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INTRODUCERE 

În Republica Moldova principalele riscuri na-
turale ce se manifestă prin frecvență și intensitate 
sporită și au impact semnifi cativ asupra societății și 
mediului natural sunt ploile torențiale, inundaţiile 
declanșate de ele și alunecările de teren. 

Un fenomen extrem dintre cele mai dezastruoase 
cauzate de factori combinaţi – atmosferici, hidrici, ge-
omorfologici și antropici –, constituie inundaţiile care 
prezintă pericol pentru o treime din teritoriul țării. Ca  
amploare și intensitate a fenomenului, inundațiile au 
repercusiuni nu numai prin pagube materiale și pier-
deri de vieţi omenești, ci și prin impactul nefast asupra 
mediului, modifi când albiile minore și majore ale râu-
rilor și microrelieful regiunilor afectate [1]. 

Printre procesele geomorfologice periculoase ce se 
dezvoltă și se manifestă pe teritoriul Republicii Mol-

dova, alunecările de teren ocupă primul loc atât după 
suprafaţa de extindere, cât și după intensitatea proce-
selor de transformare a reliefului. Alunecările de teren 
nu numai că scot din circuitul agricol terenuri arabile 
extinse, dar, în același timp, afectează teritorii ocupate 
de localităţi, obiecte de menire socială și infrastructu-
ră edilitară, pricinuind pagube semnifi cative. 

În literatura de specialitate autohtonă riscurile 
menționate sunt studiate și analizate preponderent sub 
aspectul genezei lor și mai puţin al impactului acestora 
asupra populaţiei, spaţiului construit și a infrastructu-
rii edilitare, iar prejudiciile cauzate de riscurile respec-
tive nu sunt analizate în profi l spațio-temporal. Astfel, 
studiul efectuat vine să ofere materiale inedite privind 
estimarea expunerii teritoriului republicii în profi l ad-
ministrativ-teritorial la aceste riscuri, exprimat prin 
valoarea prejudiciului cauzat de fi ecare risc în parte 
[2, 3, 4, 5]. 
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marea respectivă au servit valorile prejudiciilor materiale cauzate în profi l administrativ-teritorial de către fi ecare risc 
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evidenţiază areale cu grad diferit de expunere a teritoriului Republicii Moldova față de fi ecare dintre riscuri, exprimat 
prin mărimea prejudiciului cauzat. De asemenea, în baza însumării prejudiciilor determinate de riscurile studiate a fost 
elaborată harta complexă ce refl ectă în profi l administrativ-teritorial valoarea prejudiciului total al riscurilor studiate și 
cota-parte a prejudiciului cauzat de fi ecare risc.
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METODE ȘI MATERIALE APLICATE

În scopul estimării expunerii teritoriului Republicii 
Moldova în profi l administrativ-teritorial față de riscul 
ploilor torențiale din semestrul cald, a inundaţiilor 
declanșate de ele și alunecărilor de teren, în calitate de 
indicator au servit prejudiciile materiale cauzate în pro-
fi l administrativ-teritorial de către fi ecare risc în parte 
pentru perioada de studiu. Datele statistice privind va-
lorile prejudiciilor cauzate de riscurile menționate au 
fost colectate din arhiva Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență. 

Pentru sistematizarea și prelucrarea datelor statis-
tice colectate, precum și pentru interpretarea grafi că și 
cartografi că a rezultatelor obținute, au fost utilizate pro-
gramele Excel, Statgraphics, Instat Plus și ArcGis. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În baza datelor primare colectate din arhiva IGSU 
privind valoarea prejudiciilor înregistrate ca rezultat al 
manifestării ploilor torențiale, inundațiilor declanșate 
de ele și alunecărilor de teren din perioada anilor 
1997–2015, a fost calculat în profi l administrativ-te-
ritorial prejudiciul total al acestor riscuri, prejudiciile 
cauzate de fi ecare risc în parte, cota-parte sumară a 
riscurilor din suma totală pe republică, inclusiv cota-
parte a fi ecărui risc menționat din prejudiciul total al 
fi ecărei unități administrativ-teritoriale (tabelul 1). 

În baza datelor refl ectate în tabelul 1 privind valo-
rile prejudiciului calculat pentru fi ecare categorie de 
hazard (ploile torențiale, inundațiile declanșate de ele 

și alunecările de teren), au fost elaborate hărți care evi-
denţiază expunerea teritoriului Republicii Moldova în 
profi l administrativ-teritorial, în funcţie de gravitatea 
riscului (fi gurile 1, 2, 3). 

Astfel, în conformitate cu datele refl ectate în ta-
belul 1, prejudiciul total al riscurilor menționate 
pe teritoriul republicii pentru perioada 1997–
2015 a constituit 4 831,27 mil. lei. În profi l ad-
ministrativ-teritorial prejudiciul total al riscuri-
lor a variat în limite foarte mari de la 1,50 mil. lei 
în raionul Basarabeasca până la 1 048,86 mil. lei 
în UTA Găgăuzia. Unitățile administrativ-teritori-
ale cu cele mai mari prejudicii materiale totale cau-
zate de aceste riscuri sunt: Taraclia (995,17 mil. lei), 
Călărași (201,84 mil. lei), Nisporeni (196,41 mil. lei), 
Hâncești (185,20 mil. lei), Orhei (179,15 mil. lei), Un-
gheni (167,93 mil. lei), Râșcani (161,77 mil. lei), Cahul 
(153,31 mil. lei), Cantemir (147,38 mil. lei), Căușeni 
(138,08 mil. lei), Edineț (123,01 mil. lei), Ștefan-Vodă 
(119,50 mil. lei) și Fălești (113,82 mil. lei). 

Prejudiciile cauzate de fi ecare risc în parte au variat, 
de asemenea, în limite foarte mari. Cele mai mari preju-
dicii materiale au fost cauzate de ploile torențiale cu pre-
judicii semnifi cative (730 de ploi), constituind la nivel 
național riscul dominant pentru perioada menționată 
și a înregistrat 4614,60 mil. lei, valoare comparabilă cu 
prejudiciul total pe republică al riscurilor studiate. 

În profi l administrativ-teritorial aceste prejudicii 
au aceeași tendință și valori maxime asemănătoare cu 
cele precedente, variind între 1,50 mil. lei în raionul 
Basarabeasca și 1 043,20 mil. lei în UTA Găgăuzia [6].  

Tabelul 1
Repartiția pe teritoriul Republicii Moldova a prejudiciilor cauzate de riscurile studiate, înregistrate 

în profi l administrativ-teritorial pentru perioada 1997–2015

Nr. 
ctr.

Denumirea 
raionului

Prejudiciul 
total 

al riscurilor
inclusiv:

ploi torențiale inundații alunecări de teren

mil. lei

% din 
suma 

totală pe 
republică

mil. lei

% din 
suma 

totală pe 
raion

mil. lei

% din 
suma 

totală pe 
raion

mil. lei

% din 
suma 

totală pe 
raion

1 Briceni 48,21 1,00 40,10 83,18 6,86 14,22 1,25 2,60

2 Ocnița 34,30 0,71 34,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Edineț 123,01 2,55 111,30 90,48 11,25 9,15 0,46 0,37

4 Dondușeni 75,91 1,57 75,90 99,98 0,00 0,00 0,01 0,02

5 Soroca 94,29 1,95 93,40 99,05 0,84 0,89 0,06 0,06

6 Drochia 57,00 1,18 57,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Râșcani 161,77 3,35 150,60 93,09 9,67 5,98 1,51 0,93
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Harta expusă în figura 1 reflectă gradul de ex-
punere spațială a valorilor prejudiciilor materiale 
cauzate de ploile torențiale din semestrul cald al 
anului în profil administrativ-teritorial după cum 
urmează: 

 ▪ teritorii cu grad sporit de expunere la risc 
(cu prejudicii de peste 500 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad mediu de expunere la risc 
(cu prejudicii între 100 și 500 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad redus de expunere la risc 
(cu prejudicii între 50 și 100 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad foarte redus de expunere la risc 
(cu prejudicii mai mici de 50 mil. lei). 

Prejudiciile materiale cauzate de inundații la ni-
vel național, precum și în profi l administrativ-terito-
rial sunt cu mult mai mici față de prejudiciile cauzate 
de ploile torențiale. Astfel, pe teritoriul republicii ele 
constituie 150,46 mil. lei. Cele mai mari prejudi-
cii în profi l administrativ-teritorial au fost înregis-
trate în raioanele Hâncești (23,30 mil. lei) și Cahul 
(22,61 mil. lei). De menționat că într-un șir de raioa-
ne prejudiciile cauzate de inundații au lipsit sau sunt 
nesemnifi cative [6].  

Harta expunerii teritoriului republicii față de riscul 
inundațiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul 
cald al anului cu prejudicii semnifi cative pentru peri-
oada 1997–2015 (fi gura 2) refl ectă gradul de expunere 
spațială pe raioane administrative după cum urmează: 

 ▪ teritorii cu grad sporit de expunere la risc 
(cu prejudicii de peste 20 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad mediu de expunere la risc 
(cu prejudicii cuprinse între 10-20 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad redus de expunere la risc 
(cu prejudicii cuprinse între 1-10 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad foarte redus de expunere la risc 
(cu prejudicii mai mici de 1 mil. lei). 

În perioada menționată (1997–2015), prejudi-
ciile materiale cauzate de alunecări de teren la nivel 
național au constituit doar 66,22 mil. lei. În profi l 
administrativ-teritorial au fost înregistrate raioane-
le cu cele mai mari prejudicii cauzate de alunecări: 
Călărași (14,90 mil. lei), Ialoveni (13,46 mil. lei), 
Telenești (9,16 mil. lei), Nisporeni (5,04 mil. lei), 
Hâncești (4,80 mil. lei) și Ungheni (3,56 mil. lei). 
Într-un șir de raioane prejudiciile cauzate de alune-
cările de teren au lipsit sau sunt nesemnifi cative [7]. 

8 Florești 71,86 1,49 68,90 95,89 0,00 0,00 2,96 4,11
9 Glodeni 4,20 0,09 4,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 mun. Bălți 39,36 0,81 38,80 98,59 0,50 1,27 0,06 0,14
11 Sângerei 43,08 0,89 40,30 93,54 0,00 0,00 2,78 6,46
12 Șoldănești 49,64 1,03 48,80 98,30 0,84 1,69 0,00 0,01
13 Fălești 113,82 2,36 111,10 97,61 0,00 0,00 2,72 2,39
14 Rezina 25,77 0,53 24,90 96,61 0,87 3,39 0,00 0,00
15 Telenești 61,76 1,28 52,60 85,17 0,00 0,00 9,16 14,83
16 Ungheni 167,93 3,48 154,70 92,12 9,67 5,76 3,56 2,12
17 Călărași 201,84 4,18 186,10 92,20 0,84 0,42 14,90 7,38
18 Orhei 179,15 3,71 178,20 99,47 0,50 0,28 0,45 0,25
19 Dubăsari 16,80 0,35 16,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Criuleni 48,31 1,00 48,30 99,99 0,00 0,00 0,01 0,01
21 Strășeni 17,34 0,36 16,50 95,17 0,84 4,83 0,00 0,00
22 Nisporeni 196,41 4,07 181,70 92,51 9,67 4,92 5,04 2,57
23 Hâncești 185,20 3,83 157,10 84,83 23,30 12,58 4,80 2,59
24 mun. Chișinău 77,70 1,61 68,90 88,68 8,50 10,94 0,30 0,38
25 Ialoveni 41,76 0,86 28,30 67,77 0,00 0,00 13,46 32,23
26 Anenii Noi 39,17 0,81 29,50 75,32 9,67 24,68 0,00 0,00
27 Leova 13,60 0,28 13,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Cimișlia 38,29 0,79 38,20 99,76 0,00 0,00 0,09 0,24
29 Căușeni 138,08 2,86 137,50 99,58 0,00 0,00 0,58 0,42
30 Ștefan-Vodă 119,50 2,47 101,60 85,02 17,44 14,59 0,46 0,39
31 Basarabeasca 1,50 0,03 1,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 UTA Găgăuzia 1 048,86 21,71 1 043,20 99,46 5,65 0,54 0,01 0,00
33 Cantemir 147,38 3,05 136,80 92,82 10,58 7,18 0,00 0,00
34 Cahul 153,31 3,17 129,10 84,21 22,61 14,75 1,60 1,04
35 Taraclia 995,17 20,60 994,80 99,96 0,37 0,04 0,00 0,00

Total pe republică 4 831,27 4 614,60 150,46 66,22
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Figura 2. Expunerea teritoriului Republicii Moldova față 
de riscul inundațiilor declanșate de ploile torențiale 
în semestrul cald al anului (perioada 1997–2015).

Figura 3. Expunerea teritoriului Republicii Moldova față 
de riscul alunecărilor de teren cu prejudicii semnifi cative 

(perioada 1997–2015).

Figura 1. Expunerea teritoriului Republicii Moldova față 
de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului 

(perioada 1997–2015).

 Harta expunerii teritoriului republicii față de ris-
cul alunecărilor de teren pentru perioada 1997–2015 
(fi gura 3) refl ectă gradul de expunere a teritoriului Re-
publicii Moldova, după cum urmează: 

 ▪ teritorii cu grad sporit de expunere la risc (cu 
prejudicii de peste 10 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad mediu de expunere la risc (cu 
prejudicii cuprinse între 5-10 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad redus de expunere la risc (cu 
prejudicii cuprinse între 1-5 mil. lei); 

 ▪ teritorii cu grad foarte redus de expunere la risc 
(cu prejudicii mai mici de 1 mil. lei). 

În baza datelor refl ectate în tabelul 1 a fost ela-
borată harta complexă privind expunerea graduală a 
teritoriului Republicii Moldova în profi l administra-
tiv-teritorial (în procente) pentru perioada 1997–2015 
(fi gura 4) la riscurile studiate. 

Conform informației refl ectate pe harta comple-
xă (fi gura 4) privind expunerea la riscuri a teritoriului 
Republicii Moldova în profi l administrativ-teritorial 
putem constata următoarele: 

 ▪ ploile torențiale afectează practic toate raioane-
le republicii, iar prejudiciile cauzate de ele constituie 
sume impunătoare față de valorile prejudiciilor cauza-
te de inundații și alunecări;
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CONCLUZII

1. În calitate de indicator pentru estimarea expune-
rii teritoriului Republicii Moldova față de riscul ploilor 
torențiale din semestrul cald, inundaţiilor declanșate 
de ele și alunecărilor de teren au servit prejudiciile ma-
teriale cauzate în profi l administrativ-teritorial de către 
fi ecare risc în parte pentru perioada de studiu. 

2. În baza datelor privind valoarea prejudiciului 
calculat pentru ploile torențiale, inundațiile declanșa-
te de ele și alunecările de teren au fost elaborate hărți 
care evidenţiază expunerea teritoriului Republicii 
Moldova, în funcţie de gravitatea fi ecărui risc. 

3. A fost elaborată harta complexă ce refl ectă va-
loarea prejudiciului total al riscurilor studiate și co-
ta-parte a prejudiciilor cauzate de fi ecare risc în parte 
în profi l administrativ-teritorial, în baza însumării 
prejudiciilor determinate de aceste riscuri. 
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Figura 4. Harta complexă a prejudiciului total 
al riscurilor studiate și cota-parte a prejudiciilor 

cauzate de fi ecare risc (perioada 1997–2015). 

 ▪  raioanele situate în zona nord-estică, central-es-
tică și de sud (cu excepția raioanelor Cantemir, Cahul 
și Ștefan-Vodă) sunt afectate total sau predominant de 
riscul ploilor torențiale, care cauzează cele mai mari 
prejudicii; 

 ▪ raioanele situate în zona extremă de nord-vest 
(Briceni, Edineț și Râșcani), raioanele din partea 
centrală și central-vestică (cu excepția raioanelor 
Telenești, Călărași, Orhei, Strășeni), raioanele din 
sudul republicii (Cantemir, Cahul și Ștefan-Vodă) în-
registrează cele mai mari prejudicii ca urmare a ploilor 
torențiale, însă prejudicii semnifi cative au loc și din 
cauza inundațiilor; 

 ▪ unitățile administrativ-teritoriale situate în zona 
centrală (raioanele Călărași, Ialoveni, Telenești, Sânge-
rei, mun. Chișinău) și central-vestică (raioanele Nis-
poreni, Hâncești, Ungheni și Fălești) înregistrează cele 
mai mari prejudicii ca urmare a ploilor torențiale, însă 
prejudicii semnifi cative au loc și din cauza alunecări-
lor de teren; 

 ▪ raioanele Briceni, Râșcani, Ungheni, Călărași, 
Nisporeni, Hâncești și Cahul se caracterizează prin 
prezența prejudiciilor semnifi cative cauzate de toate 
riscurile menționate. 


