în 24 ore și mai puțin, au fost elaborate, în premieră, hărți digitale 

privind repartiția ploilor torențiale cu cea mai mare frecvență (≥ 30 mm și ≥ 50 mm) și risc 

potențial de inundaţie pentru tot teritoriul republicii, precum și harta complexă a repartiției 

frecvenței ploilor torențiale cu gradația ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, care reflectă arealele cu 

grad diferit de expunere față de riscul menționat. 

5. Calculul și analiza prejudiciilor cauzate de ploile torențiale din semestrul cald al anului, 

inundaţiile declanşate de ele și alunecările de teren pentru perioada 1997-2015, a permis în 

premieră estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea riscurilor menționate în 

profil administrativ-teritorial, cu elaborarea unui set de hărți digitale ce reflectă areale cu grad 

diferit de expunere a teritoriului republicii față de aceste riscuri exprimat prin valoarea 

prejudiciului cauzat de fiecare risc în parte.  

6. Însumarea prejudiciilor determinate de ploile torențiale din semestrul cald al anului, 

inundațiile declanșate de ele și alunecările de teren în profil administrativ-teritorial, pentru 

perioada 1997-2015 a permis în premieră, elaborarea hărții complexe ce reflectă prejudiciul total 

al riscurilor menționate și cota-parte a prejudiciilor cauzate în profil administrativ-teritorial de 

fiecare risc.  
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4. DIMINUAREA EFECTELOR RISCURILOR NATURALE ASUPRA MEDIULUI 

NATURAL ȘI SOCIETĂȚII ÎN CONTEXTUL AMENAJĂRII  

TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA 

Manifestările frecvente ale fenomenelor naturale extreme pot avea influență directă asupra 

sănătății, nivelului de trai a fiecărei persoane, precum și a societății în ansamblu. Într-un termen 

destul de scurt riscurile naturale pot submina serios rezultatele investițiilor pentru dezvoltare și 

rămân unul din cele mai serioase obstacole în realizarea dezvoltării durabile. 

Fenomenele naturale de risc din ultimele decenii au condiționat necesitatea intensificării 

activităților de prevenire, reducere și combatere a consecințelor negative a riscurilor menționate, 

atât în plan național, cât și internațional, a cooperării internaționale în domeniu. 

În aceste condiţii, eforturile de prevenire a hazardurilor şi de atenuare a impactului lor 

asupra societăţii este necesar să devină părţi integrante ale politicilor naţionale de dezvoltare 

durabilă. 

Aceste politici trebuie să includă grupe de măsuri care vor fi luate până la declanşarea 

hazardurilor, în timpul acestora şi după trecerea lor. 

Prevenirea riscurilor reprezintă prima etapă, în care se întreprind numeroase acţiuni cărora, 

în prezent, li se acordă o atenţie deosebită deoarece sunt considerate ca principalul mijloc în 

gestionarea riscurilor. Acţiunile prin care se realizează prevenirea unei crize se efectuează prin 

mai multe etape: evaluarea hazardelor şi a expunerii; perioada de informare și educarea 

populaţiei privind riscurile potențiale în regiunea dată; prevenirea şi reducerea riscurilor prin 

amenajări ce reduc expunerea; pregătirea crizelor prin dezvoltarea reţelelor de supraveghere şi 

prin elaborarea planurilor de urgenţă care sunt testate înaintea crizei.  

Măsurile de prevenire au ca scop reducerea riscului şi se concretizează prin intervenţii 

structurale şi nestructurale. Primele, prin lucrări de sistematizare activă sau pasivă, tind să reducă 

periculozitatea evenimentului, scăzând probabilitatea de apariţie şi/sau micşorând consecinţele 

acestuia. Prin intervenţiile nestructurale reducerea riscului este însă încredinţată reducerii 

elementelor cu risc şi a vulnerabilităţii lor. În linii mari, intervenţiile nestructurale se pot referi la 

activităţile de prevenire, în timp ce intervenţiile structurale sunt tipice activităţii de reducere a 

riscurilor [37, 54, 72, 125, 194].  

După Alexander [189] intervenţiile non-structurale pot fi pe termen scurt (planuri de 

urgenţă, planuri de evacuare, prevederea impactului, mecanisme de alertă) şi pe termen lung 

(codice şi normative de construcţie, macrozonarea pericolului, controlul utilizării terenului, 

analize statistice ale riscului, asigurări, taxări, educaţie şi instruire). În categoria măsurilor 
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structurale se includ: readaptarea structurilor existente, întărirea noilor structuri, elemente de 

siguranţă, previziune probabilistică de rezistenţă la impact etc. 

Mecanismul prevenirii riscurilor naturale constă în luarea unui ansamblu de măsuri 

destinate pentru limitarea şi reducerea efectelor dăunătoare. Acest mecanism presupune mai 

multe etape în care cercetarea ştiinţifică, autorităţile civile, politice şi mediatice locale 

conlucrează direct [15, 40, 41, 68, 126].  

4.1. Măsuri de prevenire, reducere şi combatere a consecințelor negative a ploilor 

torenţiale și inundaţiilor declanșate de ele asupra societății și mediului natural 

Practica mondială a demonstrat că căderea unor cantități semnificative de precipitații în 

rezultatul ploilor torențiale din semestrul cald al anului și apariţia inundaţiilor declanșate de ele 

nu pot fi evitate, însă ele pot fi gestionate corect, iar efectele lor pot fi reduse semnificativ prin 

realizarea unui șir de măsuri şi acţiuni complexe.  

Ploile torenţiale din semestrul cald al anului constau în căderea unor cantităţi mari de 

precipitaţii într-un timp foarte scurt, astfel încât capacitatea de infiltrare a solului este rapid 

depăşită şi aproape întreaga cantitate de apă căzută se scurge spre reţeaua de văi generând viituri, 

depăşirea capacităţii de transport a albiilor minore şi deversarea apelor în albiile majore 

provocând inundaţii. 

Managementul inundaţiilor este facilitat de faptul că locul lor de manifestare este 

predictibil şi adesea este posibilă o avertizare prealabilă.  

Cauza principală a prejudiciilor legate de ploile torențiale din semestrul cald al anului și 

inundațiile declanșate de ele constă în utilizarea irațională a văilor râurilor și intensificarea 

activității economice în teritoriile de risc. Astfel, sarcina primordială a factorilor de decizie 

constă în elaborarea unor măsuri concrete de prevenire, reducere şi combatere a consecințelor 

negative a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului și inundaţiilor declanșate de ele cu 

delimitarea cât mai exactă a zonelor expuse la risc, care vor diminua semnificativ cheltuielile 

pentru lichidarea consecințelor acestor riscuri [50, 72, 77, 78, 104, 105, 112, 127, 129, 130, 134, 

135]. 

Procesul de diminuare a pagubelor şi a pierderilor de vieţi omeneşti ca urmare a ploilor 

torențiale și inundaţiilor declanșate de ele nu depinde numai de acţiunile de răspuns întreprinse 

în timpul decfășurării lor, dar și de acţiuni permanente, sub denumirea de managementul 

situaţiilor de urgenţă, care includ acţiuni premergătoare producerii fenomenului, cele de 

management din timpul desfăşurării lor şi cele întreprinse după producerea hazardului. 

Activitățile de prevenire, reducere şi combatere a consecințelor negative asupra societății și 

99  



mediului natural, atât a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului, cât și a inundaţiilor 

declanșate de ele, includ măsuri comune, ce necesită implementarea complexă a lor. 

Activităţile și măsurile preventive de reduce a riscului ploilor torențiale și a 

inundațiilor declanșate de ele includ: 

- delimitarea geografică a zonelor de risc la inundaţiile declanșate de ploile torențiale din 

semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial cu încluderea acestor zone în planurile 

urbanistice generale și în regulamentele de urbanism cu indicarea măsurilor specifice privind 

prevenirea şi atenuarea acestor riscuri; 

- marcarea pe teren în fiecare localitate a zonelor supuse inundaţiilor declanșate de ploile 

torențiale. Aceasta va permite ameliorarea considerabilă a lucrărilor urbanistice în localităţi și 

excluderea amplasării caselor de locuit în zonele cu pericol de inundații;  

- interzicerea autorizării oricăror construcţii în apropierea albiilor minore, supuse riscului 

de inundaţii declanșate de ploile torențiale, inclusiv reducerea la minimum a activităţilor 

gospodăreşti care pot intensifica efectele negative ale inundaţiilor declanșate de ploile torențiale; 

- gestionarea adecvată a teritoriului localităților, terenurilor agricole şi silvice în 

conformitate cu prevederile regulamentului de urbanism;  

- împădurirea spațiilor de formare a viiturilor, zonelor inundabile, luncilor râurilor; 

- realizarea măsurilor structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor; 

- întreţinerea adecvată a infrastructurilor existente, inclusiv a celor hidrotehnice de 

protecţie împotriva inundaţiilor şi a albiilor cursurilor de apă;  

- realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea 

planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţiile declanșate de ploile torențiale şi 

introducerea sistemelor de asigurări; 

- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri severe de ploi 

torențiale declanșatoare de inundaţii; 

- informarea populaţiei prin intermediul mass-media privind riscul declanșării ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului și inundaţiilor, precum și altor situații de urgență, inclusiv 

măsurile de comportare față de aceste riscuri.  

Activităţi de management operativ în timpul ploilor torențiale și inundaţiilor 

declanșate de: 

- detectarea posibilităţii formării viiturilor pluviale, prognozarea evoluţiei şi propagării 

viiturilor în lungul cursurilor de apă şi a riscului de inundaţii declanșate de ploile torențiale; 

- avertizarea factorilor de decizie și a populaţiei privind arealul, severitatea şi timpul de 

apariţie a ploilor torențiale declanșatoare de inundaţii; 
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- înfiinţarea unor centre de informare în zona inundată pe durata situaţiei de urgenţă care 

va îndeplini şi funcţia de avertizare individuală a cetăţenilor în cazul în care sistemele de 

informare-alarmare nu sunt disponibile; 

- evacuarea persoanelor sau bunurilor materiale în conformitate cu planurile întocmite, 

evidenţa populaţiei evacuate, asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate, instalarea 

taberelor pentru evacuaţi, recepţionarea şi depozitarea bunurilor evacuate, asigurarea 

securității a şi pazei zonelor evacuate. 

Activităţi și măsuri ce se întreprind după trecerea ploilor torențiale și inundaţiilor 

declanșate de ele: 

- ajutorarea populaţiei afectate de riscurile menționate pentru satisfacerea necesităţilor 

imediate şi revenirii la viaţa normală; 

- crearea condițiilor de evacuare mai rapidă a apelor din precipitaţii care stagnează în 

zonele depresionare către reţeaua de canale, debuşee şi rigole; 

- împădurirea terenurilor degradate care reprezinta sursă masivă de aluviuni în bazinele 

hidrografice torenţiale care aduc prejudicii unor obiective economice de interes deosebit;  

- reconstrucţia clădirilor avariate și infrastructurilor, inclusiv celor din sistemul de 

protecţie împotriva inundaţiilor; 

- reconstrucţia şi regenerarea mediului înconjurător afectat de inundaţii; 

- revizuirea sistemelor de avertizare-alarmare după trecerea ploilor torențiale și a viiturilor 

pluviale;  

- monitorizarea eficientă a utilizării terenurilor, prin interzicerea amplasării de noi 

constructii și a desfășurării activităților în zonele expuse frecvent la ploi torențiale și inundaţii 

declanșate de ele, precum și identificarea altor activități susceptibile să conducă la intensificarea 

riscurilor menționate. 

Măsurile de prevenire, reducere şi combatere a consecințelor negative a ploilor torenţiale și 

inundaţiilor declanșate de ele asupra societății și mediului natural, menționate mai sus, sunt 

necesare de a fi incluse în politicile de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale, care sunt 

afectate frecvent și puternic, suportând prejudicii semnificative de pe urma acestor riscuri.  

În perioada 1997-2015 cele mai mari prejudicii determinate de riscul ploilor torențiale din 

prejudiciul total al riscurilor studiate, au fost înregistrate în următoarele unități administrativ-

teritoriale (tab. 3.21): 96-100% - în raioanele Ocnița, Dondușeni, Soroca, Drochia, Florești, 

Glodeni, mun. Bălți, Șoldănești, Fălești, Rezina, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Strășeni, Leova, 

Cimișlia, Căușeni, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia; 86-95% - în raioanele Edineț, 
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Rîșcani, Sîngerei, Ungheni, Călărași, Nisporeni, Cantemir, mun. Chișinău); 66-85% - în 

raioanele Briceni, Telenești, Hîncești, Ștefan-Vodă, Cahul, Ialoveni.   

În perioada menționată mai sus, cele mai mari prejudicii determinate de riscul inundațiilor 

declanșate de ploile torențiale din prejudiciul total al riscurilor studiate, au fost înregistrate în 

următoarele unități administrativ-teritoriale: 10-25% - în raioanele Briceni, Hîncești, mun. 

Chișinău, Anenii Noi, Ștefan-Vodă, Cahul; prejudicii de până la 10% - în raioanele Edineț, 

Rîșcani, mun. Bălți, Șoldănești, Rezina, Ungheni, Strășeni, Nisporeni, Cantemir.  

Astfel, pe parcursul perioadei de investigație prejudiciul total provocat de ploile torențiale 

și inundațiile declanșate de ele au constituit 4765,06 mil. lei, chiar și în cazul când o parte din 

măsurile preconizate mai sus au fost realizate.  

În unitățile administrativ-teritoriale cu prejudicii semnificative determinate predominant de 

riscul ploilor torențiale și a inundațiilor declanșate de ele asupra societăţii și mediului, sunt 

necesare eforturi majore de implementare a măsurilor de prevenire, reducere și combatere a 

impactului acestor riscuri, cu includerea lor în regim prioritar ca părți integrante în politicile 

regionale de dezvoltare durabilă a teritoriilor respective.  

Impelementarea completă și complexă a măsurilor preconizate privind prevenirea, 

reducerea și combaterea consecințelor negative ale ploilor torențiale și inundațiile declanșate de 

ele vor contribui la diminuarea semnificativă a prejudiciilor cauzate de aceste riscuri.  

4.2. Măsuri de prevenire, reducere și combatere a consecințelor negative a 

alunecărilor de teren asupra societății și mediului natural  

Prevenirea şi combatere a alunecărilor de teren reprezintă o soluționare naturalistă 

(urmărindu-se factorii de evoluţie a versanţilor şi eliminarea cauzelor apariţiei procesului), sau o 

realizare tehnică (prin construcţii de artă inginerească se urmăreşte înlăturarea efectului, ţinându-

se cont şi de condiţiile complexe în care evoluează procesul). Alunecările de teren cauzează 

societății prejudicii foarte mari, de aceea trebuie sa se pună un accent deosebit pe prevenirea 

acestui fenomen [80]. 

În oraşele mari şi medii pe teritoriul cărora au loc alunecări de teren, pentru protecţia 

clădirilor, construcţiilor de valoare, precum și în scopul evitării pericolului pentru viaţa 

populației, este necesar de a realiza măsuri complexe de prevenire a alunecărilor de teren, care 

vor asigura stabilitatea versanților în corespundere cu coeficientul de securitate.  

Reieşind din practica mondială, măsurile de protecţie a teritoriului împotriva alunecărilor 

de teren pot fi grupate în trei grupe: 

1. Măsuri de prevenire; 

2. Măsuri de adaptare; 
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3. Măsuri tehnico-inginereşti. 

Măsurile de prevenire a alunecărilor de teren includ:  

- delimitarea geografică a zonelor de risc la alunecări de teren în profil administrativ-

teritorial și încluderea acestor zone în planurile urbanistice generale și în regulamentele de 

urbanism cu indicarea măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea acestor riscuri;  

- marcarea pe teren în fiecare localitate a zonelor afectate de alunecări de teren, ceea ce va 

reglementa amplasarea caselor de locuit, comunicațiilor și infrastructurii edilitare noi în 

conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al localităților;  

- interzicerea autorizării oricăror construcţii în apropierea zonelor cu pericol potențial de 

aliunecări, inclusiv reducerea la minimum a activităţilor gospodăreşti care pot intensifica efectele 

negative ale alunecărilor de teren străvechi;  

- gestionarea adecvată a teritoriului localităților, terenurilor agricole şi silvice în 

conformitate cu prevederile regulamentelor de urbanism;  

- organizarea unui staţionar pentru observaţii în timp, privind evoluţia deformaţiilor 

versantului, variaţia apelor subterane;  

- captarea izvoarelor şi drenarea terenurilor cu exces de umiditate, canale de evacuare 

rapidă a apelor de suprafaţă, şanţuri de drenaj transversale şi longitudinale în formă de evantai, 

drenaje de aerare, drenarea terenurilor prin evacuarea apelor subterane;  

- menţinerea sectoarelor împădurite, împădurirea terenurilor și evitarea păşunatului excesiv 

în zonele cu alunecări. [117]. 

Măsuri de adaptare: 

- crearea zonelor verzi în arealele cu alunecări; 

- exploatarea terenului sub păşuni şi imaşuri în zonele cu alunecări;            

- utilizarea sub grădini şi livezi pe care se va limita udatul şi aratul adânc; 

- amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor provizorii şi ieftine. 

Măsurile tehnico-inginereşti sunt foarte costisitoare și se efectuează în scopul protecţiei 

obiectelor şi instalaţiilor numai după efectuarea calculelor tehnico-economice, care confirmă 

eficacitatea îndeplinirii lor. Dacă primele două grupe de măsuri de protecţie (de prevenire şi 

adaptate) este oportun să fie îndeplinite pentru toate obiectele şi teritoriile afectate de alunecări, 

atunci măsurile tehnico - inginereşti necesită o abordare individuală. Principalele măsuri tehnice 

de stabilizare a versanţilor includ construirea zidurilor de sprijin şi contraforturilor, captarea 

izvoarelor şi drenarea terenurilor cu exces de umiditate, canale de evacuare rapidă a apelor de 

suprafaţă, şanţuri de drenaj transversale şi longitudinale în formă de evantai, drenaje de aerare, 

drenarea terenurilor prin evacuarea apelor subterane.  
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Stoparea definitivă a alunecărilor de teren practic nu poate fi realizată, dar prin respectarea 

măsurilor de prevenire şi de adaptare pagubele cauzate de ele pot fi substanţial diminuate. 

Sarcina principală este de a depista la timp fenomenul de alunecare – crăpături în pământ, asfalt, 

pereţii caselor, înclinarea copacilor, gardurilor, ruperea cablurilor subterane, etc. Măsurile de 

prevenire trebuie aplicate atât pe terenurile cu potenţial de alunecare, cât şi pe terenurile cu 

alunecări stabilizate. Aceste măsuri urmăresc scopul de a înlătura cauzele care pot declanşa 

alunecările și a contribui la sporirea stabilităţii versanţilor [131]. 

În Republica Moldova pentru perioada 1997-2015 cele mai mari prejudicii determinate de 

alunecările de teren din prejudiciul total al riscurilor studiate au fost înregistrate în următoarele 

unități administrativ-teritoriale (tab. 3.21): Ialoveni (32,22%); Telenești (14,83%); Călărași 

(7,38%); Sîngerei (6,46%); Florești (4,11%); Briceni (2,60%); Hîncești (2,59%); Nisporeni 

(2,57%); Fălești (2,39%); Ungheni (2,12%). Pe parcursul perioadei de investigație prejudiciul 

total provocat de riscul alunecărilor de teren a constituit 66,22 mil. lei, chiar și în cazul când o 

parte din măsurile preconizate mai sus au fost realizate.  

În unitățile administrativ-teritoriale cu prejudicii semnificative determinate predominant de 

riscul alunecărilor de teren asupra societăţii și mediului sunt necesare eforturi majore de 

implementare a măsurilor de prevenire şi reducere a impactului acestor riscuri cu includerea lor 

în regim prioritar ca părți integrante în politicile regionale de dezvoltare durabilă a teritoriilor 

respective, ce vor contribui la reducerea semnificativă a prejudiciilor cauzate de acest risc.  

Cunoașterea modului de manifestare și a impactului riscurilor studiate, managementul 

acestora (în vederea prevenirii lor și diminuării efectelor acestora), prezintă un factor important 

în realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, gestionarea judicioasă a resurselor naturale, și 

dezvoltarea durabilă a teritoriului Republicii Moldova.  
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Concluzii la capitolul 4. 

1. În rezultatul studiului efectuat privind estimarea expunerii teritoriului Republicii 

Moldova în profil administrativ-teritorial pentru perioada 1997-2015 față de riscul ploilor 

torențiale, inundațiilor declanșate de ele și a alunecărilor de teren, a fost stabilit gradul de 

expunere față de riscurile menționate și posibilitatea argumentării reacției de răspuns a factorilor 

de decizie, care pot fi incluse ca părți integrante în politicile regionale de dezvoltare durabilă a 

unităților administrativ-teritoriale.  

2. În corespundere cu gradul de expunere a teritoriului republicii stabilit pentru perioada 

1997-2015 în profil administrativ-teritorial față de riscul ploilor torențiale, inundațiilor 

declanșate de ele și a alunecărilor de teren, sunt propuse măsuri concrete de prevenire, reducere 

și combatere a efectelor negative a acestor riscuri în corespundere cu gradul de expunere, 

exprimat de valoarea prejudiciului cauzat de fiecare risc în parte.  
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Concluzii generale 

1. În rezultatul studiului literaturii de specialitate privind expunerea teritoriului Republicii 

Moldova către manifestarea ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanșate 

de ele și alunecărilor de teren, s-a constatat că aceste riscuri la nivel național sunt studiate și 

analizate mai mult din punct de vedere a genezei lor şi mai puţin privind impactul acestora 

asupra populaţiei, spaţiului construit şi a infrastructurii edilitare. Aceasta a condiționat 

necesitatea estimării expunerii teritoriului republicii în profil administrativ-teritorial către 

manifestarea riscurilor menționate, cu stabilirea gradului de expunere exprimat prin valoarea 

prejudiciilor cauzate. 

2. În premieră cu referire la teritoriul Republicii Moldova au fost calculați indicii privind 

intensitatea medie (i) și intensitatea maximă (I) a ploilor torențiale din semestrul cald al anului, 

cu elaborarea hărților digitale ce reflectă arealele cu grad sporit de expunere a teritoriului față de 

riscurile menționate, care sunt declanșatoare de viituri pluviale și inundații vaste. 

3. În rezultatul calculului frecvenței ploilor torențiale din semestrul cald al anului cu 

diferită gradație cantitativă cazute în 24 ore și mai puțin, au fost elaborate, în premieră, hărți 

digitale privind repartiția ploilor torențiale cu cea mai mare frecvență (≥ 30 mm și ≥ 50 mm) și 

risc potențial de inundaţie pentru tot teritoriul republicii, precum și harta complexă a repartiției 

frecvenței ploilor torențiale cu gradația ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, care reflectă arealele cu 

grad diferit de expunere față de riscul menționat. 

4. Ca rezultat al estimării expunerii teritoriului republicii către manifestarea riscului ploilor 

torențiale din semestrul cald al anului, a inundaţiilor declanşate de ele și alunecărilor de teren în 

profil administrativ-teritorial, au fost elaborate în premieră un set de hărți digitale ce reflectă 

areale cu grad diferit de expunere a teritoriului republicii față de aceste riscuri, exprimat prin 

valoarea prejudiciului cauzat de fiecare risc în parte. Însumarea prejudiciilor determinate de 

aceste riscuri pentru perioada 1997-2015, a permis elaborarea hărții complexe ce reflectă 

prejudiciul total și cota-parte a prejudiciilor cauzate de fiecare risc.  

5. Estimarea gradului de expunere a teritoriului republicii în profil administrativ-teritorial 

față de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și 

alunecărilor de teren, a permis stabilirea și argumentarea măsurilor de prevenire, reducere și 

combatere a efectelor negative în corespundere cu gradul de expunere a arealelor evidențiate față 

de aceste riscuri, exprimat de valoarea prejudiciului cauzat de fiecare risc în parte.  
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Recomandări  

1. Rezultatele studiului efectuat privind estimarea expunerii teritoriului republicii către 

manifestarea riscului ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele 

și alunecărilor de teren, precum și măsurile stabilite pentru prevenirea, reducerea și combaterea 

efectelor negative în profil administrativ-teritorial, vor servi la elaborarea avertizărilor 

specializate și recomandărilor pentru asigurarea securității populației, bunurilor materiale și 

mediului natural, față de aceste riscuri. 

2. Utilizarea hărților digitale privind expunerea teritoriului Republicii Moldova față de 

riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecările 

de teren, elaborate în baza valorilor obținute privind parametrii principali a ploilor torențiale, 

prejudiciile materiale determinate de riscurile menționate mai sus, va contribui la diminuarea 

semnificativă a impactului lor în profil administrativ-teritorial pentru diferite domenii de 

activitate, în scopul dezvoltării durabile a sectoarelor economiei naționale. 

3. Rezultatele studiului efectuat vor servi în calitate de suport informațional pentru: luarea 

măsurilor operative de prevenire, reducere și combatere a consecințelor riscurilor menționate de 

către IGSU; elaborarea proiectelor PATN, PATR și PUG de către INCP „Urbanproiect”; 

utilizarea în procesul de predare studenților și masteranzilor la programele de studii din cadrul 

Departamentului Științe biologice și geonomice a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” și 

alte instituții de învățământ de profil. 
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Anexa 1 

Tabelul 3.12  

Variația anuală a frecvenței ploilor torențiale în semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015, în profil administrativ-teritorial 

 

Nr. 
ctr. 

Denumirea 
raionului 

Anii  

T
ot

al
 p

e 
ra

io
n,

  
ca

zu
ri

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
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20
08

 

20
09

 

20
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Briceni 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 11 
2 Ocnița 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 11 
3 Edineț 1 2 0 2 2 0 1 0 2 1 1 2 3 0 0 0 2 1 1 21 
4 Dondușeni 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 2 1 0 1 11 
5 Soroca 1 1 0 1 3 2 2 0 2 1 2 2 0 6 1 6 8 1 2 41 
6 Drochia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 0 1 4 0 1 18 
7 Rîșcani 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 6 6 1 22 
8 Florești 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 4 2 6 13 5 2 38 
9 Glodeni 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

10 mun. Bălți 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
11 Sîngerei 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 2 1 3 4 1 1 22 
12 Șoldănești 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 0 2 0 0 1 1 0 16 
13 Fălești 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 3 2 1 1 2 2 0 19 
14 Rezina 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 1 3 3 0 1 1 0 19 
15 Telenești 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 3 2 9 7 1 29 
16 Ungheni 0 7 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 3 0 7 2 0 31 
17 Călărași 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 1 6 1 1 21 
18 Orhei 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 2 3 2 3 0 2 4 5 0 31 
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Continuare tabelul 3.12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
19 Dubăsari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 
20 Criuleni 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 4 1 1 8 2 3 27 
21 Strășeni 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 
22 Nisporeni 2 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 22 
23 Hîncești 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 4 3 2 2 1 3 2 24 
24 mun.Chișinău 0 3 0 2 4 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 
25 Ialoveni 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 5 0 0 13 
26 Anenii Noi 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 3 4 2 1 3 0 0 23 
27 Leova 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 3 2 2 2 0 0 1 0 18 
28 Cimișlia 1 7 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 22 
29 Căușeni 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 1 1 3 8 4 0 27 
30 Ștefan-Vodă 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 4 3 2 8 8 3 40 
31 Basarabeasca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
32 UTA Găgăuzia 0 2 1 0 6 0 1 2 2 0 2 1 0 1 2 2 4 2 3 31 
33 Cantemir 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 2 4 6 5 2 27 
34 Cahul 1 0 2 0 4 1 1 0 3 1 2 1 1 4 0 3 4 5 0 33 
35 Taraclia 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2 2 1 1 0 15 

Total pe republica 11 47 8 9 29 12 18 35 47 23 33 47 35 72 36 49 122 70 27 730 
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Anexa 2 

Tabelul 3.13  

Variația spațio-temporală a prejudiciilor înregistrate în profil administrativ-teritorial, cauzate de ploile torentiale  

în perioada 1997-2015, mil. lei  

Nr 
ctr 

Denumirea 
raionului 

Anii 

T
ot

al
 p

e 
ra

io
n,

 
m

il.
 le

i 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Briceni  0,00 19,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 3,00 0,00 0,00 0,58 0,00 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 
2 Ocnița 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 3,80 0,00 0,00 0,54 19,71 3,23 0,00 0,00 2,49 0,25 1,81 34,25 
3 Edineț 0,08 0,90 0,00 56,17 2,63 0,00 2,43 0,00 5,58 0,18 12,75 1,23 2,96 0,00 0,00 0,00 15,75 1,09 9,59 111,33 
4 Dondușeni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 12,75 10,30 19,75 1,11 0,00 19,03 0,50 0,00 10,02 75,90 
5 Soroca  4,04 0,04 0,00 4,33 9,85 1,21 17,30 0,00 1,07 5,29 0,91 5,38 0,00 5,97 1,23 12,21 19,00 0,75 4,79 93,37 
6 Drochia  0,11 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 12,75 1,66 0,15 29,74 0,00 0,38 4,34 0,00 1,52 57,68 
7 Rîșcani  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 9,32 4,36 12,75 0,00 1,89 4,07 22,12 0,00 76,60 17,07 0,58 150,60 
8 Florești 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 5,29 12,75 0,15 0,00 5,74 5,97 18,81 12,77 2,31 1,04 68,95 
9 Glodeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 
10 mun. Bălți 0,00 0,08 0,05 18,48 3,50 1,21 4,09 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,81 
11 Sîngerei  0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 4,04 0,00 12,75 0,68 0,00 9,24 2,20 4,14 1,68 0,31 0,05 40,32 
12 Șoldănești 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 2,48 25,37 13,23 2,36 0,00 1,59 0,00 0,00 0,03 1,45 0,00 48,81 
13 Fălești 0,00 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 0,00 0,61 12,75 22,63 22,64 9,09 1,06 16,56 7,73 1,27 0,00 111,10 
14 Rezina 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 1,07 7,58 0,85 6,17 0,03 1,56 4,87 0,00 1,59 0,72 0,00 24,92 
15 Telenești  0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 13,76 0,00 0,00 29,89 0,60 0,65 2,72 1,90 0,30 52,60 
16 Ungheni 0,00 11,16 0,01 8,89 0,00 19,56 4,09 1,83 6,07 8,50 12,75 8,72 5,81 0,00 14,51 0,00 52,07 0,78 0,00 154,74 
17 Călărași  108,64 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 3,25 5,72 13,23 0,00 0,00 2,02 0,56 1,09 39,36 1,07 5,49 186,09 
18 Orhei  108,64 6,78 0,00 1,83 7,51 0,25 4,09 1,99 0,00 0,00 1,86 8,02 0,77 7,08 0,00 9,84 16,95 2,58 0,00 178,18 
19 Dubăsari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 2,66 0,14 0,12 0,95 0,00 6,14 5,10 0,00 0,00 16,82 
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Continuare tabelul 3.14 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20 Criuleni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 3,31 4,69 1,01 0,00 5,79 4,41 0,45 0,78 22,73 2,99 0,38 48,25 
21 Strășeni 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 3,25 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,54 5,49 16,47 
22 Nisporeni  108,71 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 3,58 5,72 0,00 7,37 12,50 2,82 4,22 10,42 13,15 0,86 6,32 181,69 
23 Hîncești 108,64 0,00 0,00 0,00 18,55 1,21 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 3,92 3,39 1,08 0,94 0,08 4,88 12,14 157,13 
24 mun.Chișinău  0,00 44,36 0,00 1,37 10,16 1,21 4,09 0,30 3,83 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 68,85 
25 Ialoveni 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 5,29 3,14 0,00 0,00 12,60 0,00 0,91 6,13 0,00 0,00 28,33 
26 Anenii Noi 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 3,63 0,00 0,00 0,13 14,64 4,66 0,68 0,30 1,11 0,00 0,00 29,48 
27 Leova  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 2,03 0,00 2,66 1,26 0,35 1,26 1,67 0,00 0,00 0,09 0,00 13,55 
28 Cimișlia 0,11 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 2,43 2,29 0,00 6,34 0,00 1,72 1,43 0,30 0,20 5,61 0,00 38,16 
29 Căușeni 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 1,99 0,00 0,00 2,66 43,09 0,04 0,48 0,97 4,69 62,63 15,63 0,00 137,46 
30 Ștefan-Vodă 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,22 2,73 7,27 2,34 3,38 8,31 0,90 9,01 18,45 46,34 101,58 
31 Basarabeasca  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 

32 
UTA 
Găgăuzia  0,00 3,95 0,05 0,00 23,57 0,00 2,43 0,71 2,13 0,00 12,85 0,86 0,00 7,60 943,79 5,01 30,39 5,49 4,41 1043,24 

33 Cantemir 108,64 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1,66 0,37 0,00 3,05 0,00 0,54 10,89 1,78 2,45 2,88 2,61 136,83 
34 Cahul 1,50 0,00 1,10 0,00 9,76 1,22 0,11 0,00 3,79 5,29 1,86 0,11 0,61 3,16 0,00 2,13 55,59 42,84 0,00 129,06 
35 Taraclia  0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 2,43 1,47 0,00 0,00 1,11 0,60 0,00 0,32 942,75 11,50 28,32 2,98 0,00 994,81 

Total pe republica 549,10 121,33 1,21 91,07 88,87 25,88 55,91 58,89 79,45 96,82 176,48 138,69 114,03 180,80 1969,36 128,52 491,11 134,76 112,86 4615,15 
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Anexa 3 

Tabelul 3.15. 

 

Valoarea prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale în profil administrativ-teritorial 

pentru semestrul cald și pe luni aparte (1997-2015) 

 

Nr 
ctr 

Denumirea 
raionului 

Lunile semestrului cald al anului Semestrul 
cald 

mil. lei IV V VI VII VIII IX X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Briceni 0,0 9,3 23,2 7,5 0,1 0,0 0,0 40,1 
2 Ocnița 0,0 10,1 19,1 5,1 0,0 0,0 0,0 34,3 
3 Edineț 0,0 28,1 21,2 58,8 3,3 0,0 0,0, 111,3 
4 Dondușeni 0,0 6,3 52,4 17,2 0,0 0,0 0,0 75,9 
5 Soroca 0,0 34,7 30,6 26,9 1,1 0,0 0,0 93,4 
6 Drochia 0,0 6,3 49,5 1,0 0,2 0,0 0,0 57,0 
7 Rîșcani 0,0 32,0 80,5 33,0 5,1 0,0 0,0 150,6 
8 Florești 0,2 9,3 34,5 24,5 0,5 0,0 0,0 68,9 
9 Glodeni 0,0 1,7 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 4,2 
10 mun. Bălți 1,6 12,4 0,3 18,8 38,8 0,0 0,0 38,8 
11 Sîngerei 0,3 15,2 16,9 2,9 5,1 0,0 0,0 40,3 
12 Șoldănești 0,5 18,1 19,5 4,9 5,8 0,0 0,0 48,8 
13 Fălești 0,0 31,9 46,6 23,2 9,4 0,0 0,0 111,1 
14 Rezina 0,0 9,3 12,1 2,6 0,9 0,0 0,0 24,9 
15 Telenești 0,2 2,9 43,0 1,8 4,2 0,5 0,0 52,6 
16 Ungheni 0,0 76,7 30,9 44,8 2,3 0,0 0,0 154,7 
17 Călărași 0,0 29,0 33,7 117,8 5,1 0,5 0,0 186,1 
18 Orhei 0,0 30,7 1,7 135,8 8,3 1,7 0,0 178,2 
19 Dubăsari 0,0 7,8 2,7 6,3 0,0 0,0 0,0 16,8 
20 Criuleni 0,0 13,9 18,7 11,3 4,4 0,0 0,0 48,3 
21 Strășeni 0,0 0,0 7,2 6,0 3,3 0,0 0,0 16,5 
22 Nisporeni 0,0 14,4 41,8 120,3 5,2 0,0 0,0 181,7 
23 Hîncești 0,0 19,3 7,4 127,2 2,6 0,6 0,0 157,1 
24 mun.Chișinău 0,0 4,7 51,9 8,6 3,7 0,0 0,0 68,9 
25 Ialoveni 0,0 7,8 13,5 0,1 6,2 0,5 0,2 28,3 
26 Anenii Noi 0,0 16,2 3,7 5,9 3,3 0,4 0,0 29,5 
27 Leova 0,0 0,8 7,6 0,5 4,7 0,0 0,0 13,6 
28 Cimișlia 0,0 6,5 9,2 20,4 2,0 0,0 0,1 38,2 
29 Căușeni 0,0 3,5 105,9 27,2 0,7 0,2 0,0 137,5 
30 Ștefan-Vodă 0,0 17,5 48,4 35,5 0,2 0,0 0,0 101,6 
31 Basarabeasca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 1,5 
32 UTA Găgăuzia 0,0 34,6 20,6 959,7 0,0 28,3 0,0 1043,2 
33 Cantemir 0,0 4,4 19,7 111,0 1,7 0,0 0,0 136,8 
34 Cahul 0,0 5,3 13,6 57,2 2,9 50,1 0,0 129,1 
35 Taraclia 0,0 10,9 2,6 947,8 5,2 28,3 0,0 994,8 

Total pe luni 2,4 530,0 887,2 2972,1 110,6 112,5 0,4 4615,2 
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Anexa 4  

Tabelul 3.15. 

 

Variația anuală a frecvenței inundațiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului în profil administrativ -teritorial 

pentru perioada 1997-2015 

Nr.  
ctr. 

Denumirea 
raionului 

Anii 

T
ot

al
 p

e 
ra

io
n,

 
ca

zu
ri

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Briceni  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 Ocnița 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Edineț 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
4 Dondușeni  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Soroca  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 Drochia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Rîșcani  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
8 Florești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Glodeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 mun. Bălți 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 Sîngerei  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Șoldănești 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 Fălești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Rezina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 Telenești  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Ungheni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
17 Călărași  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
18 Orhei  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Continuare tabelul 3.15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
19 Dubăsari  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
20 Criuleni  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Strășeni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
22 Nisporeni  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
23 Hîncești 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
24 mun.Chișinău  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 Ialoveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Anenii Noi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
27 Leova  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Cimișlia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 Căușeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Ștefan-Vodă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
31 Basarabeasca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 UTA Găgăuzia  1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
33 Cantemir 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
34 Cahul 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
35 Taraclia  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total pe republica 6 0 3 0 1 12 4 0 0 2 0 2 0 10 0 0 0 0 0 40 
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Anexa 5  

Tabelul 3.16. 

Variația în profil administrativ-teritorial a valorilor prejudiciilor materiale cauzate de inundațiile 

declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului (1997-2015) 

 

Nr. 
ctr.  

Denumirea 
raionului  

Prejudiciul 
calculat total 

mil. lei  

Valoarea 
pagubelor 

înregistrate,  
% mil. lei 

Frecvența de 
inundare  

(nr. cazuri) 

1 2 3 4 5 
1 Briceni  6,86 4,56 1,00 
2 Ocnița 0,00 0,00 0,00 
3 Edineț 11,25 7,48 3,00 
4 Dondușeni  0,00 0,00 0,00 
5 Soroca  0,84 0,56 1,00 
6 Drochia  0,00 0,00 0,00 
7 Rîșcani  9,67 6,42 1,00 
8 Florești 0,00 0,00 0,00 
9 Glodeni 0,00 0,00 0,00 
10 mun. Bălți 0,50 0,33 1,00 
11 Sîngerei  0,00 0,00 0,00 
12 Șoldănești 0,84 0,56 1,00 
13 Fălești 0,00 0,00 0,00 
14 Rezina 0,87 0,58 2,00 
15 Telenești  0,00 0,00 0,00 
16 Ungheni 9,67 6,43 2,00 
17 Călărași  0,84 0,56 1,00 
18 Orhei  0,50 0,33 1,00 
19 Dubăsari  0,00 0,00 1,00 
20 Criuleni  0,00 0,00 0,00 
21 Strășeni 0,84 0,56 1,00 
22 Nisporeni  9,67 6,42 1,00 
23 Hîncești 23,30 15,48 6,00 
24 mun.Chișinău  8,50 5,65 1,00 
25 Ialoveni 0,00 0,00 0,00 
26 Anenii Noi 9,67 6,42 1,00 
27 Leova  0,00 0,00 0,00 
28 Cimișlia 0,00 0,00 0,00 
29 Căușeni 0,00 0,00 0,00 
30 Ștefan-Vodă 17,44 11,59 1,00 
31 Basarabeasca  0,00 0,00 0,00 
32 UTA Găgăuzia  5,65 3,75 4,00 
33 Cantemir 10,58 7,03 3,00 
34 Cahul 22,61 15,03 6,00 
35 Taraclia  0,37 0,24 1,00 

Total pe republica  150,46 100,00 40,00 
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Anexă 6 

Tab. 3.17 

Variația spațio-temporală a suprafețelor afectate de alunecări de teren pentru anul 1985 și 2015 

Nr 
ctr  

Denumirea 
raionului  

Suprafaţa 
totală a 

raionului, 
1985 
mii ha  

Suprafaţa 
afectată de 
alunecări 

1985  
ha 

% din supr 
totala a 

raionului 
afectata in 
1985, %  

Suprafaţa 
totală a 

raionului, 
2015 
mii ha  

Suprafaţa 
afectată de 
alunecări 

2015  
ha 

% din supr 
totala a 

raionului 
afectata in 

2015%  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Briceni  70,02 0,74 1,06 81,44 0,55 0,67 
2 Ocnița 56,04 0,13 0,23 59,75 0,08 0,13 
3 Edineț 76,05 0,57 0,75 93,29 0,54 0,58 
4 Dondușeni  81,49 0,84 1,03 64,41 0,53 0,83 
5 Soroca  79,76 0,14 0,17 104,30 0,66 0,63 
6 Drochia  75,13 0,24 0,32 99,99 0,44 0,44 
7 Rîșcani  93,10 0,13 0,14 93,60 0,40 0,42 
8 Florești 77,83 0,34 0,43 110,82 0,77 0,69 
9 Glodeni 66,26 0,36 0,54 75,42 0,44 0,58 
10 mun. Bălți    0,00 7,80 0,00 0,01 
11 Sîngerei  91,63 2,40 2,62 103,37 1,73 1,67 
12 Șoldănești 48,66 0,12 0,25 59,84 0,09 0,16 
13 Fălești 94,18 1,55 1,65 107,26 1,63 1,52 
14 Rezina 55,10 0,43 0,78 62,18 0,58 0,93 
15 Telenești  74,09 1,56 2,10 84,86 0,58 0,68 
16 Ungheni 87,18 2,26 2,59 108,26 1,85 1,71 
17 Călărași  57,17 4,84 8,46 75,35 3,31 4,40 
18 Orhei  95,62 2,70 2,82 122,83 2,41 1,96 
19 Dubăsari  56,79 0,07 0,12 64,41 0,04 0,06 
20 Criuleni  73,78 0,41 0,55 68,79 0,22 0,32 
21 Strășeni 51,09 1,50 2,94 72,91 0,47 0,64 
22 Nisporeni  63,68 4,44 6,98 62,90 2,28 3,62 
23 Hîncești 100,56 1,32 1,32 147,21 0,81 0,55 
24 mun.Chișinău     57,16 0,11 0,20 
25 Ialoveni 61,74 1,72 2,79 78,35 0,94 1,19 
26 Anenii Noi 72,26 0,95 1,31 88,76 0,29 0,33 
27 Leova  61,95 0,50 0,81 76,47 0,25 0,32 
28 Cimișlia 73,04 1,22 1,66 92,37 0,47 0,50 
29 Căușeni 75,00 0,47 0,63 131,06 0,42 0,32 
30 Ștefan-Vodă 92,63 0,24 0,26 99,84 0,10 0,10 
31 Basarabeasca  48,04 0,39 0,81 29,45 0,08 0,27 
32 UTA Găgăuzia  165,31 0,89 0,54 184,85 0,13 0,07 
33 Cantemir 74,75 0,57 0,77 86,79 0,45 0,51 
34 Cahul 68,04 0,04 0,06 154,53 0,09 0,06 
35 Taraclia  59,06 0,06 0,10 67,37 0,03 0,04 

Total pe republica 2479,02 34,11 47,56 3078,01 23,75 27,14 
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Anexa 7 

Tabelul 3.18  

Frecventa anuala a alunecarilor de teren în profil administrativ-teritorial, 1997-2015 

Nr 
ctr 

Denumirea 
raionului 

Anii Total nr. 
cazuri pe 

raion 19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Briceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 Ocnița 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Edineț 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 Dondușeni  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 Soroca  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 Drochia  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Rîșcani  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8 Florești 1  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
9 Glodeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 mun. Bălți 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
11 Sîngerei  0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
12 Șoldănești 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 Fălești 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
14 Rezina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Telenești  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
16 Ungheni 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
17 Călărași  0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
18 Orhei  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 Dubăsari  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Criuleni  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Continuare tab. 3.19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
21 Strășeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Nisporeni  1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
23 Hîncești 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
24 mun.Chișinău  0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
25 Ialoveni 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
26 Anenii Noi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 Leova  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Cimișlia 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
29 Căușeni 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
30 Ștefan-Vodă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
31 Basarabeasca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 UTA Găgăuzia  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
33 Cantemir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Cahul 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
35 Taraclia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total pe republica  7 19 28 1 0 2 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 71 
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Anexa 8 

Tabelul 3.20  

Variația anuală a prejudiciului cauzat de alunecari în profil administrativ-teritorial și pe ani, 1997-2015, mil. lei 

Nr 
ctr 

Denumirea 
raionului 

Anii Total 
pe 

raion, 
mil. 
lei 19

97
 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Briceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1,25 
2 Ocnița 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Edineț 0 0,22 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 
4 Dondușeni 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 
5 Soroca 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 
6 Drochia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Rîșcani 0 1,50 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,51 
8 Florești 0,03 0 0,30 0 0 0 0 2,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,96 
9 Glodeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 mun. Bălți 0 0 0,04 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 
11 Sîngerei 0,00 2,08 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,78 
12 Șoldănești 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Fălești 0,03 1,55 1,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,72 
14 Rezina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Telenești 0 0 0,86 8,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,16 
16 Ungheni 0,40 0,20 2,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,56 
17 Călărași 0 0 14,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,90 
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Continuare tab. 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
18 Orhei 0 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 
19 Dubăsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Criuleni 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 
21 Strășeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Nisporeni 0,14 1,76 3,02 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,04 
23 Hîncești 0 4,25 0,30 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,80 
24 mun.Chișinău 0 0,20 0,08 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 
25 Ialoveni 0,37 2,74 10,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,46 
26 Anenii Noi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 Leova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Cimișlia 0 0,05 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 
29 Căușeni 0 0 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,58 
30 Ștefan-Vodă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 
31 Basarabeasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
32 UTA Găgăuzia 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 
33 Cantemir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Cahul 0 1,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,60 
35 Taraclia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total pe republica 0,96 16,15 35,59 8,31 0,00 0,03 0,27 2,79 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,46 0,00 0,00 66,22 
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