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Introducere

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), în Articolul 
1, de neşte “schimbările climatice” ca: “schimbări ale climei ce sunt atribuite direct 
sau indirect activităţii umane şi care determină modi carea compoziţiei atmosferei 
globale, suprapunându-se variabilităţii climatice naturale observate pe aceeaşi perioadă 
de timp”. 

Conform celui de-al 4-lea Raport de Evaluare (IPCC,2007) privind Schimbările de 
Climă temperatura medie globală a aerului a crescut cu 0,74ºC in ultimii 100 de ani 
(1906 -2005) faţă de 0.6ºC în perioada 1901-2000 (IPCC, 2001), iar 11 din ultimii 12 
ani sunt consideraţi ca cei mai calzi pentru toată seria observaţiilor instrumentale. 
Pentru mai multe scenarii (simulări) climatice, se mai constată, că in cazul in care nu 
se vor lua masuri de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră, temperatura medie 
globală va creste in acest secol cu 1.8 - 4.0°C, în acelaşi timp, pentru următoarele două 
decenii, se proiectează o încălzire cu 0.20C la un deceniu. În acest raport, simularea 
temperaturii medii globale către sfârşitul secolului XXI (2090-2099 ) este efectuată faţă 
de o nouă perioada de referinţă şi anume perioada anilor 1980-1999 [1].

Cele relatate mai sus, condiţionează efectuarea studiilor ce pot evidenţia schimbările 
intervenite în regimul termic la nivel regional. La părerea noastră, anume evaluarea 
deformării normelor climatice pentru diferite intervale de timp (sezonier sau anual) 
ar putea contribui esenţial la completarea cunoştinţelor privind evaluarea resurselor 
de căldură actuale – resurse de care în mare măsură depinde creşterea şi dezvoltarea 
culturilor agricole. 

Materiale şi metode de cercetare

La baza cercetărilor au stat datele multianuale ce caracterizează regimul termic 
înregistrat pentru toată seria observaţiilor instrumentale (staţiunea Chişinău, 1887-
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2008) de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Calculul deformării normelor 
climatice în diferite intervale de timp a fost efectuat în cadrul programul Statgraphics 
Centurion XV prin aplicarea mixtă a bazei de date din ACCES şi EXCEL. 

Rezultate şi discuţii

Estimările incluse in IPCC 2007 scot în evidenţă deosebirile dintre scenariile nivelelor 
minime şi maxime de emisie a gazelor cu efect de seră şi simulările posibilelor încălziri. 
Spre exemplu, evaluarea cea mai adecvată a regimului termic cu scenariul la nivelul 
„minim” al simulării (B

1
) este de 1,8°C (limita probabilă de modi care a temperaturii 

variind de la 1,1°C pînă la 2,9°C), iar pentru nivelul „maxim” al scenariului A1FI – este 
de 4,0°C - limita probabilă a modi cărilor termice constituind 2,4°C... 6,4°C ( g.1, 
 g.2). Graţie estimărilor date, acest raport de evaluare, conform părerilor experţilor, 
este cu mult mai desăvârşit decât cele anterioare în primul rînd prin faptul, că la bază 
stau mai multe modele climatice (23 la număr) şi conţine o informaţie amplă privind 
caracterul legăturilor reciproce dintre ciclul carbonic şi restricţiile la reacţia climei, 
determinată nemijlocit prin observaţii. Asemenea legături reciproce pot servi simulările 
din cadrul scenariului A2, când pe fondul acestora se aşteaptă o încălzire mai mare cu 
un grad a temperaturii medii globale către 2100. Constatăm, că modelele climatice 
anterioare nu ţineau cont de aceste legături inverse şi de consecinţele provocate. 

Fig.1. Estimările privind schimbarea cea mai probabilă a temperaturii medii globale a 
aerului (2090-2099 faţă de 1980-1999), conform scenariilor climatice propuse, păstrînd 

concentraţia emisiilor de gaze la nivelul anului 2000

Proiecţiile încălzirii climei în secolul XXI demonstrează, că indiferent de scenariile 
propuse, se păstrează tendinţele geogra ce analogice celora care au fost observate în 
ultimele decenii. În acelaşi timp, se aşteaptă ca încălzirea să aibă loc mai intens de-
asupra uscatului, decît de-asupra Oceanului Planetar ( g.3). 
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Fig.2. Limitele variabilităţii schimbării temperaturii medii globale a aerului (2090-2099 
faţă de 1980-1999) conform scenariilor climatice propuse, păstrînd concentraţia gazelor 

la nivelul anului 2000. Sursa: IPCC 2007: WG1-AR4

Fig.3. Proiectarea temperaturii aerului în secolul XXI cu referinţă la perioada 1980-1999. 
Sursa: IPCC 2007:WG1-AR4

Cele relatate, pot   con rmate prin analiza indicilor statistici (tab.1) ce caracterizează 
regimul termic la nivel regional pentru perioada 1887-1980 şi 1981-2008, care denotă, 
că în ultimile decenii a crescut tempoul de încălzire a climei. Astfel, în perioada 
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actuală (1981-2008) iarna “s-a încălzit” cu 1.00C. Pentru perioada rece a anului 
sunt caracteristice cele mai semni cative valori ale σ (2.1-2.20), ceea ce ne indică la 
caracterul variabil al regimului termic, adică la desele alternări ale perioadelor geroase 
cu moine. Pentru perioada actuală, temperatura medie sezonieră a primăverii a crescut 
cu 0.70C. Acelaşi ritm de încălzire (şi anume cu 0.60C) este caracteristic temperaturii 
medii anuale şi sezoniere de vară (tab.1). În anotimpul de toamnă temperatura medie 
sezonieră a crescut doar cu 0.20C. 

Tabelul 1. Indicii statistici ce caracterizează temperatura medie sezonieră şi anuală 
pentru două perioade de studiu

1887-1980 1981-2008

Perioada de 
observaţii

X σ Min. Max.
Perioada de 
observaţii

X σ Min. Max.

Iarna -2.2 2.1 -8.2 1.7 Iarna -1.1 2.2 -6.6 2.6

Primăvara 9.4 1.3 6.5 11.7 Primăvara 10.1 1.4 6.0 12.2

Vara 20.5 1.0 18.3 23.6 Vara 21.1 1.1 18.7 24.3

Toamna 10.0 1.3 6.8 13.4 Toamna 10.2 1.0 7.8 11.9

Anuală 9.5 0.7 7.2 10.9 Anuală 10.1 1.0 8.0 12.1

Deci, încălzirea climei regionale în toate anotimpurile anului a condus cu sine 
la deformarea normelor climatice. Cele mai mari deformări se observă în normele 
climatice ce caracterizează anotimpul de iarnă, primăvară şi vară ( g.4a,b,c,). Deformări 
substanţiale, însă, se observă în norma climatică a temperaturii medii anuale ( g.4e), 
care potrivit părerilor savanţilor din domeniu, este indicatorul principal al schimbărilor 
de climă. Analiza tendinţei de schimbare a temperaturii medii din anotimpul de toamnă 
( g.4d), ne demonstrează că regimul termic din cadrul acestui anotimp în ultimele 
decenii a „înregistrat” schimbări neesenţiale. 

Analiza densităţii repartiţiei normelor climatice ne demonstrează, că odată cu 
deformarea temperaturilor medii ale aerului în aspect sezonier (cu excepţia toamnei) 
sau anual are loc lărgirea diapazonului de manifestare a anomaliilor pozitive faţă de 
perioada anterioară supusă studiului (1887-1980). 

Frecvenţa densităţii funcţiei de repartiţie pentru diferite perioade de studiu privind 
temperatura medie anuală denotă posibilitatea reală de schimbare a climei şi termenul 
foarte scurt în care presingului antropic contribuie la această schimbare. Cele evidenţiate, 
în mare măsură, determină neliniştea în societate pentru consecinţele acestor schimbări, 
mai ales, asupra resurselor agroclimatice actuale, ţinând cont de orientarea agrară a 
economiei Moldovei. 

Fără îndoială, că in uenţa schimbărilor de climă asupra ramurii agricole şi în primul 
rînd asupra  totehniei se va manifesta prin schimbarea anumitor indici agroclimatici 
- durata perioadei de vegetaţie, suma temperaturilor active, temperatura critică de 
vătămare etc. De aceea, evaluarea integrată a schimbării diferitor parametri climatici 
şi agroclimatici poate servi drept bază informaţională în estimarea noilor resurse 
agroclimatice.  
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Fig. 4. Deformarea normelor climatice 
sezoniere şi anuale în legătură cu încălzirea 
semni cativă a climei regionale din ultimele 
decenii (a-iarna, b-primăvara, c-vara, 
d-toamna, e-anual)

e

Ţinând cont de faptul, că pentru următoarele două decenii, conform mai multor 
scenarii se proiectează o încălzire cu 0.20C la un deceniu, pe teritoriul republicii 
posibilele schimbări în evoluţia climei regionale pentru perioada anilor 2029 poate avea 
următorul aspect: în perioada rece vor   înregistrate cele mai neesenţiale deformări. În 
acelaşi timp, temperatura medie a aerului în anotimpul de vară şi de toamnă pe teritoriul 
republicii vor condiţiona apariţia noilor resurse agroclimatice în care creşterea şi 
maturizarea culturilor agricole vor   deosebite de cele actuale. Intensi carea procesului 
de aridizare ( g.5 c, d, e ) se con rmă cu deformările climatice proiectate şi cu creşterea 
frecvenţei anomaliilor termice pozitive. 
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Fig. 5. Posibilele deformări a normelor 
climatice sezoniere şi anuale în legătură cu 
încălzirea semni cativă a climei regionale 
pentru următoarele două decenii  (a-iarna, 
b-primăvara, c-vara, d-toamna, e-anual)

e

În concluzie constatăm, că asemenea investigaţii prezintă un interes deosebit 
deoarece acestea pot asigura estimarea adecvată a noilor resurse agroclimatice, care 
sunt menite „să asigure” dezvoltarea unei agriculturi durabile. 
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