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Obiectivul iniţiativei "Mediul înconjurător şi securitatea" este transformarea problemelor de mediu şi de securitate în colaborare regională. Iniţiativa
efectuează analiza problemelor cu participarea a unui cerc larg de persoane interesate şi susţine eforturile lor comune de reducere a tensiunilor şi de
lărgire a cooperării între ţări şi grupuri de persoane. Printre membrii Iniţiativei se numără Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Organizaţia de Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) şi Centrul regional de mediu pentru Europa Centrală şi de Est (CRM). Organizaţiile membre ENVSEC se ocupă de soluţionarea problemelor de mediu şi de securitate în Europa de Est şi de Sud-est, în Caucazul de Sud şi în Asia Centrală.
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CUVÂNTUL INTRODUCTIV AL REPUBLICII MOLDOVA
"Direcţiile strategice de adaptare la schimbarea climei în
bazinul râului Nistru", pregătite în cadrul iniţiativei internaţionale "Mediul înconjurător şi securitatea" cu suportul
financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA) şi
al "Instrumentului de stabilitate" al Uniunii Europene, au
fost examinate, pe parcursul diferitelor etape ale pregătirii, de Ministerul Mediului al Republicii Moldova cu participarea specialiştilor Agenţiei "Apele Moldovei", Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova. În acest context, Ministerul Mediului al Republicii Moldova îşi exprimă acordul de principiu
cu abordarea şi procesul de dezvoltare a direcţiilor strategice şi aprobă rezultatul acestui proces.
În cadrul adaptării la schimbarea climei la nivel de bazin
cele mai importante şi actuale sunt problemele asociate nemijlocit cu mediul acvatic şi schimbarea regimului scurgerii. Din toate problemele schimbării climei în
bazinul râului Nistru, participanţii consultărilor în cadrul
grupului de lucru bilateral pentru reducerea pericolului
inundaţiilor şi adaptare la schimbarea climei în bazinul
râului Nistru au identificat ca fiind prioritare problemele schimbării regimului hidrologic al râurilor, degradarea
solurilor şi terenurilor agricole, precum şi efectul schimbării climei asupra sănătăţii oamenilor şi asupra aprovizionării cu apă.
În bazinul râului Nistru schimbarea probabilă a volumului scurgerii și distribuţiei sezoniere a ei reprezintă una
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din consecinţele critice ale schimbării climei. Astăzi deja,
inundaţiile din bazin aduc pagube semnificative economiei şi populaţiei Republicii Moldova şi răpesc vieţi omeneşti. Inundaţiile catastrofale din 2008 şi 2010 ne-au
reamintit că măsurile de protecţie existente contra inundaţiilor îşi îndeplinesc funcţiile doar parţial. După cum
ne arată studiile efectuate în cadrul elaborării "Direcţiilor strategice", schimbările climatice ulterioare probabil
vor duce la creşterea intensităţii precipitaţiilor şi distribuirea tot mai neomogenă a acestora – în special a ploilor puternice – precum şi a ridicării nivelului apei în râul
Nistru, asociate cu acestea.
Documentul menţionează, de asemenea, că Republica
Moldova şi Ucraina dispun de anumite – iar în unele cazuri
chiar semnificative – resurse de adaptare la schimbarea
climei. Complexul de noduri hidrotehnice pe râul Nistru
şi digurile de protecţie contra inundaţiilor de-a lungul
ambelor maluri ale râului, construite în principal în aval
de lacul de acumulare din Dubăsari, reprezintă importante mecanisme de adaptare în domeniul resurselor de apă.
Republica Moldova a aprobat "Strategia de adaptare la
schimbarea climei", "Strategia în domeniul aprovizionării
cu apă şi evacuării apelor reziduale" şi "Programul de dezvoltare a gospodăriei apelor şi hidromelioraţiei».
Optimizarea folosirii unor astfel de instrumente în interesele bazinului, inclusiv prin dezvoltarea în continuare
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şi menţinerea în starea tehnică bună a infrastructurii de
protecţie contra inundaţiilor, reprezintă o parte importantă a recomandărilor din document.
Un alt mecanism important de adaptare în condiţiile schimbării climei este asigurarea observărilor pentru
monitorizarea în comun şi prognozarea proceselor hidrometeorologice în bazinul râului Nistru. În special, serviciile hidrometeorologice trebuie să aibă posibilitatea tehnică de a recepţiona şi transmite ţărilor vecine informaţii
despre pericolul de situaţii excepţionale în bazin deja la
stadiul de formare a acestora. Un exemplu de realizare
a unei astfel de abordări în perspectiva de lungă durată este crearea unui sistem unic de monitorizare a precipitaţiilor (inclusiv cu folosirea radarelor meteorologice) şi de alertă timpurie cu privire la pericolul producerii
inundaţiei prin prognozarea precipitaţiilor torențiale în
bazin. Acum o importanță primordială pentru adaptare
revine automatizării continue a monitoringului, perfecționării prognozării hidrologice și îmbunătățirii schimbului de date din bazinul Nistrului.
Elaborarea metodologiei unice pentru bazinul Nistrului
de evaluare şi evidenţă a resurselor de apă, pentru calcularea bilanţului de apă curent şi pe termen lung sunt
necesare şi pentru perfecţionarea de către Republica
Moldova şi Ucraina a planificării comune în gospodăria
apelor, ţinând cont de schimbarea climei.

Pe măsură ce schimbările climatice devin tot mai pronunţate, abordarea celor mai recente măsuri de adaptare la nivel de ecosistem au un rol tot mai important.
Aceste măsuri includ şi grija pentru cele mai vulnerabile
complexe naturale (de exemplu, luncile în delta Nistrului,
care suferă de pe urma modificării schimbului de apă cu
albia principală a Nistrului sub digul drumului auto Maiaki-Palanka) şi identificarea sectoarelor din luncă ce vor
fi folosite pentru inundare în timpul revărsării Nistrului.
O importanţă aparte în acest sens o are şi intrarea cât mai
curând în vigoare a Acordului între guvernul Republicii
Moldova şi cabinetul de miniştri al Ucrainei cu privire la
colaborarea în domeniul ocrotirii şi dezvoltării durabile a
bazinului râului Nistru, precum şi aprobarea regulilor de
exploatare a lacurilor de acumulare de pe Nistru.
Prezentul document, din punctul nostru de vedere,
reprezintă o sinteză multilaterală a rezultatelor cercetărilor efectuate şi a experienţei proiectelor realizate în
domeniul schimbării climei în regiunea noastră şi corespunde strategiei de adaptare la schimbarea climei în
Republica Moldova, pe care o completează în mod natural. Considerăm că implementarea cu succes a recomandărilor prezentate în documentul dat în ţările din bazin
va contribui nu doar la prevenirea şi mitigarea consecinţelor negative ale schimbărilor climei, dar şi la consolidarea stabilităţii şi dezvoltării durabile în bazinul Nistrului

în general, la îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere între organizaţiile de profil, atât în domeniul resurselor acvatice, cât şi în sfera ocrotirii mediului, agriculturii, energeticii şi altor sectoare importante ale economiei
Moldovei şi Ucrainei.
De asemenea contăm pe faptul că implementarea
"Direcţiilor strategice de adaptare" va putea fi utilă în
susţinerea eforturilor Republicii Moldova de îndeplinire
a obligaţiilor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană, ratificat anul trecut.

Sergiu Palihovici,
Ministrul Mediului Republicii Moldova
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CUVÂNT INTRODUCTIV AL UCRAINEI
Schimbările climatice produc corecţii semnificative în distribuirea resurselor de apă în spaţiu şi timp, ceea ce, la rândul său, duce la creşterea semnificativă a manifestărilor
fenomenelor naturale periculoase.
În ultimii ani Ucraina a simţit pe deplin consecinţele schimbării regimului hidrologic al râurilor – a crescut atât numărul dezastrelor naturale, cât şi costul asociat cu redresarea
consecinţelor acestora. În acelaşi timp se atestă şi sporirea
frecvenţei şi duratei perioadelor de secetă, care cauzează
pagube semnificative populaţiei şi practic tuturor sectoarelor economiei. De aceea adaptarea la schimbarea climei
este o necesitate socială şi economică.
Ucraina şi Moldova sunt unite nu doar de hotarele comune şi legăturile vechi de prietenie, ci şi de bazinul râului
Nistru, apele căruia sunt sursa vieţii pentru mai mult de
zece milioane de persoane în ambele state. Şapte milioane din aceste persoane locuiesc în limitele bazinului.
Ţinând cont de statutul transfrontalier al bazinului Nistrului, salutăm iniţiativa "Mediul înconjurător şi securitatea",
în cadrul căreia s-au făcut eforturi de pregătire a "Direcţiilor strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul Nistrului", şi suntem gata să coordonăm şi să implicăm
părţile interesate în măsurile de adaptare pe toate nivelele. Colaborarea internaţională în bazinul Nistrului deja
a dat rezultate practice. Un şir de proiecte s-au finalizat,
iar rezultatele se implementează în activitatea practică a
organizaţiilor de gospodărie a apelor, de ocrotire a naturii
şi a altor organizaţii.
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Ucraina consideră, drept direcţii prioritare în contextul
asigurării dezvoltării durabile, colaborarea cu organizaţiile internaţionale cu autoritate, cum sunt UNECE, OSCE,
UNEP, lărgirea geografiei colaborării internaţionale, stabilirea contactelor directe cu partenerii străini guvernamentali şi neguvernamentali. Colaborarea în bazinul râului
Nistru în cadrul proiectului "Schimbarea climei şi securitatea în Europa de Est, Asia Centrală şi Caucazul de Sud"
oferă o astfel de posibilitate şi un nou impuls pentru consolidarea în continuare a legăturilor profesionale cu colegii din Republica Moldova. Realizarea măsurilor concrete
de adaptare de asemenea contribuie la reducerea riscului apariţiei conflictelor în procesul de coordonare a acţiunilor de prognozare, prevenire şi lichidare a consecinţelor inundaţiilor şi secetei în bazin, de folosire şi distribuire
a resurselor de apă deficitare.
În procesul de discutare a "Direcţiilor strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul Nistrului" şi de implementare a măsurilor concrete de adaptare s-a ţinut cont
de interesele tuturor participanţilor complexului de gospodărire a apelor şi de protecţie a naturii.
S-au ales anume acele priorităţi, a căror realizare va da,
într-adevăr rezultate practice, inclusiv pentru luarea deciziilor de administrare, şi va servi la îmbunătăţirea stării
ecologice a bazinului şi a condiţiilor de viaţă a oamenilor
de pe malurile râului nostru comun. Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale al Ucrainei aprobă rezultatele procesului de elaborare a "Direcţiilor strategice de adaptare" şi
planifică să le aplice în activitatea sa.

Anul trecut a fost un an important pentru Ucraina, pentru
că ţara noastră, la fel ca Republica Moldova, a semnat şi a
ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Acordul cuprinde un şir larg de aspecte, inclusiv problemele
schimbării climei, ocrotirii şi folosirii raţionale a resurselor acvatice, şi prevede mai multe obligaţiuni stricte şi termeni limită de executare a acestora.
Suntem recunoscători pentru suportul acordat de UNECE
şi OSCE în cadrul proiectului dat şi îl considerăm o contribuţie semnificativă în executarea obligaţiunilor asumate
de Ucraina în ceea ce priveşte aprofundarea colaborării cu
Uniunea Europeană.

Igor Şevcenko,
Ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Ucrainei
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CUVÂNT INTRODUCTIV UNECE ŞI OSCE
Nistrul pitoresc – unul din principalele râuri transfrontaliere din Europa de Est – îşi ia obârșia din Carpaţii ucraineni,
curge prin teritoriul Republicii Moldova şi iarăşi ajunge în
Ucraina pe coasta Mării Negre.
Răspunzând la dorinţa ţărilor din bazin, începând cu anul
2004 Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare
în Europa (OSCE) susţin dezvoltarea colaborării în bazinul
râului Nistru. În anul 2008 s-au început negocierile bilaterale privind semnarea acordului privind bazinul Nistrului
pentru consolidarea colaborării transfrontaliere de ocrotire şi dezvoltare durabilă a acestuia. După patru ani de discuţii şi negocieri într-un cerc larg de participanţi cu suportul permanent al UNECE, OSCE şi Programului ONU pentru
mediu (UNEP) în cadrul iniţiativei "Mediul înconjurător şi
securitatea" (ENVSEC), la a şasea şedinţă a Părţilor Convenţiei UNECE cu privire la ocrotirea şi folosirea cursurilor
de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Convenţia cu privire la apele transfrontaliere), în noiembrie
2012, Republica Moldova şi Ucraina au semnat Acordul de
Colaborare în Domeniul Ocrotirii Bazinului Râului Nistru şi
Dezvoltării Durabile a Acestuia.
Colaborarea transfrontalieră eficientă este strict necesară pentru soluţionarea problemelor, cauzate de inundaţii şi secete frecvente în bazinul Nistrului, şi va deveni şi
mai importantă în viitor, atunci când din cauza schimbării
climei se pot schimba volumul, distribuţia scurgerii, pot
creşte frecvenţa şi intensitatea inundaţiilor şi secetelor şi

odată cu reducerea cantităţii de apă se va înrăutăţi calitatea acesteia şi starea ecosistemelor. Aceste probleme
sunt o ameninţare potenţială la adresa securităţii a şapte
milioane de locuitori ai bazinului şi a peste trei milioane
de persoane în afara acestuia, care utilizează apa Nistrului.
UNECE şi OSCE susţin soluţionarea acestor probleme de
către Republica Moldova şi Ucraina în cadru iniţiativei
"Mediul înconjurător şi securitatea" şi programelor proiectelor pilot de adaptare la schimbarea climei în bazine
hidrografice transfrontaliere sub egida Convenţiei UNECE
cu privire la apele transfrontaliere. O parte a acestui suport
s-a materializat prin elaborarea "Direcţiilor Strategice de
Adaptare la Schimbarea Climei în Bazinul Râului Nistru"
cu atragerea unui cerc larg de organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale din ambele ţări. Obiectivele
"Direcţiilor strategice de adaptare" sunt susţinerea eforturilor comune ale ţărilor în vederea atenuării consecinţelor
schimbării climei în cadrul bazinului, de argumentare şi
definire a ordinii efectuării investiţiilor capitale, necesare
în contextul schimbării climei, şi de consolidare a colaborării transfrontaliere în general.
Elaborarea "Direcţiilor strategice de adaptare" s-a efectuat
în cadrul componentei nistrene a proiectului "Schimbarea
climei şi securitatea în Europa de Est, Asia Centrală şi Caucazul de Sud". Exprimăm profundă recunoştinţă Comisiei
Europene, care a susţinut proiectul în cadrul "Instrumentului de stabilitate" (IfS), şi Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA) pentru finanţarea generoasă.

Sperăm că transformarea "Direcţiilor strategice de adaptare" în acţiuni concrete va consolida semnificativ potenţialul bazinului Nistrului în ceea ce priveşte adaptarea la
schimbarea climei, va contribui la realizarea noului acord
de colaborare în bazin după intrarea lui în vigoare, de
asemenea va ajuta la realizarea Directivei Cadru a Uniunii
Europene cu Privire la Ape şi a altor angajamente internaţionale, asumate de către ţările bazinului.

Marco Keiner,
Şeful Departamentului Mediului UNECE

Halil Yurdakul Yiğitgüden,
Coordonatorul OSCE pentru Activităţi Economice şi de
Mediu
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REZUMAT
"Direcţiile strategice de adaptare la schimbarea climei
în bazinul râului Nistru" reprezintă rezultatul efortului
comun al specialiştilor şi organizaţiilor internaţionale –
Comisiei Economice ONU pentru Europa şi Organizaţiei
pentru Securitate şi Co-operare în Europa – împreună cu
specialiştii şi organizaţiile din Republica Moldova şi Ucraina, interesate de ocrotirea şi folosirea raţională a resurselor naturale din bazinul fluviului transfrontalier Nistru în
condiţiile schimbării climei la nivel global. Activităţile din
anii 2013–2015, implementate cu suportul Comisiei Europene şi Guvernului Austriei, s-au bazat pe rezultatele precedente şi pe experienţa de colaborare în bazinul Nistrului
a organizaţiilor membre ale iniţiativei "Mediul înconjurător şi securitatea".
Documentul se bazează atât pe multiplele publicaţii naţionale şi internaţionale, cât şi pe cercetările proprii, special organizate cu privire la eventuala influenţă a schimbării climei asupra mediului şi economiei bazinului. Un rol
mare în pregătirea acestuia au avut şi consultaţiile regulate ale specialiştilor Republicii Moldova, Ucrainei şi din
organizaţiile internaţionale în cadrul grupului de lucru
bilateral pentru reducerea pericolului inundaţiilor şi adaptarea la schimbarea climei în bazinul râului Nistru.
"Direcţiile strategice de adaptare" generalizează datele
existente în prezent cu privire la tendinţele actuale şi posibile ale schimbării climei în bazinul Nistrului, care în general se caracterizează prin ridicarea temperaturii aerului în
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bazin, intensificarea secetelor în partea sudică a sa, intensificarea şi distribuţia tot mai neomogenă a precipitaţiilor.
Cu un grad destul de mare de probabilitate putem presupune că aceste modificări vor acutiza toate problemele existente, legate de mediul acvatic: inundaţiile periodice şi tot mai frecvente, cauzate de viiturile catastrofale;
reducerea scurgerii disponibile pentru diferite folosințe în
unele părți a bazinului care nu sunt direct legate cu albia
Nistrului; reducerea calităţii apei şi intesificarea influenţei
negative asupra ecosistemelor din bazin.
Pe de altă parte, posibilităţile naturale, tehnice şi organizaţionale existente din bazin în adaptarea la schimbarea climei, dacă sunt folosite raţional şi la justa valoare, vor permite neutralizarea parţială a tendinţelor nedorite. Un rol
aparte îl are complexul de lacuri de acumulare nistrean:
deseori având un efect contradictoriu asupra stării mediului din bazin, ele totuşi pot deveni un instrument important de adaptare a acestuia la schimbarea climei. Potenţialul natural al ecosistemelor naturale din bazin, în special
în cursul mediu şi inferior al Nistrului, de asemenea poate
fi folosit pentru adaptare eficientă. Pentru aceasta, totuşi,

e nevoie de atenţie permanentă şi tot mai intensă în ocrotirea şi restabilirea complexelor naturale vulnerabile. În
ultima instanţă, o realizare mai completă a potenţialului
colaborării Republicii Moldova cu Ucraina în soluţionarea
de comun a problemelor din bazin va fi posibilă datorită ratificării şi intrării în vigoare a Acordului de colaborare în domeniul ocrotirii bazinului râului Nistru şi dezvoltării durabile a acestuia.
În baza studiilor şi consultaţiilor detaliate, "Direcţiile strategice de adaptare" propun un şir de măsuri, a căror efectuare coordonată în comun va permite elaborarea unui
răspuns la schimbările ce urmează în timp oportun şi chiar
în avans. O parte din măsurile propuse se pot realiza eficient doar prin colaborare cu alte procese şi programe
existente şi planificate – de ramură, de stat, interstatale
şi internaţionale. "Planul de implementare", care completează şi concretizează "Direcţiile strategice de adaptare la
schimbarea climei în bazinul Nistrului", este dedicat analizei şi optimizării acestui tip de colaborare.
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01. INTRODUCERE
Atunci când în anul 2009 s-a început studierea modului
în care viitoarele schimbări ale climei ar putea afecta situaţia în bazinul Nistrului, pe plan mondial existau puţine
lucrări de acest gen. În mediul ştiinţific şi în cadrul forurilor internaţionale discuţiile despre specificul adaptării
bazinelor râurilor transfrontaliere la schimbările climatice erau la început, iar bazinul Nistrului a fost unul din primele incluse în proiectele pilot UNECE. Această activitate
a fost susţinută şi de OSCE, care împreună cu UNECE, din
2004, contribuie la consolidarea colaborării transfrontaliere în bazinul Nistrului.
Datorită iniţiativei ţărilor din bazin – Republica Moldova şi Ucraina, a participanţilor numeroşi din ambele state la proces, precum şi datorită suportului sistematic din
partea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor-donatoare,
astăzi, peste cinci ani, bazinul râului Nistru rămâne una din
platformele experimentale principale de studiere a problemelor şi identificării soluţiilor din domeniul adaptării
bazinelor transfrontaliere la schimbarea climei. Republica
Moldova şi Ucraina au reuşit să acumuleze experienţă unică de analiză a problemelor, identificare şi implementare a
soluţiilor concrete în comun. Această experienţă este solicitată pe larg, iar rezultatele lucrului au fost raportate de
mai multe ori pe platforme internaţionale – de la Geneva
şi Viena până la Nairobi şi Buenos Aires.
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Ca rezultat al activităţilor comune s-a format o comunitate solidă de organizaţii şi specialişti, care stăpânesc bine
subiectul şi sunt gata să contribuie la soluţionarea problemelor relevante la diferite nivele: în oraşe, raioane şi regiuni; sectoare ale economiei şi ale vieţii sociale; la nivel
naţional si la nivelul bazinului în întregime. Dialogul permanent privind problemele schimbării climei în bazinul
Nistrului contribuie la căutarea înţelegerii reciproce întrun context mai larg, inclusiv problemele acute de optimizare a operării lacurilor de acumulare de pe Nistru cât
şi la finalizarea ratificării Acordului privind colaborarea în
domeniul ocrotirii bazinului râului Nistru şi dezvoltării sale
durabile, semnat la Roma în 2012 între guvernul Republicii Moldova şi cabinetul de miniştri al Ucrainei.
Obiectivul prezentului document – «Direcţiile strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul râului Nistru" – este expunerea viziunii moderne a ţărilor bazinului,
susţinerea şi direcţionarea activităţilor lor comune cu referire la următoarele:
•

perceperea bazinului ca unui sistem ecologic integru
în contextul schimbării climei şi a altor tipuri de influenţe asupra resurselor acvatice;

•

îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate
în Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, în Convenţia UNECE privind protecţia şi utilizarea
cursurilor de apă transfrontalieră şi a lacurilor internaţionale, precum şi în alte acorduri internaţionale;

•

coordonarea pe cât posibilă a planurilor naţionale în
domeniul adaptării, al managementului integrat al
sectoarelor bazinului şi al altor instrumente similare
de administrare a necesităţilor de adaptare transfrontalieră la schimbarea climei cu evitarea, în acelaşi timp,
a adaptării "unilaterale" în detrimentul altor ţări şi al
altor părţi ale bazinului;

•

fundamentarea şi prioritizarea necesităţilor investiţionale pentru gestionarea bazinului transfrontalier al
Nistrului în condiţiile schimbării climei, cu folosirea
resurselor de stat şi altora, precum şi a mecanismelor
de colaborare internaţională;

•

contribuţia la perfecţionarea administrării şi a colaborării trasfrontaliere în cadrul bazinului în întregime.

"Direcţiile strategice de adaptare" iau în consideraţie opinia unui cerc larg de părţi interesate în Republica Moldova şi Ucraina, obţinută ca urmare a consultării regulate a
reprezentanţilor diferitor instituţii, organizaţii, sectoare,
grupuri şi teritorii din bazin. Consultaţiile au fost suplimentate de schimbul permanent de idei şi experienţă, prezentul document fiind revăzut în procesul de elaborare.
Organizatorii procesului speră, că "Direcţiile strategice
de adaptare la schimbarea climei în bazinul râului Nistru", susţinute de instituţiile şi organizaţiile de protecţie a
naturii şi de gospodărie a apelor din Republica Moldova
şi Ucraina, şi elaborate cu participarea lor, vor deveni un
document informal de ghidare pentru planificarea strategică a lucrului comun în bazin pentru anii şi deceniile ce
urmează, iar, în perspectivă, – şi parte a programului de
acţiuni ale viitoarei Comisii de folosire sustenabilă şi ocrotire a bazinului râului Nistru. Abordările şi rezultatele recomandate vor fi incluse şi în cadrul sincronizării acţiunilor
Republicii Moldova şi Ucrainei cu politica Uniunii Europene, inclusiv cu Strategia UE privind adaptarea la schimbarea climei, adoptată în anul 2013.
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02. MEDIUL AMBIANT DIN

BAZINUL RÂULUI NISTRU:
SITUAŢIA ACTUALĂ, PROBLEME,
PERSPECTIVE
Conţinutul acestui capitol de referinţă a fost scris, în principal, în baza materialelor deja publicate – atât a generalizărilor devenite deja clasice1, cât şi a unor publicaţii
mai recente, inclusiv a celor pregătite în cadrul activităţii
curente2. Link-urile la multe dintre ele, precum şi un volum
mare de informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina web www.dniester-basin.org, dedicată colaborării
transfrontaliere în bazinul râului Nistru.
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Poziţia geografică şi natura
Nistrul este unul din râurile mari ale Ucrainei şi cel mai
mare râu din Moldova, care împreună cu Dunărea, Niprul
şi Bugul de Sud face parte din bazinul Mării Negre. Lungimea totală a râului este de 1350 km, suprafaţa bazinului însumând peste 72 de mii kilometri pătraţi. Nistrul îşi ia
obârșia din Carpaţi la înălţimea de 911 metri peste nivelului mării şi debușează în Limanul Nistrului – un golf al Mării
Negre, separat de ea printr-un grind îngust de nisip. În
nord-vestul bazinului, Nistrul are hotare cu bazinul Vistulei, la nord – cu cel al Niprului, în sud-est – cu cel al Bugului
de Sud, în vest şi sud-vest – cu cele ale Dunării, Tisei, Prutului şi ale cursurilor mici, iar la sud – cu bazinele râurilor
mici, care debușează în Marea Neagră.
Structura geologică a bazinului Nistrului este complexă,
albia râului pe alocuri trece prin roci de vârste şi origini
diferite – cristaline, loess, argile şi calcare. După condițiile de alimentare, regimul hidric şi specificul fizico-geografic, cursul Nistrului se împarte în trei părţi: montan carpatin (care formează circa două treimi din scurgerea anuală a
râului); podişuri, în cursul mediu, cu pante abrupte şi meandre dezvoltate; şi câmprii din zona Mării Negre, cu braţe
(inclusiv râul Turunciuc), lacuri şi arii mari de lunci inundabile cu planuri de o mare valoare pentru natură. Una din
trăsăturile specifice ale reţelei hidrografice a Nistrului este
lipsa afluenţilor mari şi un număr mare de afluenţi mici
(peste 14 mii de afluenţi cu lungimea sub 10 km). În bazin
se numără, de asemenea, 65 lacuri de acumulare şi peste
trei mii de iazuri. Printre lacurile de acumulare se numără

cel de la Dubăsari în Moldova şi complexul hidroenergetic amplasat în amonte, la hotarul între Ucraina şi Moldova
(vezi harta); acesta constă în lacul de acumulare principal
şi de tampon al centralei hidroelectrice de la Dnestrovsc
şi lacul de acumulare cu umplere prin pompaj al centralei
hidroelectrice acumulante. Construcţia lacurilor de acumulare din complexul hidroenergetic de la Dnestrovsc a
schimbat semnificativ situaţia ecologică din bazin şi din
acest punct de vedere ele pot fi considerate drept hotare
suplimentare în limitele bazinului. Debitul mediu în cursul
inferior al Nistrului constuie 311 metri cubi pe secundă, iar
volumul mediu al scurgerii anuale constituie aproximativ
10 kilometri cubi. Circa 60% din scurgerea anuală a râului
se înregistrează în perioada vară-toamnă, 25% primăvara
ca urmare a topirii zăpezii şi 15% reprezintă scurgerea din
perioada de iarnă, care se formează preponderent prin alimentarea râului din ape subterane. Un specific al Nistrului
este regimul de viituri. În fiecare an pe râu se înregistrează până la cinci viituri, în timpul cărora nivelul apei poate
crește cu 3–4 metri, iar uneori şi mai mult. Cea mai mare
oscilaţie a nivelului apei – până la 9–10 metri – se înregistrează la postul Zaleşciki, în amonte de lacul de acumulare Dnestrovsc. Debitele maxime se înregistrează atât
primăvara, cât şi vara, însă debitul de viitură este cu mult
mai mare, decât cel al apelor mari de primăvară: cel mai
mare debit – 8040 metri cubi pe secundă s-a înregistrat la
Zaleşciki în septembrie 1941. Debitul minim este caracteristic pentru perioada de iarnă cu cantităţi reduse de apă
(perioada septembrie-octombrie).
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Populaţia, economia şi politica
După construcţia lacului de acumulare de la Dnestrovsс,
s-a determinat şi debitul ecologic – 80 de metri cubi pe
secundă (2400 milioane metri cubi anual)3.
Ecosistemele naturale din bazinul Nistrului sunt reprezentate prin complexe de păduri, câmpii şi lunci. Vegetaţia
naturală s-a păstrat cel mai bine în Carpaţi, unde în partea montană predomină păduri de molid şi mixte, iar la
poalele munţilor predomină pădurile de foioase. Restul
teritoriului bazinului – predominant constituit din câmpii
este acoperit de soluri cenuşii şi cernoziomuri (în Moldova
– cu grosimea de până la un metru) –iar în sudul arid, pe
solurile castanii, vegetaţia naturală s-a păstrat doar parţial. În Podolia şi în Republica Moldova se întâlnesc păduri
de carpen şi stejar; în văile râurilor sunt răspândiţi arbuştii; în ravenele zonei câmpiilor şi la gura Nistrului s-au păstrat pădurile de zăvoi unde predomină stejarii. În masivul
luncilor inundabile acoperite cu iarbă sunt răspândiţi plopii şi unele specii de salcii. Suprafaţa acoperită cu păduri
în bazin ajunge în mediu la 14% pe teritoriul Ucrainei (în
regiunea Cernăuţi circa 30%) şi 9% în Moldova (în Codri
pădurile ocupă peste 24% din suprafaţă, în timp ce Câmpia Bălțului şi sudul regiunii de pe malul stâng al Nistrului
sunt suprafaţele cele mai puţin împădurite).

În bazin se remarcă trei raioane cu o biodiversitate mai
bogată: Podişul Hotin în regiunea Cernăuţi din Ucraina;
terenurile umede "Unguri-Holoşniţa" din partea de nord
a Moldovei şi raioanele adiacente ale Ucrainei şi câmpiile din regiunea gurii Nistrului. Aici, la stepe şi păduri
de podiş, se adaugă luncile inundabile ale Nistrului care
reprezintă habitatul natural pentru un număr semnificativ de specii rare şi pe cale de dispariţie de plante şi animale, inclusiv multiple specii de păsări. În general trebuie
menţionată unitatea ecologică semnificativă a teritoriilor Moldovei şi Ucrainei din cadrul bazinului. Astfel, mai
multe speciii de păsări ocrotite (ţigănuşul, stârcul), care
îşi fac cuiburi în Ucraina, se hrănesc în câmpurile şi păşunile Moldovei. Zonele de depunere a icrelor populaţiilor
de peşti din Nistrul inferior se găsesc în partea moldovenească a râului, iar gura acestuia, amplasată pe teritoriul
Ucrainei, este locul principal de creştere a peştilor. De-a
lungul Nistrului trece unul din coridoarele globale principale de migraţie transfrontalieră a păsărilor călătoare.
Iată de ce o mare parte a deltei şi sectorul "Unguri-Holoşniţa", menţionat anterior, au fost introduse pe lista terenurilor umede şi bălţilor de importanţă internaţională4.

Din suprafaţa totală a bazinului Nistrului, 73% se află pe
teritoriului Ucrainei, aproape 27% în Moldova, iar mai
puţin de jumătate de procent (232 kilometri pătraţi în
zona izvorului afluentului stâng al Nistrului, râul Strwiąż)
aparţine Poloniei. În Ucraina bazinul acoperă părţi semnificative (de la 13 până la 80%) din teritoriile ce aparţin
de şapte regiuni (Lviv, Ivano-Frankivsk, Cernăuţi, Ternopil, Hmelniţchi, Viniţa şi Odesa); în Moldova o mare parte
(59%) a teritoriului ţării (19 raioane şi regiunea Transnistreană intră parţial sau complet în componenţa bazinului râului Nistru). În interiorul graniţelor Ucrainei se află
62 de oraşe (inclusiv centrele regionale Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil şi oraşele industriale Drogobâci, Borislav,
Strâi, Kaluş, Stebnik), şi 95 de localităţi de tip orăşenesc,
iar în Moldova – 2 municipii şi 41 de oraşe (inclusiv Chişinău, Bălţi, Soroca, Orhei, Rîbniţa, Dubăsari, Tiraspol, Bender). Pe teritoriul bazinului locuiesc circa şapte milioane
de persoane, din care peste cinci milioane pe teritoriul
Ucrainei. Populaţia este multinaţională. În afara bazinului
încă trei milioane şi jumătate de persoane consumă apă
din Nistru, inclusiv locuitorii oraşelor Cernăuţi şi Odesa.

17

În plan economic, partea superioară, ucraineană, a bazinului Nistrului, reprezintă un complex multisectorial, cu
o concentraţie mare de întreprinderi din industria minieră (săruri de potasiu, sulf, gaz natural, petrol, materiale
de construcţii) şi industria chimică, prelucrarea petrolului, industria constructoare de maşini, industria alimentară şi cea uşoară. Este importantă şi gospodăria silvică. În
partea moldovenească predomină industria alimentară
şi cea uşoară, fiind prezente şi industria constructoare de
maşini şi de prelucrare a metalelor, producerea substanţelor chimice şi a materialelor de construcţie. Dintre întreprinderile mari menţionăm uzina metalurgică din Rîbniţa,
fabricile de ciment din Rîbniţa şi Rezina şi centrala termoelectrică din Cuciurgan, aceasta fiind una dintre cele mai
mari din Europa de Sud (CTE Moldovenească cu 2500 MW
putere instalată). În agricultura Ucrainei şi Moldovei de
pe teritoriul bazinului este dezvoltată creşterea animalelor, cultivarea grânelor, sfeclei de zahăr, legumelor, horticultura – inclusiv prin folosirea irigării. În anii nouăzeci
ai secolului trecut economia Republicii Moldova şi Ucrainei a suferit o reducere bruscă a producţiei şi veniturilor
financiare. Această situaţie a fost depăşită parţial din contul noilor investiţii capitale în ultimii 10–15 ani.
Tendinţele politice moderne din Republica Moldova şi
Ucraina şi mişcarea spre integrea europeneană au schimbat semnificativ mecanismele politice şi administrative,
inclusiv cele cu referire la administrarea bazinelor hidrografice şi resurselor sale. Cu toate acestea, în ambele
ţări mai este un drum lung de parcurs până la aducerea
mecanismelor de gestionare în concordanţă cu cerinţe-
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le societăţii democratice moderne. În acelaşi timp situaţia economică rămâne în continuare complicată, făcând
mobilizarea resurselor proprii pentru dezvoltarea ţărilor
mult mai dificilă. În Ucraina o mare parte a lor este epuizată din necesitatea de a soluţiona criza politico-militară din
sud-estul ţării. În ceea ce priveşte regiunea transnistreană
a Republicii Moldova, care posedă un potenţial economic
semnificativ, rămâne necesară soluţionarea unui întreg
set de probleme, asociate procesului de reglementare a
conflictului transnistrean.

Situaţia ecologică şi problemele existente
Nistrul şi afluenţii săi sunt sursa principală de resurse de
apă din regiune, asigurând cu apă agricultura, industria şi
localităţile, inclusiv centrele a cinci regiuni din Ucraina (Lviv,
Ivano-Frankivsk, Ternopil, Cernăuţi şi Odesa), capitala Republicii Moldova, Chişinău, şi centrele industriale mari Drogobyci, Borislav, Soroca, Rîbniţa, Bălţi, Tiraspol şi Bender. În
prezent datorită Nistrului nu se pune problema unui deficit
de resurse de apă în întreaga regiune, însă menținerea acestei situaţii pentru o perioadă lungă depinde în mare măsură de viitoarele schimbări în regimul apelor râului şi dezvoltarea situaţiei economice din Republica Moldova şi Ucraina.
Deocamdată pare exagerat să vorbim despre schimbările
ireversibile ale întregului complex natural al bazinului Nistrului, care încă şi-a păstrat potenţialul său bogat şi biodiversitatea. În special se păstrează componenţa florei şi faunei
naturale din bălţi şi lunca Nistrului, raportul dintre complexe biogeografice şi zone ecologice. Totuşi păstrarea ecosis-

temelor şi potenţialului său biologic, în special în condiţiile
schimbării climei, este posibilă doar în cazul implementării unui regim argumentat de gestionare a resurselor acvatice ale râului şi bazinului în general, fundamentat din punct
de vedere ecologic, de reducerea nivelului de poluare a şi
impactului asupra mediului, de protecție a lui în general.
În prezent o mare parte a suprafeței bazinului este arată –
terenurile agricole ocupă circa 70% din suprafaţa lui. În afară de schimbarea peisajului natural, aceasta duce la degradarea şi erodarea solurilor şi poluarea apelor de suprafaţă
şi subterane cu produsele spălării de suprafață (inclusiv cu
compuşii de azot şi fosfor, substanţe chimice nocive şi suspensii). O contribuţie importantă în poluarea apelor o au
sursele "punctiforme" – întreprinderile de creştere a animalelor, de gospodărie comunală şi cele industriale. O mare
parte a sistemelor de epurare a apelor reziduale sunt învechite şi în condiţii de folosinţă precară, sunt folosite fără a fi
reparate mai mult de 25–30 de ani şi nu corespund cerinţelor tehnice. Un anumit rol în poluarea Nistrului şi afluenţilor săi îl are şi păscutul excesiv a vitelor în lunci şi păscutul
lor ilegal în zonele protejate de lângă maluri. În pofida acestui fapt, practic peste tot, în afară de sectorul gurii, calitatea
apei din Nistru satisface deocamdată cerinţele tuturor consumatorilor de apă. Puţin mai nefavorabilă este situaţia din
râurile mici, în special în cursul mediu şi inferior al Nistrului.
Cantitatea mică de apă şi poluarea intensă din surse locale (în primul rând din localităţi) face ca marea lor parte să
fie nepotrivite pentru orice mod de utilizare a apei, inclusiv
pentru scopuri de recreere publică.
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În partea superioară a bazinului sunt amplasate multe întreprinderi periculoase din punct de vedere ecologic, inclusiv
combinatele miniere şi chimice din regiunile Lviv şi Invano-Frankivsk ale Ucrainei. Devărsările substanţelor poluante periculoase în bazinul Nistrului se produceau şi anterior
(binecunoscutul accident din 1983 la zăcăminte de săruri
de potasiu din Stebnic, în rezultatul căruia pe un sector de
cinci sute de kilometri în cursul superior al Nistrului a pierit
practic tot peştele5), pericolul producerii unor noi accidente se păstrează şi astăzi (de exemplu, din teritoriul regiunii
industriale Kaluş din Ucraina6).

caracteristic doar pentru zonele în regiunea gurii de vărsare a râului.

Situaţiile excepţionale cu caracter natural, atestate în mod
regulat pe teritoriul bazinului, sunt legate de viiturile catastrofale de pe Nistru şi afluenţii săi şi cu secetele din anii
când cantitatea de apă în râu scade. Contrucţia în perioada
1954–1983 a complexului de lacuri de acumulare de albie a
atenuat parţial ambele probleme, însă, la rândul său, a creat altele noi.

În procesul de exploatare a lacurilor de acumulare de pe
Nistru s-a acutizat şi problema gestionării scurgerii aluviunilor (nisip şi pietriş), întrucât suplinirea naturală a acestora
în aval de baraje s-a stopat practic complet. În acelaşi timp,
nisipul şi pietrişul din râu au devenit resurse atractive pentru afaceri ilegale, fiind considerate materiale de construcţii
gratuite. Ca urmare, se reduce capacitatea de filtrare a râului, se dezechilibrează stabilitatea albiei şi malurilor şi se distrug locurile rămase pentru depunerea icrelor peştilor, care
folosesc nisipul şi pietrişul în calitate de substrat.

Specialiştii menţionează impactul lacurilor de acumulare
asupra schimbării regimului sezonier şi diurn de scurgere
a apei Nistrului, regimului său termic şi de oxigen, asupra
turbidităţii şi compoziției apei în aval. Aceste schimbări au
avut un impact semnificativ asupra ecosistemului râului, au
înrăutăţit condiţiile de viaţă, migrare şi depunere a icrelor
pentru peşti, nu permit reproducerea normală a planctonului şi cauzează pagube semnificative comunităţilor naturale din luncile inundabile ale Nistrului. De asemenea se înregistrează o eutrofizare tot mai puternică a râului, inclusiv
acoperirea Nistrului cu plante acvatice, ceea ce anterior era

Factorii suplimentari, care înrăutăţesc starea comunităţilor de peşti, au devenit uscarea teritoriilor extinse din lunca
Nistrului şi afluenţilor săi în 1950–1965, construcţia în masă
a iazurilor şi lacurilor de acumulare pe râuri mici şi braconajul. Doar Limanul Nistrean în general a păstrat productivitatea înaltă şi diversitatea speciilor de peşti, însă şi aici unele
specii practic au dispărut, iar locul lor a fost ocupat de alte
specii, inclusiv cele aduse din exterior.

Datorită specificului distribuirii teritoriilor între ţările bazinului, o mare parte de probleme ecologice ale Nistrului
sunt de natură transfrontalieră şi soluţiile cele mai reuşite presupun utilizarea metodelor de colaborare transfrontalieră. Analiza şi recomandările ce urmează sunt dedicate
soluţionării acelora din ele, care cel mai probabil se vor acutiza în caz de schimbare a climei.

Pentru pădurile din bazin, care au un rol important de
reglare a scurgerii şi calităţii apei, un pericol semnificativ
sunt defrişările ilegale continue, păscutul vitelor şi poluarea
pădurilor cu deşeuri menajere, de construcţii şi de alt fel. În
cursul mediu şi inferior se atestă de asemenea fragmentarea semnificativă a masivelor de păduri şi a altor sectoare
ale naturii (luncilor, bălţilor, câmpiilor).
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ÎN REGIUNE ŞI ÎN BAZIN:
TENDINŢE ŞI INCERTITUDINI
Situaţia globală şi regională
Ultimele rezultate obţinute de Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) pe parcursul pregătirii celui de-al Cincilea Raport de Evaluare7, au confirmat, în general, ideile deja existente privind eventualele
schimbări ale climei în Europa Centrală şi de Est către mijlocul-sfârşitul secolului XXI. (De menţionat că proiecţiile
noi de schimbare a climei, elaborate pentru acest raport,
se bazează pe o metodologie principial nouă – vezi inserţia de mai jos).
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“Traiectoriile reprezentative de concentraţie" a gazelor de seră în atmosferă:
o nouă abordare a Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC)
Spre deosebire de proiecţiile precedente de schimbare
a climei, bazate pe anumite scenarii de dezvoltare a
sistemului economic global8, abordările acceptate în cel
de-al Cincilea Raport al Grupului Interguvernamental
privind Schimbările Climatice (IPCC 2013) se bazează pe
aşa-numitele "traiectorii reprezentative de concentraţie"
(representative concentration pathways – RCP) a gazelor
de seră în atmosferă. Ele indică nemijlocit schimbarea
concentraţiei medii de gaze de seră în atmosfera Pământului în timp, în funcţie de dinamica presupusă de emisii
de gaze de seră şi de alţi factori. Cele patru traiectorii

selectate – RCP2.6, RCP4.5, RCP6 şi RCP8.5 – au fost denumite după schimbarea produsă, în cazul realizării acestor
scenarii, în diferenţa dintre radiaţia de intrare şi de ieşire
în sistemul Pământ-atmosferă la sfârşitul secolului XXI în
comparaţie cu perioada preindustrială (respectiv, cu 2,6,
4,5, 6,0 şi 8,5 W pe metru pătrat). Pentru realizarea RCP2.6
emisiile globale de gaze de seră trebuie să înceapă să se
reducă după anii 2010-2020. RCP4.5 presupune reducerea
emisiilor începând cu anul 2040, iar RCP6 după anul 2070.
Pentru realizarea RCP8.5 emisiile trebuie să crească pe
parcursul întregului secol.

Comparaţia scenariilor de emisii globale a gazelor de seră
Scenarii SRES
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După comparaţia cu scenariile de emisie a gazelor de
seră folosite anterior de Grupul Interguvernamental
privind Schimbările Climatice, (elaborate pentru Raportul
special cu privire la scenariile de emisie – Special report
on emissions scenarios, SRES)8, dinamica emisiilor pentru
scenariul SRES B1 se dovedeşte a fi aproape de RCP4.5,
pentru A1B este similar cu RCP6, iar pentru combinarea
A1FI şi A2 este comparabilă cu RCP8.5. Traiectoria RCP2.6
este mai "blândă" în comparaţie cu oricare din scenariile
SRES, pentru că, în ultima instanţă, este obţinută ca un
bilanţ negativ între emisii şi absorbţia gazelor de seră.
Surse: USGCRP / GlobalChange.gov, IHMU 2014 , Wikipedia.

A1Fi

A2

B1

8.5

4.5

A1B

A1T

B2

6.0

2.6
Alcătuit: Reţeaua Ecologică ”ZoI”, ianuarie 2015
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Variația estimată a temperaturii medii a aerului (°C) în anii 2071–2100 față de anii 1971–2000
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Conform majorităţii scenariilor din al Cincilea Raport de
Evaluare al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice, în Europa Centrală şi de Est se estimează o creştere sigură a temperaturii medii anuale a aerului, care la sfârşitul secolului, în partea de sud a regiunii
se va mări cu 2–3ºС în cazul unui scenariu mai "blând" şi
cu 3–4ºС conform unor scenarii mai "radicale". Cantitatea de precipitaţii în general se poate schimba nesemnificativ, însă aprecierile "radicale" indică posibilitatea reducerii acesteia pe timp de vară față de anii 1971–2000 cu
20–30%. În acelaşi timp, cantitatea de precipitaţii abunScenariul
dente,
careA1Bau un impact direct asupra scurgerii de suprafaţă în Europa de Est, va creşte semnificativ către sfârşitul
secolului.
Variația estimată
a temperaturiiale
mediiGrupului
a aerului (°C) în anii
2071–2100 față de anii 1971–2000 priConcluziile
recente
Interguvernamental
vind Schimbările
Climatice
coincid
+1
+2
+3
+4
+5 în principial cu ceea
ce este menţionat în rapoartele precedente (vezi seria de
hărţi), care au format baza metodologică pentru dezvoltarea majorităţii prognozelor regionale şi estimărilor cu privire la schimbarea climei în viitor, inclusiv a celor efectuate
pentru bazinul Nistrului şi teritoriului Republicii Moldova
şi Ucrainei9.

Viitoarea climă în bazinul Nistrului10

Variația estimată a cantităţii anuale de precipitaţii %) în anii 2071–2100 față
de anii 1971–2000
Variația estimată a temperaturii aerului (оC) în anii 2071–2100 față de anii
1971–2000

Din motive descrise anterior, precum şi în capitolul "Sursele şi consecinţele incertitudinii", este practic imposibil
să se ofere o prognoză sigură a viitoarei clime de pe un
teritoriu concret. Se poate doar încerca identificarea tendinţelor calitative.
Analiza detaliată a posibilei schimbări a climei în bazinul
Nistrului în trecutul istoric şi pentru o perioadă mai scur-

tă – 2021–205011, efectuată sub conducerea Institutului
Hidrometeorologic al Ucrainei, a identificat, în general,
tendinţe analogice celor generale europene.
Analiza ansamblului de modele ale climei regionale pe
baza scenariului "moderat" de emisii globale de gaze de
seră А1B a demonstrat că, față de anii 1981–2010, la mijlocul secolului ne putem aştepta la creşterea temperaturilor anuale medii maxime şi minime ale aerului cu 1,0–
1,2°С (vezi tabelul şi harta). În acelaşi timp, temperatura
minimă, probabil, se va mări mai mult decât cea maximă. Drept rezultat, se vor reduce amplitudinile lunare şi
anuale. Cea mai mare încălzire se aşteaptă în perioada
rece a anului, în special în lunile de iarnă. Către mijlocul
secolului XXI în bazinul Nistrului este posibilă şi schimbarea regimului de umezire. Deşi cantitatea anuală de precipitaţii nu se va schimba semnificativ (cu scenariul ales
mărirea şi micşorarea acesteia sunt la fel de probabile),
este posibilă redistribuirea semnificativă a precipitaţiilor
între anotimpuri şi luni ale anului. Perioadele fără ploi,
probabil, se vor mări, însă, în acelaşi timp, creşte intensitatea şi frecvenţa precipitaţiilor abundente (în special
a ploilor puternice), iar distribuţia lor e tot mai neuniformă pe teritoriul bazinului. În general în bazin ne putem
aştepta la ierni mai blânde şi mai umede şi veri mai fierbinţi şi aride; Luna septembrie va fi caldă şi umedă şi
toamna mai aridă şi caldă. Analiza schimbărilor aşteptate către mijlocul secolului în comparaţie cu perioada anilor 1971–2000 ne arată aceleaşi tendinţe (vezi tabelul),
cu toate că parametrii cantitativi ai acestor schimbări se
deosebesc într-o măsură oarecare datorită diferenţelor
caracteristicilor climatice a celor două perioade de bază.
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Aplicând modelul climatic regional REMO şi modelul global ЕСНАМ5 a fost, de asemenea, obţinut tabloul distribuţiei posibile a schimbărilor climatice aşteptate în limitele bazinului Nistrului. Diferenţele schimbărilor aşteptate a temperaturii medii anuale şi
sezoniere în cadrul bazinului sunt nesemnificative. O creștere vizibilă se va atesta în cursul inferior. Se observă reducerea cantităţii de precipitaţii vara în cursul inferior (cu 4–7%
față de anii 1981–2010) şi toamna în cursul inferior şi mediu al Nistrului (cu 6–11% comparativ cu anii 1981–2010). În acelaşi timp este posibilă creșterea semnificativă (până la
20%) a intensităţii lor maxime.

Schimbarea estimată a temperaturii medii a aerului şi cantităţii
de precipitaţii în bazinul Nistrului în anii 2021–2050 față de anii
1981–2010
An, în
întregime

Bazinul în întregime

Cursul superior

Cursul mediu

Sursa: datele Institutului hidrometeorologic al Ucrainei 2014

Schimbarea estimată a temperaturii medii a aerului şi cantităţii
de precipitaţii în bazinul Nistrului în anii 2021–2050 față de anii
1971–2010

Cursul inferior

Bazinul în întregime

Cursul superior

Cursul mediu

Cursul inferior

+1,4°C
+1%

+1,4°C
+2…3%

+1,1…1,4°C
+2…3%

+1,5°C
-2…0%

+1,1°C
+0,2%

+1,0°C
+1,0…1,8%

+1,1°C
-0,9%

+1,2°C
-2,8…-1,7%

An, în
întregime

Iarna

+1,2°C
+9%

+1,1°C
+10%

+1,2°C
+6…+7%

+1,2°C
+8…+11%

Iarna

+1,5°C
-2…+6%

+1,3…1,5°C
+2…12%

+1,4…1,6°C
-5…+8%

+1,6°C
-5…+2%

Primăvara

+0,7°C
-0,6%

+0,7°C
+0…1,5%

+0,7°C
-1%

+0,8°C
-3%

Primăvara

+1,1°C
+5…6%

+1,0…1,2°C
+2…7%

+0,8…1,1°C
+4…10%

+1,2°C
+2…8%

Vara

+1,0°C
-1,0%

+1,0°C
-1%

+1,0°C
-1…-0,2%

+1,2°C
-7…-4%

Vara

+1,4°C
-9…+4%

+1,3…1,7°C
-10…+5%

+0,8…1,4°C
-11…+12%

+1,6…1,7°C
-10…+1%

Toamna

+1,3°C
-5,0%

+1,3°C
-2,8…-1,5%

+1,3°C
-10…-7%

+1,4°C
-11…-6%

Toamna

+1,4°C
-5…+12%

+1,3…1,4°C
-5…+15%

+1,1…1,5°C
-1…+12%

+1,5°C
-5…+10%

La numărător – temperatura aerului, la numitor – cantitatea de precipitaţii. Se dau valori medii sezoniere şi anuale,
câteva valori corespund distribuţiei acestora pentru diferite sectoare ale bazinului. Calculele per ansamblu de modele
REMO-ECHAM5 şi scenariul de emisii A1B.

La numărător – temperatura aerului, la numitor – cantitatea de precipitaţii. Se dau valorile medii sezoniere şi anuale ale
temperaturilor, medii lunare (marcate cu litere cursive) şi medii anuale – pentru precipitaţii. Câteva valori corespund
distribuţiei acestora pentru luni diferite ale anului sau sectoare diferite ale bazinului. Calculele per ansamblu de modele REMO-ECHAM5 şi scenariul de emisii A1B.

Sursa: datele Institutului hidrometeorologic al Ucrainei 2014 (valorile sunt rotunjite).

Sursa: datele Institutului hidrometeorologic al Ucrainei 2012 (valorile sunt rotunjite).
Scenariul global de emisii A1B, ansamblul de modele REMO-ECHAM5
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Tendințe climatice estimate in bazinul
Rîului Nistru 2021–2050 vs 1981–2010
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Aceste tendinţe sunt confirmate şi de rezultatele recente a modelării viitoarei clime în partea moldovenească a
bazinului cu folosirea abordărilor metodice din noul – cel
de-al cincilea – raport de evaluare al Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice şi modelul climatic regional EURO-CORDEX12. Pentru scenariul RCP2.5 pe
parcursul secolului se aşteaptă o creştere nesemnificativă a temperaturii medii a aerului cu 0,2–0,3°С. În cel mai
rău caz, potrivit scenariului RCP8.5 se aşteaptă o creştere a temperaturii cu 1,5–2,0°С către mijlocul secolului şi cu
peste 4°С spre sfârşitul secolului XXI. În cazul oricărui scenariu, creşterea sau micşorarea cantităţii anuale de precipitaţii se apreciază în limite de 5–7%, cu toate că schimbările sezoniere pot fi semnificative (spre o reducere cu
10–20% vara). Pentru un sector al bazinului practic identic
cu cel selectat în studiul Institutului Hidrometeorologic al
Ucrainei, în aval de lacul de acumulare din Dubăsari, rezultatele calculelor în ambele studii sunt absolut comparabile (vezi figura).
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Alcătuit: Reţeaua ecologică “Zoi”, ianuarie 2015 .

Calculele pentru anii 2021–2050, față de anii 1971–2000. Surse: datele Institutului de cercetări științifice în hidrometeorologie al Ucrainei 2012, Korobov et al. 2014
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Sursele şi consecinţele
incertitudinii
Analiza dezvoltării fenomenelor meteo extreme, efectuată în baza aceloraşi prezumpţii (scenariul de emisii A1B,
comparativ cu anii 1970–2000), indică că tendinţele atestate în bazinul Nistrului începând cu sfârşitul secolului trecut, vor fi, foarte probabil, observate şi către mijlocul secolului curent: creşterea temperaturilor maxime şi în special
a celor minime ale aerului, reducerea numărului de zile
geroase şi temperaturi nocturne extrem de joase, creşterea numărului de zile caniculare, a cantităţii de precipitaţii
extreme şi distribuirea lor tot mai neomogenă. De asemenea, aceste fenomene se vor repeta tot mai des. În cadrul
bazinului se aşteaptă creşterea numărului de zile ploioase
în cursul superior şi mediu şi creşterea numărului de zile
secetoase în cursul inferior, precum şi creşterea cantităţii
medii de precipitaţii diurne şi cantităţii maxime medii de
precipitaţii diurne. Cele mai mari schimbări sunt posibile
în perioada caldă, în special în lunile de vară în cursul inferior al Nistrului. În lunile de toamnă este posibilă o creştere semnificativă a cantităţii medii şi maxime de precipitaţii
diurne în cursul superior. Astfel de schimbări pot duce la
o creştere semnificativă a cantităţii de precipitaţii în cazul
ploilor puternice (peste 10–20 mm pe zi). Se aşteaptă că
precipitaţiile intense se vor repeta cel mai mult în cursul
inferior al Nistrului.

În pofida creşterii generale a gradului de certitudine în
ceea ce priveşte rezultatele cercetărilor moderne în domeniul schimbărilor climei, în calcule concrete ale tendinţelor sale globale şi, în special, ale celor regionale se mai
păstrează un grad înalt de incertitudine. Acest lucru este
cauzat şi de faptul că nu există o înţelegere completă a
modului de funcţionare a sistemului climatic global; de
aceea, estimarea climei viitoare depinde de modelul concret selectat şi de scenariile de dezvoltare a societăţii şi,
respectiv, de emisiile în atmosferă a gazelor de seră, precum şi de gradul înalt de complexitate a aplicării legităților globale la nivel regional.
Cu toate că direcţia de schimbare a climei în general se
înţelege suficient de bine, nu există reprezentări fără
echivoc a gradului şi vitezei acestor schimbări. De aceea,
şi aprecierile climei viitoare atât a Europei, cât şi a bazinului Nistrului, prezentate anterior, reflectă doar tendinţele principale ale schimbărilor posibile, însă nu prezintă exhaustiv toată multitudinea acestora şi viitorul real.
Incertitudinea aprecierilor schimbării climei se va păstra şi
în perspectivă şi, în cel mai bun caz, se va reduce parţial în
măsura acumulării de noi cunoştinţe şi a dezvoltării ulterioare a situaţiei şi schimbărilor produse.

Însă, în momentul producerii schimbărilor în cauză pentru adaptarea la ele, există posibilitatea ca să nu mai rămână nici timp, nici resurse pentru adaptarea la aceste schimbări. Iată de ce acum trebuie să planificăm adaptarea nu
doar cu referire la schimbările parametrilor climatici deja
preziși, ci şi la eventualele comportamente ale sistemului climatic, care puţin se pretează prezicerilor şi a căror
caracteristici încă nu sunt cunoscute. Acest lucru necesită, pe de o parte, rezerve mai mari de rezistenţă a măsurilor întreprinse, capabile să lucreze într-un diapazon larg
de schimbări ale climei posibile în viitor, iar pe de altă parte, este nevoie de o capacitate de aplicare flexibilă a acestor măsuri în dependenţă de ceea se va întâmpla cu clima
în realitate. Pentru asigurarea acestei flexibilităţi e nevoie, în special, de supraveghere permanentă a parametrilor
climatici şi a derivatelor acestora, precum şi de mecanisme eficiente de schimb, analiză şi folosire a unor astfel de
informaţii pentru luarea deciziilor.
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04
04. IMPACTUL SCHIMBĂRII

CLIMEI ASUPRA SCURGERII
APEI, NATURII, ECONOMIEI ŞI
POPULAŢIEI ÎN BAZINUL RÂULUI
NISTRU
Resursele şi sectoarele economice vulnerabile
Schimbarea climei va afecta atât resursele naturale şi ecosistemele regiunii şi bazinului Nistrului, cât şi populaţia
şi economia lor. Recent s-au efectuat un şir de cercetări
şi studii speciale ale acestor schimbări13. Ideile principale
privind impactul schimbării climei asupra resurselor naturale şi sectoarelor economiei în cadrul bazinului sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Resursele şi sectoarele economiei cele mai vulnerabile
la schimbarea climei în bazinul Nistrului
Resursele de apă

Intensificarea variabilităţii regimului şi volumului scurgerii, în special în zona medie şi inferioară a Nistrului. Reducerea calităţii
apelor de suprafaţă în rezultatul creşterii temperaturilor, reducerii scurgerii, poluării antropogene. Continuă scăderea nivelului apelor subterane. Continuă deteriorarea stării râurilor mici.

Resursele forestiere

Este probabilă schimbarea speciilor şi limitelor de altitudine a răspândirii speciilor de copaci (Carpaţi). Dispariţia unor
specii hidrofile în zona medie şi inferioară a Nistrului. Este probabilă apariţia unor boli şi a unor dăunători noi.

Ecosistemele şi zonele umede

Reducerea biodiversităţii, reducerea arealului de habitat pentru speciile autohtone ca rezultat al secării zonelor de habitat, reducerii calităţii apei şi introducerii speciilor străine.

Ihtiofauna

Reducerea componenţei speciilor de peşti, dispariţia sau reducerea locurilor de depunere a icrelor, creşterea impactului speciilor introduse.

Agricultura

Creşterea frecvenţei şi intensităţii secetelor şi a altor fenomene extreme. Deficit de apă pentru irigare. Deteriorarea fertilităţii solurilor ca rezultat al salinizării, eroziunii acestora şi a alunecărilor de teren. Reducerea productivităţii şi degradarea păşunilor. Apariţia noilor dăunători ai plantelor şi bolilor animalelor.

Alimentarea cu apă

Scăderea nivelului apelor subterane, secarea fântânilor şi izvoarelor – surselor principale de apă în mediul rural.
Posibil deficit de resurse de apă disponibile în partea inferioară a bazinului şi degradarea calităţii ei.

Infrastructura

Este posibilă o înrăutăţire cauzată de impactul nemijlocit al schimbării climei (de exemplu, ca urmare a temperaturilor
înalte în timpul verii, a precipitaţiilor abundente, a viiturilor).

Populaţia

Riscul pentru viaţă, legat de fenomene meteorologice şi hidrologice. Vulnerabilitate generală din cauza veniturilor mici
ale populaţiei, diferenţelor sociale, înrăutăţirii situaţiei demografice, scăderii calităţii educaţiei.
Sursa: Korobov et al.2013, cu modificări în baza consultaţiilor în Ucraina (Kiev, decembrie 2012) şi Moldova (Chişinău, iulie 2013 )14
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Probleme legate de mediul acvatic
În cadrul elaborării "Direcţiilor strategice de adaptare la
schimbarea climei în bazinul râului Nistru" a fost organizată şi o serie de consultaţii cu specialiştii şi organizaţiile
din Moldova şi Ucraina. În figură sunt prezentate rezultatele analizei importanţei relative şi probabilităţii de manifestare a problemelor identificate în bazinul Nistrului, realizate împreună cu reprezentanţii instituţiilor de ocrotire
a naturii, de gospodărie a apelor şi de alt gen, serviciilor
hidrometeorologice şi de situaţii excepţionale, organelor de administraţie teritorială, organizaţiilor ştiinţifice şi
non-guvernamentale din Republica Moldova şi Ucraina.
Din toate problemele schimbării climei în bazinul Nistrului, cele legate de schimbarea regimului apei, degradarea solului şi terenurilor agricole, precum şi consecinţele
schimbării climei asupra sănătăţii oamenilor au fost identificate ca fiind cele mai probabile şi cu consecinţele cele
mai grave. În conformitate cu principiile generale privind
analiza riscului15 astfel de probleme necesită soluţii cât
mai urgente. Probleme cu consecinţe serioase, însă cu o
probabilitate mai mică de producere (în bazinul Nistrului
la această categorie au fost încadrate deteriorarea calităţii apei şi scăderea nivelului apelor subterane), necesită,
în primul rând, o monitorizare permanentă pentru identificarea semnelor de agravare a situaţiei. Probleme cu o
mare probabilitate de producere, însă cu consecinţe mai
puţin grave (afectarea ecosistemelor, irigării, eroziunea
albiilor râurilor), vor fi soluţionate treptat în cadrul realizării obiectivelor multiple de reducere a impactului negativ
al diferitor factori, inclusiv al celor de ordin climatic.

Fără îndoială, în cadrul adaptării la schimbarea climei la nivel
de bazin cel mai mare interes îl prezintă problemele legate de mediul acvatic, schimbarea regimului de ape şi stării
resurselor acvatice. Pentru bazinul Nistrului schimbarea probabilă a volumului şi distribuţiei sezoniere a scurgerii se evidenţiază ca una din consecinţe critice ale schimbării climei.
O schimbare aşteptată a volumului scurgerii poate influenţa şi o eventuală deteriorare a calităţii apei. Un şir de alte probleme ale schimbării climei în bazinul Nistrului de asemenea
în mare măsură sunt determinate de schimbări în regimul şi
starea resurselor acvatice (vezi tabelul), cu toate că, în afară
de alimentarea cu apă, aici se atestă o influenţă mare şi a altor
factori climatici.

Impactul schimbărilor din mediul acvatic asupra diferitor sectoare şi resurse
1. Mai multa apă
(viituri și inundații)

2. Mai puțină apă

3. Calitatea apei

(scădere a debitului, secetă) (inclusiv ca un rezultat al 1. și 2.)

4. Efecte care nu sunt
legate de mediul acvatic

Agricultura
Asigurarea cu apă
Infrastructura
Sănătatea şi
bunăstarea
Ecosistemele
legătură slabă 		

legătură medie 		

legătură puternică

Cu ajutorul culorilor sunt marcate grupurile de probleme, legate nemijlocit de schimbarea regimului şi stării resurselor acvatice (vezi în continuare) şi puse la
baza direcţiilor strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul Nistrului (capitolul 6).
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Viituri și inudații

Modelarea inundaţiilor catastrofale
în oraşul Mohyliv-Podilskyi

Cu toate că viiturile, ca fenomen natural s-au produs în trecut şi nu pot fi excluse nici în viitor, în principiu, ele sunt
benefice pentru "sănătatea" râului şi ecosistemelor luncii.
Însă inundaţiile asociate cu ele cauzează în acelaşi timp
anual pagube de milioane economiei şi populaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei, şi răpesc vieţi a zeci de persoane. Inundaţiile catastrofale din anii 2008 şi 2010 în bazinul
Nistrului ne-au reamintit că sistemul de protecţie contra
inundaţiilor îşi îndeplineşte actualmente funcţiile doar
parţial.

Vadul-lui-Vodă

Astfel, conform rezultatelor modelării în Mohyliv-Podilskyi, unul din oraşele ucrainiene din cursul mediu al Nistrului inundate în mod regulat, în caz de mărire ipotetică cu
15% a cantităţii de apă în viitură, cu asigurarea de un procent16, nivelul maximal al apei aici va creşte cu 1,3 m (13%),
iar suprafaţa teritoriului inundat se va mări cu 20% în comparaţie cu valoarea actuală17.

Dubăsarii Vechi

Consecinţe similare ar putea avea mărirea cantităţii de apă
în viiturile extreme în oraşele şi satele Moldovei.18

Eficienţa protecţiei moderne se va reduce odată cu creşterea aşteptată a volumelor de apă a inundaţiilor catastrofale în viitor.
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Viitura din 2008 (asigurarea 1%)
Acelaşi lucru în caz de mărire a volumului de apă la viitură cu 15%
Diguri de protecţie

Modelarea inundaţiilor catastrofale în localitățile Republicii Moldova
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Sursa: Korobov et. al. 2013, cu modificări.
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Составление: Экологическая сеть “Зой” Январь 2015 г.
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Secetele şi deficitul de apă

Secetele în bazinul Nistrului23

Sudul Ucrainei şi Republicii Moldova sunt considerate în
mod tradiţional zone de "agricultură de risc". Cursurile de
apă locale au tendinţa de secare parţială – până la completă în anii secetoşi, după cum s-a întâmplat, de exemplu,
în anul 2007 (după estimările Băncii Mondiale, în Moldova seceta a afectat atunci un teritoriu, pe care locuiau peste un milion de oameni, dintre care trei sute de mii de persoane în 156 de localităţi au avut cel mai mult de suferit21).
În cadrul bazinului Nistrului hotarul teritoriului cu deficit
de apă în caz de încălzire a climei la sfârşitul secolului trecut a ajuns în zonele cele mai dens populate (în special
este vorba despre oraşele Tiraspol şi Bender)22. Schimbările ulterioare ale climei vor deplasa hotarul acestei zone şi
mai departe spre nord.

Unul din cei mai calzi şi uscaţi ani din perioada de observare a fost anul 2007. Pe parcursul a unsprezece luni temperaturile au fost anormal de înalte, ajungând la 35–40°
C în aer şi 50–60° C la sol. Nu au căzut precipitaţii timp de
mai mult de două luni la rând, volumul lor anual în bazinul Nistrului a constituit 30–70% din normă, iar scurgerea anuală de apă a râului – mai puţin de 6 miliarde metri
cubi. Debitul de intrare în lacul de acumulare Dnestrovsc
pe parcursul perioadei iulie-octombrie a constituit doar
50–70 de metri cubi pe secundă.
În cursul său superior Nistrul a secat semnificativ, unii afluenţi au secat complet, calitatea apei s-a înrăutăţit după
toţi indicatorii şi a început o dezvoltare în masă a algelor. Din cauza problemelor de calitate a apei, a devenit
mai complicată şi activitatea punctelor prizelor de captare, au apărut şi probleme de aprovizionare cu apă. În aval
de lacul de acumulare Dnestrovsc problema aprovizionării cu apă s-a soluţionat prin deversarea treptată a apei în

Cu toate că din punct de vedere al bazinului în întregime în prezent nu există motive de a vorbi despre un
deficit de resurse de apă (atâta timp cât în caz de oricărei prognoze economice realiste până la mijlocul secolului XXI, cu excepţia anilor cu secetă acută, necesităţile generale de apă în bazin vor fi asigurate de scurgerea
existentă a Nistrului24), situaţia în diferite sectoare ale
bazinului este totuşi diferită. În special, în anii secetoşi
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aval cu debit de 130–150 de metri cubi pe secundă; astfel
au fost asigurate cu apă municipiul Chişinău, oraşele din
regiunea Transnistreană şi regiunea Odesa. Nivelul de apă
în lacul de acumulare Dnestrovsc a scăzut sub cinci metri.
O situaţie similară s-a produs pe Nistru în anii 1992 şi 2003.
Până la crearea lacului de acumulare Dnestrovsc asigurarea cu apă a Moldovei şi regiunii Odesa din Ucraina nu a
fost garantată şi chiar secetele de proporţii mici cauzau
pierderi semnificative din recoltă. Actualmente, cel puţin
întreprinderile agricole, care folosesc pentru irigarea terenurilor proprii apa din Nistru, în mare măsură sunt protejate de secete. Totuşi, consumatorii, care folosesc alte surse
de apă, continuă să sufere de pe urma secetelor. În general, secetele continuă să cauzeze pagube semnificative
economiei ţărilor bazinului. În Republica Moldova pagubele de pe urma secetei din anul 2007 se estimează la un
miliard de dolari SUA, a celei din anul 2012 – la 1,25 miliarde dolari SUA.
Sursa: Savchuk 2009, UNECE 2014

nu este garantată asigurarea cu apă a consumatorilor,
care depind de scurgerea râuilor mici (în sudul Moldovei în anii secetoşi scurgerea locală practic dispare
şi multe râuri mici seacă complet25) precum şi de nivelul şi starea apelor subterane (în Moldova circa 50% din
populaţie foloseşte acvifere neadânci, ceea ce, în special, a şi dus la secarea în masă a fântânilor în timpul secetelor din 2007 şi 201226).
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Estimările27 conform scenariului global A1B pentru bazinul Nistrului indică o reducere probabilă către anul 2050
a scurgerii medii şi minime în cursul mediu şi inferior
al Nistrului (în condiţii de creştere a acesteia în partea
superioară a bazinului, astfel scurgerea generală rămânând neschimbată). Modelarea pentru întreg teritoriul
Republicii Moldova indică de asemenea probabilitatea
reducerii scurgerii locale în cursul mediu şi cel inferior28.
Pe teritorii ce depind de scurgere locală (inclusiv cele,
care consumă apă din afluenţi şi nu din albia Nistrului),
micșorarea scurgerii medii şi în special a celei minime
pe timp de vară vor crea o tensiune suplimentară pentru
agricultură şi alimentarea cu apă a localităţilor din cauza scăderii în continuare a nivelului apelor de suprafaţă
şi subterane dar şi a deteriorării calităţii apei. Din cauza
scăderii nivelului şi calităţii apei vor avea de suferit ihtiofauna şi ecosistemele acvatice şi cele asociate cu apa,
existenţa cărora este legată nemijlocit de regimul hidrologic al râurilor şi lacurilor de acumulare. Reducerea nivelului apelor subterane va spori vulnerabilitatea ecosistemelor silvice.
În acelaşi timp, în viitor, chiar şi în lipsa unei modificări
semnificative a volumului scurgerii total în bazin, creşterea estimată a temperaturilor medii anuale şi a celor
de vară, precum şi apariţia tot mai frecventă a perioadelor secetoase va avea în mod inevitabil un impact asupra necesităţilor de apă atât ale ecosistemelor naturale,
cât şi a economiei (inclusiv ale agriculturii şi ale terenurilor irigate). Aceasta va acutiza situaţia în anii secetoşi şi,
împreună cu redistribuirea generală a scurgerii în favoarea cursului superior, estimată în perspectiva de lungă
durată în bazin, va mări şi mai mult dependenţa naturii
şi economiei cursului inferior al Nistrului de regimul de
lucru al complexului de lacuri de acumulare de pe Nistru.

Variația preconizată a scurgerii de apă în bazinul râului Nistru
în anii 2021–2050 în comparaţie cu anii 1971–2000
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Calitatea apei
Cu toate că în general calitatea apei Nistrului în prezent Sursele de poluare a apelor de suprafaţă provin în majorita- lor minerale şi pesticidelor), energetica (depozite de produsatisface cerinţele practic a tuturor tipurilor de utilizare tea cazurilor din gospodăria comunală (instalaţiile de epura- se petroliere şi benzinăriile), precum şi alte surse de poluare
a apei, doar în partea superioară a râului nu există presi- re a apelor, eliminarea apelor neepurate din sisteme comu- permanentă. Precipitaţiile atmosferice spală cantităţi supliuni antropogene puternice asupra ecosistemelor. Calita- nale, gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor solide mentare de substanţe poluante din sol, care se spală apoi în
tea apei în Nistrul inferior în ceea ce priveşte conţinutul de ale activităţii economice), agricultură (deşeurile ramurii de râuri și lacuri de acumulare.
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Evacuarea apelor reziduale în bazinul râului Nistru
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Comunităţile şi ecosistemele acvatice şi cele
asociate apelor32
În caz de reducere a scurgerii medii şi minime către mijlocul secolului ne putem aştepta la o scădere generală a calităţii apei din cauza reducerii capacităţii de diluare a cursurilor de apă, inclusiv în cursul inferior al Nistrului şi în
special pe râurile mici, unde reducerea intrării de apă în
principiu nu poate fi compensată prin deversări din lacurile de acumulare (vezi exemplul prognozei pentru Răut,
precum şi compartimentul "Secetele şi deficit de apă").
Creşterea temperaturii apei, reducerea vitezei torentului şi
a schimbului de apă în mod inevitabil vor duce la scăderea
conţinutului de oxigen (vezi figura) şi activizarea proceselor nefavorabile în interiorul corpurilor de apă (demult a
devenit realitate eutroficarea lacurilor de acumulare din
Dubăsari şi Cuciurgan31).
Intensificarea precipitaţiilor şi viiturilor şi creşterea temperaturilor pe timp de iarnă pot duce, de asemenea, la
penetrarea în apă a cantităţilor suplimentare de poluanţi
împreună cu scurgerea pluvială şi nivală.
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În ciuda schimbărilor semnificative în caracterul şi distribuţia zonelor umede datorită construcţiei şi exploatării nodurilor hidtrotehnice de la Dubăsari şi Dnestrovsc, la
sfârşitul secolului trecut, în zona mediană şi inferioară a
bazinului, s-au păstrat teritorii cu păduri de luncă din salcii, plopi şi stejari. Acestea cresc în forma unor fâşii înguste de-a lungul albiei râului pe sectoare cu umiditate stabilă. De văile râurilor sunt asociate şi comunităţile luncilor
umede şi uscate. Funcţionarea acestor ecosisteme este
sub influenţa nemijlocită a regimului hidrologic al luncii râului, viitorul căruia este determinat de parametri climatici şi de gospodărire a apelor. În special, o deteriorare
semnificativă şi de lungă durată în regimul de umiditate în
terenurile din lunca râului poate duce la scăderea nivelului apelor subterane şi uscare parţială sau completă a unor
zone umede ale Nistrului; actualmente bilanţul apelor de
suprafaţă este apreciat ca negativ sau aproape de zero. Ca
rezultat al înrăutăţirii condiţiilor de creştere a vegetaţiei
şi a unei eventuale acutizări a degradării solului, se poate reduce productivitatea biologică şi rezistenţa zonelor
forestiere şi a unor specii aparte; unele specii aborigene ar
putea fi chiar eliminate de speciile invazive, agresive, care
sunt mai rezistente la ariditate.

Complexele naturale unice includ şi vastele zone umede
din Nistrul inferior, cu ecosisteme păstrate în stare naturală, păduri de luncă restabilite şi lunci inundabile, bălţi şi
lacuri precum şi ecosistemele teraselor riverane adiacente acestora. Reducerea suprafeţei luncilor inundabile în
zona gurii Nistrului şi degradarea celor rămase, cauzate de
schimbarea regimului hidrologic ca rezultat al construcţiei centralelor electrice de pe Nistru şi a vilelor de vacanţă,
au redus deja drastic numărul speciilor de păsări migratoare, au dus la dispariţia locurilor de depunere a icrelor
crapului, a habitatelor buhaiului de baltă cu burtă roşie,
a broaştei ţestoase de baltă, a unei specii rare de lipitori
numită trocheta subviridis. În caz de continuă degradare sau dispariţie completă a luncilor inundabile neadânci, pentru multe păsări acvatice şi de baltă (cum ar fi ţigănuşul, lopătarul, stârcul galben şi roşcat) precum şi pentru
amfibii şi reptile, păstrarea habitatelor istorice va deveni
practic imposibilă.
În caz de schimbare a regimului hidrologic cele mai vulnerabile vor fi ecosistemele din apele neadânci: în caz de
reducere constantă a scurgerii şi nivelului de apă ele sunt
ameninţate de uscare totală, iar adaptarea lor s-ar putea
dovedi imposibilă în principiu. Ecosistemele de luncă şi de
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baltă sunt ameninţate şi de schimbarea caracterului precipitaţiilor căzute şi intensificarea acțiunii de eroziune-acumulare a viiturilor pluviale rapide; de inundare în rezultatul viiturilor cu nivel mai ridicat de apă şi cu reținerea apei
pe o perioadă mai lungă decât cea, care poate fi suportată de comunităţile florei existente, şi de o probabilă oscilaţie a nivelului apelor subterane. Luarea măsurilor contra
acestor schimbări nu este posibilă fără reglarea regimului
hidric, în direcția apropierii de cel natural33.
Reducerea scurgerii locale, creşterea temperaturii aerului
şi intensificarea evaporării de pe suprafaţa apei vor înrăutăţi condiţiile de viaţă în râuri și lacuri de acumulare din
cauza schimbării regimului lor termic, hidrologic şi hidrochimic. Comunităţile din zonele acvatice sunt sensibile la
schimbarea temperaturii, care afectează distribuţia lor şi
organizarea structurală şi funcţională (creşterea, dezvoltarea, productivitatea, relaţiile de competitivitate etc.). Mai
mult decât atât, sub influenţa schimbării climei se produce şi simplificarea structurii comunităţilor de hidrobionţi,
reducerea diversităţii speciilor acestora şi a populaţiilor
mai multor specii până la dispariţia celor rare, reducerea
conţinutului de oxigen. Schimbarea climei poate fi asociată şi cu poluarea biogenă a corpurilor de apă din cauza
înmulţirii în masă a algelor («înflorirea apei»).

Printre consecinţele impactului general al schimbărilor
climei asupra ecosistemelor trebuie evidenţiată şi deplasarea sezoanelor climatice (primăvara începe mai devreme, toamna mai târziu). Cu toate că în cazul ecosistemelor aprovizionate cu apă este cel mai probabil o creştere
a producţiei primare, iar, în caz de insuficienţă a umezelii, impactul deplasării sezoanelor asupra stării mai multor
specii poate fi destul de nefavorabil. Deplasarea termenelor fenologice de dezvoltare a plantelor poate provoca
devierea parametrilor de spaţiu şi timp a nişelor ecologice
ale nevertebratelor şi să se reflecte asupra tezaurului speciilor şi diversităţii comunităţilor. Este posibil şi un deficit
local de nutreţuri vegetale, precum şi activizarea dăunătorilor şi agenţilor patogeni ai bolilor.
Schimbarea climei, inclusiv a regimului termic şi a dinamicii proceselor hidrologice asociate cu acesta (de exemplu, reducerea nivelului apei în râu şi zone inundabile)
este unul din factorii importanţi de transformare a ihtiofaunei din Nistru. Creşterea temperaturii apei poate avea
un impact negativ asupra înmulţirii şi dezvoltării mai multor specii de peşti – în special a celor rare (inclusiv a somonului de Mare Neagră, iubitor de temperaturi mai joase
şi practic dispărut) – cu apariţia concomitentă a speciilor

introduse, iubitoare de călduri (unii specialişti consideră
clima ca fiind unul din factorii de apariţie în Nistru a carasului auriu şi murgoiului bălţat)34. Prin secarea şi reducerea suprafeţelor bălţilor din luncile inundabile în perioada
anilor secetoşi, care se produc tot mai frecvent, se explică
şi reducerea numărului speciilor fitofile – ocheana, crap,
caras şi altele. Scăderea în continuare a nivelului apei în
Nistru sau a afluenţilor acestuia poate duce la pierderea
locurilor de depunere a icrelor în luncile rămase35.
Fiecare din procesele enumerate reduc stabilitatea ecosistemelor, care împreună formează baza stabilităţii ecologice a părţii naturale a bazinului în ceea ce priveşte schimbarea climei. Aceste modificări se suprapun cu procese
nefavorabile cu caracter neclimatic, care subminează şi
mai mult capacitatea de supravieţuire a ecosistemelor şi
capacităţile lor naturale de adaptare.

39

"Punctele roșii" ale schimbării climei în bazinul
râului Nistru
Harta de pe pagina următoare ilustrează distribuirea pe
teritoriul bazinului a impactului estimat al schimbării parametrilor climatici către mijlocul secolului. Este evident că
majoritatea problemelor se concentrează în cursul mediu
şi, în special, în cel inferior al Nistrului. Aici se va înregistra cea mai pronunţată reducere a scurgerii medii şi minime, mărire a nivelului şi intensităţii viiturilor pluviale, acutizarea problemei aprovizionării cu apă din cauza scăderii
nivelului şi calităţii apei. În delta şi cursul inferior al Nistrului se găsesc şi cele mai vulnerabile ecosisteme de luncă şi
baltă. Fără legătură cu mediul acvatic, în aceleaşi zone ale
bazinului va fi mai pronunţat impactul nemijlocit al temperaturilor înalte asupra populaţiei, economiei şi naturii.
Soluţionarea completă sau parţială a unora din aceste
probleme poate fi realizată şi prin eforturi izolate ale unor
ţări din bazin. Cheia spre soluționarea altor probleme se
află, deseori, pe părți opuse ale frontierei de stat şi soluţionarea complexă a problemei inundaţiilor, deficitului şi
reducerii calităţii apei, stării ecosistemelor de luncă, baltă
şi apă necesită o abordare de lungă durată, la nivelul întregului bazin.

Calculul modificării scurgerii pentru anii 2021–2050 față de anii 1971–
2000, efectuată pentru scenariul de emisii A1B per ansamblu modele
REMO-ECHAM5.
Surse: datele Institutului de cercetări științifice în hidrometeorologie al Ucrainei 2010, Korobov at al. 2013, UNEP
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Vulnerabilitatea bazinului Nistrului la schimbarea climei
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05. POTENŢIALUL DE ADAPTARE
LA SCHIMBAREA CLIMEI
ÎN BAZINUL NISTRULUI
Condiţiile socio-economice
şi instituţionale
Ţările bazinului posedă anumite resurse pentru adaptare
la schimbarea climei, cu toate că în comparaţie cu vecinii –
membrii UE, posibilităţile proprii ale Republicii Moldova
şi Ucrainei se apreciază ca destul de modeste (vezi harta). Într-adevăr, cu un PIB în Moldova şi Ucraina de $2000
şi, respectiv, $3800 per capita la preţurile curente36, volumul mijlocelor financiare interne posibil disponibile pentru cele două state este destul de limitat.
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În profida celor expuse, necesitatea luării în consideraţie
a viitoarelor schimbări ale climei este conştientizată şi formalizată la nivel de stat în ambele ţări.
În Moldova, cu suportul Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD), a fost elaborat proiectul "Strategia de adaptare la schimbarea climei" până în anul 2020;
costul implementării acestui proiect se estimează la 2,7
miliarde lei (peste 120 de milioane euro începând cu anul
2015)37. Încep să apară şi strategii sectoriale de adaptare:
astfel, cu ajutorul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a fost elaborată strategia de
adaptare la schimbarea climei în sectorul de aprovizionare
cu apă şi canalizare din Republica Moldova, ale cărei costuri se ridică la circa 12 milioane euro (ceea ce constituie
mai puţin de 2% din investiţiile de capital, necesare pentru dezvoltarea sectorului în întregime)38.
În Ucraina, la solicitarea Cabinetului de miniştri, a fost pregătită ediţia a treia a "Planului naţional de adaptare la
schimbarea climei pentru anii 2013–2017" în vederea stabilirii volumului şi surselor de finanţare a măsurilor indicate ca fiind prioritare. La această etapă, autorii planului au
identificat urmatoarele ca fiind prioritare: crearea precondiţiilor organizaţionale şi bazelor ştiinţifice pentru realizarea
politicii de stat în sfera de adaptare; implementarea măsurilor de adaptare la nivel de stat şi formarea politicii regionale în acest sens; precum şi stabilirea măsurilor specifice de
adaptare la schimbarea climei în sfera ocrotirii sănătăţii şi în
unele sectoare ale economiei39. Cu toate acestea, în condiţiile politice şi economice actuale în viitorul apropiat este
puţin probabilă alocarea unui volum semnificativ de mijloace financiare din partea statului pentru realizarea acestor măsuri (cu excepţia activităţilor legate nemijlocit de realizarea Acordului de asociere cu UE – vezi mai jos).
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Activităţile de adaptare la nivel de regiuni şi raioane practic nu au început, cu toate că, în Ucraina, începând cu anul
2012 se fac eforturi sistematice de informare a regiunilor cu privire la eventualele consecinţe ale schimbării climei şi de elaborare a recomandărilor metodice de adaptare la aceste schimbări pentru organele administrației
centrale şi locale40. Organizaţiile non-guvernamentale, de
asemenea, activează la nivel local. Astfel, Centrul Ecologic Naţional al Ucrainei a pregătit o analiză a problemelor
şi activităţilor posibile de adaptare pentru un şir de oraşe din Ucraina, inclusiv Odesa şi Lviv41. În regiunea Transnistreană a Moldovei organizaţiile non-guvernamentale
cu suportul PNUD au identificat abordările principale de
adaptare regională la schimbarea climei42.
Mai multe probleme de adaptare la schimbarea climei în
practică se soluţionează în cadrul strategiilor, programelor şi planurilor de dezvoltare sectoriale (inclusiv în sfera
protecției mediului, folosirii resurselor acvatice, agriculturii, energeticii, construcţiilor, transportului, gestionării situaţiilor excepţionale, ocrotirii sănătăţii). Multe din
aceste programe nu sunt finanţate totalmente conform
necesităţilor şi totuşi volumul sumar de finanţare, inclusiv
finanţarea de stat, se dovedeşte a fi destul de mare. Drept
exemplu ne-ar putea servi "Schema de protecţie contra
inundaţiilor în bazinele râurilor Nistru, Prut şi Siret" din
Ucraina: din costul estimat iniţial al implementării programului în anii 2013–2021 de treizeci de miliarde de hrivne,
din bugetul de stat al Ucrainei pentru realizarea acesteia
au fost alocate cinci miliarde de hrivne43. În Republica Moldova "Programului de dezvoltare a gospodăririi apelorşi a
hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011–
2020" a fost aprobat în 2011 cu scopul de a implementa
conceptul de politică naţională în domeniul resurselor de
apă şi de mărire a eficienţei activităţii sectorului de gospo-

dărie a apelor. Printre altele, programul prevede, în special, în anii 2011–2017 reparaţia digurilor de protecţie contra inundaţiilor în bazinul Nistrului cu lungimea totală de
210 km şi cheltuieli totale de 90 de milioane lei44. Măsuri
asemănătoare se realizează şi în alte sectoare. De fapt,
anume acest gen de programe sectoriale asigură în prezent majoritatea activităţilor practice de adaptare, cu toate că nu putem spune că ele toate în mod evident ţin cont
de eventualele schimbări climatice (vezi capitolele 6 şi 7).
Un mecanism de adaptare la schimbarea climei mai puţin
costisitor, însă nu şi mai puţin important, este asigurarea
observaţiilor pentru monitorizare şi prognozare în timp
oportun ai parametrilor hidrologici în bazinul Nistrului.
Reţeaua modernă de monitoring a serviciilor hidrometeorologice din Republica Moldova şi Ucraina este suficient de reprezentativă. Problemle actuale ale acesteia sunt
automatizarea activităţii, precum şi consolidarea şi sistematizarea schimbului (incusiv a celui operativ) de informaţii obţinute atât între Republica Moldova şi Ucraina,
cât şi între diverse instituţii din ambele state, precum şi
utilizarea acestor informaţii inclusiv pentru prognozarea
hidrometeorologică operativă şi avertizarea despre situaţii excepţionale45.
O dată cu acordurile semnate şi ratificate în 2014, procesul
de asociere a Republicii Moldova şi Ucrainei cu Uniunea
Europeană va aduce noi posibilităţi de elaborare şi finanţare a măsurilor de adaptare. Articolul 93 al Acordului de
Asociere între Republica Moldova şi UE prevede, în special, colaborarea în vederea promovării măsurilor de adaptare la schimbarea climei, cercetări ştiinţifice, elaborare şi
răspândire a tehnologiilor respective, educaţie şi informare. Articolul 365 al Acordului de Asociere între Ucraina şi
UE prevede colaborare cu referire la elaborarea şi imple-

Direcţii strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul râului Nistru

Termene limită de implementare, ani

mentarea politicilor în sfera de schimbare a climei, iar anexa XXXI la capitolul 6, "Mediul ambiant", indică expres
necesitatea elaborării de către Ucraina a unui plan de lungă durată privind reducerea emisiilor de gaze de seră şi
adaptare la schimbarea climei.

Denumirea directivei ( prescurtată)

Moldova

Ucraina

Directiva Cadru privind apa (2000/60/EC)

3–8

3–10

Directiva privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii(2007/60/EC)

3–8

2–8

Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești (91/271/EEC)

3–8

3–8

În afară de aceasta, asigurată financiar, implementarea
directivelor Parlamentului European şi Consiliului European, incluse în acordurile de asociere, cu privire la protecția apelor, ecosistemelor, florei şi faunei, cu privire la reducerea poluării şi prevenirea situaţiilor excepţionale (vezi
tabelul) indiscutabil va contribui la adaptarea la schimbarea climei, inclusiv în bazinul Nistrului.

Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/EC)

3–6

3-5

Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole (91/676/EEC)

3–5

3–4

Directiva privind emisiile industriale (2010/75/EU)

3–10

2–5*

Directiva privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe
periculoase (96/82/EC)

4–7

5

Posibilităţile social-economice proprii ale unităţilor teritoriale ale Ucrainei şi Moldovei pentru adaptare la schimbarea climei sunt repartizate în bazinul Nistrului în mod
neuniform46 (vezi harta). În Ucraina, regiunile mai dezvoltate din punct de vedere industrial – Ivano-Frankivsk, Lviv,
Odesa şi Hmelniţchi au mai multe posibilităţi de adaptare. În partea moldovenească a bazinului un potenţial de
adaptare mai mare îl au teritoriile mari dezvoltate din
punct de vedere industrial din regiunea Transnistreană,
regiunile Chişinău şi Bălţi; cel mai mic potenţial este înregistrat în regiunile preponderent agricole Teleneşti şi Sângerei şi o parte din raionul Dubăsari.

Directiva privind deşeurile (2008/98/EC)

2–5

5

Directiva privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive (2006/21/EC)

2–6

5

Directiva privind depozitele de deșeuri (1999/31/EC)

3–7

6

Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice (2009/147/EC)

2–5**

2–4***

Directiva privind privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră
sălbatică (92/43/EEC)

3–6

2–4

* Termenele de realizare a unor măsuri, diferite pentru puteri de producţie existente şi noi, vor fi stabilite suplimentar de Consiliul
de asociere.
** Graficul de executare a unor prevederi va fi coordonat în cadrul Acordului cu privire la comunitatea energetică.
*** Măsurile speciale de ocrotire a unor specii migratoare întâlnite în mod regulat trebuie implementate până la 1 ianuarie 2015 .
Sursa datelor: eeas.europa.eu
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Potenţialul de adaptare a bazinului Nistrului la schimbarea climei
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"Mecanismele de reglare"
la nivel de bazin
Bazinul propriu-zis al râului Nistru posedă un şir de sisteme naturale şi seminaturale, a căror capacitate poate fi
folosită pentru adaptare. Masivele silvice, în special pădurile din Carpaţi localizate în cursul superior al râului, au, în
cazul în care sunt conservate, un potenţial mare de reglare a scurgerii din punct de vedere al redistribuirii acesteia în timp precum şi a menţinerii scurgerii minime în perioadele secetoase. Luncile inundabile ale râurilor şi zonele
umede din cursul inferior reduc debitul de vârf în perioada de viitură. Acelaşi rol îl au şi lacurile de acumulare din
bazin (cu toate că în caz de gestionare neraţională digurile şi barajele necontrolate, din contră, pot face gestionarea scurgerii mai dificilă).
În acelaşi timp masivele silvice propriu-zise, ecosistemele şi zonele umede devin vulnerabile la schimbarea climei (vezi capitolul 4), astfel încât ocrotirea şi restabilirea
lor sunt necesare inclusiv și pentru a susţine, printre altele, potenţialul natural de adaptare a bazinului. O parte din
compexele naturale ale bazinului sunt protejate în cadrul
sistemului de teritorii cu regim special de ocrotire. Totuşi,
cu excepţia cursului inferior, densitatea reţelei acestora
este destul de mică. În cadrul bazinului (atât în Republica Moldova cât şi în Ucraina) nu a fost dezvoltată integrarea fizică a ariilor protejate într-o singură reţea, cu toate că
ambele ţări au adoptat programe de stat corespunzătoa-

re47. Sarcina dezvoltării transfrontaliere a ariilor protejate este în special actuală pentru delta Nistrului, unde este
necesară unificarea şi coordonarea eforturilor Ucrainei şi
Republicii Moldova (inclusiv a regiunii Transnistrene) pentru ocrotirea ecosistemelor naturale şi reabilitate.
Mecanismele de reglare la scară de bazin includ construcțiile hidrotehnice majore, în primul rând lacurile de acumulare care sunt parte componentă din complexul hidroelectric de la Dnestrovsc (vezi capitolul2) în cursul mediu
pe teritoriul Ucrainei. Fiind exploatate în primul rând în
interesele producerii energiei electrice şi protecţiei contra inundaţiilor, lacurile de acumulare, de asemenea, au
un rol important în reglarea regimului scurgerii Nistrului
practic pe tot teritoriul Republicii Moldova precum şi (în
limitele bazinului) în regiunea Odesa din Ucraina. Activitatea lacurilor de acumulare este administrată în conformitate cu "Regulile de exploatare". Mecanismul de elaborare
al acestor reguli de exploatare presupune coordonarea lor
cu părţile interesate atât în Ucraina, cât şi în context transfrontalier. Satisfacerea unor interese adesea contradictorii,
inclusiv ale hidroenergeticii şi necesităţilor ecosistemelor
acvatice şi de baltă, rămâne o sarcină complicată.
Experienţa inundaţiei catastrofale din anul 2008 a confirmat importanţa vitală a respectării întocmai a reguli-

lor vitale pentru reducerea riscului inundaţiilor în aval. În
acelaşi fel reglarea sezonieră coordonată a deversărilor de
apă, inclusiv scurgerea minimă garantată pentru asigurarea depunerii icrelor peştilor în cursul inferior şi acoperirii cu apă a zonelor de bălţi ale Nistrului, prizintă un interes vital pentru toată partea sudică a bazinului şi este un
mecanism potenţial important de adaptare la reducerea
preconizată a scurgerii naturale.
În ciuda acumulării semnificative de nămol în prezent,
lacul de acumulare de la Dubăsari, în Moldova, a păstrat de
asemenea un anumit potenţial de reglare a scurgerii datorită coordonării corecte a deversărilor din lac cu deversările din lacul de acumulare de la complexul hidroelectric de
la Dnestrovsc din amonte (o asemenea coordonare necesită, în special, aplicarea metodelor şi mijloacelor moderne de analiză automatizată a datelor şi de prognozare în
regim de timp real pentru tot complexul de lacuri de acumulare de pe Nistru). În acelaşi timp toate lacurile de acumulare de pe Nistru sunt o sursă de pericol sporit în caz
de spargere a barajelor. În prezent nici unul din ele nu are
un sistem automat de avertizare în caz de spargere a barajului. Implementarea unui astfel de sistem reprezintă încă
un mecanism potenţial de reducere a riscului în caz de
schimbare preconizată a climei şi scurgerii râului.

Surse: conform datelor GRID-Arendal / Zoi 2012, UNEP / Zoi 2013, Кorobov et
al. 2013, 2014, Boiko 2012, 4G consite, MCC 2014, datelor serviciilor hidrometeorologice din Moldova şi Ucraina (informaţia din internet).
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Institutele de colaborare internaţională şi
bazinală
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În prezent nici în bazinul Nistrului, nici între Republica Moldova şi Ucraina, în general, încă nu există mecanisme permanente de interacţiune pe probleme de schimbare a climei. La nivel internaţional anumite aspecte ale unei astfel
de interacţiuni şi cooperări se reglează prin participarea
ambelor ţări în convenţii regionale UNECE (vezi capitolul 7).
Anumite prevederi ale acestor convenţii, în special prevederile Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de
apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, pot fi folosite pentru reglementarea momentelor concrete de interacţiune pe probleme de adaptare în comun la impactul
schimbării climei asupra resurselor bazinelor transfrontaliere. Republica Moldova şi Ucraina de asemenea sunt părţi ale Convenţiei Cadru ONU privind schimbările climatice.

Problemele bilaterale, care ţin de folosirea şi ocrotirea
resurselor acvatice, se examinează în cadrul acordului între
guvernele Republicii Moldova şi Ucrainei cu privire la protecția şi folosirea apelor din secțiunile de frontieră50. Persoanele împuternicite din partea guvernelor celor două ţări
organizează întâlniri regulate pentru soluţionarea problemelor comune. Sub egida lor activează câteva grupuri de
lucru, inclusiv cele care soluţionează problemele schimbului de informaţii menţionat anterior (cu excepţia informaţiilor hidrologice; este organizat şi un schimb regulat de informaţii cu privire la calitatea apei în zonele transfrontaliere51).
Cu toate acestea, mecanismul de executare a acordului în
mod direct nu este menit să soluţioneze probleme de bazin
în afara sectoarelor din zonele de frontieră.

Schimbul de informaţii hidrometeorologice la nivel interstatal între Republica Moldova şi Ucraina se efectuează în
cadrul acordului serviciilor hidrometeorologice cu privire
la colaborarea tehnico-ştiinţifică48. În special, acest acord
necesită avertizarea operativă a vecinilor în caz de viitură. În
paralel cu serviciile hidrometeorologice, organele de gospodărire a apelor din Republica Moldova şi Ucraina de asemenea fac schimb de informaţii hidrologice (vezi figura). În
general, există în continuare posibilităţi semnificative de
perfecţionare a mecanismelor de schimb informaţional la
nivel de stat, interstatal şi regional49.

Pentru coordonarea aspectelor practice de reglare a eliminării de apă din lacurile de acumulare ale complexlui
hidrotehnic de la Dnestrovsc a fost înfiinţată Comisia Interinstituţională pentru Stabilirea Regimurilor de Activitate a Lacurilor de Acumulare de pe Nipru şi Nistru pe lângă Agenţia de Stat a Resurselor Acvatice din Ucraina52. În
cadrul şedinţelor anuale de coordonare a captării apei,
raţionale din punct de vedere ecologic, participă, în afara
reprezentanţilor instituţiilor ucrainene şi filialelor lor regionale, şi reprezentanţii instituţiilor de gospodărire a apelor
şi de ocrotire a naturii din Republica Moldova53. Cu condiţia asigurării reprezentării şi dreptului de vot real a tuturor
instituţiilor şi regiunilor din bazin, acest mecanism trebuie
să fie în stare să asigure luarea în calcul în mod flexibil a diferitor interese.

Din anul 2008 în Ucraina activează Consiliul Consultativ
al bazinului Nistrului, alcătuit din reprezentanţi ai regiunilor Ucrainei. Printre sarcinile acestui consiliu se numără, în
special, examinarea problemelor strategice de dezvoltare a
bazinului. Şedinţele anuale ale consiliului sunt deschise şi
reprezentanţii Republicii Moldova pot participa la ele54. În
anul 2013 în Republica Moldova s-a format Comitetul circumscripţiei bazinului Nistrului55. Cu toate că posibilităţile
acestor mecanisme de soluţionare reală a problemelor strategice şi transfrontaliere deocamdată nu au fost demonstrate, ele sunt menite şi pot deveni platforme importante
de discutare a acestora.
La nivel de segmente aparte ale bazinului este interesantă iniţiativa Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
din Ucraina, care a propus conducerii ariilor protejate din
diferite regiuni ale ţării să formeze asociaţii pentru schimb
de cunoştinţe şi colaborare pentru dezvoltarea turismului
şi odihnei în masă, inclusiv organizarea măsurilor comune, rutelor turistice şi programelor de observare a naturii.
Managerii ariilor protejate în cursul superior al bazinului
Nistrului au început să discute paşi concreţi de organizare a
asociaţiei parcurilor de pe Nistru şi deja de ceva timp efectuează cercetări şi expediţii comune, pregătesc planuri de
ocrotire a speciilor şi, în general, coordonează eforturile de
ocrotire a naturii şi de informare56.
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Schimb de informaţii hidrometeorologice
la diverite nivele în bazinul râului Nistru

Ucraina

Moldova

Posturi hidrometeorologice
(ale Centrului hidrometeorologic)
Centre hidrometeorologice
ale regiunilor responsabile
pentru o parte din bazin
(Lviv, Odesa)
Centrul hidrometeorologic
din regiune

Posturi hidrometeorologice
(ale Serviciului hidrometeorologic)

Ministerul
Mediului

Ministerul
Apărării
Centrul hidrometeorologic al Ucrainei

*1

*1 - Acordul cu privire la colaborare tehnico-ştiinţifică

Serviciul hidrometeorologic
al Moldovei

Filiale SE la
nivel local

Serviciul de stat pentru
SE din Ucraina

Serviciul protecţiei civile şi
situaţiilor excepţionale

Organe de
autoadministrare locală

Ministere și
departamente

Ministere și
instituţii

Mass-media

Mass-media

Direcţii SSES
în regiuni

Alţi utilizatori

Alţi utilizatori

Administraţia de stat în regiuni

Notă: Centrele hidrometeorologice din Kiev şi
Chişinău fac schimb de prognoze şi notificări de
urgenţă în direct; schimbul cotidian de date ale
observaţiilor între cele două ţări are loc prin
intermediul centrului hidrometeorologic regional
din Moscova.

FilialeSPCSE la
nivel local

*2 - Acordul între guvernul Republicii Moldova şi
guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi
protecţia apelor din zonele de frontieră (1994).

Organe de
autoadministrare locală

Mass-media
Alţi utilizatori
Posturi hidrologice
(ale agenţiei apelor)

între Direcţia principală pentru hidrometeorologie a
Departamentului de stat al Republicii Moldova
pentru ocrotirea mediului înconjurător şi resurse
naturale şi Comitetul de stat al Ucrainei pentru
hidrometeorologie (1996).

Nivelele de fluxuri de informaţii:

*2
Agenţia de stat pentru
resurse acvatice din Ucraina

interstatal
Agenţia
“Apele Moldovei”

Posturile hidrologice
(“Apele Moldovei”)

de bazin
de stat
regional

Direcţii
pentru resurse
acvatice din regiuni
Alcătuit: Reţeaua ecologică “Zoi”, ianuarie 2015

Administrarea de bazin
din Nistru şi Prut

Administrarea de bazin
a resurselor acvatice

local

Sursa: UNEP / Zoi 2012, cu modificări.
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Un exemplu interesant de colaborare la nivel local este
activitatea în cadrul "Euroregiunii Nistru", formate de regiunea Viniţa din Ucraina şi un şir de raioane din Republica Moldova. În anul 2013 sub egida acestui project a fost
elaborat un proiect de plan de acţiuni bilaterale pentru
reacţie rapidă la situaţii excepţionale din bazinul Nistrului,
menit pentru serciviile protecţiei civile ucraineşti şi moldoveneşti57. În general, potenţialul colaborării transfrontaliere directe între teritoriile Republicii Moldova şi Ucrainei,
în special cel reglementat de acordul respectiv58, încă nu
este realizat în întregime, şi odată cu răspândirea politicii
de adaptare la nivel regional ne putem aştepta la exemple
interesante de o astfel de colaborare pentru soluţionarea
comună a problemelor climatice.
În cadrul asocierii Republicii Moldova şi Ucrainei cu Uniunea Europeană şi îndeplinirii de către cele două ţări a
obligaţiunilor asumate privind implementarea directivelor corespunzătoare cresc şi posibilităţile de colaborare la nivel de bazin. Astfel, îndeplinirea "Directivei-cadru
privind apa" presupune luarea în calcul a intereselor ţărilor vecine în cadrul elaborării planurilor de gestionare a
părţilor bazinelor râurilor transfrontaliere aflate pe teritoriile naţionale. Evident, acest lucru se referă pe deplin şi la
planificarea protecției apelor transfrontaliere în contextul

schimbării climei. În acest sens, pentru bazinul Nistrului,
poate fi utilă studierea nemijlocită a experienţei de activitate a comisiilor bazinale pe râurile transfrontaliere din UE.
Acordul între guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de
miniştri al Ucrainei, care, deocamdată, nu a intrat în vigoare, cu privire la colaborarea în domeniul conservării şi dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru59 prevede instituirea unei Comisii pentru utilizarea sustenabilă şi ocrotire
a bazinului râului Nistru. Această comisie trebuie să devină un organ de gestionare complexă a colaborării la nivel
de bazin în domeniul protecţiei mediului. Printre măsurile
de implementare a prevederilor Acordului, în special, este
prevăzută adoptarea planurilor naţionale şi interstatale
de gestionare a bazinului, planurilor de acţiune, schemelor şi programelor menite să realizeze utilizarea sustenabilă a apei, limitarea poluării apelor, prevenirea şi lichidarea
consecinţelor situaţiilor excepţionale, ocrotirea biodiversităţii, păstrarea şi folosirea raţională a resurselor biologice
ale apelor. În caz de intrare în vigoare a acordului, Comisia
riverană (deciziile căreia, ce e drept, vor avea un caracter
de recomandare) va deveni, potenţial, unul din mecanismele principale de cooperare pentru ocrotirea naturii în
bazinul Nistrului, inclusiv pe probleme de schimbare a
climei.
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06

06. PRIORITĂŢILE ŞI

ACTIVITĂŢILE DE ADAPTARE
A BAZINULUI NISTRULUI LA
SCHIMBAREA CLIMEI
Principiile de adaptare a bazinului
la schimbarea climei
Conform recomandărilor UNECE, "colaborarea transfrontalieră este necesară şi în acelaşi timp poate aduce beneficii în procesul de adaptare la schimbările climatice. De
asemenea, aceasta este necesară pe tot parcursul procesului de elaborare şi realizare a strategiei de adaptare. La
momentul planificării activităţii de adaptare în contextul transfrontalier ţările bazinului trebuie să-şi concentreze atenţia asupra prevenirii consecinţelor transfrontaliere; asupra distribuirii corecte şi rezonabile a beneficiilor şi
riscurilor; precum şi asupra organizării colaborării în baza
principiilor de egalitate şi reciprocitate"60.
Bazându-se pe conceptul de gestionare a bazinului în calitate de sistem unic, adaptarea bazinală, totuşi, nu soluţionează toate problemele bazinului, ci doar cele legate de
schimbarea climei. În acelaşi fel ea este menită să soluţioneze nu toate problemele schimbării climei pe teritoriul
ţărilor, ce formează bazinul, ci doar acele din ele, care sunt
nemijlocit legate de teritoriul şi interesele bazinului ca un
sistem unic.
Cele mai eficiente mecanisme de bazin sunt cele referitoare la problemele legate nemijlocit de mediul acva-
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tic. Cu toate că evidenţa consecinţelor impactului climei
nemijlocit de mediu acvatic pe teritoriul bazinului nu este
mai puţin importantă şi necesară pentru adaptarea multilaterală, eficienţa soluţionării acestor probleme este
într-o măsură mai mică dependentă de aplicarea abordării la scară de bazin. Iată de ce, în general, măsurile legate de aceste probleme au rămas în afara prezentei analize şi direcţiilor strategice de adaptare în bazinul Nistrului
propuse.
Scopul elaborării Direcţiilor Strategice de Adaptare în
bazinul Nistrului este de a propune activităţi care:
• sunt necesare pentru reducerea vulnerabilităţii
mediului natural, a economiei şi populaţiei bazinului
la schimbarea climei;
• pot şi trebuie să fie realizate la nivel de bazin sau cu
participarea instituţiilor acestuia;
• sunt dificil sau imposibil de realizat în afara mecanismelor de coordonare şi colaborare la nivel de bazin.
Majoritatea covârşitoare a măsurilor de adaptare, care țin
de teritoriul bazinului, se vor realiza cu eforturile ţărilor,
teritoriilor şi sectoarelor în cadrul strategiilor proprii de
dezvoltare şi adaptare la schimbările climatice. Abordarea
la scară de bazin completează aceste activităţi, concentrându-şi atenţia asupra problemelor şi necesităţilor bazinului în general, independent de amplasarea lor spaţială,
instituţională şi apartenenţă teritorială. Această abordare oferă de asemenea mecanisme de colaborare la nivel
de bazin pentru identificarea şi soluţionarea problemelor
existene.
Interesele altor părţi ale bazinului sau chiar a bazinului în
întregime pot avea de suferit din cauza realizării unilaterale a unor măsuri pe teritoriul unor ţări şi a anumitor segmente de bazin. Pe de altă parte, realizarea unor măsuri
ar putea fi mai eficientă şi economă, dacă se ţine cont de

interesele şi posibilităţile întregului bazin, nu doar a unor
părţi ale acestuia. Abordarea la scară de bazin asigură de
asemenea şi o privire mai largă asupra surselor de risc şi
modurilor de soluţionare a problemelor din punct de
vedere al intereselor comune.

Direcţiile strategice de adaptare: prezentarea
generală a măsurilor propuse
Analiza şi consultările cu organizaţiile şi specialiştii din
bazinul Nistrului (vezi capitolul 4) indică univoc faptul că
cea mai importantă şi actuală problemă a schimbării climei în bazin reprezintă schimbările aşteptate ale volumului, regimului şi distribuirii scurgerii de apă. Celelalte categorii de probleme, legate nemijlocit de mediul acvatic, de
regulă derivă din aceste schimbări.
Datorită nivelului înalt de dezvoltare a infrastructurii hidrotehnice în bazin, potenţialul reglării directe a scurgerii Nistrului este destul de mare61, însă posibilităţile tehnice şi
organizaţionale nu sunt folosite pe deplin. În combinaţie
cu un potenţial mult mai mic de adaptare la consecinţele
schimbării scurgerii, care nu vor putea fi prevenite pe baza
reglării hidrotehnice, aceasta va duce la micşorarea disponibilităţii apei pentru agricultură şi a micşorării cantităţii
pentru aprovizionare cu apă în unele segmente ale bazinului, deteriorarea calităţii apei şi intensificarea impactului asupra ecosistemelor acvatice şi a celor aferente.

râurilor – vezi mai jos), cât şi atenţie continuă pentru organizarea şi perfecţionarea monitorizării proceselor hidrometeorologice şi a semnelor impactului schimbării climei
asupra mediului natural şi economiei.
Grupurile de măsuri propuse în cadrul studiilor şi consultărilor efectuate62 sunt prezentate în tabelul comun în conformitate cu Direcţiile Strategice de Adaptare la Schimbarea Climei în Bazinul râului Nistru, şi anume:
• reducerea daunelor cauzate de inundaţii cu caracter
extrem;
• reducerea pagubelor de pe urma micşorării scurgerii;
• reducerea pagubelor de pe urma deteriorării calităţii
apei;
• sporirea stabilităţii ecosistemelor acvatice şi a ariilor
umede; şi
• măsuri generale de adaptare la schimbarea climei în
bazin.
Mai multe din măsurile incluse în tabel sunt elaborate în
mod detaliat în cadrul studiilor ştiinţifico-practice speciale şi sunt descrise cu lux de amănunte în literatura de
specialitate63; unele din ele sunt incluse şi în documentele strategice şi analitice ale guvernelor Republicii Moldova şi Ucrainei.

Pentru toate problemele menţionate este nevoie de adaptare nu doar la tendinţele aşteptate de schimbare a climei,
ci şi la incertitudinea informaţiilor disponibile despre aceste tendinţe, care rămâne încă destul de mare. Acest aspect
necesită atât flexibilitate sporită a schemelor de adaptare
cu referire la abordările tradiţionale (de exemplu, deplasarea accentelor de pe protecţie pur inginerească contra
inundaţiilor spre restabilirea albiilor şi luncilor naturale ale
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şi grupurile de măsuri propuse
Măsuri de prognozare
şi analiză a riscului

Măsuri de prevenire
şi reducere a riscului

Măsuri de lichidare
a consecinţelor

Reducerea daunelor de pe urma viiturilor majore
perfecţionarea monitorizării şi
prognozării scurgerii şi schimbului de
informaţii
inventarierea infrastructurii de
protecţie
analiza şi cartografierea riscului de
inundare

actualizarea şi respectarea regulilor
exploatarea sistemului nistrean de lacuri de
acumulare
actualizarea schemelor de protecţie
contra inundaţiilor
restabilirea şi optimizarea sistemului construcţiilor de protecţie şi ecluză

informare în timp oportun
a populaţiei şi autorităţilor locale cu
pericolul de viituri
actualizarea şi implementarea
planurilor pentru situaţii excepţionale
asigurarea riscurilor (inclusiv cu
suport din partea statului)

Reducerea daunelor de pe urma deficitului de apă
analiza bilanţului de gospodărie a
apelor din bazin
perfecţionarea monitorizării şi
prognozării scurgerii şi schimbului de
informaţii
evaluarea şi monitorizarea stării
pădurilor

actualizarea şi respectarea regulilor
de exploatare a sistemului de lacuri de
acumulare pe Nistru
ocrotirea şi restabilirea pădurilor şi
fâşiilor forestiere de pe mal
optimizarea reglării scurgerii la nivel
local
reducerea consumului şi pierderilor de apă

modernizarea sistemelor de irigare
diversificarea şi modernizarea
aprovizionării localităţilor cu apă
asigurarea riscurilor (inclusiv cu
suport din partea statului)

Reducerea pagubelor de pe urma deteriorării calităţii apei

Marcarea mecanismelor de implementare a măsurilor de adaptare propuse:
ÎN COMUN la nivel de bazin (este necesară colaborarea transfrontalieră)
– coordonarea şi susţinerea directă a măsurilor de adaptare, care necesită
o interacţiune directă între ţări şi sectoare ale bazinului, inclusiv iniţierea şi
suportul măsurilor la nivel de ţări şi segmente aparte ale bazinului, luate în
interesul bazinului în întregime;
PRIN COORDONARE – acţiunile ţărilor pentru o mai bună satisfacere a
intereselor bazinului în întregime (este de dorit să existe colaborare transfrontalieră) – coordonarea, însoţirea şi susţinerea parţială a realizării coordonate
de măsuri de adaptare la nivel de ţări şi segmente de bazin aparte, capabile
să aibă impact asupra altor ţări şi unităţi administrative din cadrul bazinului;
MĂSURI AUTONOME – acțiuni armonizate în ţări şi pe unele sectoare
ale bazinului (colaborarea transfrontalieră este utilă) – schimb de experienţe
pozitive şi negative la scara bazinului; iniţierea şi însoţirea limitată a măsurilor
cu caracter general la nivel de ţări şi segmente aparte ale bazinului pe baze
metodice, organizaţionale şi financiare unice.

54

perfecţionarea monitorizării şi
prognozării scurgerii şi schimbului de
informaţii
perfecţionarea monitorizării calităţii
apei

perfecţionarea sistemelor de purificare
a apelor reziduale
ocrotirea şi reglarea folosirii prizelor de
apă şi a zonelor de ocrotire a apelor

perfecţionarea sistemelor de tratare şi
distribuire a apei
diversificarea şi modernizarea
aprovizionării localităţilor cu apă

Susţinerea şi restabilirea ecosistemelor şi speciilor acvatice asociate cu apa
analiza serviciilor de ecosistem la
nivel de bazin
perfecţionarea monitorizării
ecosistemelor şi resurselor biologice şi
schimbul de informaţii transfrontalier

actualizarea şi respectarea regulilor
de exploatare a sistemului de lacuri de
acumulare pe Nistru
reglementarea activităţii în luncile
râurilor şi în zonele umede
extinderea şi consolidarea reţelei
de arii protejate şi coridoare ecologice
lupta cu braconajul şi speciile intruse

restabilirea pădurilor, luncilor şi
zonelor umede de pe maluri
restabilirea habitatelor, locurilor de
depunere a icrelor şi rezervelor de peşti

Măsurile generale de adaptare şi dezvoltare a colaborării în bazin
analiza sistematică şi prognozarea
schimbării climei şi consecinţelor acesteia
în bazinul Nistrului

luarea în calcul a necesităţilor de adaptare în planurile de perspectivă în sfera
gestionării complexe a resurselor de apă din bazin informarea cu privire la probleme
de schimbare a climei în bazin
includerea necesităţilor de adaptare în planurile social-economice de dezvoltare a
sectoarelor şi teritoriilor
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Clasificarea generală a măsurilor de adaptare
conform direcţionării, categoriei şi costului aproximativ
INFORMAŢIONALE
măsuri de adaptare

ORGANIZAŢIONALE
măsuri de adaptare

ÎN COMUN
acţiunilor ţărilor la
nivel de bazin

nivelul bazinului ▶

◀ cheltuieli pentru muncă

INVESTIŢIONALE
măsuri de adaptare
investiţii capitale ▶

analiza şi evaluarea resurselor
bazinului şi impactul schimbării climei
adaptarea ca element
de gestionare complexă a
bazinului

sisteme de avertizare despre
situaţii excepţionale

optimizarea lucrului
lacurilor de acumulare
monitorizarea şi prognozarea

COORDONATE
acţiunile ţărilor pentru
o mai bună satisfacere
a intereselor bazinului

informarea populaţiei despre
impactul schimbării climei

protecţia contra
inundaţiilor

ocrotirea şi
reglementarea
folosirii prizelor de
apă

purificarea apelor
reziduale

AUTONOME
activităţi armonizate în
ţări şi în anumite
segmente ale bazinului

◀ nivel local

ocrotirea şi restabilirea
speciilor şi ecosistemelor
analiza riscului la
nivel local

modernizarea
irigării şi aprovizionării
cu apă

planuri de măsuri pentru
situaţii excepţionale
adaptare ca element al planurilor
locale de dezvoltare

reducerea consumului
de apă

reglarea locală a scurgerii
asigurarea riscurilor climatice

Evaluarea costului aproximativ al acţiunilor de adaptare
în interesele bazinului:
sub 1 mil euro

Cu litere cursive sunt marcate măsurile prioritare, elementele cărora sunt
implementate în cadrul iniţiativei "Mediul înconjurător şi securitatea" cu
suportul Austriei, Uniunii Europene, Finlandei, Suediei şi Elveţiei (vezi inserţia
şi harta).

În figura alăturată este ilustrat cum aceleaşi grupuri de
măsuri de adaptare au fost analizate din punct de vedere al eventualelor mecanisme de implementare a lor. În
acelaşi timp, s-a ţinut cont de faptul că o mare parte din
aceste măsuri au fost formulate şi se vor implementa în
cadrul programelor naţionale, regionale şi sectoriale (vezi
capitolele 5 şi 7). O parte din aceste programe sunt menite pentru dezvoltarea direcţiilor şi sectoarelor respective la nivel de ţări (ocrotirea mediului, gospodăria apelor,
luarea măsurilor în situaţii excepţionale) sau sectoare de
bazin (de exemplu, planuri şi scheme de protecţie contra
inundaţiilor şi de exploatare a instalaţiilor de gospodărie a
apelor). Drept urmare, astfel de programe în mod normal
nu ţin suficient de bine cont de interesele transfrontaliere
a bazinului în întregime, sau de tendinţele climatice existente şi de perspectivă.
Similar, planurile naţionale şi sectoriale şi programele de
adaptare la schimbarea climei nu reuşesc să ţină cont de
interesele bazinului ca un sistem transfrontalier.
Astfel, o sarcină importantă a adaptării la nivel de bazin
în întregime este promovarea intereselor la nivel de bazin
referitoare la reducerea riscurilor asociate cu schimbările
climei, în contextul mecanismelor şi proceselor existente diferite de adaptarea nemijlocită a bazinului Nistrului.
O altă sarcină importantă este identificarea şi stimularea
activităţilor, a căror implementare va contribui nemijlocit
la consolidarea stabilităţii şi adaptării bazinului la schimbarea climei. Un rol aparte în ambele cazuri îl au activităţile, care pot fi executate cu ajutorul mecanismelor existente şi de perspectivă în ceea ce priveşte coordonarea
activităţilor şi colaborarea la nivel de bazin.

de la 1 până la 10 mil euro
peste 10 mil euro
se cer informaţii suplimentare şi analiza acestora
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Lviv

Sambir

Hmelniţchi

Zbruci

Svic
ea

Juravno
Nis

Galici

Ivano-Frankivsk

tru

KamianețsPodilskyi

Zalişciki

Instruirea şi pregătirea materialelor informaţionale despre
activităţile până la, în timpul şi după inundaţii pentru organele
administrării locale, unităţile protecţiei civile, şcoli şi populaţie ²)

Nis

Rîbnița

Chişinău

R O M Â N I A

Dubăsari
Bîc

n

Lacul
Ichel de acumulare
Dubăsari
Vadul-lui-Vodă

Cuciurga

Iaşi

Automatizarea monitorizării scurgerii râurilor
în cadrul proiectului dat ¹) în cadrul

U C R А I N А Kiev

M O L D O V A

proiectului dat ¹)
în cadrul proiectului precedent ²)

Expediţia de tineret ONG

Soroca

Bălţi

Modelarea şi cartografierea zonelor potenţial inundabile în cadrul

proiectului precedent ²)
0

CHAE

Mohyliv-Podilskyi

Răut

Crearea unei platforme comune pentru răspândirea
informaţiilor hidrometeorologice

Concurs de creaţie a copiilor la nivel de bazin "Acuarelele Nistrului"
(locurile de organizare a ceremoniilor de premiere a câştigătorilor)

tru

Elaborarea modelului pentru gestionarea operativă şi de
lungă durată a lacurilor de acumulare de pe Nistru

Analiza potenţialului natural al ariilor umede pentru reglarea inundaţiilor

ari
Căin
a
Cubolt

Perfecţionarea prognozării operative a aportului
de apă în lacul de acumulare Dnestrovsс

Otaci

Răut

Hotarele raioanelor de gospodărie a apelor pentru calculele
bilanţului de gospodărie a apelor

Lviv

Viniţa

Lacul de acumulare Dnestrovsc
Lacul de acumulare tampon

Cernăuţi
Calcularea bilanţului actual şi de perspectivă
de gospodărie a apelor în bazinul Nistrului

Plantarea pădurilor, crearea sectoarelor şi fâşiilor forestiere de protecţie

Smotrici

Matkiv

Restabilirea schimbului de apă între râu şi luncile inundabile ³)

Strîpa

Strîi

t
Sere

Strîi

Adaptarea ecosistemică, restabilirea şi ocrotirea ecosistemelor

Ternopil

G n il ai a L i p a

Nistru

în cadrul iniţiativei "Mediul înconjurător şi securitatea"

I a g or
lîc

POLONIA

Tiraspol

Bender
Botna

r. Cuciurgan

Hlinoe
Talmaz

75 km

Alcătuit: Reţeaua ecologică “Zoi”, februarie 2015

1) Se implementează cu suportul proiectului "Schimbarea climei şi securitatea în Europa de est, Asia Centrală şi Caucazul de sud» (UE, Austria, anii 2013–15 ). De asemenea se referă la toate măsurile de pe hartă, care nu sunt marcate cu referinţe.
2) Implementat cu suportul proiectului "Reducerea vulnerabilităţii viituri majore şi schimbarea climei în bazinul Nistrului" (Finlanda, Suedia, anii 2011–14 ).
3) Se implementează cu suportul suplimentar al proiectului "Restabilirea ecosistemelor pentru reglarea inundaţiilor şi consolidarea colaborării interstatatele în bazinele transfrontaliere din Europa de Est" (Elveţia, anii 2015–16 ).
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Delta Nistrului

l. Turunciuc

Odesa
M a re a
Ne a g ră
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Sursa: materialele proiectelor iniţiativei "Mediul înconjurător şi securitatea

De la meandră şi plop spre dialogul generaţiilor şi
capitalelor – experienţa suportului practic pentru
adaptare în bazinul Nistrului64
Dacă unele probleme de adaptare la schimbarea climei nu
pot fi soluţionate fără utilizarea şi perfecţionarea mecanismelor de stat, atunci pentru soluţionarea altora deseori e
nevoie doar de inspiraţie şi dorinţă de a lua în mână vâsla
sau lopata. În ultima instanţă, pentru adaptare cu succes
este nevoie de îmbinare a activităţilor la diferite nivele: de
la un arbore, o baltă şi un sat la politici de stat şi de relaţii
interstatale. Activitatea iniţiativei "Mediul înconjurător şi
securitatea" (ENVSEC) pe probleme de schimbare a climei
în bazinul Nistrului a ajutat nu doar la pregătirea "Direcţiilor strategice de adaptare", ci şi – în limitele mijloacelor
sale destul de modeste – la definirea şi efectuarea acţiunilor concrete, pe care participanţii la proces – specialişti şi
organizaţii din Republica Moldova şi Ucraina – le-au definit ca prioritate de top.

"Punctele dureroase" ale adaptării: plopii,
meandrele, oamenii
Bazinul începe cu un pârău şi se termină cu un liman; între
ele – un număr enorm de afluenţi şi braţe, bălţi şi zone
umede, sate şi oraşe, unele simţind schimbarea climei mai
intens decât altele. La ele se referă ecosistemele deltei Nistrului, pentru care a şi fost trimis primul ajutor cu destinaţie specială. Pentru a spori rezistenţa luncilor inundabile
din deltă la condiţii nefavorabile, trebuie asigurat schimbul de apă între ele şi albia Nistrului prin intermediul multiplelor canale-pârâuri, care sunt acoperite cu trestie şi
permanent se înfundă cu nămol în perioada "apelor mari".
Curăţarea lor este unul din rezultatele proiectului.
Pădurile de luncă au din ce în ce mai mult de suferit din
cauza secetelor tot mai frecvente şi mai puternice, iar din

mijloacele proiectului a fost organizată plantarea fâşiilor forestiere pe insula Turunciuc şi în valea râului Kuciurgan (cea din urmă – cu participarea tinerilor, care concomitent învaţă să fie atenţi la păstrarea bogăţiei naturale a
Nistrului).
Inundaţiile mai puternice în viitor vor lovi, în primul rând,
în bunurile, sănătatea şi viaţa oamenilor. Serviciile pentru
situaţii excepţionale au ajutat să fie pregătite informaţiile vitale cu privire la prevenirea inundaţiilor şi reducerea
pagubelor cauzate de ele, şi să distribuie aceste informaţii
la oraşe, sate şi locuitori ai bazinului în limbi diferite. Pentru unele segmente ale bazinului, care suferă cel mai mult
de pe urma inundaţiilor (Mohyliv-Podilskyi – Otaci, oraşe şi sate pe sectorul de la lacul de acumulare Dubăsari
până la Palanca, delta Nistrului) pentru prima dată au fost
alcătuite hărţi ale zonelor de inundare în caz de viitură şi
a fost estimată extinderea acestor zone în caz de schimbare a climei. Pentru a face uz de potenţialul abordărilor
moderne, bazate pe ecosistem, în ceea ce priveşte controlul inundaţiilor care implică reducerea nivelului apei în râu
din contul inundării segmentelor special identificate din
luncă, a fost organizat un studiu în cursul inferior al Nistrului. Concomitent specialiştii studiază posibilitatea de creare pe sectoare inundabile a spațiilor artificiale de depunere a icrelor.

Soluţiile comune pentru tot bazinul
O altă parte a măsurilor prioritare, propuse de participanţii proiectelor ENVSEC, sunt orientate asupra activităţii cu
bazinul în întregime, ca un sistem ecologic unic, hidrologic şi de gospodărie a apelor. În primul rând este vorba
de consolidarea bazei informaţionale comune. Automatizarea monitoringului scurgerii permite nu doar colectarea
şi stocarea datelor în format electronic modern, ci şi efectuarea cu uşurinţă a schimbului de date în timp real, ceea

ce este foarte important, de exemplu, în caz de trecere a
viiturii. Proiectele ENVSEC prevăd automatizarea a şapte
posturi de observare hidrologică în bazinul Nistrului, în
cursul său superior. Două posturi de la Galici şi Zaleşciki
deja furnizează online şiruri de date neîntrerupte. De asemenea, se planifică integrarea datelor din Republica Moldova şi Ucraina într-o reţea unificată pentru uz comun şi
sporirea siguranţei prognozelor de aport de apă în lacurile
de acumulare ale complexului hidroenergetic Dnestrovsc
pe cursul mediu al bazinului.
Gestionarea comună a lacurilor de acumulare de pe Nistru
reprezintă un instrument de adaptare în bazin extrem de
puternic. Pentru înlesnirea folosirii posibilităţilor sale "Alianţa globală pentru adaptarea mediului acvatic la schimbarea climei" în colaborare cu UNECE şi OSCE finalizează
elaborarea modelului de simulare a sistemului de lacuri de
acumulare de pe Nistru. Astfel luarea deciziilor pe termen
lung şi a celor operative privind gestionarea resurselor de
apă ale Nistrului va deveni mai bine argumentată. Aceluiaşi scop îi serveşte şi alcătuirea bilanţului modern de gospodărie a apelor din bazin.
În ultima instanţă, viitorul bazinului este şi viitorul comun
al copiilor acestuia. Unul dintre rezultatele suportului oferit în cadrul ENVSEC este concursul de creaţie "Acuarelele Nistrului", care a devenit deja tradiţional. În fiecare an
inspiră elevii din Republica Moldova şi Ucraina şi îi face
să gândească la viitorul râului. Proza şi poezia, pictura şi
fotografiile ajută să unească ţări şi oraşe şi să consolideze
mediul de colaborare în bazin atunci când climatul global
creează probleme noi. Sunt utile în acest sens şi expediţiile ştiinţifico-educative ale tineretului, organizate de asociaţia internaţională Eco-TIRAS şi susţinute de ENVSEC.

57

→

Contextul interstatal:
adaptarea şi acordul de bazin

Aspectele economice ale adaptării
în bazinul râului Nistru

Semnarea de către Republica Moldova şi Ucraina în anul
2012 la Roma a Acordului între guvernul Republicii Moldova şi cabinetul de miniştri al Ucrainei cu privire la colaborare în sfera ocrotirii şi dezvoltării durabile a bazinului
râului Nistru în mare măsură reprezintă rezultatul lucrului cu ţările membre ale iniţiativei "Mediul înconjurător
şi securitatea", UNECE, OSCE şi UNEP. Ratificarea şi intrarea în vigoare a acordului reprezintă una din condiţiile
principale de realizare a stabilităţii în cadrul colaborării în
bazinul Nistrului şi, în special, al adaptării sale sistematice la schimbarea climei în viitor. La rândul său, activitatea
în comun a ţărilor în sfera adaptării la schimbarea climei
ajută la dezvoltarea mecanismelor şi obţinerea experienţei de dialog şi colaborare în bazin în general. Asistenţa
ulterioară pentru ratificarea acordului, formarea instituţiilor interstatale de colaborare în bazin rămâne o prioritate strategică necondiţionată pentru organizaţiile membre
ale iniţiativei.

Figura ce ilustrează clasificarea măsurilor de adaptare
din capitolul precedent conţine o evaluare aproximativă
(obţinută de experţi) a costului de implementare a măsurilor examinate. Unificarea evaluărilor pentru măsurile
concrete (fără a ţine cont de cheltuielile şi măsurile curente, pentru identificarea costului cărora în principiu nu există suficiente informaţii) ne oferă ordinul costului total de
adaptare în bazinul Nistrului care variază de la câteva milioane la zeci şi chair sute de milioane de euro.

Sursa: materialele proiectelor iniţiativei "Mediul înconjurător şi securitatea"
(ENVSEC)
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Diferenţele în aprecieri depind nu doar de dificultatea
obţinerii unor sume precise, ci şi de incertitudinea nivelului riscului, pentru prevenirea sau atenuarea căruia sunt
prevăzute măsurile în cauză: cu cât mai mare e nivelul
de risc preconizat, cu atât mai scumpă este implementarea, mai ales a măsurilor cu caracter de infrastructură. În
acelaşi timp nu se ţine cont de posibilitatea şi necesitatea restructurării radicale a măsurilor – schimbare fundamentală a modalităţilor de adaptare şi, respectiv, a structurii costurilor în măsură de amploarea schimbării climei
şi a creşterii incertitudinii acesteia (de exemplu, trecerea la
adaptare pe bază de ecosistem în calitate de alternativă la
protecţia inginerească contra inundaţiilor – vezi inserţia).

Cifrele prezentate necesită, cu siguranţă, fundamentare şi
revizuire în continuare în baza unor studii mai profunde,
cu toate că în orice caz precizia lor va fi în mod principial
limitată de incertitudinea reprezentărilor viitoarei clime şi
de caracterul limitat al posibilităţilor modelelor şi metodelor existente de efectuare a calculelor economice65.
Per total, în pofida diferenţelor şi incertitudinilor aprecierilor economice, este evident faptul că implementarea
chiar şi a unui pachet limitat de măsuri prioritare va permite
soluţionarea unui şir de probleme privind creşterea rezistenţei bazinului la viitoarele schimbări. Distribuirea finală
a unor astfel de măsuri este prerogativa ţărilor bazinului
şi va depinde, în special, de posibilităţile mecanismelor
concrete de realizare a acestora, examinate în capitolul ce
urmează.
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Adaptarea şi protecţia contra inundaţiilor
Chiar şi pentru una din cele mai studiate şi evidente probleme – viiturile majore – diferenţele dintre aprecieri pot fi destul de mari. În acelaşi timp este evident faptul că şi în
situaţia în care va fi păstrat specificul actual al regimului hidrologic costul programelor actuale de stat de protecţie contra inundaţiilor este comparabil cu totalul pagubelor
maximale şi chiar medii (cu excepţia pagubelor, care sunt dificile de exprimat în categorii economice – de exemplu, pierderi de vieţi umane).

Unii parametri ai pagubelor şi protecţiei contra inundaţiilor
în bazinul Nistrului (conform datelor multianuale)
Moldova

Ucraina

Odată cu creşterea volumului scurgerii şi frecvenţei viiturilor catastrofale, la un moment dat
se va atinge pragul posibilităţilor de utilizare a capacităţilor de reglare din lacurile de acumulare. În mod analogic, după cum arată experienţa acumultă, odată cu intensificarea efectelor
schimbărilor climei şi a gradului lor de incertitudine se va reduce eficienţa relativă a măsurilor inginereşti drastice în comparaţie cu "adaptarea verde", care utilizează capacitatea naturală a luncilor şi albiilor râurilor reabilitate de a reţine şi dispersa energia valului de viitură67.

Importanţa relativă potenţială între rolul diverselor măsuri de protecţie
contra inundaţiilor în funcție de gradul de schimbare a climei
Creşterea prognozată a volumului de apă în cazul viiturilor catastrofale:

Pagube economice
Pagube de pe urma inundaţiilor, unitare maximale (€)
Pagube de pe urma inundaţiilor, medii pe an (€)

0% +15% +30% +50%

500 mil**
100 mil**

15-150 mil*
4-7 mil*

Pagube pentru viaţă şi sănătate

Actualizarea şi înăsprirea regulilor de exploatare a lacurilor de acumulare

Populaţia în zone de hazard si la inundaţii
(număr de pers.)
Mortalitatea medie în rezultatul inundaţiei catastrofale
(număr de pers.)

Actualizarea şi coordonarea schemelor de protecţie contra inundaţiilor

30-50**

100,000*

Restabilirea şi optimizarea construcţiilor de protecţiei contra inundaţiilor

2*

Restabilirea luncilor şi albiilor naturale ale râurilor

Măsuri de protecţie contra inundaţiilor
Costul programelor curente de protecţie contra inunda500-3000 mil***
ţiilor (€)

Monitorizarea, prognozarea scurgerii şi schimbul operativ de informaţii

5-15 mil*

Planuri de acţiuni în caz de situaţii excepţionale
Dimensiunea simbolului indică importanţa relativă a măsurii.

*
**
***

pentru tot teritoriul Moldovei
pentru regiunile de vest ale Ucrainei, inclusiv Transcarpatia (bazinul Tisei)
partea ucraineană a bazinelor Nistrului (cursul superior), Prutului şi Siretului

Sursa datelor: Apele Moldovei 2010, Rada Supremă aUcrainei 2013, Corobov et al. 2013, Guvernul Republicii Moldova
2011, Guvernul Republicii Moldova, Banca Mondială 2007.

În caz de înrăutăţire a situaţiei datorită schimbării climei, raţionamentul economic al protecţiei
contra inundaţiilor doar va creşte66. Totuşi, odată cu intensificarea tendinţelor climatice respective corelaţia dintre oportunitatea investiţiilor în diferite metode de protecţie se va schimba.

Din punct de vedere al planificării în perspectiva de lungă durată şi a finanţării protecţiei contra inundaţiilor este important să se identifice momentul oportun, în care investiţiile în infrastructura hidrotehnică "dură" vor începe să cedeze în faţa măsurilor ecosistemice, mai eficiente în condiţii noi, ceea ce va necesita schimbarea strategiei cu una
principial nouă, cu o altă structură de investiţii capitale. Este clar că pentru aceasta sunt
necesare studii serioase şi mecanisme dezvoltate de analiză şi monitorizare a eficienţei
investiţiilor.
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07. DE LA CE ÎNCEPEM?
Mecanisme instituţionale
Îndeplinirea direcțiilor strategice de adaptare a bazinului
râului Nistru la schimbările climatice trebuie să se bazeze
pe mecanismele instituționale existente. În principiu sunt
trei tipuri de astfel de mecanisme (vezi cap 5 și 6):
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•

Planuri, programe și legislație la nivel național și regional în Republica Moldova și Ucraina localizate în
limitele bazinului râului Nistru, axate pe dezvoltarea
sectoarelor și direcțiilor ce țin de adaptarea la schimbările climatice. Aici sunt cuprinse și planurile, și programele speciale de adaptare la schimbările climatice;

•

Planuri, programe și mecanisme bazate pe realizarea
de către Republica Moldova și Ucraina a obligațiilor
internaționale și bilaterale, ce au tangență cu problemele și interesele aferente bazinului râului Nistru
precum și cu schimbările climatice;

•

Mecanismele directe de colaborare în problemele
aferente bazinului.

Direcţii strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul râului Nistru

Cu referire la programele de stat şi regionale, planuri şi
legislaţie a ţărilor trebuie identificat care sunt obiectivele
specifice şi în ce mod necesităţile de adaptare in bazinul
Nistrului pot şi trebuie luate în consideraţie la planificarea
şi implementarea acestor măsuri. Pentru aceasta va fi
nevoie de lucru analitic la nivel de bazin în strânsă colaborare cu instituţiile şi organizaţiile din Republica Moldova
şi Ucraina, responsabile pentru implementarea planurilor
şi programelor. Optimizarea lor, ţinând cont de interesele
bazinului va cere decizii la nivel de fiecare stat implicat.
Concomitent şi împreună cu instituţiile responsabile şi
interesate vor trebui stabilite şi sursele de finanţare a optimizării (inclusiv a măsurilor suplimentare pentru luarea în
consideraţie a intereselor specifice ale bazinului şi schimbării climei în el). În afara organelor administrării centrale,
este extrem de important dialogul cu organele teritoriale,
în special acele care reprezintă regiunile cele mai vulnerabile din cursul mediu şi inferior (inclusiv regiunea Odesa
din Ucraina şi regiunea Transnistreană din Republica
Moldova).
Pentru optimizarea planurilor şi programelor de executare
a obligaţiunilor internaţionale (inclusiv a celor bilaterale),

asumate de Republica Moldova şi Ucraina, se pot utiliza
nemijlocit mecanismele de colaborare internaţională, care
prevăd interacţiunea instituţiilor special împuternicite în
probleme ce ţin de competenţa lor: hidrometeorologice,
pentru schimb de informaţii şi prognoze; de gospodărie
a apelor pentru colaborare în acest sens, protecţie contra
viiturilor, exploatarea construcţiilor hidrotehnice; de
protecție a naturii, pentru dezvoltarea reţelei de arii protejate şi colaborare transfrontalieră în materie de protecție a
naturii etc.).
Planurile de măsuri concrete privind executarea obligaţiunilor internaţionale şi bilaterale şi implementarea programelor de colaborare în materie de necesităţi şi interese ale
bazinului Nistrului pot fi optimizate la solicitarea instituţiilor de resort sau organelor de administrare de bazin, şi
acompaniate de un studiu corespunzător privind necesităţile specifice de adaptare la nivel de bazin, precum şi
a conţinutului acţiunilor concrete şi surselor de finanţare
pentru luarea măsurilor suplimentare. În contextul asocierii cu UE se vor folosi şi mecanismele de implementare
ale directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene.
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Legătura dintre adaptarea la schimbările climatice în bazinul râului Nistru și unele mecanisme ale politicii
de stat din Republica Moldova și Ucraina, în cadrul colaborării internaționale și bilaterale
Moldova
Strategia în domeniul mediului
Strategia de adaptare la schimbările climatice
Strategia de adaptare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare la schimbările climatice
Planul de gestiune a districtului bazinului râului Nistru
Programul de dezvoltare a gospodăriei apelor și a sistemului de conservare a resurselor acvatice
Programele de alimentare cu apă și canalizare în localități
Schema de protecție a comunităților împotriva inundațiilor
Planul de protecție civilă la situații excepționale
Programul de creare a rețelei ecologice naționale
Ucraina
Strategia cu privire la politica ecologică de stat
Planul naţional de acţiuni privind protecţia mediului
Planuri de acțiuni naționale, ramurale, sectoriale de adaptare la schimbările climatice (în curs de elaborare)
Programul de stat cu obiective specifice cu privire la dezvoltarea gospodăriei apelor și reabilitarea ecologică a râului Nipru
Programul național cu obiective specifice cu privire la protecția populației și a teritoriului împotriva dezastrelor industriale şi naturale
Planul național de intervenţie în situații de urgenţă
Programul național cu obiective specifice “ Леса Украины”(Pădurile Ucrainei) pentru anii 2010–2015
Programul de stat de creare a rețelei naționale ecologice
Colaborare bilaterală
Acordul de colaborare în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru (neratificat)
Acordul cu privire la utilizarea și protecția în comun a apelor transfrontaliere
Acordul cu privire la prevenirea accidentelor industriale, catastrofelor, hazardelor naturale și lichidarea consecințelor acestora
Acordul cu privire la colaborarea tehnico-științifica între serviciile hidrometeorologice
Acordul de colaborare a unităților teritorial-administrative din Republica Moldova cu regiunile de frontieră din Ucraina
Colaborarea multilaterală
Convențiile globale ONU (cu privire la schimbările climatice, cu privire la diversitatea biologică, cu privire la poluanții organici persistenți)
Conventiile și protocoalele CEE ONU (Helsinki, Espoo, Arhus, privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale)
Alte convenții regionale cu privire la protecția biodiversității (Ramsar, Berna, Bonn)
Colaborarea cu UE (acordul de asociere, politica de bună vecinătate, parteneriatul Estic)
Colaborarea cu organizațiile internaționale (ONU, OSCE, ONG) și cu instituții financiare
Programe bilaterale de colaborare și asistență tehnică
Unele denumiri reprezintă abrevieri. Semnificația direcțiilor de adaptare: I – inundații, D – deficit de apă, C – calitatea apei, E – ecosisteme, G – măsuri generale
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Direcţii strategice de adaptare la schimbarea climei în bazinul râului Nistru

Astfel, în cadrul implementării Directivei Cadru UE privind
apa, Republica Moldova deja a purces la elaborarea planului de gestionare a părții moldoveneşti a bazinului râului
Nistru; elaborarea și coordonarea viitorului plan de gestionare a părții ucrainene a bazinului cu planul moldovenesc
și luarea în considerare de către ambele planuri a aspectelor comune la scară bazinală precum şi a aspectelor climatice poate deveni un mecanism eficient în implementarea
direcțiilor și măsurilor concrete de adaptare.
Un rol deosebit în cadrul mecanismelor de colaborare
bilaterală îl pot avea grupurile de lucru bilaterale împuternicite de guvernele Republicii Moldova cît și al Ucrainei întru executarea acordului din 1994 cu privire la apele
transfrontaliere (vezi cap. 5). Cu toate că acest mecanism
nu este destinat examinării și soluționării sistematice a
problemelor strategice aferente dezvoltării bazinului, la
ședințele grupurilor de lucru împuternicite, în mod regulat sunt examinate problemele nistrene. În lipsa mecanismelor de colaborare complexă în ceea ce privește bazinul,
grupurile de lucru pot să-și asume rolul de coordonare a
adaptării în bazinul Nistrului, împuterniciri ce vor fi transmise ulterior comisiei pe aspecte aferente bazinului (vezi
mai jos).
O parte din aspectele legate de adaptare la schimbările
climatice poate fi analizată în cadrul altor autorități deja
existente de gestiune a bazinului în Ucraina și Republi-

ca Moldova și de către Comisia interdepartamentală pentru stabilirea regimului de lucru al lacurilor de acumulare
de pe Nipru și Nistru de pe lângă Agenția de Stat pentru
Resurse Acvatice a Ucrainei (vezi cap 5). Și în sfârșit, dacă
Acordul de colaborare cu privire la protecția și dezvoltarea durabilă a bazinului Nistru semnat de Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de miniștri al Ucrainei întră în
vigoare (vezi cap. 5), organul său de bază, Comisia pentru
utilizare durabilă și protecție a bazinului râului Nistru, în
sarcina căreia va intra coordonarea activității de gestiune
a apelor și protecție a florei și faunei pe toată întinderea
bazinului, va fi cel mai potrivit mecanism pentru elaborarea, coordonarea și implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice. De soarta acordului și institutelor acestuia depind direct următorii pași de pregătire și
implementare a direcțiilor de adaptare ale bazinului.

Paşii concreţi
Pentru a începe implementarea măsurilor prevăzute în
“Direcțiile Strategice de Adaptare la Schimbările Climatice din bazinul râului Nistru” sunt necesari următorii pași:
•

În cadrul elaborării prezentului document, urmează să
fie coordonate la nivelul bazinului și (sau) la nivel bilateral, direcțiile strategice de adaptare, și grupurile fundamentale de măsuri aferente acestora (vezi cap. 6);

•

Pentru fiecare dintre direcții urmează desfășurarea
analizei eficienței, compatibilității și costurilor măsurilor separat, luând în considerare tendințele climatice și
incertitudinea, și determinarea succesiunii acestora;

•

Pentru fiecare dintre măsurile selectate (sau la etapa
incipientă, limitând numărul acestora) urmează să fie
desfășurată analiza detaliată a succesiunii și necesității
instrumentelor necesare realizării acestora (informaționale, juridice, instituționale, financiare) și a posibilelor
surse de finanțare;

•

Începerea implementării măsurilor de adaptare luând
în considerare succesiunea selectată și mecanismele
de colaborare cu departamentele împuternicite și purtătoare de interese și cu organizațiile la nivel național,
regional și de bazin.

Luând în considerare analiza și consultațiile suplimentare,
schema de implementare a măsurilor concrete de adaptare și mobilizare a resurselor în acest scop va fi desfășurată
în “Planul de implementare” a direcțiilor strategice, care va
deveni parte componentă a bazei metodologice de adaptare a bazinului râului Nistru la schimbările climatice.
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NOTE
1. ЕЭК ООН и ОБСЕ 2005, УНИИВЕП 2011. [UNECE și OSCE
2005, Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice în sfera gospodăriei apelor şi problemelor ecologice 2011]
2. ГРИД-Арендал / Зой 2012, Коробов 2013, 2014, Инициатива «Окружающая среда и безопасность», ЕЭК ООН, ОБСЕ,
ЮНЕП 2013. [GRID-Arendal / Zoi 2012, Korobov 2013, 2014,
Iniţiativa „Mediul şi securitatea”, UNECE, OSCE, UNEP 2013]
3. УНИИВЕП 2011. [Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice
în sfera gospodăriei apelor şi problemelor ecologice 2011]
4. Convenția asupra zonelor umede ca habitat al păsărilor acvatice la nivel internațional (Convenția Ramsar): www.ramsar.
org/sites-countries/the-ramsar-sites
5. Лисиченко и Бухарев 2006, apud Лукаржевська 2012. [Lisicenko şi Buharev 2006, apud Lukarjevska 2012]
6. Vezi de ex. raportul misiunii în teren UE-ONU (UE/UNEP/
OCNA 2010). Din spusele presei și ale experților, la mijlocul
lui 2013, situația în Kaluş s-a agravat din nou, și posibilitatea
nimeririi deșeurilor rezultate în urma producerii sărurilor de
potasiu în apele subterane, hidraulic conectate cu Nistru a
devenit una reală.
7. IPCC 2013.
8. Vezi de ex. Descrierea scenariilor celui de-al patrulea raport
al grupului internațional de experți pentru schimbări climatice al UNEP/GRID-Arendal 2012. Scenariul A1, citat de cele
mai multe ori în acest document, relevă tempouri înalte de
dezvoltare economică, atingerea numărului maxim de populație pe planetă la mijlocul secolului cu o descreștere ulterioară, și implementarea rapidă a tehnologiilor inovaționale
și eficiente; dispar treptat diferențele între regiuni ca urmare
a colaborării culturale intensive; disparitățile între regiuni la
nivel de venit pe cap de locuitor se micșorează semnificativ.
Există 3 variante ale scenariului A1, care descriu diferite ver-
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siuni ale dezvoltării sectorului energetic: utilizarea intensivă
a combustibilului fosil – A1FI, utilizarea surselor de energie
nefosile sau combinarea acestor două –A1B.
9. Vezi de ex., Коробов 2004. [Korobov 2004]
10. [Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice hidrometeorologice 2012] УкрНИГМИ 2012; analiză detaliată a tendințelor în
schimbările climatice în bazinul râului Nistru din trecut până
în 2050 este prezentată și în Korobov și alții 2013

20. În comparație cu perioada 1981–2010 tendințele generale
de modificare a numărului de zile cu inundații în urma topirii
zăpezilor și a intensității acestora o să se mențină, însă datele
cantitative ar putea să difere, întrucât anume la începutul sec
21, în bazinul râului Nistru a fost urmărită o temperatură mai
înaltă a aerului, convecție intensivă și, respectiv, precipitații
și inundații intensive. De aceea, diferența dintre parametrii
prognozați pentru mijlocul sec 21 și cei din perioada 19812010 va fi mai mică, în comparație cu anii 1971–2000 (V. Balabuh, mesaj personal).

11. УкрНИГМИ 2012, УкрГМИ 2014. [Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice hidrometeorologice 2012, Institutul hidrometeorologic al Ucrainei 2014]

21. ОЭСР 2013. [OECD 2013]

12. Коробов и др. 2014. [Korobov et al. 2014]

23. Textul inserţiei pregătit cu participarea N. Babici.

13. UNDP 2009, Серенко 2011 [Serenko 2011], УкрНИГМИ 2012
[Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice hidrometeorologice 2012], Коробов и др. 2013 [Korobov et al. 2013], ОЭСР
2013 [OECD 2013].

24. Беженару и др. 2014. [Bejenaru et al. 2014 ]

14. ЕЭК ООН, ОБСЕ, ЮНЕП 2013. [UNECE, OSCE, UNEP 2013]

26. ОЭСР 2013. [OECD 2013]

15. Vezi de ex., OECD 2013a, OECD 2013b.

27. УкрНИГМИ 2012. [Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice
hidrometeorologice 2012]

16. Inundațiile ca urmare a topirii zăpezilor, volumul scurgerilor
cărora crește în mediu o dată în o sută de ani (adică cu probabilitatea statistică de 1%).
17. Коломиец и др. 2012 [Kolomieţ et al. 2012], Zheleznyak et al
2015.

22. Sîrodoev and Knight 2007.

25. O. Melniciuc (О. Мельничук), mesaj personal; vezi de asemenea Sîrodoev and Knight 2008.

28. UNDP 2009.
29. Мелиян 2011. [Melian 2011]
30. Sîrodoev and Knight 2007.

18. Коробов и др. 2013. [Korobov et al. 2013]

31. Экоспектр 2012. [Ecospectrum 2012]

19. УкрНИГМИ 2012. [Institutul ucrainean de cercetări ştiinţifice
hidrometeorologice 2012]

32. Коробов и др. 2013, 2014. [Korobov et al. 2013, 2014]
33. Exemplu unui astfel de mecanism – ecluza construită recent
de către asociația ecologică BIOTICA cu susținerea guvernu-
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lui Austriei destinată regularizării procesului de alimentare
cu apă a fluxurilor din Talmaz.
34. Снигирев 2011. [Snighiriov 2011]
35. Odată cu micșorarea semnificativă a suprafețelor de depunere a icrelor în anii cu secetă, și decesul speciilor fitofile din
cauza regimului de temperaturi instabil, cantitățile de pește
prins în Nistru s-au micșorat de 2–3 ori în comparație cu anii
90 ai secolului trecut.
36. http://www.ukrstat.gov.ua/, http://www.statistica.md/.
37. Vezi proiectul de strategie a Guvernului Republicii Moldova
2014. Evaluarea inițială a costului implementării strategiei la
o cifră mai mică (2 milioane de dolari SUA) cuprindea în primul rând desfășurarea lucrărilor de cercetare științifică întru
specificarea de viitor a direcțiilor strategice și pregătirea condițiilor instituționale pentru implementarea acesteia (Ministry of Environment of the Republic of Moldova 2011, Țăranu
2013).
38. ОЭСР 2013. [OECD 2013]
39. Трофимова 2013. [Trofimova 2013]
40. Mese rotunde în Kiev (decembrie 2012) și în Chișinău (iulie
2013); vezi de asemenea Трофимова 2013 [Trofimova 2013].
41. http://necu.org.ua/
42. Экоспектр 2012. [Ecospektr 2013]
43. Верховна Рада України 2013, Бабич 2011. [Rada Supremă [a
Ucrainei 2013, Babici 2011]
44. Правительство Республики Молдова 2011б. [Guvernul Republicii Moldova 2011b]

45. ЮНЕП / Зой 2012. [UNEP / Zoi 2012]
46. Коробов и др. 2013, 2014. [Korobov et al. 2013, 2014]
47. Верховна Рада України 2000, Правительство Республики
Молдова 2011а. [Rada Supremă a Ucrainei 2000, Guvernul
Republicii Moldova 2011a]
48. Acordul asupra colaborării tehnico-științifice dintre Direcția
principală de hidrometeorologie a Departamentului de stat
al Republicii Moldova pentru protecția mediului înconjurător și a resurselor naturale și Comitetul de Stat hidrometeo al
Ucrainei (1996).
49. UNEP / Зой 2012. [UNEP/Zoi 2012]
50. Acordul dintre Guvernul Rep. Moldova și al Ucrainei cu privire la utilizarea în comun a apelor frontaliere (1994).
51. UNEP/GRID-Arendal/Зой 2010. [UNEP/GRID-Arendal/Zoi 2010]
52. Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentală de
pe lângă Agenția națională pentru ape din Ucraina cu privire
la stabilirea regimului de lucru al lacurilor de acumulare de
pe Nipru și Nistru. Aprobat prin hotărârea Comisiei naționale
pentru siguranță tehnogeno-ecologică și situații excepționale din 21 septembrie 2000.
53. http://apelemoldovei.gov.md/libview.php?l=ro&idc=
127&id=271
54. http://dniester.org/wp-content/uploads/2009/06/d0bfd0b
ed0bbd0bed0b6d0b5d0bdd0bdd18f-d0bfd180d0be-d0
b1d0b0d181d0b5d0b9d0bdd0bed0b2d183-d180d0b
0d0b4d183- d0b4d0bdd196d181d182d180d0b0.doc
55. Guvernul Republicii Moldova 2013, 2014.

56. Fondarea Asociației parcurilor naționale nistrene a fost pusă
în discuție, în special la seminarul ştiințifico-practic regional
“Zone umede pentru viitorul nostru. Optimizarea utilizării
resurselor naturale, protecția biodiversității” în parcul național natural «Podilski Tovtri» (Kamianețs-Podilskyi, 6 februarie
2014).
57. http://dniester.eu/611
58. Acordul de colaborare dintre unitățile teritorial-administrative ale Moldovei și regiunile de frontieră ale Ucrainei. (1997).
59. http://dniester.org/wp-content/uploads/2013/01/rus.pdf. La
momentul elaborării prezentului document, Acordul semnat
în 2012 cu privire la bazinul râului Nistru, încă nu a fost ratificat de Ucraina.
60. ЕЭК ООН 2009. [UNECE 2009]
61. Lacurile de acumulare ale nodului hidraulic nistrean (fără
centrala hidroelectrică de acumulare) și centrala hidroelectrică din Dubăsari regulează aproape 37% din fluxul Nistrului
cu alimentare de 50% (УНИИВЕП 2011). [Institutul ucrainean
de cercetări ştiinţifice în sfera gospodăriei apelor şi problemelor ecologice 2011]
62. ЕЭК ООН, ОБСЕ, ЮНЕП 2013. [UNECE, OSCE, UNEP 2013]
63. Vezi de ex., Коробов и др. 2013, Тромбицкий и Коробов
2011, Экоспектр 2012, [Korobov et al. 2013, Trombiţchi şi
Korobov 2011, Ecospectrum 2012] precum şi descrierile şi
documentele programelor existente cu destinaţie specială
din Moldova şi Ucraina.
64. Textul înserat a fost pregătit cu participarea lui A. Plotnikova
(А. Плотниковa).
65. OECD 2013а, WMO 2007, EEA 2013.
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66. Exemple de evaluare a eficienței investițiilor în țările bazinului: 7 la 1 pentru asigurarea protecției contra inundațiilor
rezultate de pe urma topirii zăpezilor (Коробов и др. 2012),
4 la 1 pentru protejarea litoralului Mării Negre de pe urma
ridicării nivelului mării (Рубель О. // Тромбицкий и Коробов
2011). [Rubeli O. // Trombiţchi şi Korobov 2011]
67. Strategiile moderne de asigurare a protecției contra inundațiilor rezultate de pe urma topirii zăpezilor se orientează cu
precădere la restabilirea și utilizarea proprietăților naturale
ale albiilor și luncii inundabile – a se vedea, de exemplu, trecerea în revistă a experienței și exemplele WMO 2006, EEA
2013, OECD 2013a.
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Autorii studiului privind vulnerabilitatea râului Nistru sunt
de părere că unul din motivele consecințelor negative ale
inundațiilor este neîndeplinirea activităților de exploatare
necesare în lunca inundabilă a Nistrului, primordial în zona
albiei precum și în limitele zonelor de protecție a apelor și
ale fâșiilor de protecție de pe mal.
Aceste probleme se intensifică frecvent din cauza abordării fragmentate în ceea ce priveşte prevenirea pagubelor cauzate de inundaţii. Anume din acest motiv, o sarcină
actuală în privința multor râuri montane este îndeplinirea
acțiunilor complexe îndreptate spre micșorarea efectului
distrugător al apelor la inundații prin îmbunătățirea condițiilor luncilor acestora și fortificarea construcțiilor de protecție. (Korobov și alții 2013). După părerea participanților
la masa rotundă în Kiev cu participarea autorităților responsabile de gospodăria apelor și de protecția mediului
înconjurător este “necesară planificarea amenajării teritoriului de colectare a apelor în bazinul râului Nistru cu scopul obținerii unei proporții optime de păduri, lunci și teren
agricol. Acțiuni contra eroziunii, inclusiv canale montane
de captare, valuri pe pantă pentru reținerea apei, nivelarea malurilor ravenelor, crearea treptelor întru asigurarea
diferenței de nivel pe râurile mici (în special cele montane) vor asigura micșorarea intensității și vitezei fluxului
de pantă, astfel mărind durata de propagare a apei rezultată din topirea zăpezilor respective micșorându-i valoarea maximă” (Yu. Nabivanets, N. Babich, recomandările în
urma consultărilor).
Specialiștii complexului de gospodărie a apelor din Republica Moldova consideră “conceptul barajelor de protecție
existente ca fiind în primul rând dedicate protecției luncilor inundabile cu scopul creșterii producției agricole și doar
în cel de-al doilea rând pentru protecția comunităților, în
condițiile curente social-economice în țară nu corespunde
nici cerințelor nici posibilităților statului. În acest sens este

necesar să se pună accent pe conceptul barajelor de protecție menite să preîntâmpine inundarea comunităților”
(Acva-proiect/ Apele Moldovei 2010). Revizuirea conceptului în acest sens va permite în același timp și eliberarea
unui segment de lunci inundabile pentru protecție naturală împotriva inundaţiilor. Vezi Melniciuc și Gudumac 2011.
Printre măsurile de adaptare, propuse pentru regiunea
Transnistreană a Republicii Moldovei este inclusă şi transformarea terenurilor arabile din lunca rîului în poldere cu
intrare şi eliminare adaptată apelor de viitură şi în locuri
controlate de depunere a icrelor în lunci inundabile (Ecospectrum 2012).
Agenția de Stat pentru Resurse Acvatice a Ucrainei de asemenea analizează posibilitatea protecției terenurilor destinate activităților de agricultură în delta Nistrului și a drumului Odesa-Reni prin intermediul reabilitării sistemei
canalelor de scurgere pentru ape mărunte întru intensificarea schimbului de ape între râu și teritoriile inundate. Una din problemele aferente inundării organizate întru
coborârea nivelului apei în perioada relevantă este legată
de prețul răscumpărării terenurilor cu destinație agricolă
de la proprietar sau compensarea pierderilor economice
corespunzătoare loturilor.

