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DECIZIE 

com. Cărpineni 

 

 

din 01 aprilie 2016         nr.______ 

 

 

 

“Cu privire la modificarea şi completarea Planului local de acţiuni de mediu” 

 

 

 

În baza informaţiei prezentate de AO Speranţa privind necesitatea ajustării Planului local de acţiuni de 

mediu, aprobat prin Decizia Consiliului Comunei Cărpineni nr. 02/13 din 07 martie 2012, actualizarea şi 

aducerea lui în conformitate cu documentele strategice naţionale în domeniul mediului şi adaptării la 

schimbările climatice recent adoptate, 

 

 Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS: 

 

Se aprobă Planul local de acţiuni de mediu prezentat de AO Speranţa, cu modificările şi completările ce 

ţin de completarea documentului cu Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice, cu 

măsurile de promovare a Economiei verzi şi extinderea termenului de implementare pentru perioada 

anilor 2016-2020. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Contrasemnează: 

 

 Secretarul  

Consiliului Comunei Cărpineni 
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 CUVÎNT DE SALUT 

 

Planul Local de Acțiuni de mediu al comunei Cărpineni pentru perioada 2016-2020 a rezultat în urma 

reactualizării Strategiei de Dezvoltare social – economică și de mediu a comunei Cărpineni raionul 

Hîncești şi Planului local de acţiuni de mediu, aprobat în anul 2012 și ca urmare a implementării 

proiectului “ ”Consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea capacităților OSC-urilor” şi 

Programului "Forumul cu privire la schimbarile climatice in regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)”. În 

document s-au regăsit prevederile Strategiei naţionale de mediu 2014-2023, Strategiei Naţionale de 

adaptare la schimbările climatice 2014-2020, altor documente strategice şi de planificare la nivel naţional 

şi local, cu măsuri concrete de implementare la nivelul comunei. 

La realizarea documentului și-au adus contribuția membrii Asociației Obștești „Speranța”, membrii 

Grupului de Inițiativă a femeilor din comuna Cărpineni, consilieri locali, membri ai ONG–lor locale, 

specialiști în domeniu, care au primit suport tehnic și logistic din partea consultanților locali și naționali. 

Consultarea largă a locuitorilor comunei, întîlnirile pe mahala, atelierele de lucru, audierile publice și 

ședințele publice au dat posibilitate de a actualiza cu succes Planul Local de Acțiuni de Mediu şi de a-l 

completa cu Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice şi acţiunile de promovare a 

economiei verzi. 

Mulțumesc tuturor participanților la actualizarea, modificarea şi completarea Planului Local de Acțiuni 

de Mediu pentru comuna Cărpineni, în mod special Organizației Obștești “Speranța” şi pentru suportul 

financiar acordat de către Uniunea Europeană, Agenția pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) și Crucea 

Roșie din Austria, prin intermediul proiectului „Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea 

Parteneriatului Estic (CEF II) şi proiectului “ Consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea 

capacităților OSC-urilor” care a devenit posibil datorită  ajutorului generos al poporului american oferit 

prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), implementate în Republica 

Moldova de către Asociaţia Obştească EcoContact. 

Planul local de acţiuni de mediu este parte integrantă a unui proces larg de stabilire a unui consens 

privind abordarea problemelor de mediu şi de adaptare la schimbările climatice şi a modului cum acestea 

vor fi soluţionate. 

 

 Odată aprobat, Planul Local de Acţiuni de mediu constituie un instrument de lucru pentru reprezentanţii 

administraţiei locale, asociaţii obşteşti, agenţi economici şi populaţie, care se corelează cu Strategia de 

mediu şi cu programele/planurile naționale de mediu şi de dezvoltare regională. 

 

 În acest mod, acest Plan vine cu soluţii viabile de protecţie a mediului şi de adaptare la schimbările 

climatice în Comuna Cărpinei, în scopul asigurării unui mediu favorabil pentru viaţa şi activitatea 

locuitorilor, dezvoltare economică durabilă în armonie cu mediul, păstrarea şi dezvoltarea partimoniului 

natural pentru generaţiile actuale şi viitoare.  

 

 

      

    Ion Cărpineanu,  

Primar de Cărpineni 
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CAPITOLUL I. ÎNTRODUCERE 

1.1. Considerații generale  

 

Conceptul dezvoltarii durabile este indisolubil legat de cel al calităţii vieţii şi include realizarea a patru 

deziderate: bunăstare economică, stabilitate social, protecţia mediului și reducerea riscurilor schimbărilor 

climatice și a dezastrelor. Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi înseamnă dezvoltarea concomintentă pe 

trei direcţii: economică, socială şi de mediu. 

 

Pe aceste considerente se bazează întreg procesul de elaborare , revizuire şi implementare a Planului 

Local de Acţiuni de Mediu (PLAM) în comuna Cărpineni care, în acest fel, reprezintă o viziune pentru 

dezvoltarea comunităţii durabile. Deoarece realizează o relaţie biunivocă cu procesele de planificare a 

dezvoltării şi consideră mărimea eforturilor care trebuie depuse pentru atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă în funcţie de condiţiile locale, inclusiv de resurse, acţiuni politice, individuale şi de 

trăsăturile bine fundamentat pentru asigurarea durabilităţii comunităţii locale.  

Obiectivul principal al PLAM din comuna Cărpineni, din perspectiva dezvoltării durabile, îl reprezintă 

asigurarea durabilităţii mediului în aria teritorial administrativă a comunei, în strânsă corelaţie cu 

aspectele economice şi sociale ale conceptului.  

Principiul de bază al PLAM al comunei Cărpineni este principiul durabilităţii, în cadrul căruia au fost 

respectate, în special, principiile managementului de mediu şi principiile adoptării democratice a 

deciziilor. 

 

Planificarea strategică a localităţii este modalitatea de influenţare a viitorului ei, un proces prin care se 

determină în aspect participativ ce anume intentionează localitatea să facă în termenul stabilit şi cum îşi 

va atinge scopurile propuse. Planificarea strategică stabileşte un cadru prin care se unesc o serie de 

proiecte mai mici în scopul realizării problemelor mai importante. În aşa fel, acest proces ajută 

comunitatea să direcţioneze dezvoltarea socio-economică către realizarea unor scopuri fezabile, pe 

termen lung.  

Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, regional, raional si local. 

Aceasta îşi propune să identificeinfluenţa pe care strategiile respective o au asupra comunei Lăpuşna, 

precum şi importanţa de care aceasta se bucură în cadrul procesului de elaborare a planurilor de 

dezvoltare. În procesul de elaborare sinergia între aspectele de dezvolrare social-economică, de mediu, de 

adaptare la schimbările climatice au fost asigurate în scopul asigurării unui grad sporit de atingere a 

obiectivelor specifice în domeniile date, necesare la nivel local. 

 

1. „Moldova 2020" este noua strategie naţională care va integra viziunea ţării pe termen lung. Ea include 

şapte priorităţi, cu obiectivul final: creşterea economică şi reducerea sărăciei: Studii: relevante pentru 

carieră; Drumuri: bune, oriunde; Finanţe: accesibile şi ieftine; Business: cu reguli clare de joc; Energie: 

furnizată sigur, utilizată eficient; Sistem de pensii: echitabil şi sustenabil; Justiţie: responsabilă şi 

incoruptibilă. 

 

2. Strategia de Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Centru reprezintă un document de 

politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii şi se bazează pe 
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evaluarea detaliată economică, socială şi de mediu a potenţialului regiunii Centru. Strategia a fost 

elaborată în baza constatărilor rezultate din numeroasele studii, inclusiv cele economice şi sociale, 

raportul despre mediul ambiant, studiul privind dezvoltarea sectorului privat, studiul privind dezvoltarea 

sectorului drumurilor, IDAM şi alte date statistice. 

3.  Strategia Naţională de Mediu 2013-2023 include un set de obiective şi măsuri care vor asigura 

realizarea reformei sectorului de mediu, utilizarea raţională şi protecţia resurselor naturale, crearea şi 

asigurarea funcţionării unui sistem adecvat de gestionare a deşeurilor; crearea unui sistem eficient de 

monitoring şi control al calităţii mediului; promovarea dezvoltării economice verzi la scară naţională etc. 

Beneficiarii documentului sunt autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile de cercetări ştiinţifice, 

agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilă. 

 

 4. Strategia de Dezvoltare Socio – economică a raionului Hîncesti pentru perioada 2013 – 2020 are 

o abordare participativă în care au fost implicate o bună parte din cetăţenii raionului Hînceşti din diverse 

categorii sociale, pentru a participa în comun cu echipa de experţi şi cea constituită de autorităţile locale, 

la elaborarea planului strategic de dezvoltare socio-economică.  

5. Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 Strategia va 

oferi decidenţilor stimulentele şi structurile necesare, pentru a include problemele de adaptare la 

schimbarea climei în strategiile şi procesele de sector, vor beneficia de direcţii şi orientări concrete 

pentru sectoarele respective în procesul de elaborare a strategiilor şi planurilor specifice de acţiune 

privind adaptarea la schimbările climatice. Integrarea adaptării la schimbarea climei în toate sectoarele 

relevante va oferi fiecărui sector libertatea de a găsi cele mai bune soluţii pentru adaptarea la nivel 

sectorial. Strategia de adaptare la schimbarea climei va consolida şi va ghida abordarea sectorială 

caracteristică pentru programul de guvernare. 

 

1.2. Principiile managementului de mediu utilizate sunt: 

 

 principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale;  

 principiul precauţiei în luarea deciziei;  

 

 principiul acţiunii preventive;  

 principiul reţinerii poluanţilor la sursă;  

 

 principiul "poluatorul plăteşte"; 

 principiul conservarii biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; 

 

 principiile adoptării democratice a deciziilor; 

 

 democraţia: administraţia locală este controlată de populaţia locală prin intermediul 

reprezentanţilor săi aleşi;  

 

 responsabilitatea: definirea responsabilităţilor faţă de decizii. În procesul de management de 
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mediu competenţele pentru adoptarea deciziilor trebuie definite de la început;  

 

 transparenţa: procesul de adoptare a deciziilor trebuie să fie transparent;  

 

 participarea publicului: participarea cetăţenilor în adoptarea deciziilor constituie un aspect cheie 

al unui management de mediu eficient la nivelul unei comunităţi.  

 

 

În mod particular, pentru revizuirea PLAM al comunei Cărpineni, strategia de dezvoltare şi elementele 

sale de bază au fost formulate pe baza ANALIZEI SWOT a comunităţii, actualizată, care a condus la 

identificarea competenţelor distinctive şi a factorilor cheie de succes ai comunităţii. 

 

Din diagrama combinaţiei factorilor în ANALIZA SWOT, poziţia în care se situează comunitatea 

cărpineană corespunde unei concentrări de puncte forte şi ameninţări şi indică o situaţie în care se poate 

evalua capacitatea de rezistenţă a comunităţii şi de diversificare a soluţiilor de rezolvare, prin: 

 

 Valorificarea punctelor tari ale comunităţii;  

 Considerarea şi depăşirea principalelor obstacole generate de mediul extern care pot interfera cu 

atingerea scopului şi obiectivelor PLAM. 

În condiţiile actuale, am apreciat că strategia nu ar trebui să ia în considerare o perioadă mai mare de 

cinci ani, ţinând cont de schimbările ce pot aparea în mediul intern şi extern al comunităţii. 

 

 

 

1.3. Metodologia elaborării PLAM  

Planul Local de Acţiuni pentru Mediu (PLAM) din comuna  Cărpineni a fost elaborat în mod participativ, 

analizînd situaţia reală a comunităţii, implicînd cetăţenii si diferiţi actori comunitari, şi va servi ca bază 

pentru soluţionarea problemelor de mediu în localitate atît cu resursele proprii cît si externe. 

La procesul de elaborare a PLAM   au participat  de rînd cu membrii echipei   AO „Speranța”, a Grupului 

de lucru şi consilieri locali, funcţionari ai primăriei, agenţi economici, reprezentanţi ai instituţiilor 

bugetare, sectorului asociativ, lideri locali.  

Planul Local de Acţiuni de Mediu este un efort pentru evidenţierea problemelor actuale ale comunităţii în 

domeniul “ Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului”. 

Pocesul de elaborare a PLAM este un instrument de implicare a publicului larg la  luarea deciziilor de 

mediu la nivel local şi a permis încadrarea activă  a locuitorilor comunei în analiza, identificarea şi 

soluţionarea problemelor existente de mediu şi infrastructură, de a forma o viziune de dezvoltare a 

comunei pentru locuitorii ei. PLAM va contribui considerabil la prosperarea localităţii, la ameliorarea 

sănătăţii oamenilor din localitate, la îmbunătăţirea mediului înconjurător, a aspectului localităţii, la 

reducerea poluării surselor de apă, a solului, a aerului. 
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CAPITOLUL II. Caracteristica unității administrativ-teritorială 

 

2.1. Comuna Cărpineni - file de istorie 

 

Comuna Cărpineni ocupă locul doi în Europa după numărul populaţiei şi ca suprafaţă. Pe parcursul 

ultimilor ani comuna a fost afectată de mai multe probleme de ordin social, economic, instituţional şi 

ecologic, rezultate, în special, din reformele implementate în sectorul agrar, migraţia populaţiei apte de 

muncă, îmbătrînirea populaţiei, degradarea capitalului uman etc. Este în continuă decădere statutul social 

al gospodăriei rurale, aceasta compunîndu-se cu precădere din pensionari, şomeri şi femei casnice. 

 

Atestată pentru prima dată la 1 iunie 1768 cu numele de “Cărpinenii dinspre Sărata”, aşezată pe locul 

actualei moşii Seliştea, Cărpineni se va strămuta pe locul actualului centru al comunei în jurul anului 

1812, unde se va contopi cu seliştile Scorţeşti, Mărgelaţi şi Tacu. 

 

Din prima jumătate a secolului al XX-lea Cărpineni va administra satul Topor, cu care se va contopi 

devenind o mahala a Cărpinenilor. Din 1986 Cărpineni va primi în administraţia sa şi satul Horjeşti, aflat 

la 4 km S-E. 

 

Despre provenienţa toponimului Cărpineni documentele nu ne vorbesc nimic, în prezent existând mai 

multe ipoteze despre etimologia acestui cuvânt. 

 

Şt. Holban este de părerea că denumirea satului provine de la o boieroaică, care se numea Cărpineanca şi 

căreia i-ar fi aparţinut satul înainte de a-l vinde unor răzeşi veniţi din alte părţi, şi care ar fi hotărît 

strămutarea satului din Selişte, atrăgând de partea lor şi pe săteni. 

 

A. Ieremia este de aceeaşi părere, spunând că toponimul ar putea să reprezinte pluralul 

antroponimului Cărpineanu, care în prezent este atestat printre antroponimele din Cărpineni, cât şi din 

alte localităţi.  

 

A. Ieremia nu exclude însă şi o altă explicaţie a toponimului Cărpineni: “Toponimul este format de 

la numele arborelui carpen (Carpinus Butulus) şi sufixul - eni care indică originea locuitorilor”. 

Cărpinenii, prin urmare, ar fi trebuit să însemne “oamenii dintr-un loc numit Carpen”.  

A doua versiune pare a fi cea corectă din următoarele cauze:  

 

 Arborii de carpen, foarte rari în Basarabia, se întâlnesc, deşi puţini la număr, în Pădurea Mare ce se 

află alături de moşia Selişte, vechea vatră a Cărpinenilor.  

 

 Valea Seliştei şi Valea Turcului ce se unesc lângă satul Orac poartă numele de Valea Carpeni (25km) 

şi Valea Cărpineni (15km). Valea Carpini în dreptul satului Orac îşi schimbă denumirea în Valea Orac.  

 

Locuitorii sunt de origine răzăşească, deci nu puteau aparţine unei proprietărese a moşiei, însă puteau 

arenda o asemenea moşie. 
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2.2. Aşezarea fizico-geografică şi relieful 

 

Străveche vatră de cultură şi civilizaţie Cărpineni este un sat răzăşesc mare şi frumos, aşezat pe valea 

Lăpuşnei la 12 km est de râul Prut, 40 km nord de târgul Leova şi 70 km vest de municipiul Chişinău, 

capitala Republicii Moldova. 

 

Satul se întinde pe un şes şi pe coastele dealurilor cu trei ramuri. O ramură porneşte de pe valea 

Lăpușnei, de la Chetrărie şi se întinde câţiva kilometri până în mijlocul satului, unde se întâlneşte cu alta 

care vine de pe valea Târlichiciului. Amândouă aceste ramuri sunt despărţite de dealul Negrii, care 

coboară domol până în mijlocul satului. Mijlocul satului este mai lat, întinzându-se pe sub dealurile de la 

răsărit şi formând partea satului numită Cotul lui Borş. De aici se întinde pe sub dealul de la răsărit spre 

asfinţit, unde întâlneşte un cot de deal ascuţit numit Vărzăreasca, iar de la cotul dealului spre miază-zi 

până la capăt se numeşte După Deal sau Despre Topor, un sătuc mic, aşezat de cealaltă parte a şesului şi 

care era pe vremuri vârful judeţului Ismail şi mai târziu al judeţului Cahul. 

 

Mahalaua Târlichiciului este despărţită în două printr-o mare şi adâncă rîpă, care se formează din două 

rîpi, ce vin de dincolo de sat, din Târlichiciul de Sus şi Târlichiciul de Jos. Pe dealul Târlichiciului urcă 

drumul spre tîrgul Hânceşti, aflat la 30 km distanţă de Cărpineni, şi spre partea moşiei satului numită 

Sîlişte. 

 

Poziţia fizico-geografică.  latitudine nordică şi de meridianul 

rafică 

 

 

Ora comunei Cărpineni este cea a Europei Orientale, adică +2 A.M. (ante meridiem) faţă de ora Londrei. 

 

Distanţa comunei Cărpineni faţă de principalele oraşe: 

 Bucureşti – 370 km S-V Chişinău –72 km N-E 

Iaşi – 78 km N-N-V Leova–40 km S-S-V 

Huşi – 35 km V Hânceşti –35 km E 

 

Râul Prut se află la 12 km V, iar podul de peste Prut Leușeni-albița – la 14 km N-V. 

Limitele comunei sunt satele cu care se mărgineşte: 

Negrea – 7 km N, Mereşeni – 3,5 km N-E, Sărata –Galbenă – 11 km E, 

 

Cărpineanca – 5 km E, Ciadîr – 3,5 km S-E, Mingir – 10 km S, Semionovka – 2 km S, Pogăneşti – 5 km 

S, Cioara – 6 km S-V, Dancu-2 km S-V, Călmăţui – 1,5 km V, Krasnoarmeisc-5,5 km V şi Lăpuşna-14 

km N. 

 

Relieful comunei Cărpineni este deluros, dealurile fiind separate între ele de pîraie, vîlcele şi râpi. Aceste 

dealuri fac parte din masivul înalt din Basarabia, cunoscut sub numele de Codrul Bâcului şi sunt înclinate 

de la vest spre est. 
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Solul în cea mai mare parte este cernoziom. După calitate, cele mai bune soluri le deţin moşiile Selişte, 

Uluci, Gargalâc, Slobozia, Târlichici , Topor, Rădi şi Podiş. 

Bogăţiile subterane sunt puţine la număr, existînd cariere de piatră, de argilă şi de nisip în partea de est a 

satului şi de apă sulfurată în partea de vest. 

 

Căile de comunicaţie. Principala cale de transport este şoseaua ce leagă Cărpinenii la 14 km N cu 

Lăpuşna şi cu drumul naţional Leuşeni – Hânceşti – Chişinău, iar la 16 km S în dreptul localităţii Sărata-

Răzeşi cu drumul naţional Leuşeni-Leova. 

 

De asemenea, din Cărpineni mai duc următoarele drumuri: spre Cioara – 5km S-V, Călmăţui – 8 km V, 

Tălăieşti – 2 km V, Leuşeni –14 km V, Negrea- 3 km N, Hânceşti – 30 km. N-E, Mereşeni –20 km N-E, 

sărata-galbenă – 20 km. E, Ciadîr-15 km. S-E şi Orac-20 km S-E. 

 

Şoseaua Lăpuşna-Voinescu trece prin Cărpineni pe o distanţă de 10 km, din care prin sat – 5 km şi prin 

Horjeşti – 6 km. 

 

Cărpineni mai dispune de 10 km de stradă asfaltată şi 8 km de drumuri pietruite. De asemenea în sat îşi 

desfăşoară activitatea firma Dovax-Trans-Avto care dispune de 4 neoplane şi 10 rutiere ce permit 

deplasarea locuitorilor din comunele învecinate spre Chişinău 

 

 

 

CAPITOLUL III. Evaluarea sistemului socio – economic şi de mediu    

 

 3.1.Populaţia. Date generale 

 

Conform datelor oferite de Direcția pentru Statistică a raionului Hîncești, numărul populaţiei din an în an 

scade.  

 

Numărul preliminar al populaţiei prezente pe unele grupe de vîrstă   

 la 01.01.2015, sate (comune)(persoane) 

Denumirea UAT 
Total 

populatie 
0-14 3-6 3-7 7-16 15-56/61 57/62 + 
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Sursa: Direcția pentru Statistică a raionului Hîncești (situația la 01.01.2015).   

 

 

Ponderea femeilor în totalul populaţiei este de 51,6%. 

 

Conform datelor din registrele gospodăriilor cetăţenilor, în satul Cărpineni moldovenii sunt locuitorii de 

bază, constituind în prezent 94,3%. Alături de moldoveni în localitate trăiesc ruşi, ucraineni, bulgari, 

ţigani, evrei. 

 

Structura populaţiei pe grupe de vîrste 

 

Sursa: Recensămîntul populaţiei efectuat de Centrul de Sănătate Cărpineni. 

Structura populaţiei pe grupe de vîrste este în general favorabilă, cu tendinţă de predominare a 

persoanelor mai tinere. Totuşi, pe parcursul ultimilor 10 ani s-a observat o reducere constantă a 

numărului copiilor. 

 

Această tendinţă va cauza pe viitor creşterea ponderii persoanelor bătrâne în totalul populaţiei. 

Ponderea persoanelor în vîrstă inaptă de muncă a fost în descreştere în ultimii trei ani datorită structurii 

favorabile a populaţiei pe grupe de vârste. 

În localitate funcţionează cantina socială, care oferă servicii gratuite de alimentare pentru persoane 

social-vulnerabile: pensionari singuratici, invalizi. Ei beneficiază de un prînz cald la amiază. Cei care nu 

se pot deplasa sunt deserviţi la domiciliu. 

 

 Asistenţa medicală este asigurată de Centrul de Sănătate Cărpineni. 

 

Centrul de Sănătate este înzestrat cu condiţii satisfăcătoare, utilaj medical, încălzire autonomă, apă. 

Centrul a fost construit şi modernizat în anul 2009 cu sprijinul Fondului de Investiţii Sociale din 

Moldova şi a Comisiei Delegaţiei Europene cu susţinerea Băncii Mondiale. Pacienţii primesc asistenţa 

medicală necesară, se colectează analizele de laborator, beneficiază de serviciile farmaciei. 

 

 

Creşte numărul bolnavilor deoarece: populaţia evită controlul profilactic, nu se respectă un mod de viaţă 

sănătos, consecinţele poluării aerului, apei, solului, schimbările climatice, tratamentul este costisitor etc. 

 

 

 

 

 

comuna Cărpineni 10330 1866 538 647 1404 6900 1564 

s. Cărpineni 9405 1634 471 564 1254 6304 1467 

s. Horjeşti 925 232 67 83 150 596 97 
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3.2. Ocupațiile localnicilor 

 

Ocupaţiile, problemele şi aspiraţiile localnicilor sunt aceleaşi ca şi a majorităţii locuitorilor rurali din 

întreaga ţară. Predomină problemele: migraţia persoanelor apte de muncă, îmbătrînirea populaţiei, criza 

economică care a afectat întreaga ţară, morbiditate în creştere a persoanelor apte de muncă, natalitate în 

scădere. 

Datele ne demonstrează că are loc o degradare a statutului social al gospodăriilor rurale, care este format 

în special din pensionari, şomeri, femei casnice şi bărbaţi fără serviciu sau angajaţi temporar la lucrările 

sezoniere. 

În comuna Cărpineni a fost efectuată o evaluare a situaţie reale social-economice şi de mediu. La 

întîlnirile pe sectoare, care au avut loc pe întreaga comună, au fost identificate problemele cu care se 

confruntă localitatea noastră. 

 

Forma de organizare: Majoritatea terenurilor agricole sunt în proprietate privată cu drept de cotă de 

teren echivalentă. Indicatorii ne demonstrează că majoritatea oamenilor prelucrează pămîntul nefiind 

specialiști în domeniu, folosind diferite chimicate care nu corespund cerințelor de prelucrare a solului. 

Agenții economici în posesia cărora au fost date pămînturile deasemenea lucrează terenurile, angajînd 

personae, care nu lucrează conștiincios, nu prelucrează pămîntul comform normelor, ca niște gospodari 

adevărați. 

 

Fondul funciar 

 

Suprafaţă Terenuri cu Terenurile Fondul Păduri(ha) Terenuri 

totală(ha) destinaţie Satului silvic(ha)  fonduri de 

 agricolă(ha) intravilan(ha)   rezervă 

     (ha) 

      

13613.75 7979.54 1039.98 2392.08 77.26 2023 

      

 

Sursa: Serviciul cadastral al comunei Cărpineni 

 

 

 

3.2.1. Agricultura 

 

Agricultura este principala formă de activitate în localitate. Sectorul agrar s-a dezvoltat neuniform din 

mai multe cauze: condiţii climaterice nefavorabile (seceta,îngheţul), terenuri cu destinaţie agricolă 

părăginite din lipsă de surse financiare ale proprietarilor sau din incapacitatea lor de a fi prelucrate, 

dificultăţi la realizarea producţiei agricole crescute. 

Agricultura se va confrunta cu evenimente meteorologice extreme, care vor avea ca rezultat o 

variabilitate ridicată a recoltelor agricole. Atât evenimentele meteo extreme cât şi variabilitatea climatică 
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cresc  ca rezultat al încălzirii globale. Recoltele de cereale şi alte culturi ar putea să scadă din cauza 

secetelor mai frecvente. Chiar dacă pierderile ar putea fi parţial compensate de efectele benefice ale 

dioxidului de carbon, recoltele ar continua, totuşi, să fie ameninţate şi de necesarul de apă, de prezenţa 

dăunătorilor şi a bolilor şi de pierderile de terenuri agricole prin deşertificare.  

În general, efectele schimbărilor climatice asupra recoltelor agricole depind de condiţiile locale ale 

fiecărei suprafeţe, de severitatea modificărilor climatice şi de efectele fiziologice directe ale concentraţiei 

de CO2. Din acest motiv, pentru a face faţă schimbărilor climatice, trebuie să folosim soiuri de culturi 

mai bine adaptate şi mai rezistente la condiţii de temperaturi ridicate şi secetă. În acelaşi scop, este 

important ca fermierii să fie astfel sprijiniţi să-şi poată continua activitatea, prin furnizarea de servicii în 

zonele rurale şi oferirea de asistenţă, astfel încât să-şi adapteze metodele de producţie. Sunt aşteptate 

schimbări în utilizarea terenurilor, precum şi modificări ale ecosistemelor şi reducerea biodiversităţii, 

factori care vor afecta echilibrul sectorului agricol. În plus, incertitudinea climatică va afecta siguranţa 

financiară a fermierilor şi va reduce încrederea în activităţile agricole.  

Micii fermieri sunt cei mai vulnerabili la schimbările climatice, deoarece fac faţă mai greu dificultăţilor 

economice şi sociale. Mai mult, condiţiile de mediu problematice le măresc vulnerabilitatea şi le reduc 

capacitatea de adaptare la efectele schimbărilor climatice.  

Factorii socio-economici care influenţează capacitatea fermierilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice sunt următorii:  

a) caracteristicile exploataţiei agricole: tipul de producţie, mărimea, nivelul de intensitate;  

b) diversificarea culturilor şi a creşterii animalelor precum şi disponibilitatea altor surse de venit;  

c) accesul la informaţii şi cunoştinţe privind schimbările climatice şi soluţiile de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice;  

d) accesul la tehnologie şi infrastructură; 

 f) accesul la serviciile de intervenţie activă în atmosferă, servicii cu caracter preventiv ce acţionează în 

sensul eliminării/reducerii pagubelor produse de fenomene meteorologice periculoase: grindină, furtuni, 

ploi abundente și altele asemenea. 

Este necesar ca fermierii să beneficieze de pregătire şi să aibă acces la informaţii privind metodele de 

adaptare a producţiei agricole la efectele schimbărilor climatice.  

Conceptul de prevenţie şi reducere a riscurilor va fi mai ferm inserat în procesul decizional, cu măsuri de 

adaptare şi strategii clare. Aceste măsuri vor fi, de asemenea, incluse şi în politicile de dezvoltare locale.  

Pentru o mai bună activitate a specialiştilor în sectorul agricol se recomandă, printre altele, următoarele 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice:  

a) elaborarea unor ghiduri de bune practici pentru agricultură, în special pentru agricultura neirigată; 

 b) elaborarea şi implementarea planurilor de acţiune locale, la nivel de comună, pentru ASC;  



14 

 

c) implementarea proiectelor propuse în Schema Directoare de Amenajare și Management a Bazinelor 

Hidrografice, pentru protejarea zonelor umede şi diminuarea efectelor negative generate de excesul de 

apă sau de lipsa acesteia; 

 d) utilizarea cercetării pentru a combate vulnerabilităţile existente şi a modifica structura culturilor/ 

exploataţiilor în sensul unei agriculturi mai puţin expuse la schimbările climatice;  

e) încurajarea asigurărilor pentru culturi/ferme;  

b) schimbul de experienţă privind noi metode de estimare a modificărilor privind producţia agricolă sub 

influenţa schimbărilor climatice, a condiţiilor regionale/locale precum şi a sistemelor de management; 

 c) măsuri specifice de prevenire a degradării terenurilor şi reabilitarea suprafeţelor cu degradare severă; 

 d) desfăşurarea de activităţi educaţionale în scopul conştientizării publice privind efectele secetei, 

deşertificării şi a lipsei apei, cu precădere în zonele rurale; 

e) modalităţi diverse de diseminare a informaţiilor către autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

comunităţi, precum şi dezvoltarea capacităţii acestora de a răspunde la informaţii prin planificarea de 

măsuri de urgenţă eficace;  

f) analize de adaptare, recomandări şi dezvoltarea de opţiuni de management pentru îmbunătăţirea 

sistemelor de utilizare a terenurilor pentru producţia agricolă, apă în condiţiile manifestării fenomenelor 

meteo extreme: deficit/exces de apă, furtuni și altele asemenea;  

Este necesară o politică proactivă de cercetare şi educaţie vizând promovarea unei mai bune înţelegeri a 

impactului schimbărilor climatice şi dezvoltarea de abilităţi, metode şi tehnologii, pentru a face faţă 

consecinţelor schimbărilor climatice.  

La nivelul exploataţiilor agricole sunt extrem de importante câteva elemente de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice.  

Dintre soluţiile pe termen scurt şi mediu se pot menţiona următoarele: 

 a) adaptarea perioadelor de desfăşurare a activităţilor agricole; 

 b) elaborarea unor soluţii tehnice faţă de fenomenele meteorologice extreme, în scopul protejării 

producţiei vegetale şi zootehnice: grădini/livezi împotriva îngheţului;  

 c) îmbunătăţirea sistemelor de aerisire şi climatizare a adăposturilor de animale şi a comunităţilor rurale;  

d) alegerea unor culturi şi soiuri mai bine adaptate la modificările sezonului de creştere şi la apa 

disponibilă, precum şi cu o mai mare rezistenţă la noile condiţii climatice ;  

e) adaptarea culturilor prin utilizarea diversităţii genetice existente şi a noilor oportunităţi oferite de bio-

tehnologie;  

f) creşterea eficienţei în combaterea bolilor şi dăunătorilor;  

g) utilizarea eficientă a apei prin:  
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reducerea pierderilor de apă, îmbunătăţirea tehnicilor de irigare, reciclarea şi stocarea apei;  

h) un management mai bun al solurilor prin mărirea retenţiei apei în scopul menţinerii umidităţii solului; 

j) introducerea de specii de animale rezistente la temperaturi extreme şi adaptarea regimului nutriţional al 

animalelor la solicitările cauzate de schimbările climatice. 

 

3.2.2. Plantaţiile de viţă de vie 

 

În ultimii ani aceste plantaţii sunt prelucrate haotic individual de către proprietari, deţinători ai titlurilor 

de plantaţii de viţă de vie. Din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile, a lucrărilor necalitative 

(stropirea la timp, curăţirea necalificată a viţei de vie...) calitatea strugurilor este joasă. O problemă cu 

care se confruntă proprietarii este realizarea la timp a roadei obţinute şi conform destinaţiei (soiuri 

tehnice şi de masă).principalele soiuri cultivate sunt: Moldova, Aligote, Cabernet, Sauvignon, Busuioacă, 

Corniță, O mie unu, Zala, Novauă, Zamciuc, Teras. 

 

Scăderea productivităţii viţei de vie este cauzată de: schimbările climatice, îmbătrînirea plantaţiilor, 

preţurile ridicate la chimicalele de protecţie, preţurile mici la struguri și realizarea producţiei de struguri. 

 

3.2.3. Pomicultura 

 

Pomicultura a devenit nerentabilă din mai multe considerente: lipseşte o piaţă de desfacere a producţiei, 

preţurile mici la culturile pomicole, cheltuielile înalte la prelucrarea acestor culturi, atîrnarea neserioasă, 

nepăsătoare a populaţiei. Livezile au fost lăsate în voia sorţii, neprelucrate. O bună parte au fost scoase şi 

folosite la foc de către proprietari. Am avut plantaţii de mere, cireşe, caise, piersici. O influenţă vădită 

asupra reducerii calităţii produselor agricole este lipsa resurselor necesare: maşini agricole, echipament 

necesar, cunoştinţe adecvate pentru procesul de producţie. Oamenii utilizează producţia agricolă în 

interes propriu, o depozitează în hambare, beciuri, fac schimb pe alte produse sau servicii. Tot mai puţină 

producţie este realizată. Situaţia creată se explică prin faptul că nu există centre de colectare, depozitare, 

prelucrare a producţiei agricole. 

 

3.2.4. Creşterea animalelor 

Odată cu lichidarea colhozurilor creşterea animalelor a devenit în exclusivitate a sectorului privat. 

 

Anii Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline 

      

2011 483 910 9300 1000 200 

      

2012 435 718 8000 1010 190 

2013 401 695 7538 1000 168 

2014 352 630 6800 900 170 

2015 310 520 5400 800 144 
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Interesul oamenilor pentru creşterea animalelor este în descreştere. Cauzele principale: lipsa unei baze 

furajere, servicii veterinare insuficiente, preţuri joase la producţia animalieră, lipsa unui centru de 

reproducere a animalelor . 

Nu există un punct de colectare a laptelui in localitate care să funcționeze regulat, iar producția de lapte 

se colectează la preţ neconvenabil. 

 

 3.3. Infrastructura 

 

3.3.1. Comunicaţiile 

În ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numerelor posturilor telefoniei fixe. 4000 locuitori beneficiază de 

serviciile telefonice Moldtelecom. Comuna intră în zona de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă 

Moldcell, Orange și Unite. Internetul este de asemenea un mijloc de comunicare. Multe gospodării la 

moment au încheiat contracte cu Moldtelecom- internet prin cablu. Conform ultimelor date sunt conectaţi 

la serviciile Internetului 1500 familii. 

Sursa: Serviciul Moldtelecom 

 

3.3.2. Aprovizionarea cu apă 

 

Resursele de apă din Republica Moldova sînt reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele subterane. 

 Principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă în comuna Cărpineni sunt reţelele centralizate de la 

cele 2 surse: Tîrlichici și  Mărgelați prin Întreprinderea Municipală și  ,,Asociația consumatorilor de apă 

potabilă Gagarin” . Localitatea dispune de 361 fîntîni, care nu corespund cerinţelor de calitate şi 

cantitate. În majoritatea cazurilor calitatea apei din fîntîni nu corespunde indicilor chimici şi biologici, 

lipseşte paşaportizarea fîntînilor, în care să fie indicate componentele chimice şi biologice ale apei.Cea 

mai mare problemă depistată la acest capitol, este lipsa apei potabile şi a sistemului de canalizare si 

epurare a apelor uzate. Reţelele de aprovizionare cu apă ( o parte de sat) corespund standardelor cît 

priveşte utilajul, tehnologiile. 

 În prezent se află în stadiul de aprobare pentru finanţare  proiectul de aprovizionare cu apă potabilă cu  a 

sectorului Vărzăreasca.  La momcnt, costul unui metru cub de apă este de 7 lei lunar, tarif care a fost 

precedat de preţurile de 12 lei în anul 2016. Creşterea tarifelor se explică prin creşterea sinecostului unui 

metru cub de apă: mărirea preţului unei unităţi de energie electrică, procurarea pompelor de profunzime 

şi a firului de conectare, procurarea contoarelor electrice la fîntîni şi reparaţiile curente. 

La momentul actual, cele mai stringente probleme în gestionarea resurselor de apă sunt:  

a) asigurarea insuficientă cu apă a populaţiei, agriculturii şi întreprinderilor de producere şi comerciale; 

b) consumul iraţional de apă potabilă, lipsa sistelului de aprovizionare cu apa;  

c) apele reziduale neepurate;  

d) contaminarea excesivă a apelor de suprafaţă şi subterane cu agenţi patogeni; 

            e) riscul sporit asupra organismului uman 

f) eficienţa redusă a gestionării resurselor de apă şi cauzele complexe ale acesteia.  

În localitate nu există o reţea de canalizare centralizată, un sistem de purificare a apelor reziduale. 

Gospodăriile private şi-au construit singuri canalizare proprie, care este curăţită de o mașină special. 

 

3.3.3. Alimentare cu energie termică             
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La nivelul comunei Cărpineni   există centrale termice de încălzire centralizată. Instituţiile publice şi cele 

educaţionale se alimentează cu energie termică din cazangeriile proprii, conectate la reţeaua de gaze 

naturale. O parte din  populaţie se aprovizionează  cu gaze naturale prin butelii, iar încălzirea în 

perioadele reci se face, în special, cu cărbune şi lemne.  

Comuna Cărpineni este asigurată cu energie electrică de la Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, 

proprietate a companiei spaniole „Union Fenosa” şi, în prezent nu are probleme ce ar conduce la 

întreruperea alimentaţiei cu energie electrică a instituţiilor publice şi private, agenţiilor economici şi 

gospodăriilor casnice.  

Pe teritoriul comunei  sunt amplasate 5 staţii de transformare de 110/10-6 kW,  8 staţii cu puterea de 35 

kW,  iar cea mai mare staţie se află în Hînceşti – 110/35/10-6 kW.  Aceste staţii sunt asigurate de linii 

electrice aeriene de 110 kW şi, respectiv 35 kW.  

  

Oricum, reţeaua de furnizare a energiei electrice este învechită şi necesită modernizări pentru a spori 

calitatea serviciilor acordate, dar şi a reduce pierderile din reţea.  

Deşi, întreg teritoriul comunei este conectat la reţelele electrice, calitatea serviciilor energetice prestate 

nu este la nivel, iar în condiţii climaterice nefavorabile (vînt, ploi puternice, chiciură, ninsori abundente) 

sînt foarte frecvente deconectările. Deasemenea, sunt frecvente căderile de tensiune în reţea, ceea ce duce 

la deteriorarea tehnicii electro-casnice şi industriale . Pe o bună parte a satului au fost schimbaţi pilonii, 

liniile de aprovizionare cu curent electric. Străzile  satelor comunei sînt parțial iluminate. Cauza este 

bugetul redus al primăriei. Cheltuielile pentru energia electrică utilizată pe străzi este achitată din contul 

bugetului primăriei. 

Republica Moldova are potenţial să utilizeze resursele regenerabile de energie pentru acoperirea unei 

cote mai mari din consumul final de energie, inclusiv biomasa, energia solară, energia eoliană, energia 

hidraulică şi energia  geotermală, aceasta fiind specificat în Programul Naţional de Eficienţă Energetică 

pentru 2011-2020. 

 

 

 

Sursa: Filiala Hîncești ÎCS Gas Union Fenosa (serviciul rețele electrice) 

 

3.3.4. Gazificarea satului. Construcţia conductei cu gaze naturale a început în anul 2009. În 2010 erau 

conectaţi 130 consumatori, în 2011 numărul lor a crescut cu încă 30 . Sunt aprovizionate cu gaze naturale 

și instituțiile educaționale grădinița „Andrieș” și Liceul Teoretic „Ștefan Holban”. La moment asigurarea 

cu gaze naturale este stopat. Consumatorii de gaze naturale nu-şi pot permite să-l folosească ca agent 

termic, deoarece e foarte costisitor. De asemenea necesită o transformare şi sobele pentru a fi folosite în 

scopul dat. Încălzirea în perioada rece a anului se realizează în special cu lemne de foc din pădurile care 

alcătuiesc fondul forestier al satului şi din ocolul silvic Cărpineni. Oamenii folosesc resturile menajere de 

la animale, păsări. 

 

Informație oferită de Filiala nr.1 Hîncești Rotalin Gaz Trading SRL (serviciul rețele gaze) 

 

 

Presiune înaltă 

 Filiala Denumirea PDC Nr.PDC Nr.clienti 

 

Hincesti Carpineni 129 7788 
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Traseul 

(între ce 

localități)  

Lungimea pe  

teritoriul 

raionului  

(km)  

Diametrul 

gazoductul

ui  

Presiune

a  

Localitățile unde 

sînt amplasate 

stații de pompare 

sau distribuire  

Gestionarul 

Hincesti 0,570 159 PÎ OŢ Hincesti Rotalin Gaz Trading 

SRL 

Hincesti-

Bozieni 

4,355 90 PÎ PE - Primăria 

Hincesti----

Bardar 

24,756 200/110 PÎ PE - Rotalin Gaz Trading 

SRL 

Hincesti----

Loganesti---

Carpineni 

39,969 200 PÎ PE Carpineni Rotalin Gaz Trading 

SRL 

Hincesti----

Caracui 

26,750 160/110 PÎ PE - Consiliul Raional 

 

           Presiune medie şi joasă 

 

Nr Traseul   

(între ce localități)  

Lungimea pe  

teritoriul 

raionului  

(km)  

Presiunea  Localitățile unde sînt 

amplasate stații de 

pompare sau 

distribuire  

Gestionarul   

 Hincesti----

Loganesti---

Carpineni 

92,031 PM  PJ -Cărpineni Rotalin Gaz 

Trading SRL, 

consumatori, 

intreprinderi 

Sursa: Direcția Situații excepționale 

 

 

3.3.5. Drumurile  

Dezvoltarea masivă şi rapidă a  transporturilor s-a soldat cu un şir de consecinţe negative asupra stării 

ecologice a bazinului aerian din comună  şi asupra sănătăţii populaţiei.  

Fiind o localitate prin care trece traseul Voinescu-Mingir-Horjești- Cărpineni spre  Hînceşti,  comuna 

Cărpineni este un loc de trafic intens al transportului auto, sporind considerabil impactul negativ al 

emisiilor gazelor de eşapament în atmosferă. Tot din această cauză calitatea aerului mai este condiţionată 

şi de  acţiunea emisiilor din ţara vecină România (gradul de industrializare mai avansat al judetelor de 

frontieră din România şi dominarea circulaţiei vestice a maselor de aer), care contribuie la depunerile de 

sulf, de azot oxidant şi de azot reducător. Prezenţa staţiei de alimentare cu petrol şi gaze lichefiate, 

încălzirea caselor particulare cu lemne şi cărbune, transportul auto local, arderea deşeurilor la gunoiştile 

neautorizate din interiorul comunei şi de la gunoiştile autorizate din apropierea comunei provoacă 

poluarea sporită a spaţiului aerian al comunei. În ultimii ani, emisiile de la sursele mobile înregistrează o 
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creştere continuă, cauzată de sporirea numărului de autoturisme, din care  circa 70% sunt relativ uzate şi 

prezintă pericole pentru calitatea aerului şi sănătatea populaţiei.  

 Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor este vulnerabil la creşterea anticipată a frecvenţei şi 

intensităţii furtunilor (vînt, ploaie, ninsori), care duce la preţuri ridicate în ceea ce priveşte construcţia, 

întreţinerea şi operarea infrastructurii transporturilor şi a vehiculelor.  

Umiditatea sporită şi problemele cauzate de aceasta duc la deteriorarea planeităţii îmbrăcămintei 

asfaltice, scurtarea duratei de exploatare a drumurilor, necesitatea unor reparaţii din cauza uzurii 

premature a îmbrăcămintei asfaltice şi respectiv la reducerea vitezei şi gradului de confort al traficului, 

producînd creşterea costului de întreţinere a vehiculelor şi, în sfîrşit, reducerea gradului de siguranţă a 

drumurilor.  

 O problemă serioasă în comuna Cărpineni ca și în  Republica Moldova o reprezintă starea drumurilor 

după sezonul de iarnă. În regiunile unde temperatura pe durata iernii variază semnificativ (de ex. de la 

+5-10oC pînă la -25-30oC), numărul de zile cu astfel de variaţii reprezintă un factor distructiv asupra 

integrităţii îmbrăcăminţii asfaltice. Apa colectată în fisurile din suprafaţa îmbrăcăminţii asfaltice îngheaţă 

(se dilată) şi se dezgheaţă (se contractă) în mod repetat. Repetarea ciclului respectiv de circa 20-30 ori pe 

durata sezonului de iarnă reduce rapid proprietăţile elastice şi deformabilitatea betonului asfaltic, cauzînd 

pierderea integrităţii şi apariţia gropilor.  

 

 

CAPITOLUL IV. PROTECȚIA MEDIULUI 

Comuna Cărpineni se confruntă cu multiple probleme de mediu specifice ţării şi zonei geografice  în care 

se aflã cum ar fi gestionarea sigurã a pesticidelor utilizate în agricultură, a deşeurilor menajere, 

îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi asigurarea epurării apelor uzate, protejarea terenurilor agricole, 

protejarea apelor de suprafaţă, conservarea diversitãtii biologice, diminuarea impactului antropic,  

educaţia ecologicã, propagarea cunoaşterii patrimoniului natural, etc. 

 

4.1. Starea factorilor de mediu 

 

4.1.1. Clima.  Comuna Cărpineni are o climă temperat-continentală, ce se formeazã ca urmare a poziţiei 

Republicii Moldova  la distanţă aproximativ egală de ecuator şi de Polul Nord. Ţara este aşezată în 

regiunea de interferenþã a maselor de aer atlantice, continentale din estul Europei şi ale celor tropicale 

din sud. Radiaţia solară, dinamica maselor de aer şi relieful formează o climă cu ierni relativ blînde şi cu 

puţină zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu umiditate redusă. Precipitaţiile anuale înregistrează 485 

mm. Comuna este deseori afectată de calamităţi naturale. Vara canicula cauzează secarea apei din fântâni 

în zonele cu altitudine ridicată, iar în luna august cad ploi torenţiale ce cauzează revărsarea rîuleţelor şi 

pîraielor. Circa 2/3 din precipitaţii cad în perioada aprilie-septembrie. Deseori temperatura aerului în 

sezonul de vară depăşeşte 38° C, iar în sezonul de iarnă temperatura coboară sub -20° C. Se întîmplă 

devieri substanţiale de temperatură atît vara cît şi iarna, fapt ce provoacă, ceea ce duce la diverse dezastre 

naturale precum seceta şi îngheţul, dar și la îmbolnăviri în masă în rîndurile populației. 

 

4.1.2. Solurile.  
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Solurile sunt considerate, pe bună dreptate, cele mai valoroase resurse naturale, care au asigurat, în 

permanenţă, existenţa şi bunăstarea neamului nostru. Folosirea iraţională a metodelor agrotehnice şi 

chimice de prelucrare a terenurilor agricole în perioada recentă, s-a soldat cu degradarea masivă a acestor 

resurse. Au luat amploare procesele de eroziune, poluare şi salinizare a solurilor, ceea ce a redus 

considerabil fertilitatea naturală a solurilor noastre. Folosirea masivă a  agrotehnicilor antiecologice, 

îndeosebi a aplicării îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor în perioada sovietică, a produs un impact cu 

bătaie lungă distructiv şi nociv asupra solurilor din comuna Cărpineni. 

Criza social-economică,  care a marcat ultimul deceniu al secolului trecut şi care mai persistă şi astăzi s-a 

extins, cu mare amploare, asupra gestionării ecologice a terenurilor agricole. Deşi folosirea 

îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor, maşinilor agricole grele s-a redus substanţial, impactul sumar 

asupra terenurilor agricole şi solurilor este foarte mare. Poluarea solului cu deşeuri menajere şi agricole, 

procesele de dehumificare, cultivarea aceloraşi culturi mulţi ani la rînd, arderea deşeurilor agricole,  

indicii sanitari nesatisfăcători au condus la degradarea solurilor. Reducerea conţinutului de humus şi 

prelucrarea mecanică a terenurilor arabile au contribuit la deteriorarea texturii solurilor, compactarea 

stratului arabil şi reducerea productivităţii agricole.  Migraţia excesivă a populaţiei apte de muncă, 

imbătrînirea populaţiei comunei au generat fenomenul de mărire a suprafeţelor de pîrloagă.  

Cauzele intensificării proceselor de degradare a solului sunt: fragmentarea terenurilor agricole în 

procesul de împroprietărire a ţăranilor, care a exclus din start posibilitatea  

practicării unei agriculturi durabile, bazată pe tehnologii moderne de prelucrare şi conservare a solului, 

alocarea cotelor de teren arabil, perpendicular curbelor de nivel, informarea insuficientă a beneficiarilor 

despre metodele agrotehnice şi hidrotehnice de prevenire a eroziunii,  neglijenţa masivă a populaţiei 

locale; lipsa unei motivaţii economice necesară prevenirii şi reducerii impactului distructiv asupra 

solurilor, contradicţiile existente dintre prevederile diferitelor acte normativ-legislative în domeniu.  

 

4.1.3. Aerul.  

Starea ecologică a bazinului  aerian al comunei este condiţionată de intensitatea şi frecvenţa manifestării 

diverselor forme de poluare, cum ar fi: densitatea reţelei rutiere şi intensitatea circulaţiei, suprafaţa 

redusă  şi repartiţia terenurilor forestiere şi a spaţiilor verzi etc. In ultimii ani o poluare intensivă a 

bazinului aerian este provocată de arderea nesanctionată a frunzelor şi a deşeurilor agricole, în special 

toamna şi primavara, cauzat de  caracterul predominant agrar al economiei Republicii Moldova.  

Deasemenea, un impact major îl manifestă şi localizarea antiecolocică a unor intreprinderi de producere, 

în special animaliere. Totodată, dezvoltarea masivă şi rapidă a  transporturilor s-a soldat cu un şir de 

consecinţe negative asupra stării ecologice a bazinului aerian din comună  şi asupra sănătăţii populaţiei.  

Fiind o localitate prin care trece traseul Voinescu-Mingir-Horjești- Cărpineni spre  Hînceşti,  comuna 

Cărpineni este un loc de trafic intens al transportului auto, sporind considerabil impactul negativ al 

emisiilor gazelor de eşapament în atmosferă. Tot din această cauză calitatea aerului mai este condiţionată 

şi de  acţiunea emisiilor din ţara vecină România (gradul de industrializare mai avansat al judetelor de 

frontieră din România şi dominarea circulaţiei vestice a maselor de aer), care contribuie la depunerile de 

sulf, de azot oxidant şi de azot reducător. Prezenţa staţiei de alimentare cu petrol şi gaze lichefiate, 

încălzirea caselor particulare cu lemne şi cărbune, transportul auto local, arderea deşeurilor la gunoiştile 

neautorizate din interiorul comunei şi de la gunoiştile autorizate din apropierea comunei provoacă 

poluarea sporită a spaţiului aerian al comunei. În ultimii ani, emisiile de la sursele mobile înregistrează o 

creştere continuă, cauzată de sporirea numărului de autoturisme, din care  circa 70% sunt relativ uzate şi 
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prezintă pericole pentru calitatea aerului şi sănătatea populaţiei. Un factor poluant sunt şi  sursele fixe . În 

comuna Cărpineni acestea constituie întreprinderile agroalimentare, din care predomină unităţile cu 

capacităţi de producere mici şi medii, precum cafenelele,  morile, oloiniţele şi brutăriile, întreprinderile 

animaliere, de prelucrare a lemnuluiui, gospodăriile ţărăneşti de cultivare a legumelor şi fructelor.  

 

4.1.4. Resursele de apă 

 

Bazinele acvatice: Satul este traversat de râul Lăpuşniţa care cândva a avut un lac de acumulare în 

centrul satului.  

Râul Lăpușna (numit și Râul Lăpușnița) este un curs de apă, afluent al râului Prut. Izvorăște la 2 km 

nord-vest de satul Iurceni,raionul Nisporeni și se revarsă în rîul Prut, lîngă satul Sărata-Răzeși, raionul 

Leova. Râul are 30 de afluenți care nu depășesc lungimea de 10 km. Valea râului are forma literei V, 

lățimea ei variază între 2-3 km. Versanții puternic întretăiați de văi sunt abrupți, cu înălțimea de 80-120 

m. Albia râului Lăpușna este moderat încovoiată și are lățimea de 2-5 m. În unele sectoare (Lăpușna, 

Cărpineni, Mingir) aceasta a fost adîncită artificial până la 1-1,5 m. Râul Lăpușna traversează mai multe 

localități, principalele fiind - în raionul Nisporeni: Iurceni, Cristești; în raionul Hîncești: Cornești, 

Secărenii Noi, Pașcani, Lăpușna, Sofia, Negrea, Cărpineni, Mingir,Voinescu; în raionul Leova: Tochile-

Răducani. Pe teritoriul raionului Hîncești rîul Lăpușna curge pe o lungime de circa 45 km. 

La 24 august 1994 din cauza ploilor abundente lacurile de pe Valea Lăpuşnei s-au revărsat, provocând 

mari inundaţii cu distrugeri de imobil. 

 

Rîul este într-o stare deplorabilă. Locuitorii care trăiesc pe malurile rîului sau în preajmă nu preţuiesc 

acest patrimoniu. Au construit chiar pe marginea rîului pieţele pentru păsări şi animale. Mai grav este 

faptul că au făcut scurgerile de apă de la baie, veceu în apropiere de rîu. Poţi vedea de asemenea şi 

cadavre de păsări şi animale aruncate, care duc la poluarea apei, a atmosferei. Iazul, care era în centrul 

satului a secat din cauza atîrnării neserioase faţă de exploatarea lui. A fost vîndut, iar proprietarul nu are 

grijă de el. În prezent în locul iazului se află o păşune de 54 ha suprafaţă. 

 

În localitate nu există o reţea de canalizare centralizată, un sistem de purificare a apelor reziduale. 

Gospodăriile private şi-au construit singuri canalizare proprie, care este curăţită de o mașină specială din 

localitatea vecină. 

 

Nr Rîul Lugimea 

pe 

teritoriul 

raionului 

(km.) 

Debitul periculos 

(începerii 

inundației) m3/s 

Localități 

situate în 

zona cu 

pericol de 

inundație 

Obiective situate în 

zona 

cu pericol de 

inundație 

Existența digurilor de 

protecție (km) şi 

apartenența 

APL  Agenția Apele 

Moldovei 

case de 

locuit 

/persoan

e 

de 

menire 

socială, 

culturală, 

industria

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Prut
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iurceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Nisporeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rata-R%C4%83ze%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Leova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Leova
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83pu%C8%99na
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rpineni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mingir
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iurceni,_Nisporeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Criste%C8%99ti,_Nisporeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99cani,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83pu%C8%99na,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sofia,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Negrea,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rpineni,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mingir,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Voinescu,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tochile-R%C4%83ducani,_Leova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tochile-R%C4%83ducani,_Leova
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lă 

 1 Lăp

ușna  

45 În cazul 

precipitațiilor 

abundente și de 

lungă durată pe 

teritoriu extins 

Cărpineni   72 case 

157 

persoane 

3   

Sursa: Direcția Situații Exceptionale Hîncești 

 

4.2. Vegetaţia .În localitate sînt reprezentate următoarele tipuri principale de păduri: salcîmiş, stejăriş, 

goruniş, păduri amestecate. Este, de asemenea, important că peste 50% din toate speciile vegetale şi 

animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova fac parte din biocenoza forestieră. este 

preponderent constituită din păduri de stejar şi salcâm alb, întîlnindu-se de asemenea şi specii de frasin, 

arţar, fag, pin, carpen, brad, plop şi salcie. 

De-a lungul drumurilor se întîlnesc perdele forestiere de nuc, cireş, plop, salcie, caise şi vişin. 

 

Flora. Din ierburi şi tufişuri se găsesc specii de rozătoare, cum ar fi şoarecii de câmp, şi reptile, cum ar fi 

şopîrla şi şerpii. Din păsări se întâlnesc graurul, ciocârlia, coţofana, cioara, vrabia, porumbelul, 

ciocănitoarea, privighetoarea şi cucul. 

 

Fauna. Din animale se întâlneşte vulpea, mistreţul, căprioara, iepurele, veveriţa, ariciul, bursucul şi 

dihorele. 

 

 

4.3. Sistemul de management al deşeurilor 

În comuna Cărpineni  infrastructura şi managementul deşeurilor menajere este extrem de slab dezvoltată, 

atît cantitativ, cît şi calitativ. Se atestă un nivel înalt de poluare a solurilor, apelor şi alte componente ale 

mediului cauzat de tradiţiile neprietenoase mediului şi infrastructura slab dezvoltată, dar şi de indiferenţa 

populaţiei. Pentru regiune e specifică colectarea neseparată a deşeurilor şi lipseşte serviciul de reciclare a 

acestor deşeuri. Există  numai 2 gunoişti autorizate,  celelalte sunt neautorizate. 

Există  un serviciu de salubrizare şi colectare a deşeurilor- Întreprinderea Municipală pe lîngă primărie, 

care organizează servicii de colectare a deșeurilor,  avînd  utilaj şi tehnică speciale pentru colectarea 

deşeurilor menajere.  Această  problemă ar putea fi rezolvată, dacă populația ar încheia contract cu 

Intreprinderea Municipală pentru prestarea serviciilor de colectare a deșeurilor. La gunoiştile autorizate 

este o situaţie ecologică nesatisfăcătoare.  O parte de deşeuri se depozitează în afara perimetrelor admise, 

o altă parte se aruncă în  lunca afluenţilor rîului Lăpuşna, pe terenurile agricole şi împădurite, fapt ce 

conduce la apariţia unui număr considerabil de gunoişti stihiinice. Multe deşeuri sunt aruncate şi pe 

malurile rîului Lăpușnița, a rîpelor, în apropierea diferitor bazine de apă. Oamenii sunt indiferenţi şi faţă 

de plasarea resturilor de la animale (băligarului) şi păsări în apropierea fîntînilor. Toate acestea prezintă 

un pericol pentru mediul înconjurător şi necesită o schimbare. Lasă de dorit deasemenea şi respectarea 

igienei colective în locurile publice. 

 

4.4 Dezvoltarea durabilă şi economia verde 

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rpineni,_H%C3%AEnce%C8%99ti
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Dezvoltarea durabilă desemnează modalitatea de dezvoltare a societăţii umane, care vizează satisfacerea 

necesităţilor generaţiei actuale, protejînd fără a afecta nivelul şi calitatea vieţii generaţiilor viitoare. 

Astfel, fiecare generaţie trebuie să urmărească satisfacerea necesităţilor proprii, fără a lăsa generaţiilor 

viitoare: datorii financiare – împrumuturi mari, externe şi interne, de durată lungă; datorii sociale – 

neglijarea investiţiilor în factorul uman; datorii demografice – prin creşterea necontrolată a populaţiei sau 

datorii ecologice – epuizarea resurselor naturale sau poluarea solului, apei şi a aerului. 

Pînă în prezent, dezvoltarea economică în localitate s-a axat pe valorificarea energei fosile subvenţionate, 

pe o utilizare ineficientă şi iraţională  a patrimoniului natural, în special a apei, şi pe neglijarea 

externalităţilor de mediu.  

Interferenţa dintre dezvoltarea durabilă şi economia verde este evidentă. Conceptul „economia verde” nu 

substituie dezvoltarea durabilă, dar se recunoaşte tot mai mult interconexiunea dintre durabilitate şi 

economia verde. Aceasta presupune emisii reduse de carbon, utilizarea eficientă a resurselor şi incluziune 

socială. În  acest context, creşterea veniturilor şi ocuparea forţei de muncă sînt influenţate de investiţiile 

publice-private, care reduc emisiile de carbon şi, respectiv, poluarea mediului, sporesc eficienţa 

energetică şi a resurselor, previn pierderea biodiversităţii şi degradarea serviciilor ecosistemice.  

Politicile publice care se elaborează pe aceste principii, precum şi Strategiea de mediu, urmăresc 

restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între dezvoltarea economică şi 

integritatea mediului natural, în forme înţelese şi acceptate de societate. Tot mai mulţi reprezentanţi ai 

societăţii se conving că problemele protecţiei mediului şi dezvoltării economice trebuie rezolvate în mod 

corelat, pentru binele întregii societăţi contemporane şi al viitoarelor generaţii.  

 

Direcţiile de acţiune 

 Conceptul de „dezvoltare economică verde” marchează trecerea de la modelul de dezvoltare care 

tratează protecţia mediului drept o povară economică spre un model care foloseşte protecţia mediului ca 

una dintre forţele motrice principale de creştere a economiei.  

Economia verde trebuie percepută, în contextul dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei, ca unul dintre 

instrumentele de bază în atingerea dezvoltării durabile şi ca un mijloc de utilizare eficientă a resurselor şi 

energiei, de aplicare a tehnologiilor mai pure, cu emisii de carbon şi poluare redusă, şi de minimizare a 

riscurilor de mediu. 

Trecerea la o economie verde va crea oportunităţi economice majore. „Înverzirea” economiei reprezintă 

un nou motor de creştere, un generator de locuri de muncă decente şi o strategie vitală pentru eliminarea 

sărăciei. Acest proces poate transforma multe dintre provocări în oportunităţi economice şi poate preveni 

impacturile negative asupra mediului. De asemenea, economia verde va spori considerabil creşterea 

economică şi a numărului de locuri de muncă în sectorul de mediu, care necesită competenţe specifice 

legate de mediu.  

 

Integrarea principiilor economiei verzi la nivel local este esenţială pentru reducerea presiunilor  

politicilor şi activităţilor umane şi din alte sectoare asupra mediului şi pentru îndeplinirea următoarelor 

obiective de mediu: 

1) Integrarea prevederilor de mediu în activităţile agricole va contribui la reducerea riscurilor asupra 

degradării mediului şi îmbunătăţirea durabilităţii ecosistemelor agricole. promovarea producerii, 
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prelucrării şi desfăşurării eficiente a produselor agroalimentare ecologice într-un mod care să sporească  

veniturile şi bunăstarea fermierilor; 

2) încurajarea ameliorării prelucrării şi comercializării produselor agricole primare, prin susţinerea 

investiţiilor (acordarea de sprijin pentru practicile agricole protejează mediul înconjurător, care livrează 

produse utile pentru societate şi care respectă şi promovează utilizarea eficientă a resurselor naturale; 

promovarea prelucrării produselor agricole destinate energiei regenerabile, dezvoltarea de noi tehnologii 

şi introducerea inovaţiilor, implementarea compensărilor pentru proprietarii de terenuri din ariile naturale 

protejate de stat); 

3) realizarea programelor de instruire şi sensibilizare pentru fermieri în domeniul ecologic şi crearea 

infrastructurii necesare de instruire şi şcolarizare, pentru promovarea în continuare a sistemului de 

agricultură durabilă; 

4) dezvoltarea tehnicilor şi infrastructurii agricole „prietenoase” mediului (crearea mecanismului pentru 

verificarea periodică a calităţii apei utilizate la irigare; efectuarea cercetărilor agrochimice şi pedologice 

pentru monitorizarea permanentă a calităţii solurilor; asigurarea protecţiei integrate a plantelor împotriva 

dăunătorilor, bolilor şi agenţilor patogeni; promovarea implementării tehnicilor de producţie prevăzute de 

agricultura conservativă; determinarea practicării agriculturii de tip extensiv, asigurînd păstrarea 

peisajelor/ ecosistemelor agricole; dezvoltarea mecanismelor de gestionare a deşeurilor din agricultură, în 

special cele de la activitatea zootehnică); 

 

5) Integrarea principiilor de mediu în sectorul energetic se va realiza în scopul consolidării eforturilor 

durabile ale autorităţilor locale, antrenării sectorului privat şi asigurării participării active a societăţii 

civile la reglementarea, crearea cadrului instituţional şi a mecanismului financiar pentru economisirea 

energiei. 

Asigurarea eficienţei energetice se va produce prin diminuarea intensităţii energetice în sectorul 

rezidenţial, industrial, transport şi agricol; modernizarea sistemului energetic; implementarea unor 

tehnologii energetice eficiente; introducerea în balanţa de consum a resurselor energetice proprii, inclusiv 

a celor regenerabile. O importanţă majoră se va acorda sensibilizării publicului privind necesitatea 

economisirii energiei.  

 

6) Integrarea prevederilor de mediu în domeniul transportului vizează protejarea mediului ambiant prin 

promovarea acţiunilor care vor reducere zgomotul, emisiile de bioxid de carbon şi de praf, care vor 

favoriza folosirea combustibililor alternativi şi a noilor tehnologii în toate formele de transport. Astfel că 

direcţiile de acţiune se vor axa pe: 

a) promovarea trecerii de la un transport care poluează la unul care poluează mai puţin, utilizează 

energie regenerabilă şi protejează mediul ambiant; 

b) promovarea standardelor europene pentru maşini, în vederea alinierii la cerinţele şi standardele UE; 

c) adaptarea condiţiilor de construcţie a drumurilor la condiţiile climaterice, aplicarea cerinţelor de 

protecţie a biodiversităţii şi de evaluare a impactului asupra mediului în procesul de construcţie şi de 

întreţinere a drumurilor; 

d) evaluarea potenţialului economic şi ecologic pentru diversitatea sistemului de transport; 

e) elaborarea mecanismului de stimulare şi promovare a înnoirii parcului auto local, utilizarea 

bicicletelor etc. 
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7) Priorităţile de mediu în sectorul industrial vor fi integrate prin: 

a) introducerea sistemului de control integrat al emisiilor şi poluanţilor;  

introducerea sistemului de participare voluntară a organizaţiilor la un sistem de management de mediu şi 

audit; evaluarea riscurilor asupra mediului în procesul realizării activităţilor; elaborarea mecanismelor de 

asigurare ecologică a unităţilor industriale etc.; 

b) promovarea trecerii la sistemul de cele mai bune tehnici disponibile;  

investind pentru modernizarea tehnicilor şi a managementului, pentru eficientizarea consumului de 

resurse naturale (apă, energie, resurse  minerale) şi a tehnicilor de reducere a emisiilor, iar instalaţiile noi 

urmează să fie conformate acestor cerinţe;  

c) elaborarea şi promovarea măsurilor pentru prevenirea riscurilor şi monitorizarea factorilor de mediu în 

zona de amplasare a unităţilor industriale; a măsurilor de conformare referitoare la ecologizarea 

terenurilor poluate din terenurile industriale;  

e) crearea mecanismelor de stimulare pentru modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor/staţiilor de 

preepurare/epurare a apelor uzate, pentru dotarea cu echipamente eficiente de reţinere a poluanţilor 

specifici  din apele  uzate şi din emisiile în aer; a măsurilor de minimizare a producerii de deşeuri 

industriale, pentru realizarea amenajărilor specifice depozitării temporare (în condiţii de siguranţă pentru 

mediu şi sănătatea populaţiei) în vederea eliminării/valorificării integrale a deşeurilor  periculoase  

generate/deţinute  de agenţii economici; 

f) aplicarea conceptului de Eficientizare a Resurselor şi Producere mai Pură în cadrul întreprinderilor şi 

organizaţiilor şi de ecologizare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM); 

g) promovarea eco-inovaţiilor care pot preveni sau reduce efectul negativ al produselor sau al activităţilor 

asupra mediului şi care pot contribui la crearea unor noi oportunităţi de afaceri.  

 

Planul local de acţiuni de mediu pentru Comuna Cărpineni pentru perioada anilor 2016-2020 

(tabel) este prezentat în anexa nr. 1. 

 

CAPITOLUL V.  ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Republica Moldova este o ţară extrem de vulnerabilă la schimbarea climei. Conform celei de-a Treia 

Comunicări Naţionale a Republicii Moldova către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 

privire la schimbarea climei (2013) şi Raportului Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010, se prevede 

că în viitor impactul schimbărilor climatice asupra diferitor aspecte economice, sociale şi de mediu se va 

intensifica. 

În prezent, Republica Moldova este una dintre cele mai dezavantajate ţări din Europa şi Asia Centrală, cu 

un înalt grad de vulnerabilitate la schimbările climatice. Drept confirmare a acestui fapt poate servi şi 

Indicele Dezvoltării Umane pentru anul 2012, care plasează Moldova pe locul al patrulea de la urmă 

printre cele 30 de ţări din regiune. Sub aspect sectorial, impactul schimbărilor climatice asupra 

agriculturii constituie o preocupare deosebită, agricultura fiind sursa principală de venit pentru o mare 

parte din populaţia comunei Cărpineni. Mai mult de o treime din forţa de muncă este ocupată în 

agricultură. 
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La momentul actual, costurile socioeconomice ale calamităţilor naturale asociate cu schimbarea climei, 

cum ar fi seceta, inundaţiile, grindina şi altele, sînt semnificative. Se presupune că în viitor intensitatea şi 

frecvenţa calamităţilor vor creşte esenţial, fiind determinate în special de schimbările climatice.  

Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice este un document care urmează să asigure că 

dezvoltarea socială şi economică a comunei Cărpineni va deveni rezilientă la impactul schimbărilor 

climatice de viitor. În afară de aceasta, Strategia susţine realizarea obiectivelor globale stabilite de 

Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), la care 

Republica Moldova este parte. La fel, aceasta va crea cadrul local strategic necesar pentru funcţionarea 

mecanismului prin intermediul căruia comuna Cărpineni va putea beneficia de sprijinul internaţional 

pentru ţările în curs de dezvoltare neincluse în anexa nr. 1 a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite cu privire la schimbarea climei, sprijin oferit de ţările industrial dezvoltate.  

Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice a fost elaborat în concordanţă cu prevederile 

Strategiei Naţionale de adaptare la schimbările climatice, Capitolului „Schimbări climatice” din Acordul 

de Asociere la Uniunea Europeană, precum şi cu prevederile Programului de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova, compartimentele de protecţie a mediului şi schimbare a climei. 

Schimbarea climei afectează toate domeniile de dezvoltare. Ea nu se limitează la un singur sector, de 

aceea, pentru o activitate fructuoasă este necesar să se ţină cont de riscurile pe care le poate crea acest 

fenomen în toate sferele de dezvoltare economică.  

Astfel, Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice a comunei Cărpineni are menirea de a 

crea un mediu oportun pentru sănătatea publică, resursele de apă, conservarea diversităţii biologice, 

sursele energetice, transportul şi altele, să-şi  integreze în strategiile deja existente aspecte de adaptare la 

noile schimbări climatice. 

5.1 Considerații generale  

 

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi înseamnă dezvoltarea concomintentă pe trei direcţii: economică, 

socială şi de mediu. Conceptul dezvoltării durabile este indisolubil legat de cel al calităţii vieţii şi include 

realizarea a patru deziderate: bunăstare economică, stabilitate socială, protecţia mediului și reducerea 

impactului schimbărilor climatice și a dezastrelor naturale. 

 

Pe aceste considerente se bazează întreg procesul de revizuire şi completare a Planului Local de Acţiuni 

de Mediu cu includerea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în comuna Cărpineni care, în acest 

fel, reprezintă o viziune pentru dezvoltarea comunităţii durabile.  

 

5.2 PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA IMPACTURILOR SCHIMBĂRII PROGNOZATE A 

CLIMEI  

5.2.1.Descrierea variabilităţii climatice  
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Comuna Cărpineni are o climă temperat-continentală, ce se formeazã ca urmare a poziţiei Republicii 

Moldova  la distanţă aproximativ egală de ecuator şi de Polul Nord. Precipitațiile sunt rare, majoritatea 

acestora cad în timpul furtunelor însoțite de grindină și descărcări electrice. Secetele sunt foarte 

frecvente. Prima parte a toamnei se aseamănă cu vara, în a doua parte a toamnei temperaturile încep să 

scadă, iar ploile devin mai dese.Ţara este aşezată în regiunea de interferenþã a maselor de aer atlantice, 

continentale din estul Europei şi ale celor tropicale din sud. Radiaţia solară, dinamica maselor de aer şi 

relieful formează o climă cu ierni relativ blînde şi cu puţină zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu 

umiditate redusă. Vara canicula cauzează secarea apei din fîntîni în zonele cu altitudine ridicată, iar în 

luna august cad ploi torenţiale ce cauzează revărsarea rîuleţelor şi pîraielor. Cantitatea 

de precipitații căzute variază drastic, perioadele de secetă sunt dese, dar mediile multianuale de 

precipitații constituie în jur de 500 mm. Circa 2/3 din precipitaţii cad în perioada aprilie-septembrie. 

Deseori temperatura aerului în sezonul de vară depăşeşte 38° C.  Iarna stratul de zăpadă este forte subțire 

și se păstrează de obicei numai două luni, temperatura coboară sub -20° C. Se întîmplă devieri 

substanţiale de temperatură atît vara cît şi iarna, fapt ce provoacă, ceea ce duce la diverse dezastre 

naturale precum seceta şi îngheţul, dar și la îmbolnăviri în masă în rîndurile populației. 

Verile sunt lungi și călduroase cu temperaturi medii de peste 20 °C, deseori, mase de aer tropical aduc 

temperaturi de 30 - 35 °C. 

Iernile sunt sărace în precipitații iar în ianuarie temperatura medie este în jur de -4 °C. Minima absolută : 

-36 °C, maxima absolută : 41 °C. 

 

Așa cum se poate observa din tabel tendința de modificare a temperaturii medii anuale a aerului inainte 

de anii 90’ ai secolului XX a fost destul de mica (0.05 0C per deceniu sau ~ 0.50C per secol). Incepand 

cu anii 90’ ai secolului XX acest indice are o evoluție bruscă spre 

creștere (aproximativ 0.630C per deceniu sau ~ 6.30C per secol). 

Mai mult decat atat, in comparație cu prima perioadăde studiu (1887-1980), tendințele de modificare a 

temperaturiiin ultimele trei decenii (1981-2010) sunt semnificative din punct de vedere statistic pentru 

valorile termice ce caracterizează anotimpul de vară  si cele ce caracterizează valorile medii anuale cu un 

nivel de certitudine de 99 la sută și cele de primăvară și de toamnă cu un nivel de certitudine de 95 la 

sută. 

Su

rsa: Comunicarea Națională Trei a RM 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bii
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5.3.Dezastre provocate de schimbarile climatice pe parcursul anilor 2004 - 2014 

 Dezastrele pot fi provocate de schimbările climatice generate de creşterea impactului activităţilor umane 

asupra climei planetei ce provoacă pericole naturale tot mai frecvente şi distructive pe tot globul. 

Impactul complet al schimbării este imprevizibil, însă au fost observate numeroase schimbări climatice 

pe termen lung, inclusiv vreme extremă sub formă de secete, precipitaţii abundente, valuri de căldură şi 

intensitatea ciclonilor tropicali. S-au înregistrat tendinţe spre furtuni mai violente şi perioade mai toride şi 

mai lungi.  

 Secetele. In acest context s-a observat că în comuna Cărpineni secetele devin tot mai frecvente.  Secete 

au fost înregistrate în  anul 2007 şi 2012, care au provocat  daune agriculturii, fapt ce conduce la 

sărăcirea populaţiei. Un atare risc a fost şi în vara 2013 și 2015, dar care nu a avut impact mare distructiv 

asupra culturilor agricole. 

 Inundaţiile sunt, deasemenea,  un factor de risc pentru populaţia din satul Cărpineni. Frecvenţa 

precipitaţiilor abundente a crescut în ultimii ani şi inundaţiile sunt un pericol obişnuit în localitate, ducînd 

la eroziunea solului şi pierderea recoltelor în anotimpurile ploioase. Un pericol mare este pentru 

populaţia care locuieşte în preajma afluentului rîului Lăpuşna care traversează satul Cîrpineni, mai ales 

pentru sectorul Topor. 

 Ploi  cu grindină  
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Ploile cu grindină sunt un fenomen natural des, care afectează culturile agricole ale populaţiei din 

comună.  Lipsa serviciului antigrindină în raionul Hînceşti şi în comuna Cărpineni  în particular,  

intensifică acest risc de dezastru. 

Ploi torentiale Vara, canicula cauzează secarea apei din fântâni în zonele cu altitudine ridicată, iar în 

luna august cad ploi torenţiale ce cauzează revărsarea rîuleţelor şi pîraielor. Circa 2/3 din precipitaţii cad 

în perioada aprilie-septembrie. 

Polei?  

 

Denumirea situațiilor 

excepționale 

S-au produs Consecințele situațiilor excepționale 

Anul  Data Localitățile afectate Persoane 

decedate 

Paguba 

materială 

(lei) 
Nr Denumirea 

 

Ploi torențiale 

- 3 398 835 

2010 29.06 1 Cărpineni - 1 000 000 

Polei puternic 2014 20.01 19 Localități - - 

Secetă 2012 17.07 38 Localități - 98 042 384 

TOTAL  28 cazuri de situații excepționale 28 localități 2  

Sursa: Direcția situații excepționale Hîncești 

 

5.4. Impactul schimbării climei asupra sectorului agricol 

Solurile sunt considerate, pe bună dreptate, cele mai valoroase resurse naturale, care au asigurat, în 

permanenţă, existenţa şi bunăstarea neamului nostru. Folosirea iraţională a metodelor agrotehnice şi 

chimice de prelucrare a terenurilor agricole în perioada recentă, s-a soldat cu degradarea masivă a acestor 

resurse. Au luat amploare procesele de eroziune, poluare şi salinizare a solurilor, ceea ce a redus 

considerabil fertilitatea naturală a solurilor noastre. Folosirea masivă a  agrotehnicilor antiecologice, 

îndeosebi a aplicării îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor în perioada sovietică, a produs un impact cu 

bătaie lungă distructiv şi nociv asupra solurilor din comuna Cărpineni. 

Criza social-economică,  care a marcat ultimul deceniu al secolului trecut şi care mai persistă şi astăzi s-a 

extins, cu mare amploare, asupra gestionării ecologice a terenurilor agricole. Deşi folosirea 

îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor, maşinilor agricole grele s-a redus substanţial, impactul sumar 

asupra terenurilor agricole şi solurilor este foarte mare. Poluarea solului cu deşeuri menajere şi agricole, 

procesele de dehumificare, cultivarea aceloraşi culturi mulţi ani la rînd, arderea deşeurilor agricole,  

indicii sanitari nesatisfăcători au condus la degradarea solurilor. Reducerea conţinutului de humus şi 

prelucrarea mecanică a terenurilor arabile au contribuit la deteriorarea texturii solurilor, compactarea 

stratului arabil şi reducerea productivităţii agricole.  Migraţia excesivă a populaţiei apte de muncă, 

imbătrînirea populaţiei comunei au generat fenomenul de mărire a suprafeţelor de pîrloagă.  

Cauzele intensificării proceselor de degradare a solului sunt: fragmentarea terenurilor agricole în 

procesul de împroprietărire a ţăranilor, care a exclus din start posibilitatea practicării unei agriculturi 

durabile, bazată pe tehnologii moderne de prelucrare şi conservare a solului, alocarea cotelor de teren 

arabil, perpendicular curbelor de nivel, informarea insuficientă a beneficiarilor despre metodele 
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agrotehnice şi hidrotehnice de prevenire a eroziunii,  neglijenţa masivă a populaţiei locale; lipsa unei 

motivaţii economice necesară prevenirii şi reducerii impactului distructiv asupra solurilor, contradicţiile 

existente dintre prevederile diferitelor acte normativ-legislative în domeniu.  

Agricultura este principala formă de activitate în localitate. Sectorul agrar s-a dezvoltat neuniform din 

mai multe cauze: condiţii climaterice nefavorabile (seceta, îngheţul), terenuri cu destinaţie agricolă 

părăginite din lipsă de surse financiare ale proprietarilor sau din incapacitatea lor de a fi prelucrate, 

dificultăţi la realizarea producţiei agricole crescute. 

Majoritatea terenurilor agricole sunt în proprietate privată cu drept de cotă de teren echivalentă. 

Indicatorii ne demonstrează că majoritatea oamenilor prelucrează pămîntul nefiind specialiști în 

domeniu, folosind diferite chimicate care nu corespund cerințelor de prelucrare a solului. Agenții 

economici în posesia cărora au fost date pămînturile deasemenea lucrează terenurile, angajînd persoane, 

care nu lucrează conștiincios, nu prelucrează pămîntul comform normelor, ca niște gospodari adevărați. 

Agricultura se confruntă cu evenimente meteorologice extreme, care au ca rezultat o variabilitate ridicată 

a recoltelor agricole. Atît evenimentele meteo extreme cît şi variabilitatea climatică cresc  ca rezultat al 

încălzirii globale. Recoltele de cereale şi alte culturi ar putea să scadă din cauza secetelor mai frecvente. 

Chiar dacă pierderile ar putea fi parţial compensate de efectele benefice ale dioxidului de carbon, 

recoltele ar continua, totuşi, să fie ameninţate şi de necesarul de apă, de prezenţa dăunătorilor şi a bolilor 

şi de pierderile de terenuri agricole prin deşertificare.  

În general, efectele schimbărilor climatice asupra recoltelor agricole depind de condiţiile locale ale 

fiecărei suprafeţe, de severitatea modificărilor climatice şi de efectele fiziologice directe ale concentraţiei 

de CO2. Din acest motiv, pentru a face faţă schimbărilor climatice, trebuie să folosim soiuri de culturi 

mai bine adaptate şi mai rezistente la condiţii de temperaturi ridicate şi secetă. În acelaşi scop, este 

important ca fermierii să fie sprijiniţi să-şi poată continua activitatea, prin furnizarea de servicii în zonele 

rurale şi oferirea de asistenţă, astfel încât să-şi adapteze metodele de producţie. Sunt aşteptate schimbări 

în utilizarea terenurilor, precum şi modificări ale ecosistemelor şi reducerea biodiversităţii, factori care 

vor afecta echilibrul sectorului agricol. În plus, incertitudinea climatică va afecta siguranţa financiară a 

fermierilor şi va reduce încrederea în activităţile agricole.  

Micii fermieri sunt cei mai vulnerabili la schimbările climatice, deoarece fac faţă mai greu dificultăţilor 

economice şi sociale. Mai mult, condiţiile de mediu problematice le măresc vulnerabilitatea şi le reduc 

capacitatea de adaptare la efectele schimbărilor climatice.  

Forma de organizare: Majoritatea terenurilor agricole sunt în proprietate privată cu drept de cotă de 

teren echivalentă. Indicatorii ne demonstrează că majoritatea oamenilor prelucrează pămîntul nefiind 

specialiști în domeniu, folosind diferite chimicate care nu corespund cerințelor de prelucrare a solului. 

Agenții economici în posesia cărora au fost date pămînturile deasemenea lucrează terenurile, angajînd 

personae, care nu lucrează conștiincios, nu prelucrează pămîntul comform normelor, ca niște gospodari 

adevărați. 
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Fondul funciar 

 

Suprafaţă Terenuri cu Terenurile Fondul Păduri(ha) Terenuri 

totală(ha) destinaţie satului silvic(ha)  fonduri de 

 agricolă(ha) intravilan(ha)   rezervă 

     (ha) 

      

13613.75 7979.54 1039.98 2392.08 77.26 2023 

      

 

Sursa: Serviciul cadastral al comunei Cărpineni 

 

 

Factorii socio-economici care influenţează capacitatea fermierilor de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice sunt următorii:  

a) caracteristicile exploataţiei agricole: tipul de producţie, mărimea, nivelul de intensitate;  

b) diversificarea culturilor şi a creşterii animalelor precum şi disponibilitatea altor surse de venit;  

c) accesul la informaţii şi cunoştinţe privind schimbările climatice şi soluţiile de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice;  

d) accesul la tehnologie şi infrastructură; 

 f) accesul la serviciile de intervenţie activă în atmosferă, servicii cu caracter preventiv ce acţionează în 

sensul eliminării/reducerii pagubelor produse de fenomene meteorologice periculoase: grindină, furtuni, 

ploi abundente și altele asemenea. 

Este necesar ca fermierii să beneficieze de pregătire şi să aibă acces la informaţii privind metodele de 

adaptare a producţiei agricole la efectele schimbărilor climatice.  

Conceptul de prevenţie şi reducere a riscurilor va fi mai ferm inserat în procesul decizional, cu măsuri de 

adaptare şi strategii clare. Aceste măsuri vor fi, de asemenea, incluse şi în politicile de dezvoltare locale.  

Pentru o mai bună activitate a specialiştilor în sectorul agricol se recomandă, printre altele, următoarele 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice:  

a) elaborarea unor ghiduri de bune practici pentru agricultură, în special pentru agricultura neirigată; 

 b) elaborarea şi implementarea planurilor de acţiune locale, la nivel de comună, pentru ASC;  

c) implementarea proiectelor propuse în Schema Directoare de Amenajare și Management a Bazinelor 

Hidrografice, pentru protejarea zonelor umede şi diminuarea efectelor negative generate de excesul de 

apă sau de lipsa acesteia; 
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 d) utilizarea cercetării pentru a combate vulnerabilităţile existente şi a modifica structura culturilor/ 

exploataţiilor în sensul unei agriculturi mai puţin expuse la schimbările climatice;  

e) încurajarea asigurărilor pentru culturi/ferme;  

b) schimbul de experienţă privind noi metode de estimare a modificărilor privind producţia agricolă sub 

influenţa schimbărilor climatice, a condiţiilor regionale/locale precum şi a sistemelor de management; 

 c) măsuri specifice de prevenire a degradării terenurilor şi reabilitarea suprafeţelor cu degradare severă; 

 d) desfăşurarea de activităţi educaţionale în scopul conştientizării publice privind efectele secetei, 

deşertificării şi a lipsei apei, cu precădere în zonele rurale; 

e) modalităţi diverse de diseminare a informaţiilor către autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

comunităţi, precum şi dezvoltarea capacităţii acestora de a răspunde la informaţii prin planificarea de 

măsuri de urgenţă eficace;  

f) analize de adaptare, recomandări şi dezvoltarea de opţiuni de management pentru îmbunătăţirea 

sistemelor de utilizare a terenurilor pentru producţia agricolă, apă în condiţiile manifestării fenomenelor 

meteo extreme: deficit/exces de apă, furtuni și altele asemenea;  

Este necesară o politică proactivă de cercetare şi educaţie vizând promovarea unei mai bune înţelegeri a 

impactului schimbărilor climatice şi dezvoltarea de abilităţi, metode şi tehnologii, pentru a face faţă 

consecinţelor schimbărilor climatice.  

La nivelul exploataţiilor agricole sunt extrem de importante câteva elemente de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice.  

Dintre soluţiile pe termen scurt şi mediu se pot menţiona următoarele: 

 a) adaptarea perioadelor de desfăşurare a activităţilor agricole; 

 b) elaborarea unor soluţii tehnice faţă de fenomenele meteorologice extreme, în scopul protejării 

producţiei vegetale şi zootehnice: grădini/livezi împotriva îngheţului;  

 c) îmbunătăţirea sistemelor de aerisire şi climatizare a adăposturilor de animale şi a comunităţilor rurale;  

d) alegerea unor culturi şi soiuri mai bine adaptate la modificările sezonului de creştere şi la apa 

disponibilă, precum şi cu o mai mare rezistenţă la noile condiţii climatice ;  

e) adaptarea culturilor prin utilizarea diversităţii genetice existente şi a noilor oportunităţi oferite de bio-

tehnologie;  

f) creşterea eficienţei în combaterea bolilor şi dăunătorilor;  

g) utilizarea eficientă a apei prin:  

reducerea pierderilor de apă, îmbunătăţirea tehnicilor de irigare, reciclarea şi stocarea apei;  
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h) un management mai bun al solurilor prin mărirea retenţiei apei în scopul menţinerii umidităţii solului; 

j) introducerea de specii de animale rezistente la temperaturi extreme şi adaptarea regimului nutriţional al 

animalelor la solicitările cauzate de schimbările climatice. 

Condiţiile climaterice nefavorabile, în special secetele grave din anii 2003, 2007 şi 2012, au avut, de 

asemenea, efecte negative asupra productivităţii la hectar. După cum a fost menţionat anterior, aceste 

fenomene climatice extreme vor persista şi se vor intensifica pe viitor. Secetele conduc la degradarea 

solului, fapt care reprezintă o ameninţare majoră pentru durabilitatea resurselor funciare şi care poate 

reduce capacitatea agriculturii comunei Cărpineni de a se adapta cu succes la schimbarea climei. 

Salinitatea sporită a dus  la abandonarea terenurilor de către proprietari/agricultori, pe măsură ce acestea 

devin inadecvate pentru cultivare.  

 

 Impactul socioeconomic al schimbărilor climatice asupra sectorului agricol din comuna Cărpineni 

Categoria 

impactului  

Impactul 

asupra 

agriculturii 

Impactul socioeconomic 

Măsuri 

Temperat

uri 

ridicate, 

stres 

termic 

 

 

Creşterea 

necesităţii de 

apă 

Cererea tot mai mare de apă 

pentru irigare 

Reducerea recoltei culturilor 

agricole  

Schimbări (pozitive şi 

negative) în distribuire, 

introducerea soiurilor noi de 

culturi 

1. de bune practici pentru agricultură, în 

special pentru agricultura neirigată 

Construcții alternative de captare a apei 

reducerea pierderilor de apă, 

îmbunătăţirea tehnicilor de irigare, 

reciclarea şi stocarea apei;  

2.Desfăşurarea de activităţi educaţionale 

în scopul conştientizării publice privind 

efectele secetei, deşertificării şi a lipsei 

apei 

 3.Recoltarea culturilor rezistente la 

secetă. 

4.Dezvoltarea horticulturii. 

Înmulţirea  

dăunătorilor şi 

a bolilor 

culturilor 

agricole  

Reducerea calităţii apei din 

cauza utilizării intense a 

pesticidelor 

Reducerea recoltei şi 

diminuarea calităţii acesteia 

Creşterea riscului economic 

Reducerea veniturilor în 

spaţiul rural  

1.Depistarea altor alternative de 

diminuare a dăunătorilor și bolilor 

culturilor. 

2.Protecția culturilor prin aplicarea 

remediilor naturiste, substanțelor 

ecologice. 

3.Promovarea asigurării culturilor. 

Schimbarea 

condiţiilor de 

creştere a 

culturilor 

agricole  

Poluarea mediului prin 

scurgeri de îngrăşăminte 

Pierderea soiurilor autohtone 

de plante  

Schimbări (pozitive şi 

1.Reabilitarea suprafeţelor cu degradare 

severă. 

2.Un management mai bun al solurilor 

prin mărirea retenţiei apei în scopul 
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Categoria 

impactului  

Impactul 

asupra 

agriculturii 

Impactul socioeconomic 

Măsuri 

 negative) în producţia de 

seminţe şi material săditor  

menţinerii umidităţii solului 

3.Adaptarea perioadelor de desfăşurare a 

activităţilor agricole 

4.Folosirea îngrășămintelor de 

proviniență animalieră. 

5.Recoltarea soiurilor noi păstrînd 

calitățile soiurilor actuale. 

6.Păstrarea și promovarea soiurilor 

sănătoase cu o productivitate înaltă. 

7.Informarea populației privind 

schimbările în producția de semințe și 

material săditor. 

Degradarea 

condiţiilor 

pentru 

producţia 

animalieră 

Schimbări în sistemele 

agricole  

Reducerea considerabilă a 

veniturilor în spaţiul rural 

1.Însămînțarea terenurilor cu specii de 

plante rezistente la secetă, comestibile 

pentru anmale, care nu permit 

evaporarea exesivă a apei din sol. 

2.Înmulțirea animalelor de rasă. 

îmbunătăţirea sistemelor de aerisire şi 

climatizare a adăposturilor de animale şi 

a comunităţilor rurale;  

3.Un management mai bun al solurilor 

prin mărirea retenţiei apei în scopul 

menţinerii umidităţii solului 

4.Întroducerea de specii de animale 

rezistente la temperaturi extreme şi 

adaptarea regimului nutriţional al 

animalelor la solicitările cauzate de 

schimbările climatice 

Schimbări în 

structura 

culturilor 

agricole 

Schimbări în activităţile de 

producţie  agricolă  şi 

animalieră 

Micşorarea venitului rural 

Creşterea riscului economic 

1.Folsirea tehnologiilor agricole 

multifuncționale 

2.Diversificarea culturilor agricole 

rezistente la schimbările climatice. 

îmbunătăţirea sistemelor de aerisire şi 

climatizare a adăposturilor de animale şi 

a comunităţilor rurale;  

3.Organizarea antierozională şi 

hidrologică corectă a teritoriului agricol 
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Categoria 

impactului  

Impactul 

asupra 

agriculturii 

Impactul socioeconomic 

Măsuri 

cu luarea în consideraţie a pretabilităţii 

terenurilor pentru diferită folosinţă; 

4.Adaptarea culturilor prin utilizarea 

diversităţii genetice existente şi a noilor 

oportunităţi oferite de bio-tehnologie 

Schimbare

a 

regimurilo

r de 

precipitaţii  

Schimbarea 

regimului 

hidrologic 

Creşterea 

deficitului de 

apă 

Apariţia riscurilor de reducere 

a calităţii apei  

Creşterea riscului de salinizare 

a solului 

Apariţia conflictelor între 

utilizatorii de apă  

Extragerea sporită a apelor 

subterane, epuizarea 

rezervelor de apă 

Reducerea calităţii apei 

1.Utilizarea eficientă a apei prin:  

reducerea pierderilor de apă, 

îmbunătăţirea tehnicilor de irigare, 

reciclarea şi stocarea apei;  

2.Crearea bazinelor de acumulare a apei 

din precipitații. 

3.Folosirea rațională a apei potabile. 

4.Informarea privind schimbarea 

regimului hidrologic. 

5.Colectarea apei din precipitații 

utilizarea tehnologiilor de filtrare a apei 

Fenomene 

extreme – 

secete, 

inundaţii, 

furtuni cu 

grindină 

Micşorarea  

fertilităţii 

solului  ca 

rezultat al 

intensificării 

proceselor de 

degradare  

Reducerea 

recoltelor 

Concurenţa 

pentru apă  

Riscul înalt de 

deşertificare 

Reducerea calităţii apei din 

cauza scurgerilor de 

îngrăşăminte  

Reducerea veniturilor din 

culturile agricole  

Abandonarea terenurilor 

agricole  

Creşterea cheltuielilor pentru 

acţiuni de urgenţă şi remediere 

a solurilor  

Reducerea securităţii 

alimentare în zonele cu 

dezvoltare economică slabă  

Agravarea sărăciei ca urmare a 

creşterii preţurilor la alimente 

1.Utilizarea unor soluţii tehnice faţă de 

fenomenele meteorologice extreme, în 

scopul protejării producţiei vegetale şi 

zootehnice: grădini/livezi împotriva 

îngheţului. 

 

2.Întroducerea asolamentului, 

micşorarea cotei culturilor prăşitoare 

 

3.Formarea a unui sistem obligatoriu de 

fertilizare organică a solurilor prin 

utilizarea îngrăşămintelor verzi şi 

organizarea procesului de colectare din 

gospodăriile individuale a gunoiului de 

grajd, pentru compostare şi aplicare 

ulterioară a acestuia la nivel de comună 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 
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Riscurile şi avantajele principale pentru zonele agroclimatice din raionul Hîncești, Republica Moldova 

 

Detalii cu privire la riscuri/ avantaje 

 

 

Zona de Centru  

     călduroasă semiumedă 

Podişul Moldovei Centrale , 

raionul Hîncești 

R
is

c
u

ri
 

Schimbări ale suprafeţelor ocupate de culturi, care se vor 

micşora din cauza degradării condiţiilor optime pentru 

agricultură 

MEDIU 

Reducerea recoltei de grîu şi porumb  MEDIU 

Reducerea generală a recoltelor de struguri MEDIU 

Reducerea generală a recoltelor de fructe  MEDIU 

Apariţia dăunătorilor, bolilor agricole şi buruienilor RIDICAT 

Reducerea calităţii culturilor agricole MEDIU 

Risc înalt de secetă şi deficit de apă  MEDIU 

Creşterea necesităţii de irigare  RIDICAT 

Eroziunea, salinizarea solului, deşertificarea  RIDICAT 

Deteriorarea condiţiilor pentru zootehnie  MEDIU 

Creşterea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor  RIDICAT 

A
v
a
n

ta
je

 

Schimbări în distribuirea culturilor în scopul ameliorării 

condiţiilor optime pentru agricultură  
MEDIU 

Creşterea gamei de culturi horticole de cîmp deschis MEDIU 

Sporirea productivităţii culturilor agricole  

Creşterea calităţii strugurilor  RIDICAT 

Costuri mai scăzute la energie pentru cultivarea în condiţii 

de seră  
RIDICAT 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

 

5.5. Impactul schimbării climei asupra resurselor de apă 

 

Resursele de apă din Republica Moldova sînt reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele subterane. 

Principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă în comuna Cărpineni sunt reţelele centralizate de la cele 

2 surse: Tîrlichici și  Mărgelați prin Întreprinderea Municipală și  ,,Asociația consumatorilor de apă 

potabilă Gagarin” . Localitatea dispune de 361 fîntîni de mină, care nu corespund cerinţelor de calitate şi 

cantitate. În majoritatea cazurilor calitatea apei din fîntîni nu corespunde indicilor chimici şi biologici, 

lipseşte paşaportizarea fîntînilor, în care să fie indicate componentele chimice şi biologice ale apei.Cea 

mai mare problemă depistată la acest capitol, este lipsa apei potabile şi a sistemului de canalizare si 

epurare a apelor uzate. Reţelele de aprovizionare cu apă ( o parte de sat) corespund standardelor cît 

priveşte utilajul, tehnologiile. 
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În prezent se află în stadiul de aprobare pentru finanţare  proiectul de aprovizionare cu apă potabilă cu  a 

sectorului Vărzăreasca.  La moment, costul unui metru cub de apă este de 7 lei lunar, tarif care a fost 

precedat de preţurile de 12 lei în anul 2016. Creşterea tarifelor se explică prin creşterea sinecostului unui 

metru cub de apă: mărirea preţului unei unităţi de energie electrică, procurarea pompelor de profunzime 

şi a firului de conectare, procurarea contoarelor electrice la fîntîni şi reparaţiile curente. 

La momentul actual, cele mai stringente probleme în gestionarea resurselor de apă sunt: a)asigurarea 

insuficientă cu apă a populaţiei, agriculturii şi întreprinderilor de producere şi comerciale; b) consumul 

iraţional de apă potabilă, c) apele reziduale neepurate; d) contaminarea excesivă a apelor de suprafaţă şi 

subterane cu agenţi patogeni; e) riscul sporit asupra organismului uman; j) eficienţa redusă a gestionării 

resurselor de apă şi cauzele complexe ale acesteia.  

 

În localitate nu există o reţea de canalizare centralizată, un sistem de purificare a apelor reziduale. 

Gospodăriile private şi-au construit singuri canalizare proprie, care este curăţită de o mașină specială. 

 

Bazinele acvatice: Satul este traversat de rîul Lăpuşniţa care cîndva a avut un lac de acumulare în centrul 

satului.  

Râul Lăpușna (numit și Râul Lăpușnița) este un curs de apă, afluent al rîului Prut. Izvorăște la 2 km 

nord-vest de satul Iurceni, raionul Nisporeni și se revarsă în rîul Prut, lîngă satul Sărata-Răzeși, raionul 

Leova. Râul are 30 de afluenți care nu depășesc lungimea de 10 km. Valea râului are forma literei V, 

lățimea ei variază între 2-3 km. Versanții puternic întretăiați de văi sunt abrupți, cu înălțimea de 80-120 

m. Albia râului Lăpușna este moderat încovoiată și are lățimea de 2-5 m. În unele sectoare (Lăpușna, 

Cărpineni, Mingir) aceasta a fost adîncită artificial până la 1-1,5 m. Râul Lăpușna traversează mai multe 

localități, principalele fiind - în raionul Nisporeni: Iurceni, Cristești; în raionul Hîncești: Cornești, 

Secărenii Noi, Pașcani, Lăpușna, Sofia, Negrea, Cărpineni, Mingir,Voinescu; în raionul Leova: Tochile-

Răducani. Pe teritoriul raionului Hîncești rîul Lăpușna curge pe o lungime de circa 45 km. 

La 24 august 1994 din cauza ploilor abundente lacurile de pe Valea Lăpuşnei s-au revărsat, provocînd 

mari inundaţii cu distrugeri de imobil. 

 

Rîul este într-o stare deplorabilă. Locuitorii care trăiesc pe malurile rîului sau în preajmă nu preţuiesc 

acest patrimoniu. Au construit chiar pe marginea rîului cotețele pentru păsări şi animale. Mai grav este 

faptul că au făcut scurgerile de apă de la baie, veceu în apropiere de rîu. Poţi vedea de asemenea şi 

cadavre de păsări şi animale aruncate, care duc la poluarea apei, a atmosferei. Iazul, care era în centrul 

satului a secat din cauza atitudinii neserioase faţă de exploatarea lui. A fost vîndut, iar proprietarul nu are 

grijă de el. În prezent în locul iazului se află o păşune de 54 ha suprafaţă. 

 

 

Nr Rîul Lugim

ea pe 

teritor

iul 

raionu

lui 

Debitul periculos 

(începerii 

inundației) m3/s 

Localități 

situate în 

zona cu 

pericol de 

inundație 

Obiective situate în 

zona 

cu pericol de 

inundație 

Existența 

digurilor de 

protecție (km) 

şi apartenența 

APL  Agenți

a Apele 

Moldo

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Prut
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iurceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Nisporeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rata-R%C4%83ze%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Leova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Leova
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83pu%C8%99na
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rpineni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mingir
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iurceni,_Nisporeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Criste%C8%99ti,_Nisporeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99cani,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83pu%C8%99na,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sofia,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Negrea,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rpineni,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mingir,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Voinescu,_H%C3%AEnce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tochile-R%C4%83ducani,_Leova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tochile-R%C4%83ducani,_Leova
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(km.) vei 

case de 

locuit 

/persoane 

de 

menire 

socială, 

cultural

ă, 

industri

ală, etc 

  

 1 Lăpușna  45 În cazul 

precipitațiilor 

abundente și de 

lungă durată pe 

teritoriu extins 

Cărpineni   72 case 

157 

persoane 

3   

Sursa: Direcția Situații Excepționale Hîncești 

Schimbarea climei constituie doar unul dintre factorii care vor determina viitorii indici de disponibilitate 

şi utilizare a apei. Factorii nonclimatici ar putea agrava sau atenua efectele negative ale schimbării climei 

asupra disponibilităţii şi calităţii apei. Aceștia ar putea avea o influenţă semnificativă și asupra creşterii 

cererii de apă. Creşterea poluării şi dezvoltarea economică (şi, implicit, schimbările modului de viaţă şi 

de consum) vor juca un rol dominant (după cum s-a menţionat mai sus, declinul economic este un factor 

semnificativ în stabilitatea resurselor de apă în prezent şi, astfel, se anticipă că volumul de apă extras va 

spori odată cu dezvoltarea economică).  

Impacturile nonclimatice ar putea fi generate de cîteva domenii, începînd cu politicile şi legislaţia şi 

terminînd cu tehnologiile şi infrastructura, modelele de utilizare a pămîntului şi activităţile 

agricole/irigaţia.  

Potenţialul impact al schimbării climei asupra sectorului resurse de apă 

 

Categoria 

impactului  

Impactul asupra 

resurselor de apă 
Impactul social/economic 

Masuri 

Temperaturi 

ridicate, 

valuri de 

căldură 

Reducerea anuală a 

debitului 

Adîncirea pînzei 

apelor subterane 

Schimbarea calităţii 

apei 

Reducerea disponibilităţii 

apei pentru întrebuinţarea 

de către populaţie 

Creşterea necesităţii de 

irigare 

Creşterea poluării apei 

Apariţia efectelor adverse 

asupra sănătăţii în 

gospodăriile cu venituri 

mici  

Apariţia cerinţei de tratare 

suplimentară 

1.Aplicarea tehnologiilor de 

tratare a apei 

2.Diversificarea soiurilor de 

plante rezistente la secetă. 

3.Utilizarea tehnologiilor 

agricole contemporane de 

prelucrare a solurilor. 

4.Folosirea îngrășămintelor 

naturale. 

5. Utilizarea tehnologiilor 

avansate te tratare a apei. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83rpineni,_H%C3%AEnce%C8%99ti
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Categoria 

impactului  

Impactul asupra 

resurselor de apă 
Impactul social/economic 

Masuri 

a apei potabile 

Schimbarea 

regimului de 

precipitaţii 

Schimbarea 

regimului hidrologic 

Reducerea fluxului 

rîurilor mici 

Apariţia  unui deficit 

mare de apă. 

Apariţia riscului de scădere 

a calităţii apei 

Apariţia riscului înalt de 

salinizare a apei 

Apariţia conflictelor între 

utilizatorii de  

apă 

1.Mărirea teritoriilor 

împădurite. 

2.Plantarea plantelor care 

absorb salinizarea în apă. 

3.Colectarea apei din 

precipitații utilizarea 

tehnologiilor de filtrare a apei 

Fenomene 

extreme: 

inundaţii, 

secete 

Creşterea diluării 

sedimentelor şi a 

volumului de 

sedimente 

Creşterea volumului 

substanţelor 

nutritive, patogenilor 

şi toxinelor 

transportate cu apa  

Creşterea proceselor de 

eroziune a solului 

Deteriorarea infrastructurii, 

abandonarea terenurilor 

agricole 

Creşterea cheltuielilor 

pentru acţiuni de 

urgenţă şi remediere 

1.Plantarea speciilor de plante 

erboase care împedică 

eroziunea solului. 

2.Împădurirea terenurilor cu 

risc de eroziune. 

3.Construcția digurilor 

4.Post de informare 

meteoreologic preventivă a 

datelor meteo de precipitații. 

  

 

Reducerea capacităţii 

de diluare din cauza 

fluxurilor scăzute 

Reducerea 

oxigenului dizolvat  

Creşterea deficitului 

de apă 

Înmulţirea sporită a 

algelor, creşterea 

conţinutului de bacterii şi 

fungi, care afectează 

sănătatea omului, 

agricultura, ecosistemele şi 

asigurarea cu apă 

Apariţia riscului înalt de 

deşertificare 

1.Împădurirea cu specii 

rezistente la secetă 

2.Împădurirea în preajma 

bazinelor acvatice. 

 

 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

Riscurile principale pentru sectorul resurse de apă  

Detalii cu privire la mărimea 

riscurilor           

Centru, rnul 

Hîncești 

R
is

c
u

ri
 

Afectarea indicilor de calitate a apei (de ex. mineralizarea, duritatea, 

oxigenul dizolvat) din cauza temperaturilor mai ridicate ale apei şi a 

variaţiilor debitului   

MEDIU 

Schimbarea în cererea de apă (sporită ca rezultat al creşterii numărului RIDICAT 
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Detalii cu privire la mărimea 

riscurilor           

Centru, rnul 

Hîncești 

populaţiei, dezvoltării economice şi necesităţilor de irigare) 

Schimbarea în fluxurile rîurilor, atît în sensul creşterii, cît şi cel al 

reducerii 
RIDICAT 

Înregistrarea secetei şi a deficitului de apă  RIDICAT 

Creşterea necesităţilor de irigare  RIDICAT 

Reducerea disponibilităţii apei atît din sursele de suprafaţă, cît şi din 

apele subterane  
RIDICAT 

Poluarea sporită cu pesticide şi îngrăşăminte, cauzată de spălarea mai 

mare a solului 
RIDICAT 

Creşterea frecvenţei şi intensităţii inundaţiilor  RIDICAT 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

Seceta devine endemică şi afectează tot mai mult nivelul de viaţă şi dezvoltarea locală. 

5.6. Impactul schimbării climei asupra sectorului de sănătate 

Speranţa de viaţă este, în general, acceptată ca indicator-cheie al stării generale a sănătăţii unei naţiuni. 

Republica Moldova este în prezent într-o situaţie puţin mai bună decît în perioada de pretranziţie în ceea 

ce priveşte speranţa de viaţă (în anul 2012, aceasta constituia 71,12 ani pentru ambele sexe, în comparaţie 

cu anul 1990, cînd constituia 67,97 ani pentru ambele sexe).  

 Este clar că schimbarea climei şi fenomenele climatice extreme au impact direct asupra sănătăţii. Totuşi 

acestea pot afecta și silvicultura, agricultura şi economia, ceea ce ar cauza probleme în ceea ce priveşte 

securitatea alimentară şi condiţiile sanitare proaste care pot produce, la rîndul lor, efecte serioase asupra 

sănătăţii, pe termen scurt şi lung. Efectele secetei asupra sănătăţii ar putea, de exemplu, cauza o 

descreştere a producţiei de alimente şi probleme de alimentaţie a populaţiei, făcîndu-i pe oameni mai 

vulnerabili la boli.  

 

În comuna Cărpineni există Centrul de Sănătate, care dispune de condiţii satisfăcătoare (încălzire 

autonomă, apă ), este înzestrat cu utilaj medical. În Centru se duce o evidență a persoanelor vulnerabile la 

schimbarea de temperatură, la creșterea umidității. Centrul a fost construit şi modernizat în anul 2009 cu 

sprijinul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova şi a Comisiei Delegaţiei Europene cu susţinerea 

Băncii Mondiale. Pacienţii primesc asistenţa medicală necesară, se colectează analizele de laborator, 

beneficiază de serviciile farmaciei. 

Ponderea persoanelor în vîrstă inaptă de muncă a fost în descreştere în ultimii trei ani datorită structurii 

favorabile a populaţiei pe grupe de vârste, care este în general favorabilă, cu tendinţă de predominare a 

persoanelor mai tinere. Totuşi, pe parcursul ultimilor 10 ani s-a observat o reducere constantă a 

numărului copiilor. Această tendinţă va cauza pe viitor creşterea ponderii persoanelor bătrâne în totalul 

populaţiei. 

Infrastructura pentru serviciile de asistenţă medicală este mult mai puţin accesibilă în localitate, deoarece 

tehnica este foarte învechită și nu se poate presta servicii de prim ajutor de calitate. O cotă mare de 
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persoane nu deţin poliţă de asigurare medicală obligatorie (circa 27,3% din populaţia comunei). Mai mult 

decît atît, fiecare a treia persoană care nu deţine o poliţă de asigurare medicală face parte din categoria  

cea mai săracă. Populaţia rurală (circa 59% din numărul total) este dependentă de aprovizionarea 

descentralizată cu apă, iar degradarea calităţii apei va afecta populaţia rurală (unul din cele mai 

vulnerabile grupuri la bolile intestinale sînt copiii). 

 

Sursa: Recensămîntul populaţiei efectuat de Centrul de Sănătate Cărpineni. 

 

Creşte numărul bolnavilor deoarece: populaţia evită controlul profilactic, nu se respectă un mod de viaţă 

sănătos, consecinţele poluării aerului, apei, solului, schimbările climatice sunt nefaste,  tratamentul este 

costisitor, în deosebi pentru cei ce nu au procurat polița de asigurare. 

În tabelul de mai jos sînt prezentate impacturile directe ale schimbării climei şi consecinţele lor 

socioeconomice potenţiale, care sînt relevante pentru sănătate.  

 Impactul schimbării climei asupra sferei socioeconomice şi asupra sănătăţii populaţiei 

 

Categoria 

impactului  
Impactul socioeconomic Impactul asupra sănătăţii 

Măsuri 

Temperaturi 

extreme ale 

aerului şi 

valuri de 

căldură  

 

Reducerea creşterii  

economice 

Creşterea incidenţei 

bolilor, inclusiv a celor 

transmise prin apă 

Mobilitatea populaţiei 

Creşterea numărului de 

cazuri de deficienţe 

mintale şi de  

comportament deviant 

din cauza stresului 

Ratarea oportunităţilor de 

educaţie 

Mortalitatea excesivă 

Agravarea stării sănătăţii  

persoanelor cu boli cronice 

Apariţia schimbărilor în  

simptomatica bolilor cauzate 

de alimentaţie 

Creşterea gradului de 

răspîndire a bolilor 

infecţioase 

Creşterea incidenţei bolilor 

respiratorii 

Creşterea incidenţei bolilor 

transmise prin vectori  

1.Pe perioada cu 

temperaturi înalte de 

stat în încăperi 

răcoroase. 

2.De  folosit cît mai 

multă apă. 

Persoanele cu risc de 

îmbolnăvire să țină 

cont de sfaturile 

medicului. 

3.De folosit cu 

regularitate 

medicamentele date de 

medici. 

4. Definirea rolurilor 

5.Examinarea şi 

fortificarea sistemelor 

existente de 

supraveghere a bolilor 

cu scopul includerii 

unor consecinţe de 

sănătate cauzate de 

climă, aşa cum ar fi 
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Categoria 

impactului  
Impactul socioeconomic Impactul asupra sănătăţii 

Măsuri 

morbiditatea şi 

mortalitatea asociate 

cu căldurile; 

 

Inundaţii 

Reducerea creşterii  

economice 

Creşterea incidenţei 

bolilor, inclusiv a celor 

transmise prin apă 

Mobilitatea populaţiei 

Creşterea numărului de 

cazuri de deficienţe 

mintale şi de  

comportament deviant 

din cauza stresului 

Ratarea oportunităţilor de 

educaţie 

Creşterea numărului de 

decese şi traumatisme 

Creşterea incidenţei bolilor  

transmise prin apă 

1.Instruirea şi ghidarea 

specialiştilor medicali 

şi oferirea 

consultaţiilor 

populaţiei cu privire la 

măsurile ce urmează a 

fi intreprinse in timpul 

fenomenelor 

climaterice extreme, 

cum ar fi valurile de 

căldură, inundaţiile 

şi seceta; 

 

Secetă 

Reducerea creşterii  

economice 

Creşterea incidenţei 

bolilor, inclusiv a celor 

transmise prin apă 

Mobilitatea populaţiei 

Creşterea numărului de 

cazuri de deficienţe 

mintale şi de  

comportament deviant 

din cauza stresului 

Ratarea oportunităţilor de 

educaţie 

Accentuarea fenomenului de 

foamete şi subnutriţie 

1.Identificarea, 

monitorizarea şi 

ţinerea in vizor a 

grupurilor 

de risc şi a populaţiei 

vulnerabile; 

2.Elaborarea 

protocoalelor de 

tratament pentru 

problemele medicale 

cauzate de climă; 

3.Sensibilizarea 

specialiştilor medicali, 

a publicului şi a 

grupurilor celor mai 

vulnerabile; 

4.Asigurarea accesului 

sporit la asistenţă 

medicală al grupurilor 

vulnerabile (de 

ex.,persoane in etate, 

obeze sau cu 

dezabilități); 
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Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

Grupurile de populație cele mai vulnerabile la impacturile schimbării climei asupra sănătăţii variază în 

funcţie de vîrstă. Vulnerabilitatea individuală depinde de factorii genetici, de dezvoltare, dobîndiţi şi 

socioeconomici. În general, mai vulnerabili sînt copiii, persoanele în etate şi cele cu boli cronice, cele din 

grupurile defavorizate şi populaţiile foarte dependente de resursele naturale.  

În cele ce urmează este prezentată o listă a grupurilor vulnerabile la schimbarea climei după rezultatele 

stării de sănătate. 

 

Grupurile deosebit de vulnerabile şi sensibile la noile condiţii de climă şi starea sănătăţii lor 

Grupurile deosebit de vulnerabile 
Starea sănătăţii şi sensibilitatea la 

schimbarea climei 

Persoanele în etate, cu boli cronice, nou-născuţii şi copiii, 

femeile gravide, nevoiaşii, lucrătorii în aer liber 

Boli şi decese legate de valurile de 

căldură  

Copiii, persoanele cu boli cardiace şi pulmonare, cu diabet, 

lucrătorii în aer liber 

Boli şi decese legate de calitatea joasă a 

aerului cauzate de poluare 

Nevoiaşii, femeile gravide, persoanele cu boli cronice, cu 

limitări de mobilitate şi cognitive  

Boli şi decese legate de fenomene 

climatice extreme  

Sursa: Centrul de Sănătate Cărpineni 

Riscurile şi avantajele principale ale schimbării climei pentru sănătate în centrul Moldovei din care parte 

face  și comuna Cărpineni 

 

Detalii despre mărimea 

riscurilor/ avantajelor 

Centru, rnul 

Hîncești 

R
is

c
u

ri
 

Creşterea numărului de decese cauzate de valurile de căldură  MEDIU 

Creşterea numărului de boli cauzate de poluarea aerului  MEDIU 

Apariţia unor schimbări în fazele fenologice şi a riscului înalt de 

afecţiuni alergice  
MEDIU 

Apariţia riscului înalt de secetă şi a deficitului de apă-reduce 

disponibilitatea apei necesare pentru igienă - reduce 

disponibilitatea alimentelor pentru populaţia care depinde în 

mare măsură de productivitatea agricolă  

MEDIU 

Creşterea frecvenţei şi intensităţii – inundaţiilor întrerup 

aprovizionarea cu apă şi sistemele de canalizare şi pot deteriora 

sistemele de transport şi infrastructura de asistenţă medicală; 

inundaţiile pot crea condiţii favorabile pentru răspîndirea 

ţînţarilor, care pot duce la epidemii de boli; inundaţiile pot 

înmulţi numărul de afecţiuni legate de stresul posttraumatic** 

RIDICAT 

Creşterea numărului de cazuri de boli transmise prin apă şi prin 

alimente  
RIDICAT 
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Detalii despre mărimea 

riscurilor/ avantajelor 

Centru, rnul 

Hîncești 

A
v

a
n

ta
je

 

Reducerea mortalităţii cauzate de frig pe timp de iarnă  MEDIU 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

 Se consideră că cinci dintre riscurile identificate ar fi cele mai mari: Creşterea numărului de decese 

cauzate de valurile de căldură; Creşterea numărului de boli cauzate de poluarea aerului; Apariţia riscului 

înalt de afecţiuni alergice; Apariţia riscului înalt de secetă şi a deficitului de apă; Creşterea numărului de 

cazuri de boli transmise prin apă, inclusiv prin vectori şi prin alimente. 

Există şi un avantaj asociat cu impacturile schimbării climei asupra sănătăţii: reducerea mortalităţii 

cauzate de frig pe timp de iarnă. 

Altă vulnerabilitate importantă este riscul subnutriţiei, care apare atunci cînd factorii climatici severi, 

precum ar fi seceta, inundaţiile şi grindina ar putea compromite culturile, lăsînd fermierii mici fără 

produse alimentare şi venituri, ceea ce înseamnă că populaţia rurală va înfrunta riscuri nutriţionale grave 

(sursa: Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010). 

5.7. Impacturile schimbării climei asupra sectorului forestier 

În localitate sînt prezente următoarele tipuri principale de păduri: salcîmiş, stejăriş, goruniş, păduri 

amestecate. Este, de asemenea, important că peste 50% din toate speciile vegetale şi animale incluse în 

Cartea Roşie a Republicii Moldova fac parte din biocenoza forestieră a comunei Cărpineni  

 

Suprafața 

totală ( ha) 

Terenuri cu 

destinație 

agricolă ( ha) 

Terenuri 

intravilan (ha) 

Fondul silvic 

( ha) 

Păduri ( ha) Terenuri în fondul 

de rezervă ( ha) 

13613.75 7979.54 1039.98 2392.08 77.26 2023 

 

După cum se afirmă în Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier din Republica Moldova, 

funcţia principală a resurselor forestiere este de a menţine echilibrul ecologic, însă suprafaţa zonelor 

împădurite este insuficientă pentru a garanta o protecţie eficace a mediului. O problemă în localitate este 

împădurirea redusă, care constituie o cauză majoră a nivelului ridicat de eroziune a solului, alunecărilor 

de teren şi a degradării resurselor acvatice. Acest fapt, de asemenea, intensifică secetele. Lemnul de foc 

este deosebit de important pentru familiile mai sărace, care nu îşi pot permite cheltuielile pentru 

procurarea lemnelor, cărbunelui, pentru chieltuieli  mai ridicate pentru gaz şi electricitate. 

Cauzele  degradării pădurilor sînt:  

 creşterea defrişării ilicite din cauza preţurilor ridicate la lemn şi combustibil;  
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 lipsa controlului eficient din partea administraţiilor locale; 

 nivelul redus de cunoştinţe şi de cultură ecologică;  

 păşunatul excesiv şi lipsa unei gestionări forestiere adecvate.  

Tendinţa de despădurire de lungă durată, de 100 ani, a fost inversată în ultimii 50 de ani, iar politica 

forestieră curentă din Republica Moldova îndeamnă spre extinderea suprafeţei forestiere prin împădurire 

şi gestionare mai bună a pădurilor comunitare pentru consum direct şi protecţia bazinelor hidrografice. 

Cercetătorii presupun că pînă şi cele mai mici schimbări ale temperaturii şi precipitaţiilor ar putea afecta 

în mare parte creşterea şi supravieţuirea pădurilor în viitor, în special în zonele de periferie şi tranziţie ale 

ecosistemelor, cum sînt pădurile din Republica Moldova.   În cele ce urmează sînt prezentate principalele 

impacturi directe ale schimbării climei şi consecinţele socioeconomice potenţiale, care sînt importante 

pentru păduri. 

Impacturile socioeconomice ale schimbării climei asupra sectorului forestier 

Categoria 

impactului  

Impactul asupra 

sectorului forestier 

Impactul 

socioeconomic 

Măsuri 

Temperaturi 

înalte, valuri de 

căldură 

Prelungirea sezonului 

de creştere a vegetaţiei 

Manifestarea unor 

consecinţe negative 

pentru speciile 

sensibile la 

schimbările 

temperaturii 

Creşterea 

vulnerabilităţii la  

incendiile forestiere 

Reducerea 

volumului de 

producţie a 

lemnului 

Trecerea la alte 

forme de 

energie 

Costuri 

adiţionale 

pentru 

populaţie 

1.Crearea noilor perdele forestiere 

de protecţie şi reconstrucţia celor 

existente;  

2.Împădurirea terenurilor degradate 

inclusiv: - perdele forestiere de 

protecţie;  

3.Perdele forestiere antierozionale 

4.Perdele forestiere de protecţie a 

apelor.  

5.Crearea unor plantaţii forestiere 

pentru nevoile industriale şi 

energetice;  

6. Plantarea pădurilor energetice 

pentru satisfacerea nevoilor 

populaţiei de lemn pentru încălzire, 

pregătirea mâncării. 

Schimbarea 

indicilor de 

precipitaţii  

Schimbarea stării 

fitosanitare 

Schimbarea 

compoziţiei speciilor  

Schimbarea tipurilor 

de dăunători şi 

Modificarea 

capacităţii 

habitatului 

forestier de 

menţinere a 

diversităţii 

1.Plantaţii forestiere pe terenuri 

degradate. 

2. Reconstrucţia perdelelor 

forestiere de protecţie. 

3.Plantarea speciilor ce păstrează 

umeditatea. 
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creşterea numărului 

acestora, majorarea 

incidenţei bolilor 

biologice, de 

protecţie a 

mediului şi 

asigurare a 

funcţiilor 

socioeconomice 

specifice 

Fenomene 

extreme:  secete, 

incendii, vînturi 

puternice şi 

inundaţii  

Creşterea şi 

producerea redusă de 

biomasă 

Creşterea numărului 

de incendii forestiere 

Creşterea ratei de 

mortalitate  

a seminţelor 

Pierderi 

economice în 

sectorul 

forestier 

1.Plantarea/ împădurirea  

coridoarelor de interconexiune între 

masive.  

2.Crearea/ plantarea insulelor verzi 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

Lipsa potenţială a precipitaţiilor de vară cu secete îndelungate este  principalul factor limitativ al creşterii 

şi productivităţii forestiere. Creşterea temperaturilor şi schimbarea caracterului precipitaţiilor sînt factorii 

principali care expun pădurile la acţiunea diferitor insecte dăunătoare şi boli fungice. Cererea de apă în 

perioada sezonului de creştere este în mod normal mai mare decît cantitatea apei pluviale. Aceasta arată 

că dacă ridicarea temperaturii nu coincide cu ploi mai abundente, insuficienţa de apă ar putea afecta 

creşterea forestieră într-o măsură mai mare decît în prezent. Efectul schimbării climei asupra speciilor 

poate fi pozitiv sau negativ, în funcţie de condiţiile amplasării lor şi de schimbările regionale ale climei. 

Conform evaluării vulnerabilităţii sub aspectul mărimii impactului cu probabilitate de risc din cauza 

schimbării posibile a climei în sectorul forestier, s-a determinat probabilitatea de risc asociat cu 

schimbarea climei pentru raioanele din centrul Republicii Moldova din care parte face și raionul Hîncești, 

comuna Cărpineni. 

Riscurile şi avantajele principale pentru sectorul forestier  

Detalii cu privire la mărimea riscurilor/ avantajelor 
Centru, rnul 

Hîncești 

R
is

c
u

ri
 

Schimbarea compoziţiei speciilor forestiere - Reducerea zonelor 

forestiere mezofile (arboret de fag, gorun şi stejar) în favoarea pădurilor 

termofile de gorun cu arbori de scumpie şi păşuni xerofile.  

MEDIU 

Creşterea posibilă a mortalităţii arborilor MEDIU 

Modificarea concurenţei speciilor  MEDIU 

Consecinţe negative pentru speciile sensibile la schimbarea temperaturii  MEDIU 

Schimbarea ratei de regenerare  RIDICAT 

Schimbarea sensibilităţii speciilor forestiere la deficitul de apă RIDICAT 

Schimbarea densităţii individuale a arborilor  RIDICAT 
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Creşterea distrugerilor abiotice cauzate de incendii, furtuni de vînt ?, 

inundaţii şi secetă  
MEDIU 

Schimbarea condiţiilor fitosanitare  RIDICAT 

A
v

a
n

ta
je

 

Schimbarea producerii de biomasă- Printre speciile amestecate carpenul 

şi frasinul ar putea fi cele mai vulnerabile specii în condiţiile determinate 

de schimbarea climei. Începînd cu a doua jumătate a ciclului de producţie 

(anii ’60 în cazul carpenului, respectiv anii ’70 în cazul frasinului) pînă 

către finele secolului, ambele specii pot înregistra o reducere de 20-40% 

din creşterea biomasei. 

MEDIU 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

 Pentru sectorul forestier, şapte dintre riscurile identificate sînt considerate principale:  

1. Consecinţele negative pentru speciile sensibile la schimbările temperaturii; 2. Schimbarea ratei de 

regenerare; 3. Schimbarea sensibilităţii speciilor la deficitul de apă; 4. Schimbarea densităţii individuale a 

arborilor; 5. Schimbarea condiţiilor fitosanitare; 6. Schimbarea compoziţiei speciilor; 7. Creşterea 

posibilă a mortalităţii arborilor.  

 

 

 

Există un avantaj asociat cu impacturile schimbării climei asupra sectorului forestier: creşterea producerii 

de biomasă. Către anii ’30, teiul de deal ar putea acumula cu peste 30% mai multă biomasă decît volumul 

obişnuit, după care va urma o reducere continuă a biomasei totale în condiţiile schimbării mediului, din 

cauza reducerii populaţiei ca rezultat al degradării speciei; de asemenea, gorunul ar putea acumula în 

ultimul sfert al ciclului de producţie cu 20-40% mai multă biomasă decît volumul obişnuit, noile condiţii 

de climă sînt favorabile acestei specii, deşi, pe termen lung, producţia totală va tinde să se reducă, ca 

urmare a declinului acestei speciei  

Există un avantaj asociat cu impacturile schimbării climei asupra sectorului forestier: creşterea 

producerii de biomasă. Către anii ’30, teiul de deal ar putea acumula cu peste 30% mai multă 

biomasă decît volumul obişnuit, după care va urma o reducere continuă a biomasei totale în condiţiile 

schimbării mediului, din cauza reducerii populaţiei ca rezultat al degradării speciei; de asemenea, 

gorunul ar putea acumula în ultimul sfert al ciclului de producţie cu 20-40% mai multă biomasă decît 

volumul obişnuit, noile condiţii de climă sînt favorabile acestei specii, deşi, pe termen lung, producţia 

totală va tinde să se reducă, ca urmare a declinului acestei speciei  

(Sursa: Cea de-a Treia Comunicare Naţională a Republicii Moldova către Convenţia-cadru a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, 2013). 
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5.8. Impactul schimbării climei asupra sectorului energetic 

Cea mai mare parte din capacităţile energetice instalate în Republica Moldova sînt învechite, iar eficienţa 

lor energetică este redusă. Pierderile de energie (electrică şi termică) prin reţelele de transport şi de 

distribuţie au fost excesive în trecut şi sînt considerabile şi în prezent, fapt care afectează eficienţa 

energetică a sectorului.  

La nivelul comunei Cărpineni   există centrale termice de încălzire centralizată. Instituţiile publice şi cele 

educaţionale se alimentează cu energie termică din cazangeriile proprii, conectate la reţeaua de gaze 

naturale. O parte din  populaţie se aprovizionează  cu gaze naturale prin butelii, iar încălzirea în 

perioadele reci se face, în special, cu cărbune şi lemne.  

Comuna Cărpineni este asigurată cu energie electrică de la Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, 

proprietate a companiei spaniole „Î. C. S.„GAS  NATURAL FENOSA”  S. R. L.” şi, în prezent nu are 

probleme ce ar conduce la întreruperea alimentaţiei cu energie electrică a instituţiilor publice şi private, 

agenţiilor economici şi gospodăriilor casnice.  

Pe teritoriul comunei  sunt amplasate 5 staţii de transformare de 110/10-6 kW,  8 staţii cu puterea de 35 

kW,  iar cea mai mare staţie se află în Hînceşti – 110/35/10-6 kW.  Aceste staţii sunt asigurate de linii 

electrice aeriene de 110 kW şi, respectiv 35 kW.   

Oricum, reţeaua de furnizare a energiei electrice este învechită şi necesită modernizări pentru a spori 

calitatea serviciilor acordate, dar şi a reduce pierderile din reţea.  

Deşi, întreg teritoriul comunei este conectat la reţelele electrice, calitatea serviciilor energetice prestate 

nu este la nivel, iar în condiţii climaterice nefavorabile (vînt, ploi puternice, chiciură, ninsori abundente) 

sînt foarte frecvente deconectările. Deasemenea, sunt frecvente căderile de tensiune în reţea, ceea ce duce 

la deteriorarea tehnicii electro-casnice şi industriale. Pe o bună parte a satului au fost schimbaţi pilonii, 

liniile de aprovizionare cu curent electric. Străzile  satelor comunei sînt parțial iluminate. Cauza este 

bugetul redus al primăriei. Cheltuielile pentru energia electrică utilizată pe străzi este achitată din contul 

bugetului primăriei. 

Republica Moldova are potenţial să utilizeze resursele regenerabile de energie pentru acoperirea unei 

cote mai mari din consumul final de energie, inclusiv biomasa, energia solară, energia eoliană, energia 

hidraulică şi energia  geotermală, aceasta fiind specificat în Programul Naţional de Eficienţă Energetică 

pentru 2011-2020. În comuna Cărpineni este folosită biomasa la două instituții educaționale. 

Odată cu încălzirea globală, consumul de energie în sectoarele sensibile la climă se poate schimba. 

Efectele posibile ale încălzirii globale, care ar putea fi relevante pentru Republica Moldova,inclusiv și 

localitatea Cărpineni includ:  

 diminuarea cantităţii de energie consumată în încăperile locative, comerciale pentru încălzirea 

spaţiilor şi creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiilor;  

 diminuarea cantităţii de energie utilizată direct în anumite procese, cum ar fi încălzirea apei în 

spaţiile locative, comerciale şi creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcire în spaţiul rezidenţial şi 

comercial şi în procesele industriale;  

 creşterea cererii de energie utilizată pentru generarea altor resurse pentru procesele sensibile la climă, 

cum ar fi pomparea apei pentru agricultura irigată;  
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 schimbarea bilanţului utilizării energiei între formele de livrare şi tipurile de combustibil, cum ar fi 

energia electrică utilizată pentru condiţionarea aerului şi gazele naturale utilizate pentru încălzire;   

 schimbarea structurii consumului de energie în sectoarele economice principale sensibile la climă, 

cum ar fi transportul, construcţiile, agricultura şi altele. 

S-ar putea produce, de asemenea, schimbări în furnizările de energie. Fenomenele extreme, temperaturile 

extreme ar putea deteriora infrastructura de aprovizionare cu energie, iar dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie depinde foarte mult de potenţialul apei, vîntului şi biomasei, toate urmînd a se 

schimba odată cu schimbarea climei. Impacturile principale directe ale schimbării climei şi consecinţele 

social-economice potenţiale ale acestora sînt relevante pentru sectorul energetic. 

Impactul socioeconomic al schimbării climei asupra sectorului energetic 

Categoria 

impactului  

Impactul asupra 

energiei 
Impactul socioeconomic 

Măsuri 

Temperatu

ri ridicate 

şi valuri de 

căldură   

1.Creşterea cererii de 

energie electrică pentru 

condiţionarea aerului 

2.Reducerea 

randamentului  energetic  

3.Reducerea 

randamentului  bateriilor 

solare  

4.Creşterea necesităţii de 

apă pentru termocentrale  

1.Accesul la aerul condiţionat 

este disponibil doar pentru 

persoanele cu venituri mari 

2.Creşterea cererii de energie 

electrică în orele de vîrf, 

taxarea sistemelor de transport 

şi de distribuţie a energiei 

electrice   

3.Reducerea cantităţii de 

energie generată 

1.Reducerea consumului 

de energie în clădiri 

 

2.Stimularea utilizării 

energiei produse din surse 

de energie regenerabilă; 

 3.Campanii de informare,  

și promovare a surselor 

tehnologiilor de energie 

regenerabilă. 

 

Fenomene 

extreme 

1.Creşterea numărului de 

cazuri de deteriorare a 

reţelelor energetice 

2.Alternarea în 

distribuirea frecvenţei şi 

vitezei vîntului 

1.Apariţia unor pericole pentru 

transportul şi distribuţia 

energiei electrice- în urma 

vînturilor puternice 

2.Creşterea incertitudinii 

privind producerea energiei  

1.Organizarea seminarelor/ 

trainingurilor cu privire la 

construcția instalațiilor 

solare. 

2.Organizarea vizitelor de 

studiu în alte localități din 

Republica Moldova (de ex. 

Ormax) 
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Secete 

1.Reducerea producţiei de 

energie hidroelectrică 

1.Periclitarea procesului de 

generare a  energiei 

hidroelectrice  

1.Elaborarea materialelor 

informaționale  privind 

utilizarea eficientă a 

produselor cu eficiență 

energetică înaltă. 

 

1.Reducerea producţiei de 

biomasă  

1.Apariţia pericolului de 

scădere a producerii energiei 

din biomasă 

2.Apariţia posibilei concurenţe 

între culturile energetice şi 

cele non-energetice pentru 

resursele funciare şi cele 

acvatice  

1.Producerea energiei din 

biomasă. 

Temperatu

ri scăzute şi 

îngheţ  

1.Deteriorarea reţelelor 

electrice de transport  

1.Pierderi de energie electrică  

2.Necesitatea unor cheltuieli 

pentru repararea liniilor 

electrice 

1.Campanii de informare,  

și promovare a surselor 

tehnologiilor de energie 

regenerabilă 

2.Elaborarea materialelor 

informaționale  privind 

utilizarea eficientă a 

produselor cu eficiență 

energetică înaltă. 

 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

Deşi Republica Moldova îşi acoperă necesităţile energetice preponderent din import, Strategia Energetică 

a Republicii Moldova pînă în anul 2030 vizează consolidarea capacităţilor de producere locală prin 

modernizarea şi îmbunătăţirea centralelor electrice de termoficare existente. Un alt domeniu de 

concentrare a eforturilor va fi producţia sporită de energie din surse regenerabile, cum ar fi biomasa, 

energia solară şi cea eoliană. Conform evaluării vulnerabilităţii sub aspectul impacturilor cu probabilitate 

de riscuri cauzate de schimbarea posibilă a climei asupra sectorului energetic, raionul Hîncești are 

următoarea clasificare. 

Riscurile şi avantajele principale ale schimbării climei pentru sectorul energetic 

Detalii privind mărimea riscurilor/avantajelor 
Centru, rnul 

Hîncești 

R
is

c
u

ri
 Deteriorarea tot mai frecventă a reţelelor electrice, fapt care prezintă 

pericole pentru transportul şi distribuţia energiei electrice  
RIDICAT 

Creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiilor locative şi MEDIU 
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Detalii privind mărimea riscurilor/avantajelor 
Centru, rnul 

Hîncești 

comerciale, pentru răcire în anumite procese industriale  

Schimbarea bilanţului utilizării energiei între diverse tipuri de combustibil  MEDIU 

Creşterea tot mai mare a deficitului 

de apă, fapt care ar putea deveni cel mai mare obstacol în calea 

îmbunătăţirii producerii energiei hidroelectrice şi a celei produse în 

cogenerare  

RIDICAT 

Reducerea producţiei de biomasă  MEDIU 

A
v

a
n

ta
je

 

Reducerea cantităţii de energie consumată pentru încălzirea apei utilizate 

de populaţie, în comerţ şi în industrie  
RIDICAT 

Reducerea duratei timpului noros  (potenţial de generare a energiei solare) MEDIU 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

 

Pentru sectorul energetic, se consideră că cinci dintre riscurile identificate sînt considerate principale/de 

bază: 1.Creşterea cantităţii de energie utilizată pentru răcirea spaţiilor locative şi comerciale şi răcirea în 

procesele industriale; 2.Sporirea deteriorării reţelelor electrice, care prezintă pericole pentru transportul şi 

distribuţia energiei electrice; 3.Schimbarea bilanţului utilizării energiei între diverse tipuri de 

combustibil; 4.Deficitul de apă crescînd ar putea deveni un obstacol pentru majorarea producerii de 

energie hidroelectrică şi a celei produse în cogenerare; 5. Reducerea producţiei de biomasă. 

Există avantaje asociate cu impacturile climei asupra sectorului energetic: 1. Reducerea cantităţii de 

energie utilizată pentru încălzirea apei; 2. Durata timpului însorit ar putea duce la creşterea potenţialului 

de generare a energiei. 

5.9. Impactul schimbării climei asupra sectorului transporturilor şi infrastructurii drumurilor 

Infrastructura transporturilor este esenţială pentru dezvoltarea umană, deoarece oferă sprijin pentru 

prestarea serviciilor-cheie şi pentru accesul la pieţe. 

Principala cale de transport este şoseaua ce leagă Cărpinenii la 14 km N cu Lăpuşna şi cu drumul 

naţional Leuşeni – Hînceşti – Chişinău, iar la 16 km S în dreptul localităţii Sărata-Răzeşi cu drumul 

naţional Leuşeni-Leova. 

 

De asemenea, din Cărpineni mai duc următoarele drumuri: spre Cioara – 5km S-V, Călmăţui – 8 km V, 

Tălăieşti – 2 km V, Leuşeni –14 km V, Negrea- 3 km N, Hânceşti – 30 km. N-E, Mereşeni –20 km N-E, 

Sărata-Galbenă – 20 km. E, Ciadîr-15 km. S-E şi Orac-20 km S-E. 

 

Şoseaua Lăpuşna-Voinescu trece prin Cărpineni pe o distanţă de 10 km, din care prin satul Cărpineni – 5 

km şi prin satul  Horjeşti – 6 km. 

 

Comuna Cărpineni mai dispune de 10 km de stradă asfaltată şi 8 km de drumuri pietruite. De asemenea, 

în comuna Cărpineni îşi desfăşoară activitatea firma Dovax-Trans-Avto care dispune de 2 autocare  cu o 
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greutate de circa 40 tone şi 10 rutiere ce permit deplasarea locuitorilor din comunele învecinate spre 

Chişinău și Hîncești, ele la rîndul lor fiind foarte vechi și nu corespund cerințelor codului de transportare 

pasageri. Totodată, dezvoltarea masivă şi rapidă a  transporturilor s-a soldat cu un şir de consecinţe 

negative asupra stării ecologice a bazinului aerian din comună  şi asupra sănătăţii populaţiei. Fiind o 

localitate prin care trece traseul Voinescu-Mingir-Horjești- Cărpineni spre  Hînceşti,  comuna Cărpineni 

este un loc de trafic intens al transportului auto, sporind considerabil impactul negativ al emisiilor 

gazelor de eşapament în atmosferă. Tot din această cauză calitatea aerului mai este condiţionată şi de  

acţiunea emisiilor din ţara vecină România (gradul de industrializare mai avansat al judetelor de frontieră 

din România şi dominarea circulaţiei vestice a maselor de aer), care contribuie la depunerile de sulf, de 

azot oxidant şi de azot reducător. Prezenţa staţiei de alimentare cu petrol şi gaze lichefiate, încălzirea 

caselor particulare cu lemne şi cărbune, transportul auto local, arderea deşeurilor la gunoiştile 

neautorizate din interiorul comunei şi de la gunoiştile autorizate din apropierea comunei provoacă 

poluarea sporită a spaţiului aerian al comunei. În ultimii ani, emisiile de la sursele mobile înregistrează o 

creştere continuă, cauzată de sporirea numărului de autoturisme, din care  circa 70% sunt relativ uzate şi 

prezintă pericole pentru calitatea aerului şi sănătatea populaţiei.  

Sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor este vulnerabil la creşterea anticipată a frecvenţei şi 

intensităţii furtunilor (vînt, ploaie, ninsori), care duce la preţuri ridicate în ceea ce priveşte construcţia, 

întreţinerea şi operarea infrastructurii transporturilor şi a vehiculelor.  

Umiditatea sporită şi problemele cauzate de aceasta duc la deteriorarea planeităţii îmbrăcămintei 

asfaltice, scurtarea duratei de exploatare a drumurilor, necesitatea unor reparaţii din cauza uzurii 

premature a îmbrăcămintei asfaltice şi respectiv la reducerea vitezei şi gradului de confort al traficului, 

producînd creşterea costului de întreţinere a vehiculelor şi, în sfîrşit, reducerea gradului de siguranţă a 

drumurilor.  

O problemă serioasă în comuna Cărpineni ca și în  Republica Moldova o reprezintă starea drumurilor 

după sezonul de iarnă. În regiunile unde temperatura pe durata iernii variază semnificativ (de ex. de la 

+5-10oC pînă la -25-30oC), numărul de zile cu astfel de variaţii reprezintă un factor distructiv asupra 

integrităţii îmbrăcăminţii asfaltice. Apa colectată în fisurile din suprafaţa îmbrăcăminţii asfaltice îngheaţă 

(se dilată) şi se dezgheaţă (se contractă) în mod repetat. Repetarea ciclului respectiv de circa 20-30 ori pe 

durata sezonului de iarnă reduce rapid proprietăţile elastice şi deformabilitatea betonului asfaltic, cauzînd 

pierderea integrităţii şi apariţia gropilor. În tabelul de mai jos sînt prezentate impacturile directe ale 

schimbării climei şi consecinţele socioeconomice potenţiale ale acestora în Republica Moldova, inclusiv 

și în localitaea Cărpineni, care sînt relevante pentru sectorul transporturilor şi infrastructurii drumurilor. 

Impactul socioeconomic al schimbării climei asupra sectorului  transporturilor şi infrastructurii 

drumurilor 

Categoria 

impactului  

Impactul asupra 

transportului 
Impactul socioeconomic 

Măsuri 
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Categoria 

impactului  

Impactul asupra 

transportului 
Impactul socioeconomic 

Măsuri 

Temperaturi 

ridicate şi valuri 

de căldură  

1.Modificări ale integrităţii 

betonului asfaltic, de ex., 

înmuierea şi migrarea asfaltului 

lichid, adîncirea, vălurirea, 

formarea făgaşelor formate de 

roţile vehiculelor în trafic  

2.Supraîncălzirea vehiculelor 

1.Deteriorarea rapidă a 

infrastructurii transporturilor 

2.Restricţionarea 

transportării încărcăturilor 

grele, instituirea limitelor de 

viteză 

1.Promovarea 

transportului cu 

bicicleta sau pe 

jos. 2.Folosirea 

transportului în 

orele cu o 

temperatură mai 

joasă. 

Variabilitatea 

mare a 

temperaturii şi 

extremelor 

climatice pe 

durata sezonului 

de iarnă  

1.Modificări ale integrităţii 

îmbrăcăminţii asfaltice  şi 

apariţia fisurilor şi gropilor sub 

influenţa repetată a ciclurilor 

termice pe durata sezonului de 

iarnă 

1.Creşterea consumului de 

combustibil 

2.Limitarea pe anumite 

perioade a activităţii de 

reparaţie şi/sau reabilitare a 

drumurilor, podurilor 

3.Creşterea cheltuielilor atît 

pentru investiţiile capitale, 

cît şi pentru operare şi 

întreţinere în sistemele de 

transport 

1.Construcția și 

reabilitarea 

drumurilor 

locale din 

comuna 

Cărpineni 

 

Creşterea 

numărului de 

evenimente de 

precipitaţii 

intense  

1.Înmulţirea cazurilor de 

întîrziere a transporturilor din 

cauza vremii  

2.Creşterea numărului de 

întreruperi ale traficului 

3.Întreruperea activităţilor de 

construcţii 

4.Întreruperea operaţiunilor de 

securitate şi întreţinere 

1.Prejudicierea 

infrastructurii transporturilor 

şi restricţionarea circulaţiei  

2.Reducerea veniturilor din 

activităţile de transport 

3.Întreruperea furnizării 

bunurilor 

4.Majorarea cheltuielilor 

pentru întreţinerea 

drumurilor şi operaţiunile de 

transport 

1.Promovarea 

unui mod 

sănătos de viață- 

mersul cu 

bicicleta. 

Reducerea 

precipitaţiilor şi 

creşterea 

temperaturilor pe 

timp de iarnă 

1.Efectul asupra drumurilor 

locale neacoperite cu un strat 

de asfalt şi care au terasament 

subţire 

1.Micşorarea cheltuielilor 

pentru măsurile de control al 

zăpezii şi gheţii pe drumuri 

 

Promovarea unui 

mod sănătos de 

viață- mersul pe 

jos. 

 

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 
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Proiecţiile schimbării climei relevă probabilitatea unui impact semnificativ asupra infrastructurii 

transporturilor şi drumurilor, deoarece sistemul de transport al Republicii Moldova a fost proiectat pentru 

condiţii climaterice specifice, iar schimbările anticipate ale extremelor climatice ar putea scoate condiţiile 

de mediu în afara limitelor pentru care a fost proiectat acest sistem.  

Toate tipurile de transport sînt vulnerabile la schimbarea climei. 

Riscurile şi avantajele principale ale schimbării climei pentru sectorul transporturilor 

 

Detalii privind mărimea riscurilor/ avantajelor 
Centru, rnul 

Hîncești 

R
is

c
u

ri
 

Formarea văluririlor, făgaşelor, brazdelor, fisurilor şi gropilor pe drumuri 

locale şi naționale                                                         
RIDICAT 

Apariţia riscurilor de sănătate şi siguranţă cauzate de stresul de căldură pentru 

personalul de întreţinere a şoselelor şi pentru pasageri                      
MEDIU 

Deteriorarea infrastructurii, întîrzieri ale călătoriilor şi de orar, pierderea de 

vieţi omeneşti şi proprietăţi, riscuri înalte pentru securitate  
MEDIU 

Inundarea drumurilor MEDIU 

Reducerea vizibilităţii din cauza zăpezii, pierderea manevrabilităţii, obstrucţii 

ale căilor de transport, tratarea drumurilor cu chimicale pentru dispersie 
MEDIU 

A
v
a
n

ta
je

 

Posibila reducere substanţială, datorită temperaturilor mai ridicate, a 

cheltuielilor pentru dezăpezirea drumurilor   
RIDICAT  

Sursa: Strategia republicii Moldova de adaptare la schimbările climatice pînă in anul 2020 

 

Ţinînd cont de prognoze, de impactul acestora şi riscurile menţionate mai sus, adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice trebuie să devină un element important în politica naţională a Republicii Moldova 

şi în dezvoltarea ţării în general cu scopul de a reduce posibilele pagube, de a valorifica beneficiile şi de a 

reacţiona adecvat la consecinţele schimbărilor climatice.   

VIZIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI 

Planul local de adaptare la schimbarea climei vine să prezinte o viziune integrată privind oportunităţile 

de dezvoltare a comunei Cărpineni raionul Hîncești pe o cale rezilientă la impactul acestor schimbări. 

Va creşte nivelul de  viaţă, vor fi funcţionale un şir de măsuri care vor contribui la  dezvoltarea durabilă 

pentru un viitor sigur al comunităţii, se va consuma  apă mult mai curată, se vor utiliza tehnologii 

avansate în agricultură pe terenuri consolidate şi irigate, cu păduri reîntinerite şi cu biodiversitate, cu 

rezervaţii naturale protejate,  înscrise armonios în mediul natural şi construit, şi în care este organizat 

sistemul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere.  
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Va creşte nivelul de cultură ecologică a populaţiei şi de rezistenţă la schimbările climnatice, la dezastrele 

naturale şi sociale. Sub acest aspect, ea va consolida şi va ghida abordarea sectorială caracteristică 

riscurilor climatice, impactului schimbării climei asupra sectoarelor vulnerabile, cum sînt agricultura, 

resursele de apă, silvicultura, sănătatea, energetica, transporturile şi infrastructura drumurilor, precum şi 

adaptarea acestor sectoare la schimbările climatice potenţiale. 

 Scopul Planului este de a asigura o dezvoltare socială şi economică a comunei Cărpineni raionul 

Hîncești mai puţin vulnerabilă la impactul schimbărilor climatice, devenind din ce în ce mai rezilientă.  

Obiectivul general al Planului este orientat spre creşterea capacităţii comunei Cărpineni raionul Hîncești 

de a se adapta şi de a răspunde la efectele reale sau potenţiale ale schimbărilor climatice. 

Obiective specifice 

1. Conştientizarea tuturor actorilor implicaţi, în special a populaţiei, în ceea ce priveşte riscurile 

schimbării climei şi măsurile de adaptare la această schimbare; 

2. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul agricol; 

3. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă; 

4. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul sănătății; 

5. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul forestier; 

6. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul energetic; 

7. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul transporturilor și 

drumurilor. 

Pentru implementarea obiectivelor propuse, APL îşi va întări capacitatea instituţională la toate nivelele 

de decizie şi execuţie, aceasta presupunînd atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi 

mobilizarea resurselor naturale şi umane din localitate, identificarea celor mai eficiente mecanisme de 

comunicare, precum şi reanalizarea cadrului de alocare a atribuţiilor şi responsabilităţilor. 

Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice în Comuna Cărpineni pentru perioada 

anilor 2016-2020 (tabel) este prezentat în anexa nr. 2. 

 

CAPITOLUL VI.  Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență 

 

Dezvoltarea este un proces de încurajare a schimbărilor sociale pozitive, iar dezastrele accelerează 

schimbările sociale catastrofice.  Dezastrele reprezinta o ameninţare permanentă pentru dezvoltarea 

durabilă a localităţii şi generează pierderi materiale.  Asigurarea bunăstării şi a creşterii economice este 

doar un aspect al dezvoltării ce nu reduce riscul în mod necesar.  Declanşarea unui dezastru duce adesea 

la distrugerea infrastructurii, erodarea subzistenţei, rănire, îmbolnăvire, moarte. Însă pierderile cauzate de 

dezastre agravează şi  alte slăbiciuni sociale şi pot duce la crize politice, sociale şi economice pe termen 

mai lung.  

Dezastrele pot fi provocate de schimbările climatice generate de creşterea impactului activităţilor umane 

asupra climei planetei ce provoacă pericole naturale tot mai frecvente şi distructive pe tot globul. 

Impactul complet al schimbării este imprevizibil, însă au fost observate numeroase schimbări climatice 

pe termen lung, inclusiv vreme extremă sub formă de secete, precipitaţii abundente, valuri de căldură şi 
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intensitatea ciclonilor tropicali. S-au înregistrat tendinţe spre furtuni mai violente şi perioade mai toride şi 

mai lungi.  

6.1. Secetele. In acest context s-a observat că în comuna Cărpineni secetele devin tot mai frecvente.  

Secete au fost înregistrate în  anul 2007 şi 2012, care au provocat  daune agriculturii, fapt ce conduce la 

sărăcirea populaţiei. Un atare risc a fost şi în vara 2013 și 2015, dar care nu a avut impact mare distructiv 

asupra culturilor agricole. 

6.2. Inundaţiile sunt, deasemenea,  un factor de risc pentru populaţia din satul Cărpineni. Frecvenţa 

precipitaţiilor abundente a crescut în ultimii ani şi inundaţiile sunt un pericol obişnuit în localitate, ducînd 

la eroziunea solului şi pierderea recoltelor în anotimpurile ploioase. Un pericol mare este pentru 

populaţia care locuieşte în preajma afluentului rîului Lăpuşna care traversează satul Cîrpineni, mai ales 

pentru sectorul Topor. 

6. 3. Ploi  cu grindină  

Ploile cu grindină sunt un fenomen natural des, care afectează culturile agricole ale populaţiei din 

comună.  Lipsa serviciului antigrindină în raionul Hînceşti şi în comuna Cărpineni  în particular,  

intensifică acest risc de dezastru. 

6.4. Cutremur de pămînt. 

 Fiind situată la graniţa cu România, comuna Cărpineni este în zona seismică a epicentrului de la 

Vrancea, mărind  riscul de cutremur de pămînt. Astfel, cutremurul din 1977, 1989 au provacat 

distrugerea unor obiecte de menire socială ( de exemplu,  scoala Școala Medie nr 1) şi a unor case 

particulare ale persoanelor vulnerabile ( bătrîni, invalizi, bolnavi), cutremurul din 2013, a fost mai slab şi 

nu a provocat daune, dar a fost simţit de majoritatea populaţiei. Potenţialul distructiv al cutremurelor 

depinde într-o oarecare măsură de nivelurile de dezvoltare, precum şi de sărăcie, de durabilitatea 

construcţiilor. 

6.5.Incendii 

In comuna Cărpineni incendiile pot fi declanşate de acţiunile omului, (de neglijenţa folosirii focului, 

accidente tehnologice, incendieri intenţionate). Pot apărea  şi din cauza arderii masive a vegetaţiei 

agricole, care are loc tot mai frecvent în ultimii ani, dar şi din cauza rămînerii persoanelor în etate, a 

invalizilor şi copiilor fără ingrijire şi supraveghere. Deasemenea, pot fi declanşate şi de factori naturali 

cum sunt fulgerele, fenomenele de autoaprindere a vegetatiei în cazul temperaturilor înalte sau favorizate 

de vînturi puternice. 

6.6.Epidemii 

Epidemiile,  în special hepatita, gripa  şi tuberculoza, rămîn o ameninţare continuă pentru populaţia 

comunei. Migraţia populaţiei poate provoca riscul de transmitere şi import a diferitor boli infecţioase, 

inclusiv boli sexual transmisibile şi  HIV/SIDA. 

6.7. Epizootii 

Fiind o localitate rurală, în comuna Cărpineni sunt bovine, cabaline, ovine, porcine, în fiecare gospodarie 

sunt păsări domestice, iepuri,  albine şi cîni. ( tabelul 8). Astfel, în localitate există riscul de răspîndire în 

proporţii mari a unei boli infecţioase la animale şi păsări. Acest fenomen devine mai acut în cazul 

declanşării unor dezastre naturale, dar şi în cazul combinaţiilor de mai mulţi factori: temteraturi ridicate 

sau foarte scăzute, întroducerea unor noi soiuri de animale, lipsa unui control permanent al animalelor, 

folosirea de pesticide, calitatea apei şi migraţia animalelor.  

 

Dezvoltarea sectorului zootehnic 
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 2012 2013 2014 2015 

Bovine 201 252 320 414 

Cabaline 99 116 134 134 

Porcine 83 110 599 1152 

Ovine 802 1010 1183 1468 

Păsări    85000 

Alte:      

Iepuri    1000 

Albini    90 familii 

Cîni    4000 

Sursa: medicul veterinar din localitate 

 

Morbiditatea animalelor 

 

Denumirea bolii 2012 2013 2014 2015 

Intoxicaţii 70 20 50 35 

Terupcutice 120 160 100 130 

Parazitare 300 270 200 150 

Infecţioase - - - - 

Alte maladii 20 30 15 18 

Sursa: medicul veterinar din localitate 

 

6.8.  Riscuri antropice. Asemenea riscuri au fost cauzate de desfacerea gospodăriei colective “Carpen”: 

depozitul de pesticide de la Tîrlichici a fost împărțit la cota volorică. A fost desfăcut de oameni, folosind 

materialele de construcţie în gospodăriile personale şi pentru construcţia diferitor obiecte din gospodărie, 

au  fost distruse toate fermele, şi folosite materilalele în gospodariile casnice s. a.  

Accidentele rutiere care au loc destul de des în comuna Cărpineni tot sunt riscuri antropice. 

 

6.9. Riscuri sociale 

Riscurile sociale care pot afecta comuna Cărpineni sunt criminalitatea, alcoolismul şi consumul de 

droguri. In  btabelul ce urmează poate fi urmărită dinamica acestor flagele în ultimii 3 ani în comună. 

 

Dinamica riscurilor sociale 

 

 2013 2014 2015 

Crime grele 5 6 9 

Mai putin grave 29 17 32 

Crime usoare 8 5 13 

Total  42 28 54 

 

Conform statelor de organizare în postul de poliţie Cărpineni pe parcursul a trei ani au activat 

_____colaboratori din _______. La moment teritoriul localităţii este deservit de _____ colaboratori.  
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Postul de poliţie are sediul în incinta fostei clădiri a Școlii muzicale, fiind reparat capital. Este dotat cu o 

unitate de transport, calculatoare- proprietate a Inspectoratului de Poliţie Hînceşti. 

 

 

CAPITOLUL VII.  EDUCAȚIA ECOLOGICĂ 

 

Educaţia şi activitatea de conştientizare a publicului pentru luarea deciziilor sunt componente cheie ale 

oricărei strategii de dezvoltare comunitară. Astfel, se poate obţine o susţinere din partea publicului şi o 

promovare a dezvoltării durabile prin imbunătăţirea gradului de cunoaştere şi întelegere a problemelor de 

mediu şi de adaptare la schimbările climatice în rîndul populaţiei locale. 

Oamenii, locuitorii şi oaspetii comunei,  nu pot fi separaţi de natura  localităţii: prezenţa şi activitătile lor 

au un impact important asupra mediului ambiant.  

Principalele probleme cheie identificate pentru  domeniul de conştientizare publică şi educaţie ecologică 

sunt:  

 Exploatarea neadecvată a resurselor naturale ( de exemplu - lucrarea cu tehnologii învechite a 

pămîntului, folosirea neadecvată şi neraţională a resurselor acvatice, a păşunilor, a fondului forestier s. a 

). 

 Poluarea excesivă cu deşeuri menagere. 

 Arderea nesancţionată a deşeurilor vegetale şi animaliere. 

 Crearea gunoiştilor spontane în diverse locuri ale comunei. 

 Nerespectarea legislaţiei în domeniu. 

 Nivelul redus de cunoştinţe în domeniul adaptării la schimbările climatice. 

 Indiferenţa populaţiei faţă de poluarea mediului. 

 Nivelul scăzut de participare publică la procesul de luare a deciziilor de mediu. 

În fiecare sector al comunei  oamenii prin activitatea sa zilnică  poluează  aerul şi apa, creând deşeuri 

primejdioase pentru mediu şi sănătate.  Deoarece cerinţele care decurg din condiţiile de viaţă şi 

dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. În acest context  

devine dificil  să scape de consecinţele degradării serioase ale  mediului: contaminarea cu pesticide şi alte 

substanţe chimice periculoase, răspunderea la dezastre,  creşterea problemelor de sănătate, s.a. 

Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să fie o 

parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea mediului, consecinţele degradării acestuia şi 

rolul educaţiei sunt subiecte de discuţie şi dezbatere.  

 Astfel, educaţia ecologică  poate ajuta oamenii să înveţe cum să gîndească – inclusiv cum să rezolve 

problemele, să ia decizii, să cîntărească opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale. 

 

Educarea şi pregătirea tuturor cetăţenilor constituie componenţa indispensabilă şi fundamentală a tuturor 

politicilor publice care au tangenţă cu protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.  

Fiecare cetăţean sau organizaţie trebuie să conştientizeze că protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă 

reprezintă singura cale de asigurare a unui viitor. Astfel, Planul va contribui la sporirea nivelului de 

cunoştinţe privind priorităţile în domeniul protecţiei mediului, dezvoltării durabile, economiei verzi şi de 

adaptare la schimbările climatice în rîndurile elevilor, studenţilor, angajaţilor, fermierilor, populaţiei în 

general prin promovarea educaţiei ecologice şi a educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, inclusive prin:  
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 Asigurarea accesului la instrumentele şi materialele adecvate pentru educaţie ecologică şi educaţie 

pentru dezvoltare durabilă, prin stimularea elaborării şi editării de materiale didactice adresate 

formatorilor, celor care învaţă şi pentru cercetători, la toate nivelurile de învăţămînt şi formare, de 

ilustraţii, broşuri, studii de caz, de analiză a celor mai bune practici, de resurse audio şi video. De 

asemenea, urmează a fi utilizate astfel de instrumente, cum sunt de exemplu, Centrele Aarhus, Centrele 

de Informaţii de Mediu ş.a.. 

 Informarea şi conştientizarea publicului cu problematica de mediu ţine de competenţa autorităţilor 

publice de mediu la nivel national şi local. Populaţia trebuie să cunoască şi să contribuie la îmbunătăţirea 

calităţii factorilor de mediu din localitate. 

 

 

CAPITOLUL VIII. ANALIZA SWOT 

 

Puncte forte ( tari) Oportunităţi 

- Existenţa resurselor natural 

-  Existenţa ONG în domeniu 

- Reţea de gaze naturale de presiune înaltă, 

medie şi mică.  

- Fîntîni de mină pentru aprovizionare cu apă 

potabilă. 

- Există un fond silvic şi fîşii de protectţe. 

- Sunt bazine acvatice 4 iazuri, rîul Lăpuşna). 

- Există deşeuri agricole (beţe de răsărită, 

paie, ciocleji de porumb, ripcă) – bază pentru 

energie alternativă. 

- Fond funciar de bonitate medie. 

- Există acoperire pe toată comuna a reţelei 

de energie electrică. 

- Există Întreprinderea Municipală Cărpineni 

- Reţeaua centralizată cu apă(parțial) 

- Implicarea localităţii în proiecte 

- Prezenţa centrului ACSA  

 

- Există un concept naţional de gestionare a 

deşeurilor. 

- Extinderea spaţiilor verzi pe terenurile degradate 

- Atragerea investiţiilor prin proiecte 

- Schimb de experienţă în managementul 

deşeurilor, adaptării la schimbările climatice 

- Programe transfrontaliere pentru infrastructură. 

- Program de subvenţionare a agriculturii. 

- Colaborarea cu diferite fonduri de investiţii. 

- Menţinerea fertilităţii solurilor prin utilizarea 

tehnologiilor agricole avansate. 

- Posibilitatea de a atrage fonduri pentru 

infrastructură din bugetele rezervate privind politica 

energetică şi cea a mediului.  

- Posibilitatea de extindere a infrastructurii 

existente sau în construcţie în localităţile din 

apropiere.  

- Dezvoltarea sectorului energiilor alternative. 

- Conectarea la sistemul energetic european. 

- Posibilităţi de reciclare şi dezvoltare a afacerilor 

în domeniul recliclării deşeurilor.  

Puncte slabe Riscuri/ Ameninţări 

- Acces limitat la reţeaua de gazificare, 

costuri exegerate ale lucrărilor de gazificare. 

- Omogenitatea unităţilor comerciale 

- Nivel scăzut de educaţie şi conştientizare 

- Nivelul înalt al riscului de răspîndire a bolilor de 

ordin igienic . 

- Creşterea nivelului de poluare a componentelor 

mediului.  
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ecologică. 

- Apa  potabilă nu corespunde indicatorilor de 

calitate în majoritatea fîntînilor.  Nu există un 

catalog al fîntînilor, în care să fie indicată 

compoziţia şi calitatea apei.  

- Mecanismele de utilizare a păşunilor nu 

functionează. 

- Fondul silvic şi fîşiile de protecţie se 

gestionează iraţional. 

- Lucrarea agricolă a solului se face cu grave 

încălcări agrotehnice, fapt ce conduce la 

distrugerea stratului fertil şi eroziune. 

- Existenţa fenomenului de alunecări de teren 

- In satul Cărpineni există construcţii clădiri 

neutilizate şi distruse. 

- Întreprinderile comerciale nu respectă  

cerinţele sanitaro-igienice ( n-au veceu, apă 

curentă, unele nu se încălzesc). 

- Insuficiență de  servicii comunale locale. 

- Drumurile  locale sînt  în stare deplorabilă. 

- Persistă arderea masivă a deşeurilor agricole 

şi frunzelor şi arderea nesancţionată a deşeurilor 

menagere şi animaliere. 

- Iluminarea stradală este  parțială. 

- Bazinele acvatice sunt date în arendă și 

populația nu are acces la ele. 

- Există gunoişti neautorizate, apărute 

spontan. 

- Fondul forestier se taie ilicit.  

- Spaţiile verzi sunt insuficiente 

- Prezenţa drumurilor deplorabile. 

- Traficul  de tranzit(Voinescu - Hîncești) este 

intens poluant.  

- Sărăcia populaţiei.  

- Migraţia populaţiei apte de muncă 

- Populaţia nepregătită, neinformată în 

adaptarea la schimbările climatice. 

- Zonă de risc de dezastre naturale: inundaţii, 

alunecări de teren, temperaturi extremale, grindină, 

ploi torenţiale. 

- Zonă de riscuri / hazarde tehnogene: accidente de 

transport, incendii, explozii de gaze naturale. 

- Lipsa accesului la cale ferată. 

- Lipsa apei potabile calitative, prezintă un pericol 

pentru siguranţa locuitorilor.  

-  Riscul unui management defectuos ce ar frîna 

administrarea şi realizarea proiectelor de 

infrastructură. 

- Dependenţa faţă de importul de energie electrică. 

-  Schimbările climatice.  

- Deconectarea frecventă a electricităţii sub 

influenţa condiţiilor climaterice. 

- Biodiversitatea rîului Lăpușnița spre dispariție 

 

 

 

 

 

8.1.Definirea şi analiza problemelor  

Problema Cauza problemei Soluţia posibilă 

1. Deficienţe ale   Apa  potabilă nu corespunde  Catalogarea surselor de apă 
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infrastructurii rutiere şi 

tehnico – edilitare  

 

indicatorilor de calitate în majoritatea 

fîntînilor de mină. Nu există un catalog al 

fîntînilor, în care să fie indicată 

compoziţia şi calitatea apei. 

disponibile la nivel de  comună. 

 

 Lipseşte sistemul  de aprovizionare 

cu  apă potabilă  şi canalizare. 

 Asigurarea populaţiei comunei 

cu un sistem centralizat de apă 

potabilă şi canalizare 

 Este limitat accesul la reţeaua de 

gazificare, costurile  lucrărilor de 

gazificare  sunt exegerate. 

 Extinderea accesului populaţiei 

la surse de gaz  

 

 Iluminarea publică pe străzile  

comunei este parțială. 

Extinderea reţelelor electrice de 

iluminat pe străzile  comunei 

Cărpineni. 

 Drumurile  locale sint  în stare 

deplorabilă. 

 Lipsesc canalele de evacuare a apelor 

pe drumurile locale. 

 Reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor locale. 

 

 Sistemele de eficienţă energetică sunt 

insuficiente. 

 Implementarea surselor de 

energie alternative. 

 Program de intensificare a 

utilizării energiei regenerabile în 

consumul energetic 

2. Gestionarea 

ineficientă a resurselor 

naturale 

 Lucrarea agricolă a solului se face cu 

grave încălcări agrotehnice, fapt ce 

conduce la distrugerea stratului fertil şi 

eroziune. 

 Nu se respectă tehnologia de 

defrişare a viilor, livezilor şi fîşiilor 

forestiere.  

 Forma de proprietate asupra fondului 

funciar şi forestier este inadecvată. 

 Terenurile agricole sunt  extensiv 

parcelate. 

  Populaţia este slab informată despre 

utilizarea corectă a pesticidelor în 

agricultură. 

 Fondul silvic şi fişiile de protecţie se 

gestionează irational. 

 Are loc tăierea ilicită a pădurilor şi 

 Program de consolidare a 

terenurilor agricole şi utilizare a 

tehnologiilor moderne în 

agricultură. 

 

 Program de şcolarizare a 

fermierilor privaţi în utilizarea 

corectă a pesticidelor.  

 Program de revitalizare şi 

plantare a fîşiilor forestiere şi a 

spaţiilor verzi. 

 

 Program de extindere a 

fondului silvic, inclusiv a celui 

privat 
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fişiilor forestiere 

Spaţiile verzi sunt insuficiente 

 Mecanismele de utilizare a păşunilor 

nu funcţionează. 

 

 Program de utilizare eficientă 

a păşunilor. 

 Persistă arderea masivă a deşeurilor 

agricole şi frunzelor. 

 Energia regenerabilă nu este 

valorificată deplin. 

 

 

 Campanie de  

informare a publicului despre 

impactul arderii nesanctionate a 

deşeurilor agricole şi frunzelor şi 

de valorificare a energiei 

alternative.  

 Potenţialul de irigare este  

neexploatat 

Program de restabilire a 

infrastructurii de irigare a 

exploataţiilor agricole. 

 Rîul Lăpuşna este excesiv poluat, 

înămolit şi   plin cu deşeuri.  

 

 Program de constituire a 

parteneriatelor  dintre APL şi 

societatea civilă pentru 

revitalizarea rîului Lăpuşna. 

3. Nivelul de  cultură 

ecologică a populaţiei 

este scăzut 

 Mijloacele de informare în masă la 

nivel local lipsesc. 

 Populaţia este indiferentă faţă de 

problemele ecologice. 

 Nu se aplică mecanismele de 

comunicare intre APL şi public pe 

problemele de mediu. Populaţia nu este 

informată despre toate problemele  (per 

ansamblu pe localitate) şi nu 

conştientizează nivelul lor de implicare. 

 

 Program de îmbunătăţire a 

serviciilor de informare şi educaţie 

ecologică a populaţiei la nivel 

local. 

 Program de îmbunătăţire a 

mecanismelor de comunicare şi 

implicare a publicului în procesul 

de luare a deciziilor de mediu. 

 

 Nivelul de responsabilitate a 

cetăţenilor faţă de sănătatea sa este 

scăzut. 

 Oamenii nu conştientizează pe deplin 

efectele negative ale unui mediu poluat 

asupra nivelului de trai. 

 Instituţiile educaţionale, medicale şi  

ONG se implică insuficient la  ridicarea 

nivelului de cultură ecologică a populaţiei 

în probleme de protecţie a mediului.  

 Motivarea populaţiei pentru 

soluţionarea problemelor 

ecologice. 

 Implicarea activă a cetăţenilor 

în proiecte de mediu. 

 

 Intensificarea educaţiei 

ecologice în instituţiile 

educaţionale prin cursuri opţionale 
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 şi activităţi extracurs. 

4. Gestionarea 

incorectă a deşeurilor 

menajere, umane, 

animale şi a apelor 

reziduale 

 

 Nu funcționează serviciul de colectare 

şi transportare a deşeurilor menajere, 

umane, animaliere. 

 Consolidarea unui sistem 

organizat de gestionare a deşeurilor 

menajere solide.  

 Există gunoişti neautorizate, apărute 

spontan. 

Lichidarea gunoiştilor neautorizate. 

 Poligoanele autorizate de stocare a 

deşeurilor menajere se exploatează 

incorect. 

 Modernizarea rampelor de 

depozitare a deşeurilor menajere 

solide.  

 Deşeurile nu se colectează separat. 

 

 Campanie de informare a 

populaţiei pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor. 

 Program de dotare cu pubele, 

containere, coşuri de gunoi 

suplimentare pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor de la 

populaţie.  

 

5. Gestionarea riscului 

de dezastre și adaptare 

la schimbările 

climatice este 

insuficientă. 

 

 Existenţa riscului de apariţie a 

evenimentelor dezastruoase în sectorul 

agricol, forestier, energetic, 

transporturilor și sănătății. 

 Lipsa planurilor locale de prevenire şi 

răspuns la dezastre naturale.  

 Lipsa planurilor locale de adaptare la 

schimbările climatice. 

 Populaţia este slab pregătită pentru 

situaţii de dezastre și schimbări climatice. 

 

 Program de gestionare a 

riscurilor dezastrelor provocate de 

schimbările climatice. 

6. Aspectul estetic al 

satelor comunei este 

neatrăgător. 

 In satul Cărpineni există construcţii 

nefinalizate şi clădiri neutilizate şi 

distruse. 

 

 Program de redresare a situaţiei 

privind construcţiile nefinalizate şi 

clădirile neutilizate şi distruse. 

 O parte din strada centală a satului 

Cărpineni este deteriorată şi neamenajată. 

 Trotuarele de pe strada centrală sunt în 

stare deplorabilă (partea opusă).  

 Traficul  de tranzit (traseul Hînceşti -

Voinescu) este intens poluant.  

  Program de reconstrucţie 

capitală a străzii centrale a satului 

Cărpineni şi amenajării trotuarelor. 
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 Lipseşte planul urbanistic al comunei  Elaborarea Planului urbanistic 

al comunei Cărpineni 

 

8.2. Viziunea comunei Cărpineni 

 

În anul 2020, comuna Cărpineni transformată într-o localitate prosperă, cu un nivel de trai a locuitorilor 

îmbunătăţit, create oportunităţi economice prin investiţii şi activităţi noi într-un proces durabil cu,  mediu 

natural sănătos pentru viaţa locuitorilor, cu o societate bine informată pentru necesitatea implicarii lor în 

dezvoltarea durabilă a comunei, o localitate modernă, curată şi amenajată, cu o infrastructură dezvoltată. 

Infrastructura de drumuri se caracterizează prin drumuri modernizate pentru îmbunătăţirea funcţionării 

transportului în comun şi  care duc la obiective economice, culturale, sociale şi turistice, trotuare pentru 

pietoni pentru o siguranţă sporită a circulaţiei, Infrastructura de utilităţi hidro-edilitare şi de comunicaţii 

se caracterizează prin utilităţi noi şi eficiente: sistem de apă potabilă şi apă uzată, de aprovizionare cu 

gaze, internet, telefonie fixă şi mobilă,.  

In 2020 va creşte nivelul de  viaţă, vor fi funcţionale un şir de măsuri care vor contribui la  dezvoltarea 

durabilă pentru un viitor sigur al comunităţii, se va consuma  apă mult mai curată, se vor utiliza 

tehnologii avansate în agricultură pe terenuri consolidate şi irigate, cu păduri reîntinerite şi cu 

biodiversitate, cu rezervaţii naturale protejate,  înscrise armonios în mediul natural şi construit, şi în care 

este organizat sistemul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere (colectare selectivă).  

In 2020 în comună va creşte nivelul de cultură ecologică a populaţiei şi de rezistenţă la schimbările 

climnatice, la dezastrele naturale şi sociale. Comuna va avea un aspect estetic atrăgător, nu vor fi clădiri 

şi construcţii distruse şi abandonate, neutilizate. 

CAPITOLUL IX  Cadrul operaţional 

9.1. Obiective 

Obiectivul major 

Elaborarea politicilor şi mecanismelor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii locale  şi 

protecţia mediului ambiant în comuna Cărpineni. 

 

Obiective strategice 

1. Remedierea infrastructurii tehnico – edilitare şi rutiere. 

2. Îmbunătăţirea managementului resurselor naturale şi utilizării acestora. 

3. Ridicarea nivelului de cultură ecologică a populaţiei. 

4. Dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor municipale bazat pe abordare regională. 



66 

 

 

5. Îmbunătăţirea experienţei de gestionare a riscului la dezastre şi schimbări climatice la nivel local. 

6. Asigurarea unui aspect estetic atrăgător al comunei. 

Pentru implementarea obiectivelor propuse, APL îşi va întări capacitatea instituţională la toate nivelele 

de decizie şi execuţie, aceasta presupunînd atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi 

mobilizarea resurselor naturale şi umane din localitate, identificarea celor mai eficiente mecanisme de 

comunicare, precum şi reanalizarea cadrului de alocare a atribuţiilor şi responsabilităţilor. 

9.2 Planul de acţiuni, cu măsurile concrete, termeni şi executori, indicatorii de performanţă şi 

finanţarea sunt indicate în anexele 1 şi 2 

 

9.3. Monitorizare şi evaluare 

 

Monitorizarea va fi efectuată de către Consiliul Local Cărpineni, care va consta în verificarea şi controlul 

implementării măsurilor şi proiectelor incluse şi recomandate, de către instituţiile responsabile, propuse 

în acest Plan, de către echipa de lucru în comun acord cu reprezentaţii Consiliului Local Cărpineni.  

 

Evaluarea implementării Planului se bazează pe compararea gradului de atingere a  obiectivelor propuse 

iniţial cu situaţia dezvoltării  comunei la diferite momente de timp.  

Monitorizarea ca proces va viza următoarele aspecte: ce acţiuni s-au realizat, ce resurse s-au cheltuit şi 

care este impactul asupra beneficiarilor. Evaluarea se va realiza anual în baza unui raport prezentat în 

formă scrisă la Consiliul Local Cărpineni. Evaluarea implementării Planului presupune analiza evoluţiei 

indicatorilor de monitorizare şi a stadiului la care aceştia se află în funcţie de  obiectivele stabilite 

(valoarea planificată/preconizată) în cadrul obiectivelor specifice şi fiecărei acţiuni în parte din tabelele 

din anexele nr. 1 şi 2.  
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9.4.  Indicatori de monitorizare 

 

Obiective strategice  Indicatori de monitorizare 

1. Remedierea 

infrastructurii 

tehnico – edilitare şi 

rutiere 

 Număr de fîntîni catalogate, catalog elaborat la nivel de comună. 

 Număr de analize efectuate şi aduse la cunoştinţa cetăţenilor. 

 Număr de fîntîni cu paşapoarte tehnice elaborate. 

 Număr de izvoare identificate şi amenajate. 

 Campanie realizată. 

 Surse financiare, materiale şi umane utilizate pentru realiarea programului. 

 Proiect tehnic elaborat şi expertizat. 

 Lungimea reţelelor de asigurare cu apă potabilă.  

 Lungimea sistemului de canalizare. 

 Număr de instituţii sociale conectate la sistem. 

 Număr de case de locuit conectate la sistem. 

 Lungimea traseelor construite anual. 

 Număr de case conectate la conducta de gaze naturale. 

 Lungimea reţelelor învechite modernizate. 

 Numărul străzilor iluminate public anual. 

 Cheltuieli anuale pentru consum de energie pentru iluminatul public. 

 Număr de drumuri locale reparate şi modernizare. 

 Lungimea canalelor de evacuare a apelor acumulate în urma ploilor abundente 

construite. 

 Surse cheltuite pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale. 

 Număr de consumatori conectaţi la reţelele noi de producere a energiei 

regenerabile.  

 Număr de instituţii care au realizat măsuri pentru creşterea eficienţei 

energetice. 

 Număr de baterii solare instalate la instituţii sociale şi case particulare. 

 Număr de unităţi noi de producere a energiei regenerabile (electrice şi termice). 

 Surse financiare economisite anual de catre instituţiile sociale pentru consumul 

de energie. 

 Număr de podeţe reconstruite/ reparate. 

 Număr de panouri instalate. 

 Număr de staţii construite şi amenajate. 

2.Îmbunătăţirea 

managementului 

resurselor naturale şi 

utilizării acestora 

 Suprafeţe agricole ameliorate.  

 Număr de terenuri cu suprafeţe mai mari de 10 ha.  

 Forme de asociaţii agricole formate.  

 Număr de evenimente de informare şi instruire desfăşurate. 

 Număr de participanţi la seminare/mese rotunde/vizite de studiu, etc.  
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 Calitate îmbunătăţită şi variată a produselor agricole. 

 Valoare adăugată crescută a produselor agricole. 

 Regulament elaborat şi adus la cunoştinţa fermierilor din sectorul zootehnic. 

 Suprafeţe de păşuni revitalizate şi utilizate eficient. 

 Număr de evenimente de informare desfăşurate. 

 Număr de participanţi la evenimente de informare. 

 Număr unităţi noi de producere a energiei regenerabile. 

 Număr de consumatori conectaţi la reţelele noi de producere a energiei 

regenerabile.  

 Număr de instituţii care au realizat măsuri pentru creşterea eficienţei 

energetice.  

 Număr de evenimente de informare a populaţiei despre impactul arderii 

nesanctionate a deseurilor agricole. 

 Număr de persoane informate. 

 Număr de produse media despre importanţa protecţiei  resurselor naturale. 

 Numărul de gospodării şi agenţi economici care practică procedurile de 

producer mai pură, economie verde, agricultură ecologică, eficienţă energetică. 

  Suprafeţe identificate pentru împădurire. 

  Suprafeţe nevalorificate în producţia agricolă împădurite. 

  Număr de fîşii forestiere plantate pe terenuri degradate şi în zona de protecţie 

a rîului Lăpuşniţa şi iazului. 

  Număr de scuaruri plantate. 

  Număr de copaci plantaţi pe străzile satului Cărpineni. 

  Număr de sisteme de irigare instalate. 

  Suprafeţe de terenuri agricole irigate, (ha). 

  Consiliu constituit. 

  Plan managerial elaborat. 

  Număr de acorduri de parteneriat încheiate. 

3. Ridicarea 

nivelului de cultură 

ecologică a 

populaţiei. 

  Număr de buletine şi pliante editate şi disseminate.  

  Număr de panouri instalate.  

  Periodicitatea înnoirii informaţiei.  

  Număr de evenimente realizate. 

  Număr de participanţi. 

  Centrul funcţional. 

  Număr de evenimente la care a participat comuna. 

  Rezultate ale participării la evenimente ecologice regionale. 

 Proncipiile de eco-şcoală implementate în instituţiile de învăţămînt 

 Număr de adunări pe mahala realiyate anual. 

 Număr de cetăţeni, participanţi la şedinţele Consiliului Local Cărpineni.  

 Cota parte de participare a cetăţenilor în proiecte ecologice concrete. 

4. Gestionarea 

incorectă a 

 Număr de personae consultate. 

 Număr de  de procese verbale întocmite. 
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deşeurilor menajere, 

umane, animale şi a 

apelor reziduale 

 Decizie despre organizarea serviciului. 

 Tarife pentru colectarea şi transportarea deşeurilor stabilite. 

 Număr de gunoişti neautorizate lichidate. 

 Număr de rampe modernizate. 

 Număr de pubele şi coşuri de gunoi instalate, inclusiv pentru colectarea 

separată şi reciclarea deşeurilor. 

 Volumul de deşeuri transmise pentru reciclare, pe categorii. 

 Campanie de informare a populaţiei realizată. 

5. Îmbunătăţirea 

experienţei de 

gestionare a riscului 

la dezastre şi 

schimbări climatice 

la nivel local 

 Sume investite în diverse proiecte de infrastructură la scară mică. 

 Plan local de prevenire şi răspuns la dezastre elaborat. 

 Plan de adaptare la schimbările climatice elaborat. 

 Număr de  persoane informate şi instruite pentru prevenire şi răspuns la 

dezastre. 

 Număr de persoane informate despre adaptarea la schimbările climatice. 

 Număr de evenimente de informare şi instruire realizate. 

6. Asigurarea unui 

aspect estetic 

atrăgător al comunei 

 Plan urbanistic elaborat. 

 Documente despre lichidare, vînzare sau schimbare a dstinaţiei spaţiilor 

neutilizate la moment şi a construcţiilor nefinalizate. 

 Lungimea străzii şi trotuarelor reconstruite şi amenajate. 

 Număr de copaci plantaţi pe strada centrală a satului Cărpineni. 

 Număr de pubele şi coşuri de gunoi instalate în comuna Cărpineni. 
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Anexa nr. 1. PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI DE MEDIU PENTRU ANII 2016-2020 

Obiective strategice Programe  Proiecte Responsa

bil 

Termen 

orientativ 

de 

implemen

tare 

Sursa 

potenţială de 

finanţare 

Valoarea 

proiectului  

 (lei MD) 

I. Deficienţe ale infrastructurii rutiere şi tehnico – edilitare 

1. Remedierea 

infrastructurii 

tehnico – edilitare şi 

rutiere 

 Program de 

catalogare a 

surselor de apă 

disponibile la nivel 

de comună. 

 

  Proiect de elaborare a catalogului 

surselor de apă potabilă, inclusiv 

elaborarea paşapoartelor tehnice 

APL  2017 Bugetul 

local, cetăţeni 

37500 

 Campanie pentru amenajarea şi 

asigurarea condiţiilor sanitaro-igienice la 

fîntînile de mină şi izvoarele de apă 

potabilă din comună. 

APL 2016- 

2020 

Bugetul 

local, cetăţeni 

100000 

 Program de 

asigurare a 

populaţiei comunei 

cu un sistem 

centralizat de apă 

potabilă şi 

canalizare. 

 Elaborarea documentaţiei tehnice etapa 

II. 

APL 2016 - 

2020 

Bugetul local   

 Construcţia unui sistem centralizat de 

apă potabilă etapa a IV-a. 

 Construcţia unui sistem centralizat 

canalizare etapa I. 

APL  FEN, ADR 

Centru, alte 

surse externe, 

bugetul 

raional, 

cetăţeni 

80. 000.000 

 Extinderea 

accesului populaţiei 

la surse de gaz. 

 Proiect  de  extindere a reţelelor de 

gaze de presiune medie şi mică  la nivel 

de comună.  

Asociaţia 

consumato

ri- 

lor de gaz 

2016-2020 Î.M. "Rotalin 

Gaz 

Traiding", 

cetățenii, alţi 

antreprenori 

3500000 
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  Extinderea 

reţelelor electrice 

de iluminat pe 

străzile  comunei 

Cărpineni. 

 Proiect de extindere a reţelelor 

electrice de iluminat către toate  

sectoarele comunei Carpineni. 

APL 2016-2018 Bugeul local, 

alte surse 

3000000 

 Reabilitarea şi 

modernizarea 

drumurilor locale. 

 Proiect de reabilitare şi modernizare a 

drumurilor locale- străzile centrale, 

sectorial. 

APL 2016-2020 Bugetul 

local, 

cetăţenii, alte 

surse 

10000000 

 Program de 

intensificare a 

utilizării energiei 

regenerabile în 

consumul energetic 

 Campanie de promovare a utilizării  de 

către instituţiile sociale şi cetăţeni a 

bateriilor solare – grădinița Andrieș, 

Lăpușnița. 

 Utilizarea tehnologiilor de producere a 

energiei electrice (hidroturbină) 

 Instalarea turbinei hidroelectrice 

APL, 

instituțiile 

sociale 

 

APL, 

ONG 

2016-2020 

 

 

 

2016-2019 

 

Bugetul 

local, bugetul 

raional, alte 

surse 

Bugetul 

local, bugetul 

raional, 

cetăţeni, 

proiecte 

600000 

 

 

 

      

I. Gestionarea ineficientă a resurselor naturale 

2.Îmbunătăţirea 

managementului 

resurselor naturale şi 

utilizării acestora 

 Program de 

consolidare a 

terenurilor agricole  

 Program de 

şcolarizare a 

fermierilor privaţi 

în utilizarea corectă 

a tehnologiilor 

 Campanie de promovare a 

conceptului şi formelor de consolidare a 

terenurilor agricole şi utilizare a 

tehnologiilor moderne în agricultură.  

 Crearea Asociațiilor de Producători 

 Pomovarea ideii de plantare a 

plantațiilor multianuale 

APL, 

ACSA 

2017 - 

2020 

Bugetul 

local, alte 

surse 

100000 
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moderne în 

agricultură şi 

pesticidelor.  

 Promovarea 

principiilor 

economiei verzi la 

toate nivelele 

 Promovarea ideii de agricultură cu 

valoare adăugată şi a agriculturii 

ecologice 

 Promovarea ideii de dezvoltare a 

horticulturii. 

 Promovarea eficienţei energetice, 

producerii mai pure, transportului durabil, 

achiziţiilor publice durabile 

 Promovarea măsurilor de ecologizare 

a IMM 

 

 Program de 

utilizare eficientă a 

păşunilor 

 Elaborarea şi implementarea 

regulamentului cu privire la utilizarea 

păşunilor. 

 Activităţi de promovare şi respectare 

a regulamentului elaborat. 

APL 2018 Bugetul local  

 Program de 

protejare a 

mediului ambiant şi 

valorificare a 

potenţialului de 

producere a 

energiei alternative 

 Campanie de informare a publicului 

despre impactul arderii nesanctionate a 

deşeurilor agricole şi frunzelor 

APL, 

ONG, IE 

Hînceşti 

permanent Bugetul 

local, alte 

surse 

3000 

 Program de 

revitalizare a 

parcului central şi 

plantare a fîşiilor 

de protecție a 

spaţiilor verzi. 

 Proiect de identificare a terenurilor 

preconizate pentru împădurire.  

 Proiect de plantare a fîşiilor forestiere 

pe suprafeţele agricole mari/consolidate. 

 Proiect de plantare a scuarurilor şi 

înverzire a străzilor satelor comunei. 

 Proiect de plantare a insuleleor verzi. 

APL, 

Fondul 

silvic 

APL, 

Agenţi 

economici

, Fondul 

Permanent 

 

Anual 

 

Bugetul 

local,  alte 

surse 

Bugetul 

local, fondul 

de mediu, 

agenţi 
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 Proiect de protecție  a fîșiilor prin 

arendarea de către cetățeni. 

silvic 

 

APL, 

ONG 

 

 

anual 

economici, 

alte surse 

 

Bugetul 

local, alte 

surse 

 Program de 

constituire a 

parteneriatelor  

dintre APL şi 

societatea civilă 

pentru revitalizarea 

rîului Lăpuşna. 

 Proiect de constituire/ consolodare a 

Consiliului Bazinului hidrografic al rîului 

Lăpuşna 

 Plan de management integrat al 

bazinului hidrografic al rîului Lăpuşna 

ONG 

 

 

ONG 

2016-2019 

 

 

2016-2019 

Grant, 

contribuţii 

locale 

 

Grant, 

contribuţii 

locale 

30000000 

II. Nivelul de  cultură ecologică a populaţiei este scăzut 

3. Ridicarea 

nivelului de cultură 

ecologică a 

populaţiei. 

 Program de 

imbunătăţire a 

serviciilor de 

informare şi 

educaţie ecologică 

a populatiei la nivel 

local. 

 

 Asigurarea localității cu suport tehnic 

(difuzoare) pentru informare în masă. 

 Campanie de educaţie ecologică a 

populaţiei. 

 Activizarea Centrului de educaţie 

ecologică de la Liceul Teoretic Cărpineni. 

 Promovarea principiilor de eco-

şcoală şi de şcoală pentru dezvoltarea 

durabilă şi economia verde 

 Participarea în evenimente ecologice 

regionale. 

  Asigurarea unui program de educaţie 

ONG, 

Instituţiile 

educaţiona

le, APL, 

Asezămint

e- 

le de cult 

permanent Granturi, 

contribuţii 

locale, 

voluntariat 

30-40 mii lei 

anual 
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ecologică a preşcolarilor şi şcolarilor în 

instituţiile educaţionale prin activităţi de 

instruire şi implicare. 

 Program de 

imbunătătire a 

mecanismelor de 

comunicare şi 

implicare a 

publicului în 

procesul de luare a 

deciziilor de 

mediu.. 

 Asigurarea funcționalității 

emisiunilor radio locale. 

 Organiarea adunărilor de mahala, a 

forumurilor comunitare şi altor 

evenimente de implicare a cetăţenilor. 

 Publicarea proiectelor de decizii pe 

probleme ecologice. 

APL permanent Buget local  2000 lei 

anual 

IV.Gestionarea incorectă a deşeurilor menajere, umane, animale şi a apelor reziduale 

4. Gestionarea 

incorectă a 

deşeurilor menajere, 

umane, animale şi a 

apelor reziduale. 

 Instituirea unui 

sistem organizat de 

gestionare a 

deşeurilor menajere 

solide.  

 

 Instruirea APL în domeniu. 

 Consultarea populaţiei în domeniul 

posibilităţilor de organizare eficientă a 

managementului deşeurilor pe teritoriul 

satului (adunări pe sectoare, audiere 

publică, chestionare, focus grup ş. a )  

 Organizarea serviciului de colectare a 

deşeurilor şi stabilirea tarifelor  pentru 

colectarea şi transportarea deşeurilor. 

 Lichidarea gunoiştilor  neautorizate. 

 Modernizarea rampelor de depozitare a 

deşeurilor menajere solide.  

 Program de dotare cu pubele, 

containere, coşuri de gunoi suplimentare 

pentru colectarea selectivă a deşeurilor de 

la populaţie. 

 Facilitarea parteneriatului public-privat 

APL, 

Intreprine

derea 

municipal

ă 

APL, 

întreprind

erea 

municipal

ă 

APL, 

populaţia 

 

APL 

2017-2019 

 

 

 

 

2016- 

2020 

 

 

 

 

Buget local 

Buget 

naţional, 

buget local 

 

 

buget local 

Buget 

naţional, 

buget local, 

granturi 

Buget 

naţional, 

2000 

 

 

 

300000 

 

50 000 anual 

20000  
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pentru reciclarea deşeurilor 

 Proiect de curăţare a afluentului ce 

traversează satul Cărpineni de deşeuri şi 

nămol. 

 Campanie de informare a populaţiei 

pentru colectarea selectivă a deşeurilor. 

 

 

 

APL 

 

 

 

APL, 

ONG 

APL, 

ONG 

 

 

 

 

buget local, 

granturi 

 

 

 

 

Buget 

naţional, 

buget local, 

granturi 

buget local, 

granturi 

 

20000 

 

600000 

 

 

50000 

V. Gestionarea riscului de dezastre este insuficientă. 

5. Îmbunătăţirea 

experienţei de 

gestionare a riscului 

la dezastre şi 

schimbări climatice 

la nivel local 

 Program de 

gestionare a 

riscurilor 

dezastrelor 

provocate de 

schimbările 

climatice 

 Program de investiţii în infrastructura 

de scară mică, inclusiv de conservare a 

solului şi bazinelor acvatice. 

 Elaborarea planului local de prevenire 

şi răspuns la dezastre naturale. 

 Campanie de informare şi instruire a 

populaţiei comunei pentru prevenire şi 

răspuns la dezastre. 

 Elaborarea planului local de acţiuni de 

adaptare la schimbările climatice. 

APL, 

agenţi 

economici 

APL 

 

 

 

APL 

2016 – 

2019 

 

2014 

 

 

 

buget local, 

granturi 

 

 

Buget local 

 

 

1500000 

 

2000 

 

 

 

2000 
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ONG 

Speranța, 

APL 

Anual 

 

2016 

 

Buget local 

Finanțări 

externe 

 

4000 

VI. Aspectul estetic al satelor comunei este neatrăgător 

6. Asigurarea unui 

aspect estetic 

atrăgător al comunei 

 Program de 

redresare a situaţiei 

privind 

construcţiile 

nefinalizate şi 

clădirile neutilizate 

şi distruse. 

 Proiect de elaborare a Planului 

urbanistic al comunei Cărpineni. 

 Proiecte de lichidare, vînzare sau 

schimbare a dstinaţiei spaţiilor neutilizate 

la moment şi a construcţiilor nefinalizate. 

APL 

 

 

 

APL 

2017 

 

 

 

2016 -

2020 

Buget local  

 

 

 

Buget local  

100000 

 

 

 

15000 

  Program de 

reconstrucţie 

capitală a străzii 

centrale a satului 

Cărpineni şi 

amenajării 

trotuarelor. 

 

 Proiect de reconstrucţie a străzii 

centrale a satului Cărpineni şi amenajării 

trotualelor. 

 Proiect de înverzire a străzilor 

centrale a satului Cărpineni- str. 

Independenței pînă la poligon,str. 

Gagarin, str. Ștefan Vodă. 

APL 2016 Buget local, 

fond rutier 

3000000 
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Anexa nr. 2. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNI DE ADAPTARE  

LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE PENTRU 2016-2020 

 

Obiective  

strategice 

Obiective 

specifice 

Acţiuni Indicatori de 

progres 

Responsabil Termen de 

realizare 

Costuri Surse 

potenţiale de 

finantare 

Proceduri  de 

raportare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Problema:  Nivelul de  cultură ecologică a populaţiei este scăzut în domeniul gestionării riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice 

I.Conştientizarea 

tuturor actorilor 

implicaţi, în 

special a 

populaţiei, în 

ceea ce priveşte 

riscurile 

schimbării climei 

şi măsurile de 

adaptare la 

această 

schimbare 

1.1. Crearea 

mecanismului de 

asigurare a 

sensibilizării 

publicului privind 

riscul schimbării 

climei şi măsurile 

de adaptare la 

această schimbare 

1. Elaborarea unui 

program de 

informare și 

sensibilizare a 

populației privind 

adaptarea la 

schimbările 

climatice. 

2. Organizarea 

campaniilor de 

informare privind 

riscul schimbării 

climei şi măsurile de 

adaptare la această 

schimbare 

Programul de 

informare şi 

sensibilizare este 

elaborat şi aprobat 

Sînt organizate 

campanii de 

informare în 

domeniul 

schimbării climei 

APL 

 

 

 

 

 

 

ONG, APL 

2016 

 

 

 

 

 

 

2 ori pe an 

2000 

 

 

 

 

 

20000 

APL, ONG,  

 

 

 

 

finanțări externe 

   

Problema: Gestionarea riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice în sectorul agricol este insuficientă 
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II. Reducerea 

riscurilor şi 

adaptarea la 

schimbările 

climatice în 

sectorul agricol 

 1.2.Identificarea 

zonelor şi 

sectoarelor 

vulnerabile şi 

evaluarea 

necesităţilor şi 

posibilităţilor de 

alternanţă a 

culturilor şi de 

creştere a soiurilor 

mai rezistente, ca 

reacţie la 

schimbările 

climatice 

1. Elaborarea unui 

studiu a zonelor 

vulnerabile la 

schimbările 

climatice. 

2. Organizarea 

seminarelor  pentru 

agricultori. 

3. Promovarea 

implementarii 

tehnologiilor noi în 

agricultură. 

Este elaborat un 

studiu  cu privire la 

zonele vulnerabile, 

la  necesităţile şi 

posibilităţile de 

răspuns la 

schimbările 

climatice 

APL 

 

 

 

 

 

 

APL, ONG 

 

 

 APL, AE 

2016 

 

 

 

 

2016-2019 

 

2020 

5000 

 

 

 

 

20000 

 

1000000 

APL 

 

 

 

 

APL, ONG 

 

Finanțări 

externe 

 

 

1.3.Elaborarea 

unui program de 

măsuri de 

conservare a apei 

în sol şi de ajustare 

a perioadelor de 

desfăşurare a 

activităţilor 

agricole la 

schimbările 

climatice 

1. Elaborarea unui 

program de măsuri 

de conservare a apei 

în sol. 

Este elaborat 

programul de 

măsuri, sînt 

realizate anumite 

activităţi 

APL, AE 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

APL 

 

 

 

 

  

2. Promovarea noilor 

tehnologii- 

NOWTILL 

Realizate instruiri 

cu fermierii 

APL 

ONG,  

 

2016-2019 

 

 

 

 

100000 

 

 

 

APL, ONG 

 
 

3. Acțiuni de 

informare a 

agricultorilor despre 

perioadele de 

Realizate instruiri 

cu fermierii APL, ONG periodic 

 

20000 

 

ACSA 
 



80 

 

plantare. 

 

 1.4.Susţinerea 

producatorilor 

agricoli în vederea 

selectării culturilor 

şi a unor soiuri mai 

potrivite cu noile 

condiţii climatice 

1. Elaborarea 

proiectelor  de 

retehnologizare a 

producătorilor 

agricoli. 

Au fost identificate 

fonduri,  sînt 

realizate studii şi 

cercetări, sunt 

implementare 

proiecte 

experimentale 

APL, ONG, 

institut de 

cercetări 

2016-2017 3500 APL 

 

 

 1.5.Dezvoltarea 

capacităţilor de 

adaptare la efectele 

schimbărilor 

climatice prin 

conştientizarea 

factorilor interesaţi 

cu ajutorul 

consultanţei 

agricole şi al 

informaţiilor 

privind 

managementul 

exploataţiilor 

agricole  

1. Consolidarea 

centrului de 

informatii în 

agricultură ACSA cu 

domeniul schimbările 

climatice. 

2. Elaborarea 

materialelor 

informaționale pentru 

agricultori. 

3. Organizarea 

seminarelor de 

instruire cu experți în 

domeniul 

schimbărilor 

climatice în 

Sînt organizate 

campanii de 

informare, sînt 

oferite consultanţe, 

sînt editate 

materiale 

informative 

ACSA 

 

APL, ONG 

 

 

 

 

 

APL, ONG 

2016 

 

 

 

 

 

Periodic 

 

 

 

2016-2020 

10000 

 

 

 

 

 

25000 

 

 

 

20000 

Finantări 

externe 

 

 

 

 

ONG, finanțări 

externe 

 

ONG, ACSA 
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agricultură. 

 

 1.6.Elaborarea 

planurilor de 

irigaţii pe baza 

unei evaluări a 

impactului 

acestora, a viitoarei 

disponibilităţi a 

apei şi a nevoilor 

de apă, ţinînd 

seama de echilibrul 

între cerere şi 

ofertă 

 1. Elaborare de 

planuri/ proiecte de 

irigații. 

2. Promovarea 

construcției serelor și 

solarelor  în rîndurile 

populației cu 

utilizarea surselor 

alternative de 

energie.  

3. Promovarea ideii 

de horticultură. 

Sînt elaborate şi 

aprobate planuri 

de irigaţii 

 

Nr de sere și 

solaria construite 

APL 

 

 

 

ONG, fermieri, 

societatea civilă 

2017 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

2016 

80000 

 

 

 

10000 

 

 

 

100000 

APL, Agenți 

Economici 

 

 

Agenți 

Economici 

 

 

Agenți 

Economici 

 

Problema: Gestionarea riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă este insuficientă 

III. Reducerea 

riscurilor şi 

adaptarea la 

schimbările 

climatice în 

sectorul 

resurselor de apă 

 3.1.Realizarea 

studiilor în vederea 

evaluării resurselor 

de apă disponibile,  

determinării 

vulnerabilităţii 

acestora la 

schimbările 

climatice, 

cerinţelor şi 

nevoilor de apă 

pentru principalele 

categorii de 

1. Evaluarea 

resurselor de apă 

disponibile. 

2. Elaborarea unui 

studiu despre nevoile 

de apă pentru 

principalele categorii. 

3.  Reabilitarea 

fîntînilor existente. 

4. Stabilirea 

responsabililor 

pentru îngrijirea 

fintinilor. 

Sînt realizate studii 

multiaspectuale 

asupra resurselor 

de apă 

APL 

 

 

APL 

 

 

 

 

APL, populația 

 

APL, societatea 

civilă 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

2016-2020 

 

 

2016 

 

 

5000 

 

 

10000 

 

 

 

100000 

 

 

 

 

10000 

APL, 

Întreprinderea 

Municipală 

 

APL, 

Întreprinderea 

Municipală 

 

APL 

 

 

APL 
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consum 5. Campanii de 

informare privind 

folosirea ratională a 

apei potabile. 

 

ONG 

 

2016-2020  

 

 

ONG, APL, 

Întreprinderea 

Municipală 

 

 

 3.2.Asigurarea 

managementului 

integrat al apelor în 

baza principiului 

de bazin 

hidrografic 

1. Crearea consiliului 

sub-bazinal al Râului 

Lapuşniţa 

2. Evaluarea 

posibilitati de 

restabilire a lacului 

din localitate  

3. Efectuarea analizei 

biologice din bazinul 

hidrografic al rîului 

Lăpușnița. 

4. Plantarea puieților 

speciilor iubitoare de 

apă pe malurile rîului 

Lăpușnița. 

5. Reabilitarea 

malurilor. 

4. Acțiuni de curățire 

a rîului Lăpușnița. 

5. Stabilirea 

reglementărilor 

privind limitarea 

1.1.Consiliul de 

bazin creat si 

secretariatul 

nominalizat, 4 

şedinte anual 

 

 

3.1.Sînt stabilite 

criterii privind 

calitatea apei  

 

3.2.Este 

îmbunătăţit 

procesul de tratate 

a apelor reziduale 

Sînt stabilite 

reglementări 

privind limitarea 

emisiilor de 

substanţe 

periculoase în apă  

APL, ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL, Ocolul 

silvic Cărpineni 

APL 

Societatea 

civilă 

 

 

 

 

 

 

APL 

2016-2020 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017-2019 

Periodic 

 

 

 

 

2016 

50000 

 

 

 

 

100000 

 

 

 

500000 

5000 anual 

 

 

 

 

ONG, APL 

 

 

 

 

APL, Ministerul 

Mediului 

 

APL, MM 

ONG, APL, 

societatea civilă 

 

APL 
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diversarilor  de 

substanțe periculoase 

în apă (stini oi de 

prin apropiere, 

gospodarii casnice, 

etc) 

 

 3.3.Asigurarea 

unui management 

adecvat al riscului 

la inundaţii 

1. Adîncirea rîului 

Lăpușnița și 

afluenților lui. 

2. Întărirea malurilor 

rîului Lăpușnița. 

3. Crearea sistemului 

de evacuare a apei 

pluviale pe drumurile 

publice. 

Sînt reconstruite/ 

construite diguri de 

protecţie.  

APL 

 

 

APL 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

2017 

100000 

 

 

 

100000 

 

 

50000 

APL, surse 

externe 

 

 

APL, surse 

externe 

 

 

APL 

 

 

3.4.Întreprinderea 

măsurilor de 

combatere a 

secetei/deficitului 

de apă 

1.  Amenajarea 

izvoarelor uitate. 

2. Căutarea soluțiilor 

tehnice și a noilor 

surse de apă. 

3. Menținerea în 

stare tehnică bună a 

sistemului centralizat 

de alimentare cu apă 

potabilă existent si 

extinderea 

 sînt create 

capacităţi de 

depozitare a apei  

APL, societatea 

civilă 

2016-2018 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

80000 

 

 

30000 

 

 

10000 

APL, surse 

externe 

 

APL, ÎM 

 

 

APL, ÎM 
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apeductului, 

asigurarea conditiilor 

de tratare a apelor 

uzate. 

Problema:  Gestionarea riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice în sectorul sănătății este insuficientă 

IV.Reducerea 

riscurilor şi 

adaptarea la 

schimbările 

climatice în 

sectorul sănătăţii 

 4.1.Evaluarea şi 

identificarea 

riscurilor de 

sănătate asociate 

cu schimbările 

climatice 

1. Elaborarea unui 

studiu privind 

riscurile de sănătate 

asociate cu 

schimbările 

climatice. 

Studiul este 

elaborat, riscurile 

sînt identificate 

Centrul de 

Sănătate din 

Cărpineni 

Permanent 

 

 CMC 

 

 

 4.2.Identificarea şi 

monitorizarea 

grupurilor de risc 

şi a populaţiei 

vulnerabile la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

1. Elaborarea unui 

jurnal de evidență a 

populației 

vulnerabile la 

schimbările 

climatice. 

 

2. Seminare cu 

lucrătorii medicali și 

experți în domeniul 

schimbărilor 

climatice privind 

identificarea 

grupurilor de risc. 

3. Monitorizarea 

Sînt identificate 

grupurile de risc şi 

categoriile de 

populaţii 

vulnerabile la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

Nr de seminare 

realizate în 

termenul stabilit 

 

 

 

Centrul de 

Sănătate din 

Cărpineni 

 

 

 

 

ONG 

Centrul de 

Sănătate din 

Cărpineni 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

De 2 ori pe 

an 

2000 

 

 

 

 

40000 

 

 

 

 

5000 anual 

 

 

 

100000 

APL, CMC 

 

 

 

 

 

CMC 

 

 

 

CMC 

 

 

 

 

CMC 
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grupurilor de risc și a 

populației 

vulnerabile la 

efectele schimbărilor 

climatice. 

4. Investigație 

medicală a grupurilor 

de risc de 2 ori pe an. 

 

 

 

 

Nr de persoane 

investigate 

 

 

Centrul de 

Sănătate din 

Cărpineni 

 

 

 

 

 

 

Centrul de 

Sănătate din 

Cărpineni 

Problema: Gestionarea riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice în sectorul forestier este insuficientă 

 V.Reducerea 

riscurilor şi 

adaptarea la 

schimbările 

climatice în 

sectorul forestier 

 5.1.Intensificarea 

procesului de 

extindere a 

teritoriilor 

acoperite cu 

vegetaţie forestieră 

şi de reconstrucţie 

ecologică a 

pădurilor, crearea 

coridoarelor de 

interconexiune 

între masivele 

împădurite 

1. Plantarea/ 

împădurirea  

coridoarelor de 

interconexiune între 

masive. 

2. Crearea/ plantarea 

insulelor verzi. 

Sînt  împădurite 8 

mii ha de terenuri, 

sînt  create insule 

verzi 

APL, Ocolul 

silvic, ONG 

2016-2019 

 

 

 

 

2017 

200000 

 

 

 

 

50000 

APL, MM 

 

 

 

 

APL, MM 

 

  5.2.Crearea fîşiilor 1. Plantarea fîșiilor Sînt  Ocolul silvic, Gospodăria 2016-2017 30000 APL, MM 
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forestiere pentru 

protecţia 

terenurilor 

agricole, 

drumurilor şi 

apelor 

forestiere între 

terenurile agricole. 

 

2. Organizarea 

evenimentelor de 

voluntariat pentru 

sădirea fîșiilor 

forestiere. 

restabilite/create 8 

mii ha de fîşii 

forestiere  

 

Nr de voluntari; Nr 

de evenimente 

organizate 

APL, Fermierii 

 

 

 

 

ONG 

silvică 

 

 

 

 

ONG 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

10000 anual 

 

 

 

APL 

 

 5.3.Selectarea şi 

creşterea în 

pepiniere a unor 

specii de arbori 

rezistenţi la  

diverse condiţii 

climaterice  

1. Creșterea în 

pepeniere a speciilor 

de arbori rezistenți la 

diferse condiții 

climaterice. 

Sunt  selectate 

specii de arbori 

rezistenţi, care  

sunt  cultivaţi pe  

diverse suprafeţe 

Ocolul silvic Ocolul silvic Permanent  50000 anual Gospodăria 

silvică 

 

5.4.Crearea 

spaţiilor verzi 

rurale 

1. Plantarea/ 

reabilitarea parcului  

din centrul satului 

Cărpineni 

2. Plantarea copacilor 

pe marginile 

drumurilor. 

Parcul din centrul 

satului Cărpineni 

este reabilitat  

 

 

 

 

Nr de copaci 

plantați și crescuți  

pe marginea 

drumurilor 

 

APL, ONG, 

societatea civilă 

 

 

 

 

APL ONG, 

societatea civilă 

 

APL, ONG, 

societatea 

civilă 

 

 

 

APL 

2016-2019 

 

 

 

2016-2017 

100000 

 

 

 

50000 

APL 

 

 

 

APL, AE 
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Problema: Gestionarea riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice în sectorul energetic este insuficientă 

 VI.Reducerea 

riscurilor şi 

adaptarea la 

schimbările 

climatice în 

sectorul 

energetic 

6.1.Promovarea 

surselor de energie 

regenerabilă care 

funcţionează în 

baza tehnologiilor 

prietenoase 

mediului 

1. Campanii de 

informare,  și 

promovare a surselor 

tehnologiilor de 

energie regenerabilă. 

 

 

2. Organizarea 

seminarelor/traininguril

or cu privire la 

construcția instalațiilor 

solare. 

3. Organizarea vizitelor 

de studiu în alte 

localități din Republica 

Moldova (de ex. 

Ormax) 

Sînt  utilizate 

generatoare 

fotovoltaice, 

instalaţii eoliene, 

se foloseşte 

biomasă pentru 

încălzire 

Nr seminarelor 

desfășurate, nr 

persoanelor 

implicate 

 

Nr vizitelor 

realizate, nr 

persoanelor 

implicate 

ONG, APL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG, APL 

 

 

 

 

 

APL, ONG 

Permanent 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

20000 

 

 

 

 

 

 

25000 

 

 

 

 

8000 

APL, ONG 

 

 

 

 

 

 

ONG, AE, APL 

 

 

 

AE 

 

 

 6.2.Promovarea 

utilizării eficiente a 

energiei şi a 

produselor cu 

eficienţă energetică 

înaltă 

1.Elaborarea 

materialelor 

informaționale  privind 

utilizarea eficientă a 

produselor cu eficiență 

energetică înaltă. 

Intensitatea 

energetică este 

redusă cu 10%, 

este asigurată 

anual o eficienţă 

energetică de 2%  

Nr materialelor 

informaționale 

ONG, APL 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 25000 APL 
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elaborate și 

difuzate 

 

ONG, APL 

Problema: Gestionarea riscului de dezastre și adaptare la schimbările climatice în sectorul transporturilor este insuficientă 

 VII.Reducerea 

riscurilor şi 

adaptarea la 

schimbările 

climatice în 

sectorul 

transporturilor 

 7.1.Asigurarea 

planificării 

sistemului rural de 

transport în 

vederea creării 

infrastructurii 

necesare   

1. Construcția și 

reabilitarea 

drumurilor locale din 

comuna Cărpineni cu 

aplicarea 

tehnologiilor 

adaptate. 

 

2. Crearea pistelor 

opririlor speciale 

pentru biciclete.  

 

3.Promovarea unui 

mod sănătos de viață- 

mersul cu bicicleta. 

4. Evaluarea a 

parcului de 

automobile si 

camioane 

vechi/poluante  

Lungimea traseelor 

de drum reabilitate, 

km 

 

 

 

 

În comuna 

Cărpineni sînt 

create piste pentru 

biciclişti 

 

Nr de evenimente 

pentru promovarea 

unui mod sănătos 

de viață;  

Nr. de persoane 

implicate 

 

 

Nr de autovehicule 

vechi scoase din uz 

APL 

 

 

 

 

 

 

 

APL 

 

 

 

 

 

ONG, APL 

Permanent  

 

 

 

2017 

 

 

 

 

50000 

ONG 

 

 

 

APL, AE, surse 

externe 

 

 


