
 

1 

 

2018 
ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI RLU MUNICIPIUL ADJUD, 

JUDEȚUL VRANCEA 

 

 

 

 

 

 

STUDIU 

DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND IMPACTUL 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

SC TQM MANAGEMENT SRL 



TQM MANAGEMENT SRL 
Nr. ORC: J22/818/2011, C.U.I.: RO 28397610 
Punct de lucru: Municipiul Iași, Strada Lascăr Catargi, nr. 37, etaj 5, ap. 9 
Telefon: 0742.739.609, Fax: 0367.815.932 
E_mail: consultanta.tqm@gmail.com 

 
 

 

2 

 

2018 

 

TITLUL LUCRĂRII:  

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND IMPACTUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE  

 

BENEFICIAR:  

 

 

MUNICIPIUL ADJUD,  

JUDEȚUL VRANCEA 

 

 

 

PROIECTANT GENERAL:  

 

S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L 

 

 



Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea 
Impactul schimbărilor climatice  

 

 

3 

 

CUPRINS  

 

 

 

INTRODUCERE ........................................................................................................................................................ 4 

CONTEXT ................................................................................................................................................................... 6 

CAPITOLUL 1. SCENARII ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ...................................................................... 9 

1.1 Schimbări climatice la nivel global și european ............................................................................................. 9 

1.2 Schimbări climatice în România .......................................................................................................................... 10 

1.3 Schimbări climatice în județul Vrancea............................................................................................................ 13 

1.4 Scenarii privind schimbările climatice viitoare ............................................................................................ 19 

CAPITOLUL 2. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ......................................................................... 22 

2.1 Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii și silviculturii ..................................................... 22 

2.2 Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității ............................................................................ 25 

2.3 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului energetic ................................................................ 27 

2.4 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului transporturilor .................................................... 28 

2.5 Impactul schimbărilor climatice asupra educației, informării și conștientizării ............................ 28 

2.6 Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății umane ........................................................................ 29 

CONCLUZII ............................................................................................................................................................. 35 

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea 
Impactul schimbărilor climatice  

 

 

4 

 

INTRODUCERE 

 

În contextul actualizării Planului de Urbanism General al municipiului Adjud, din județul Vrancea, 

pe lângă aspectele legate strict de dezvoltarea valențelor economice și a infrastructurii aferente 

asigurate de necesarul de dezvoltare, prezentul studiu urmărește evidențierea aspectelor definitorii 

legate de impactul generat de schimbările climatice la nivelul întregului municipiu.  

Această lucrare se bazează predominant pe informații publice, precum documentele de raportare și 

informare a publicului sau documentele strategice disponibile, urmărind să realizeze o sinteză a 

informațiilor relevante privind impactul schimbărilor climatice la nivelul municipiului Adjud. 

Important de precizat este faptul că studiul aduce unele informații de detaliu preluate din legislația 

specifică, cât și de la structuri specializate pentru a descrie aspectele relevante.  

Plecând de la informațiile cuprinse în prezentul studiu se urmărește armonizarea direcțiilor și 

principiilor ce vor sta la baza Planului de Urbanism al municipiului Adjud cu principalele domenii 

de activitate, într-o manieră rațională de utilizare a resurselor naturale, în scopul dezvoltării 

durabile a localității.  

Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Adjud este promovat de către Primăria 

municipiului Adjud, în calitate de titular al planului, și prevede obiectivele, acțiunile și măsurile de 

dezvoltare a municipiului (atât suprafețe din intravilan, cât și din extravilan), cât și organizarea 

arhitectural urbanistică a teritoriului administrativ al acestuia. 

Scopul realizării Planului Urbanistic General îl reprezintă dezvoltarea municipiului corelată cu 

potențialul zonei, necesitățile și opțiunile populației. Planul Urbanistic General are caracter director 

de analiză și reglementare operațională a situației existente pe termen scurt, precum și prevederi 

pe termen mediu și lung. 

Planul Urbanistic General reactualizat pentru municipiul Adjud va fi aprobat prin Hotărâre a 

Consiliului Local și va constitui baza legală pentru realizarea programelor și strategiei de dezvoltare 

din perimetrul municipiului.  

Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Adjud urmărește, prin introducerea în 

cadrul documentației de urbanism existente a constrângerilor și permisivităților urbanistice 
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generate de zonele propuse pentru extindere, crearea condițiilor de autorizare a noilor construcții, 

crearea premiselor spațiale pentru desfășurarea activităților economice și sociale în acord cu 

obiectivele de dezvoltare județene. 
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CONTEXT 

 

Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire: pe de o parte 

necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului 

concentrației acestor gaze în atmosferă care să împiedice influența antropică asupra sistemului 

climatic și a da posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural, iar pe de altă 

parte necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt 

deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic, indiferent de rezultatul acțiunilor de 

reducere a emisiilor.  

În pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, temperatura 

medie globală va continua să crească în perioada următoare, fiind necesare măsuri cât mai urgente 

de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Cel de-al „4-lea Raport Global de Evaluare a 

Schimbărilor Climatice (AR4)” pregătit de către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

prezintă în mod cuprinzător ultimele rezultate și observații științifice cu privire la cauzele 

schimbărilor climatice şi la impactul pe termen scurt, mediu şi lung al acestora. În cadrul raportului 

au fost, de asemenea, analizate diferite opțiuni privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

și reducerea emisiilor, inclusiv interdependențele specifice unei dezvoltări durabile a societății, 

având în vedere aspectele socio-economice și științifice relevante pe termen lung.   

Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un orizont de timp apropiat nu implică o 

atenuare a fenomenului de încălzire globală, adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să 

reprezinte un element important al politicii naționale. 

Elemente climatice  

Soarele este principalul actor în sistemul climatic, emițând radiația solară care încălzește 

Pământul. Energia solară este mai puternică în regiunile ecuatoriale, intensitatea radiațiilor solare 

scăzând către poli. Acest fapt determină tipurile de circulație a vânturilor și a curenților oceanici, 

care influențează dezvoltarea sistemelor climatice. 

Atmosfera acționează ca o pătura protectoare, menținând o temperatură propice vieții pe Pământ 

și ecranând razele dăunătoare ale Soarelui. Formată din mai multe straturi distincte, atmosfera 

acționează ca un "depozit" pentru diverse gaze și particule. Atât structura atmosferei cât și modul in 

care se realizează circulația aerului au un efect considerabil asupra climei și a sistemelor climatice, 

inclusiv asupra regimului precipitațiilor. Atmosfera Pământului este formată din 78% azot (N2), 



Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea 
Impactul schimbărilor climatice  

 

 

7 

21% oxigen (O2) şi 1% alte gaze. Dioxidul de carbon (CO2) reprezintă 0,03-0,04%, în timp ce 

vaporii de apă (H2O) variază între 0 și 2%. 

Cantitatea medie de precipitații (ploaie sau zăpadă) pe care o primește o zonă este 

ovcomponentă climatică importantă. Apa ajută la răcirea suprafeței terestre (prin evaporare), 

reflectă energia solară (apa sub forma de nori sau straturi de gheață) și menține Pământul cald 

(prin vaporii de apă). Structurile terestre și caracteristicile lor - de exemplu pădurile, deșerturile și 

munții - pot influența atât clima globală cât și pe cea regională. Solul se încălzește și se răcește mai 

repede decât apa, afectând cursul curenților de aer și formarea sistemelor climatice. Tipul de 

suprafață terestră influențează cantitatea de energie solară care este reflectată sau absorbită de 

Pământ. Zonele albe, precum cele înzăpezite, reflectă razele solare, în timp ce zonele întunecate 

absorb mai multă căldură. 

Efectul de seră natural 

Este termenul popular folosit pentru a descrie modul in care atmosfera Pământului asigură o 

temperatură propice vieții pe planetă. Aproximativ jumătate din radiația solară trece prin 

atmosferă. Restul este reflectat de nori, este împrăștiat de vaporii de apă și de particulele din 

atmosferă sau este absorbit de aceasta. O parte din radiația solară care atinge Pământul este 

reflectată înapoi în spațiu (in medie aproximativ o treime). Din ceea ce rămâne, o parte e absorbită 

de atmosferă, însă majoritatea este absorbită de sol și oceane. Suprafața Pământului se încălzește și, 

ca rezultat, emite radiație infraroșie (căldura). O parte din această radiație este trimisă în spațiu, 

însă majoritatea rămâne în atmosferă.  

Unele gaze din atmosferă constituie un strat izolator al Pământului și împiedică căldura să iasă în 

spațiu; acestea sunt așa-numitele gaze cu efect de seră (GES). Ele acționează ca o pătură, absorbind 

căldura și reflectând-o înapoi către suprafața Pământului, încălzind atmosfera și provocând ceea ce 

este cunoscut sub numele de efect de seră natural. Fără acest efect, Pământul ar fi mult mai rece 

decât acum (temperatura sa medie globală ar fi de cca - 18 grade C, față de cea actuală de cca +15 

grade C) și neospitalier pentru viață. 

Gazele cu efect de seră 

Cinci gaze care apar în mod natural provoacă în principal efectul de seră: vaporii de apă, dioxidul de 

carbon, metanul, protoxidul de azot și ozonul. Concentrația în atmosferă a acestor gaze este 

influențată de activitățile umane. O altă categorie de gaze cu efect de seră este alcătuită din 

componente chimice create de oameni (halocarburile). 
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Efectul de seră intensificat 

Efectul natural de seră reglează temperatura Pământului, menținând condițiile de viață. Totuși, 

când cantitățile de GES se modifică, capacitatea atmosferei de a înmagazina căldura este și ea, 

afectată. Activitățile umane determină degajarea unor cantități semnificative de GES, care rămân în 

atmosferă pe termen lung1. 

Așadar, încălzirea globală este fenomenul de creștere a temperaturilor medii înregistrate ale 

atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a oceanelor. Fenomenul de încălzire globală a 

început să îngrijoreze după anii ’60, în urma dezvoltării industriale masive și a creșterii 

concentrației gazelor cu efect de seră care sunt considerate în mare măsură responsabile de acest 

fenomen. 

Cauza principală a încălzirii globale este creșterea concentrației de CO2 în atmosferă în ultimele 

secole. Aceasta a fost de 280 ppm înainte de revoluția industrială, fiind acum de 430 ppm, adică 

aproape dublă, iar în anul 2035 ar putea fi de 550 ppm, dacă fluxul emisiilor actuale de  gaze cu 

efect de seră (GES) s-ar menține peste capacitatea naturală de absorbție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 TERRA Mileniul III – Noțiuni generale despre schimbările climatice 
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CAPITOLUL 1. SCENARII ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

1.1 Schimbări climatice la nivel global și european  

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat de comunitatea științifică internațională, fiind 

deja evidențiat de analiza datelor observaționale pe perioade lungi de timp. Simulările realizate cu 

ajutorul modelelor climatice globale au indicat faptul că principalii factori care determină acest 

fenomen sunt atât naturali (variații în radiația solară și în activitatea vulcanică) cât și antropogeni 

(schimbări în compoziția atmosferei datorită activităților umane). Numai efectul cumulat al celor 

doi factori, poate explica schimbările observate în temperatura medie globală în ultimii 150 de ani. 

Creșterea concentrației gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a dioxidului de carbon, 

a fost cauza principală a încălzirii pronunțate din ultimii 50 de ani ai secolului XX, 0.13ºC, de 

aproximativ 2 ori valoarea din ultimii 100 de ani, așa cum este prezentat în AR4 al IPCC.   

 

Clima Europei a înregistrat o încălzire de aproximativ un grad Celsius în ultimul secol, mai ridicată 

decât media globală. Cantitățile de precipitații au crescut considerabil în nordul Europei, în timp ce 

în sudul continentului perioadele de secetă au devenit din ce în ce mai frecvente. Temperaturile 

extreme înregistrate recent, cum ar fi valul de caniculă din vara anului 2003 și mai ales cel din 

2007, au fost relaționate cu creșterea observată a frecvenței fenomenelor extreme din ultimele 

decenii, ca o consecință a efectelor schimbărilor climatice. Deși fenomenele meteorologice singulare 

nu pot fi atribuite unei singure cauze, analizele statistice au arătat faptul că riscul apariției unor 

astfel de fenomene a crescut considerabil datorită efectelor schimbărilor climatice.  

Zonele cele mai vulnerabile din Europa au fost identificate în AR4 al IPCC, după cum urmează: 

▪ Europa de Sud și întregul bazin mediteranean înregistrează un deficit de apă ca urmare a 

creșterii temperaturii și a reducerii cantității de precipitații; 

▪ zonele montane, în special Alpii cu probleme în regimul de curgere al apelor ca o consecință 

a topirii stratului de zăpadă și de diminuare a volumului ghețarilor; 

▪ regiunile costiere datorită creșterii nivelului mării și a riscului evenimentelor meteorologice 

extreme; 

▪ văile inundabile dens populate, datorită riscului evenimentelor meteorologice extreme, 

precipitații abundente și viituri, care provoacă daune majore zonelor construite și 

infrastructurii 
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Mai mult decât atât, creșterea fulminantă, începând cu revoluția industrială în urmă cu 250 de ani, a 

numărului de locuitori și a nivelului de trai al acestora la nivel planetar pun presiuni imense asupra 

echilibrelor geo-bio-chimice globale ce păstrează calitatea mediului înconjurător la parametrii ce au 

permis această dezvoltare. Utilizarea pe scară largă a combustibililor fosili, în special a cărbunelui și 

a petrolului, conduce la acumularea rapidă a gazelor cu efect de seră (GES) în atmosferă, cu un efect 

lent dar cert și greu reversibil de creștere a temperaturii medii la suprafața Terrei. Efectele acestei 

încălziri se răsfrâng în numeroase forme asupra mediului înconjurător - creșterea frecvenței 

fenomenelor meteorologice extreme, ridicarea nivelului oceanului planetar, perturbarea 

ecosistemelor etc. În lipsa unei capacități solide de adaptare la schimbările climatice, în special în 

țările în curs de dezvoltare, efectele schimbărilor climatice se resimt sub forma daunelor umane și 

materiale în urma fenomenelor extreme, cu riscuri de securitate alimentară, conflicte militare / 

războaie civile devastatoare, migrație masivă a populațiilor, etc. 

În acest context, acordul de la Paris din luna decembrie 2015, semnat de majoritatea statelor lumii 

în luna aprilie 2016, ce urmează a fi ratificat la nivel național pe întreg mapamondul, stabilește clar 

angajamentul fiecărui stat de a combate schimbările climatice în vederea limitării încălzirii globale 

la maximum 2℃ față de perioada pre-industrială (limita maximă considerată a fi tolerabilă pentru 

societatea umană, așa cum este organizată în prezent). Promisiunile statelor de a lua măsuri în 

această privință sunt estimate în prezent la a limita creșterea temperaturii la 2,7 ℃, cu perspectiva 

de a reîntări eforturile în anii următori. România, ca stat membru al UE, își asumă responsabilitatea 

de a contribui în mod echitabil la limitarea emisiilor de GES în concordanță cu ținta de încălzire de 

2℃2. 

1.2 Schimbări climatice în România 

Pentru România, studiile meteorologilor indică o creștere a temperaturii medii anuale pe țară de 

0,5 grade Celsius, în ultimul secol, cu unele diferențieri pe regiuni. 

O încălzire mai pronunțată s-a manifestat în sudul și sud-estul țării, unde temperatura medie anuală 

a atins 11 grade, adică cu peste trei grade mai ridicată față de nordul țării. Ultimii 14 ani au fost cei 

mai calzi din 1950 încoace. 

Populația din România s-a confruntat cu destule evenimente ecoclimatice de o amploare deosebită 

pe parcursul ultimelor două decenii, dar se pare că acestea au devenit mult mai frecvente după anul 

2000; este vorba despre caniculă și secetă severă, precipitații abundente și inundații catastrofale, 

 
2  www.pactpentruromania.ro 
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fenomene atmosferice extreme (de tip tornadă, în 2002), schimbarea principalelor caracteristici ale 

anotimpurilor ş.a. Asemenea fenomene extreme au mai multe categorii de consecințe. 3 

Clima României este influențată de poziția pe glob (străbătută de paralela de 45° lat. N), precum și 

de poziția sa geografică pe continent. Aceste particularități conferă climei din România un caracter 

temperat continental. Deși extinderea teritoriului țării pe latitudine (5°) este mai mică decât cea pe 

longitudine (100), există diferențieri mai mari între sudul și nordul țării în ceea ce privește 

temperatura, decât între vest și est. Dacă temperatura medie anuală în sudul țării se ridică la circa 

11°C, în nordul țării, la altitudini comparabile, valorile acestui parametru sunt mai coborâte cu circa 

3°C.  

Temperatura aerului 

Temperatura medie a aerului prezintă exclusiv tendințe de creștere, semnificative statistic pe întreg 

cuprinsul României în timpul primăverii și verii; există de asemenea tendințe de creștere a 

temperaturii aerului în timpul iernii, pentru zonele centrală și de nord-est ale țării, însă procentul 

de stații ce prezintă tendințe semnificative este mai mic decât pentru intervalul 1961-2010. În 

timpul toamnei se remarcă o tendință de răcire ușoară în toată țara care nu este însă semnificativă 

din punct de vedere statistic. 

Tabel nr. 1 – Temperaturi medii anuale la nivel național, în perioada 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Temperatura 

medie anuală  
+9,2° C +10,0° C +10,0° C +10,2° C +10,5° C 

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie – Raport anual 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Precipitații  

Analiza tendințelor în variabilitatea precipitațiilor sezoniere arată creșteri semnificative toamna, 

fapt ce se reflectă direct în tendințele de creștere a debitelor din anotimpul respectiv. Totuși, 

tendințele semnificative sunt mai puțin numeroase decât cele din perioada 1961-2010.  Scăderi în 

cantitățile de precipitații au avut loc în Delta Dunării (iarna și primăvara) și în sud-vest 

(primăvara). În ansamblu, trebuie menționat faptul că majoritatea stațiilor nu prezintă creșteri sau 

scăderi semnificative, regimul precipitațiilor fiind stabil pe perioada analizată. 

 

 

 
3 M. Stanciu, D. Chiriac, C. Humă ”Impactul schimbărilor ecoclimatice recente asupra calității vieții” 
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Tabel nr. 2 – Cantitatea media anuală de precipitații la nivel național în perioada 2011-2015  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Temperatura 

medie anuală  
500,4 mm  618,9 mm  683,2 mm  670,3 mm  630,1 mm  

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie – Raport anual 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Vânt  

Viteza vântului prezintă schimbări majore în evoluția pe termen lung. Un procent de 93% din 

totalul stațiilor prezintă tendințe de scădere în viteza medie anuală a vântului. Toate tendințele 

semnificative sunt de diminuare. Regiunea intracarpatică este mai puțin afectată decât restul 

regiunilor din țară. 

În general, rezultatele nivelurilor de semnificație indică o scădere consistentă la nivel de țară în 

ceea ce privește viteza medie a vântului. Aceasta este mai pronunțată în regiunile extracarpatice și 

în Carpații Meridionali și de Curbură, însă este semnificativă în toate anotimpurile. 

Durata de strălucire a Soarelui  

Numărul de ore de strălucire a Soarelui este în creștere semnificativă pe suprafețe extinse ale 

României în timpul iernii, în special în partea de sud a țării. La fel ca în cazul temperaturii aerului, 

semnalul creșterii duratei de strălucire a Soarelui este prezent pe întreg cuprinsul țării în timpul 

primăverii și verii; creșteri semnificative se înregistrează la 10% din stații în timpul toamnei. 

Durata de strălucire a Soarelui este direct legată de radiația globală și poate fi folosită la evaluarea 

impactului radiației solare asupra temperaturii.  

Stratul de zăpadă  

Stratul de zăpadă are efecte majore asupra albedoului și bilanțului de energie, fiind, de asemenea, 

un mare rezervor de apă. El influențează aerul de deasupra sa, solul peste care se așază și atmosfera 

din aval. Durata stratului de zăpadă influențează sezonul de creștere a vegetației la altitudini 

ridicate. O diminuare a intervalului cu zăpadă intensifică încălzirea solului datorată absorbției 

solare.  

La nivel național se remarcă faptul că numărul de zile cu strat de zăpadă prezintă tendințe negative 

semnificative la 40% din stații; la 20% din stații grosimea medie a stratului mediu de zăpadă este 

de asemenea în scădere. Din punct de vedere regional, centrul și vestul țării și Moldova sunt 

regiunile cele mai afectate. Atât stratul mediu de zăpadă, cât și numărul de zile cu strat de zăpadă 

sunt corelate negativ cu indicele oscilației nord-atlantice. 
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Valori extreme  

Cu toate că nu există creșteri ale cantităților sezoniere de precipitații iarna, primăvara și vara, se 

remarcă tendințe de creștere în maximele anotimpuale ale precipitațiilor zilnice, atât iarna 

(datorate probabil schimbării raportului ploaie / zăpadă), cât și vara. 

În privința extremelor termice, cele mai importante rezultate sunt: o scădere a numărului de zile de 

îngheț, în special în nordul, estul și sud-estul țării, dar și în unele zone din sud și în Munții Apuseni; 

o creștere a valurilor de căldură în majoritatea zonelor țării, mai puțin în nord. 

1.3 Schimbări climatice în județul Vrancea  

Deși creșterea temperaturii medii globale este numită uneori “încălzire globală”, schimbările 

climatice includ nu numai o modificare a temperaturii medii, ci și schimbări ale diverselor aspecte 

ale vremii, cum ar fi tipurile de vânt, cantitatea și tipul de precipitații, cât și tipul și frecvența 

evenimentelor meteorologice extreme. De fapt, termenul “schimbări climatice globale” descrie mai 

clar situația cu care ne confruntăm. 

Schimbările climatice reprezintă o problemă, întrucât atât sistemul natural cât și cel socio-economic 

sunt sensibile la schimbări ale climei, iar amploarea și viteza prognozate pentru acestea vor avea un 

impact semnificativ, care va amenința durabilitatea acestor sisteme. 

Creșteri ale temperaturilor  

Situația variațiilor de temperatură pentru perioada 2010-2013 este prezentată tabelar mai jos cu 

precizarea valorilor maxime și minime, inclusiv media anuală, înregistrate la stația meteorologică 

Focșani 

Tabel nr. 3 – Temperaturi minime și maxime anuale înregistrate la Stația meteo Focșani  

Anii Stația meteorologică 
Temperatura minimă 

anuală/data 

Temperatura maximă 

anuală/data 

2010 Focșani -20,2°C / 26.01.2010 +37,8°C / 16.08.2010 

2011 Focșani -18,3°C /31.01.2011 +36,0°C / 09.07.2011 

2012 Focșani -21,6°C / 02.02.2012 +41,4°C /07.08.2012 

2013 Focșani -16,3°C /10.01.2013 +35,9°C / 30.07.2013 

Sursa: Agenția pentru Protecția mediului Vrancea – Raport privind starea mediului județul Vrancea – 2010, 2011, 2012, 2013 

Conform tabelului de mai sus, se poate observa că la nivelul anului 2012 s-au înregistrat cele mai 

mari valori ale temperaturii minime anuale și ale temperaturii maxime anuale.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate variațiile temperaturii medii anuale înregistrate la stațiile 

meteo Focșani și Adjud, în perioada 2010 – 2015.  
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Tabel nr.  4 – Variații ale temperaturii medii anuale la stația meteo Focșani și Adjud,  în perioada 2010-

2015 

Anii Stația meteorologică Temperatura medie anuală  

2010 
Focșani +11,3  

Adjud  - 

2011 
Focșani +10,8 

Adjud +10,3 

2012 
Focșani +11,7 

Adjud +10,7 

2013 
Focșani +11,8 

Adjud +10,6 

2014 
Focșani +11,5 

Adjud +10,3 

2015  
Focșani +12,4 

Adjud +12,0 

Sursa: Agenția pentru Protecția mediului Vrancea – Raport privind starea mediului județul Vrancea – 2015  

 

 

 

Figura nr. 1 vine să evidențieze evoluția temperaturii medii anuale înregistrată în perioada 2010-

2015 la una din stațiile meteorologice din Focșani și/sau Adjud. Se remarcă un parcurs ascendent a 

valorilor înregistrate, anul 2013 înregistrând valori crescute la ambele stații meteorologice.  

Important de adus în evidență sunt și perioadele caniculare înregistrate în perioada 2011-2016 la 

nivelul județului Adjud.  

Figura nr. 1 – Evoluția temperaturii medii anuale înregistrate la stațiile meteo Focșani și Adjud  
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea  
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 Tabel nr.  5 – Perioada (număr de zile) în care s-au înregistrat temperaturi caniculare ( de peste 35°C), la 

stația meteo Adjud 

Anii Număr zile Perioadă  

2011 1 Iulie – 1 

2012 22 

Iunie – 2 

Iulie – 13 

August - 7 

2013 -  

2014 -  

2015  6 Iulie - 6 

2016 1 August 1 

Sursa: Agenția pentru Protecția mediului Vrancea – Raport privind starea mediului județul Vrancea – 2016 

Harta riscului la inundații arată că cea mai mare parte a țării noastre este vulnerabilă la acest tip de 

dezastru. Zonele cu cel mai mare risc sunt situate, în special, în bazinele hidrografice ale unor râuri 

mari (Mureș, Someș, Crișuri, Oltul superior, Siret), în zonele din lungul Dunării şi-n delta acestui 

fluviu, precum şi pe râurile mici din partea centrală a Moldovei, care suferă periodic consecințele 

inundațiilor. Vrancea este situată în bazinul hidrografic a râului Siret, prezentând astfel un risc 

crescut la inundații (vezi Figura 2).  

Principalele cauze ale inundațiilor sunt legate de condițiile climatice, care, datorită încălzirii 

globale, şi-au modificat caracteristicile (cantități mari de precipitații în timp scurt, frecvența mare a 

precipitațiilor în anumiți ani, alternanța perioadelor ploioase cu perioade secetoase, prezența 

furtunilor în timpul ploilor), de neefectuarea unor lucrări destinate apărării împotriva inundațiilor 

(în momentul de față, 40% din zonele inundabile ale țării au rămas neprotejate), de extinderea 

defrișărilor și neefectuarea de împăduriri, de construcția defectuoasă a barajelor și digurilor de 

protecție, precum și de nerespectarea condițiilor de întreținere a acestora; de amplasarea 

necorespunzătoare a unor construcții etc.  

Principalele efecte ale inundațiilor sunt de natură economică, socială și de mediu. Pagubele 

economice pot fi individuale (case, anexe gospodărești, terenuri agricole, animale), dar și 

comunitare (obiective economice, de infrastructură etc.). Pagubele sociale privesc o serie de 

obiective sociale și culturale, cum ar fi: spitale, dispensare, școli, așezăminte de cultură, lăcașuri de 

cult etc. Pagubele de mediu se referă la eroziunea malurilor, degradarea solurilor, distrugerea 

ecosistemelor, poluarea cu deșeuri (menajere, chimice etc.), antrenate de viituri, a zonelor din aval. 

Inundațiile din 2005, față de altele la fel de grave (din 1970 și 1975), scot în evidență impactul 

schimbărilor climatice asupra regimului precipitațiilor: creșterea duratei și cantităților de 
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precipitații (din februarie până în septembrie, în intervalul aprilie–septembrie producându-se 

șapte valuri importante de inundații) și extinderea arealului de producere la nivelul întregii țări, 

ceea ce a condus la numeroase pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante.  

Inundațiile din 2005 au afectat 1.734 de localități, valoarea pagubelor fiind estimată la 5.975.201,5 

mii RON. Din cauza acestora au decedat 76 de persoane. Au fost avariate 93.976 de case și anexe 

gospodărești, 1 063 de obiective sociale și economice, iar peste 650.000 ha teren agricol au fost 

grav afectate. Pagube importante a suferit infrastructura rutieră și cea de alimentare cu apă, energie 

electrică și telefonie.  

Județele care au înregistrat cele mai mari pagube au fost Vrancea, Buzău, Timiș, Caraș-Severin, 

Bacău, Teleorman. Acest aspect este evidențiat și în cadrul Raportului anual privind starea mediului 

în județul Vrancea pentru anul 2010, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea.  
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 Figura nr. 2 – Zone cu potențial semnificativ la inundații (râul Siret) 
Sursa: Administrația Națională ”Apele Române” 
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Se constată că la nivelul anului 2005 s-a înregistrat o cantitate anuală de precipitații de 796 l/mp, la 

nivelul județului Vrancea.  

Tabel nr. 6  – Precipitații medii anuale – înregistrate la stația meteorologică Focșani  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cantitate anuală (l/mp) 796  501,6  736,2  495,5  544,5  731,8  

Sursa: Raport anual privind starea mediului în județul Vrancea – 2010  

În perioada 11-15.07.2005 ploile torențiale căzute pe teritoriul Județului Vrancea și deversările 

acumulărilor hidrotehnice, care nu au putut prelua volumul imens de apă determinat de viiturile 

produse de râurile Siret, Trotuş, Putna, Rm. Sărat şi Suşiţa au avut ca rezultat inundarea a 3 orașe, 

21 comune, 120 de sate. 

Cauzele au fost: 

▪ cantitatea însemnată de precipitații căzută într-un interval scurt de timp (24 ore) în 

localitățile: Soveja-166,2l/mp, Colacu-147,7 l/mp, Herăstrău-147l/mp, Tulburea-106 l/mp, 

Lepşa-100 l/mp;  

▪ producerea de viituri cu debite însemnate pe cursurile de apă, pe râul Siret de 4650mc/s, pe 

celelalte râuri fiind depășite debitele și nivelurile istorice cunoscute;  

▪ cedarea unor lucrări de consolidare şi apărare a malurilor aflate la limita duratei de 

funcționare (20-30 de ani);  

▪ intensa exploatare a fondului forestier din zonă, uneori necontrolată și în exces au 

determinat aparația torentelor pe versanți, alunecări de teren și colmatarea unor râuri.  

Efecte:  

Calamitățile înregistrate în această perioadă au produs 16 victime omenești și pagube materiale 

importante: 3094 locuințe din care 1126 case distruse și 1968 avariate; 28 unități de învățământ 

din care 9 avariate în proporție de peste 40%, 6 grădinițe, 5 drumuri naționale (E 85, DN 2D, DN 

2M, DN 2L, DN 24) 22 drumuri județene precum și un număr de 28 drumuri comunale, 19 poduri, și 

o serie de diguri de apărare împotriva inundațiilor producându-se un număr de 7 breșe astfel 

incinta Suraia Vadu Roșca= 3 breșe, Călieni-Nănești=2 breșe; Măicănești-Râmniceni=2 breșe. 
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1.4 Scenarii privind schimbările climatice viitoare  

Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul global, ținând seama de 

condițiile regionale: creșterea temperaturii va fi mai pronunțată în timpul verii, în timp ce, în nord-

vestul Europei creșterea cea mai pronunțată se așteaptă în timpul iernii. După estimările prezentate 

în AR4 al IPCC, în România se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale față de perioada 

1980- 1990 similare întregii Europe, existând diferențe mici între rezultatele modelelor în ceea ce 

privește primele decenii ale secolului XXI și mai mari în ceea ce privește sfârșitul secolului:  

▪ între 0,5°C și 1,5°C pentru perioada 2020-2029;  

▪ între 2,0°C și 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție de scenariu (ex. între 2,0°C şi 2,5°C în cazul 

scenariului care prevede cea mai scăzută creștere a temperaturii medii globale şi între 4.0°C 

şi 5.0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunțată creștere a temperaturii).  

Efectele emisiilor de gaze conduc la creșterea temperaturii medii globale cu variații semnificative la 

nivel regional, reducerea volumului calotelor glaciare cu consecințe privind creșterea nivelului 

oceanului planetar, modificarea ciclului hidrologic prin topirea ghețarilor și precipitații extreme, 

creșterea suprafețelor aride, creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme 

etc.  

Regândirea și replanificarea structurilor urbane, promovarea unui transport urban durabil, 

facilitarea unui consum energetic mai mic pe cap de locuitor, reabilitarea termică a locuințelor și a 

spațiilor de birouri, transformarea orașelor în „ecosisteme urbane", utilizarea tehnologiilor 

„prietenoase cu mediul” axate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbarea 

comportamentului populației în ceea ce înseamnă crearea și protejarea spațiilor verzi reprezintă 

câteva soluții viabile și concrete care pot fi puse în aplicare pentru reducerea efectele schimbărilor 

climatice și pentru îmbunătățirea calității vieții populației.  

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii și construcțiilor 

este legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de 

căldura, căderi abundente de zăpadă, furtuni, inundații. Planificarea urbană și proiectarea unei 

infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor climatice și 

reducerea riscului asupra mediului antropic.  

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozează pentru perioada 

2090-2099 secete pronunțate în timpul verii în zona României, în special în sud și sud-est (cu 

abateri negative față de perioada 1980-1990 mai mari de 20%). În ceea ce privește precipitațiile din 

timpul iernii, abaterile sunt mai mici şi incertitudinea este mai mare. 
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Toate prognozele pe termen lung anunță pentru România iminența unor schimbări radicale ale 

climei – veri extrem de secetoase, schimbări bruște de temperatură și ploi torențiale (peste 150 litri 

pe metru pătrat) urmate de inundații. 

În România va fi tot mai cald, va ploua tot mai rar și mai puțin și se vor intensifica fenomenele 

meteorologice extreme. Biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, silvicultura, infrastructura, 

energia, turismul și sănătatea populației sunt numai câteva dintre domeniile ce vor fi masiv afectate 

de schimbările ecoclimatice. Zonele urbane vor deveni tot mai dificil de locuit, infrastructura va fi 

tot mai expusă efectelor produse de diverse intemperii, căderile abundente de zăpadă și de ploi, 

furtunile, inundațiile vor deteriora grav terenurile şi se vor produce mari modificări de relief. Toate 

acestea pot duce la creșterea numărului de decese, la acutizarea afecțiunilor cardiovasculare și 

respiratorii, la creșterea incidenței bolilor de nutriție. Restricțiile utilizării apei în sectorul 

industrial, agricol și chiar menajer vor fi tot mai frecvente. Creșterea concentrațiilor de poluanți din 

sol va afecta calitatea apei, ceea ce va crește numărul îmbolnăvirilor, mai ales în zonele cu acces 

redus la apa potabilă. Între sectoarele economice cele mai afectate de aceste schimbări se va afla 

agricultura. În zonele puternic afectate de secetă se va produce o reorientare a culturilor agricole, 

așa încât numărul speciilor de plante exotice va crește. O consecință directă a secetei va fi scăderea 

debitelor râurilor, ceea ce va determina reducerea producției de energie în hidrocentrale, în 

condițiile în care, până în anul 2030, cererea de energie pe perioada verii va crește cu 28%, din 

cauza temperaturilor ridicate. 

Este de așteptat ca până la sfârșitul secolului al XXI-lea temperatura la nivel global să crească cu 4 

grade față de situația actuală.  

România va fi, practic, împărțită în două zone distincte – jumătatea nordică va fi afectată mai mult 

de ploi şi temperaturi scăzute, în timp ce sudul țării va avea parte de temperaturi ridicate, ce vor 

produce deşertificări în unele zone.  

Previziunile arată că suprafața deșertificată se poate tripla în următorii 20 de ani, dacă nu se 

acționează în consecință.4 

 
4 M. Stanciu, D. Chiriac, C. Humă ”Impactul schimbărilor ecoclimatice recente asupra calității vieții” 



Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea 
Impactul schimbărilor climatice  

 

 

21 

 

 

 

 

 

Figura nr. 3 – Schimbările climatice observate și anticipate și impactul asupra principalelor regiuni din 
Europa 

Sursa: IPCC 2013  
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CAPITOLUL 2. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

2.1 Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii și silviculturii  

Agricultura 

Schimbările climatice afectează agricultura la nivel global. Efectele negative asupra producţiei 

agricole vor fi influențate de evenimentele meteorologice extreme. Gestionarea eficientă a acestor 

fenomene extreme reprezintă o importanță deosebită pentru procesul de producţie agricolă. 

Principalele riscuri și vulnerabilități sectoriale la schimbările climatice identificate pentru 

municipiul Adjud: 

▪ Riscul ca manifestare unor fenomene meteo extreme (secetă, inundații, ger etc.) să afecteze 

producțiile agricole din zonă; 

▪ Riscul de degradare a terenurilor prin fenomenul de eroziune, inclusiv ca urmare a 

accentuării fenomenului vânturilor și precipitațiilor extreme; 

▪ Risc de degradare și sărăcire a solului în elemente nutritive, ca urmare a manifestării 

perioadelor de secetă, dar și cu exces de umiditate, care este parțial compensat prin 

folosirea excesivă a pesticidelor și a îngrășămintelor pe bază de azot; 

▪ Ocuparea unor habitate naturale ca urmare a pierderii capacității de producție a zonelor 

agricole tradiționale;  

▪ Schimbarea comportamentului de hrănire a speciilor sălbatice cu impact asupra agriculturii 

Producția vegetală variază an de an, fiind influențată semnificativ de fluctuațiile condițiilor 

climatice și în special de producerea evenimentelor meteorologice extreme. Variabilitatea climatică 

influențează toate sectoarele economiei, dar cea mai vulnerabilă rămâne agricultura, iar impactul 

asupra acesteia este mai pregnant în prezent, deoarece schimbările și variabilitatea climatică se 

manifestă din ce în ce mai accentuat.  

Terenuri forestiere 

Principalele riscuri și vulnerabilități sectoriale la schimbările climatice identificate pentru 

municipiul Adjud: 

▪ Risc de apariție a unor incendii de pădure în sezonul cald, pe fondul creșterii 

temperaturilor, a deficitului de precipitații și a vânturilor puternice 

▪ Scăderea productivității forestiere și a diversității pădurilor, precum și modificări ale 

perioadei de vegetație și schimbarea limitelor între păduri și pășuni, ca urmare a creșterii 
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temperaturilor, apariției fenomenului de secetă, a căderilor masive de zăpadă, a 

reziduurilor depozitate, a insectelor și parazițillor 

 

Concentrațiile de CO2 și O3 din atmosferă 

Concentrațiile mari de CO2 din atmosferă au potențial de creștere a producției de biomasă și a 

eficienței fiziologice a apei utilizate pentru culturi și buruieni. Totuși, creșterile de CO2 nu duc la 

creșteri proporționale ale productivității culturilor. 

În vreme ce creșterea buruienilor poate fi favorizată de cantitățile crescute de CO2, ecologia 

modificată a acestor plante poate apărea ca factor potențial pentru competiția acestora cu plantele 

de cultură. Concentrațiile ridicate de O3 din troposferă au ca efect reducerea productivității 

culturilor. 

Intensitatea precipitaţiilor 

Fiind sursa primară a umidității solului, precipitațiile reprezintă probabil cel mai important factor 

care determină productivitatea culturilor. 

În timp ce modelele climatice globale prezic o creștere a precipitațiilor medii globale, per total, 

rezultatele lor arată, de asemenea, o potențială modificare a regimurilor hidrologice în majoritatea 

locurilor (zonele devin fie mai uscate, fie mai umede). O schimbare a climatului poate cauza 

modificări în ceea ce privește precipitațiile sezoniere totale, în modelul de precipitații din cadrul 

unui sezon, dar şi în ceea ce privește variabilitatea dintre sezoane. O modificare a modelului 

precipitațiilor poate fi mai importantă pentru productivitatea culturilor decât o modificare similară 

a precipitațiilor anuale per total. 

Intensificarea precipitațiilor și a vântului pot genera alunecări de teren. Riscul alunecărilor de teren 

este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene geodinamice de restabilire a stării de 

echilibru a versanţilor, prin deplasarea lentă sau violentă a maselor de pământ, stare de echilibru 

pierdută în urma unor fenomene fizice, chimice şi mecanice de durată. 

Caracteristicile zonelor cu alunecări de teren din zona sunt: 

▪ suprafeţele predispuse alunecării sunt răspândite pe anumite suprafeţe în general mici; 

▪ foarte multe alunecări au avut la origine un dezechilibru provocat de activităţile oamenilor; 

▪ deşi pe mai multe suprafeţe cu risc de alunecare s-au executat lucrări de stabilizare 

(drumuri, terasamente, etc.) multe din aceste lucrări s-au degradat în timp fără a mai putea 

fi modernizate sau refăcute. 
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Temperatura 

Atunci când este depăşit intervalul optim de temperatură pentru o cultură dintr-o anumită zonă, 

culturile tind să răspundă negativ prin scăderea productivităţii. Valoarea optimă variază în funcţie 

de tipul culturii. Majoritatea culturilor sunt sensibile la caniculă. 

Temperaturi ale aerului cuprinse între 45 şi 55◦C, înregistrate timp de cel puţin 30 de minute, 

dăunează în mod direct frunzelor culturilor în cele mai multe medii; chiar valorile mai mici (de 35 

până la 40◦C) pot fi dăunătoare dacă durează mai mult în timp. Vulnerabilitatea culturilor la 

temperaturi înalte variază în funcţie de stadiul de dezvoltare. Temperaturile mari din timpul 

stadiului de reproducere sunt, în mod special nocive. 

Efectele complexe ale schimbărilor climatice asupra agriculturii fundamentează necesitatea 

procesului decizional privind reducerea riscurilor în vederea menținerii standardelor adecvate ale 

recoltelor și a favoriza agricultura durabilă. Astfel, variabilitatea și schimbările climatice trebuie 

abordate prin prisma activităților agricole zilnice, cu ajutorul strategiilor de atenuare și a măsurilor 

de adaptare. 

 
Figura nr. 4 – Impactul potenţial al schimbărilor climatice asupra culturilor de câmp 

Sursa: ”Agro-mediu și adaptarea la schimbările climatice” – www.madr.ro  

http://www.madr.ro/
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Măsuri de adaptare:  

▪ selecția varietăților cultivate prin corelarea condițiilor locale de mediu cu gradul de rezistență 

al genotipurilor față de condițiile limitative de vegetație (secetă, excese de umiditate, 

temperaturi ridicate, frig/ger, etc.); 

▪ administrarea culturilor și utilizarea rațională a terenului sunt măsuri obligatorii pentru 

păstrarea potențialului producției, menținând în același timp un impact redus al practicilor 

agricole asupra mediului și climei; 

▪ cultivarea unui număr mai mare de varietăți/genotipuri, respectiv soiuri/hibrizi, în fiecare an 

agricol, cu perioada de vegetație diferită, pentru o mai bună valorificare a condițiilor climatice, 

îndeosebi regimul de umiditate și eșalonarea lucrărilor agricole; alegerea de genotipuri 

rezistente la condițiile limitative de vegetație, cu o toleranță ridicată la “arșiță”, secetă și excese 

de umiditate; selectarea unor varietăți de plante cu rezistență naturală la boli specifice 

determinate de agenții patogeni; la nivelul fermelor, se recomandă practicarea asolamentului şi 

stabilirea unei structuri de culturi care să includă cel puțin trei grupe de plante, respectiv 

cereale păioase 33%, prășitoare - plante tehnice 33% și leguminoase 33%. În producția 

vegetală se pot utiliza următoarele tipuri de asolamente: agricole, furajere, speciale și mixte. 

Principiile de bază în aplicarea măsurilor de adaptare se bazează pe:  

▪ folosirea de soiuri/hibrizi de plante bine adaptate condițiilor pedoclimatice;  

▪ practicarea asolamentului de câmp în cultura mare, pentru producerea de materie primă în 

industria agroalimentară, textilă, chimică, etc;  

▪ policultura, în scopul utilizării eficiente a spațiului agricol și creșterea biodiversității; 

▪  organizarea de asolamente cu îngrășăminte verzi, în scopul ameliorării proprietăților fizice, 

chimice și biologice ale solurilor degradate. 

2.2 Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversității  

Diversitatea biologică, noțiunea prin care este definită întreaga diversitate de expresie a vieții pe 

Pământ, se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai complexe fenomene: încălzirea globală. 

Evoluția ecosistemelor de mii de ani, consecință directă a echilibrului cvasistabil dintre diferitele 

specii componente şi între acestea şi factorii abiotici, poate fi puternic afectată de impactul direct al 

schimbărilor climatice asupra acestora. Indirect aceasta poate fi afectată prin relația dintre speciile 

care urmează să definească noii termeni de referință ai ecosistemului în formare, în particular legat 

de corespondența directă între specii şi factorii abiotici (temperatură, umiditate, regim hidric, pH, 

concentrația O2, concentrația altor gaze solvite, structura solului etc). 
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Perturbarea factorilor de mediu, într-o manieră drastică, are efect direct asupra evoluției ființelor 

vii, inițial asupra capacității acestora de adaptare şi ulterior asupra capacității de supraviețuire, 

putând constitui, în cazuri extreme, factori de eliminare a anumitor specii din rețelele trofice cu 

consecințe drastice asupra evoluției biodiversității la nivel local şi cu impact la nivel general. Pentru 

a preîntâmpina acest declin al biodiversității la nivel național, ca parte integrantă a diversității 

biologice la nivel global, trebuie luate în considerare amenințările, oportunitățile, recomandările și 

măsurile de adaptare în acest sens.  

Amenințări:  

▪ modificări de comportament ale speciilor, ca urmare a stresului indus asupra capacității 

acestora de adaptare (reducerea perioadei de hibernare a animalelor, afectarea fiziologiei 

comportamentale a animalelor ca urmare a stresului hidric, termic sau determinat de 

radiațiile solare manifestat chiar ca migrații eratice, imposibilitatea asigurării regimului de 

transpirație la nivele fiziologice normale, influențe negative ireversibile asupra speciilor 

migratoare, dezechilibre ale evapo-transpirației plantelor, modificări esențiale ale rizosferei 

plantelor care pot conduce la dispariția acestora); 

▪ modificarea distribuției și compoziției habitatelor ca urmare a modificării componenței 

speciilor; 

▪ creșterea numărului de specii exotice la nivelul habitatelor naturale actuale și creșterea 

potențialului ca acestea să devină invazive, ca urmare a descoperirii fie a condițiilor 

prielnice, fie a unor „goluri ecologice” prin dispariția unor specii indigene;  

▪ modificarea distribuției ecosistemelor specifice zonelor umede, cu posibila restrângere 

până la dispariție a acestora;  

▪ modificări ale ecosistemelor acvatice de apă dulce și marine generate de încălzirea apei, dar 

și de ridicarea probabilă a nivelului marii la nivel global;  

▪ creșterea riscului de diminuare a biodiversității prin dispariția unor specii de floră și faună, 

datorită diminuării capacităților de adaptare și supraviețuire, precum și a posibiltăților de 

transformare în specii mai rezistente noilor condiții climatice. 

Măsuri de adaptare:  

▪ stabilirea unui sistem naţional de monitorizare a speciilor ameninţate, realizat cu sprijin 

financiar public şi privat, prin programe naţionale şi prin participarea societăţii civile, ca 

urmare a activităţilor de cercetare; 
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▪ evaluarea sistemului de monitorizare în vederea determinării eficienţei acestuia în 

concordanţă cu evoluţia efectelor schimbărilor climatice şi identificarea oportunităţilor de 

modificare a acestuia; 

▪ extinderea utilizării datelor obţinute din procesul de monitorizare, prin adaptarea 

rezultatelor obţinute utilizând modelarea matematică; 

▪ elaborarea planurilor speciale de management a habitatelor naturale în vederea prevenirii 

şi împiedicării procesului de degradare a acestor habitate ca urmare a impactului 

schimbărilor climatice; 

▪ reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile; 

▪ reducerea activităţilor agricole în zonele direct afectate şi implementarea de măsuri 

corespunzătoare de protecţie a habitatelor naturale şi seminaturale existente în apropierea 

suprafeţelor agricole, incluzând identificarea de măsuri compensatorii necesare 

supravieţuirii populaţiei afectate; 

▪ reducerea impactului generat de activităţile industriale asupra pânzei de apă freatică şi a 

calităţii aerului, prin izolare cu perdele forestiere; 

▪ creşterea suprafeţelor împădurite prin refacerea celor degradate şi prin crearea altora în 

zone favorabile; 

▪ realizarea de studii privind evaluarea vulnerabilităţii diferitelor ecosisteme/specii la 

efectele schimbărilor climatice 

2.3 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului energetic  

Principalele riscuri:  

▪ temperaturile și precipitațiile externe conduc la creșterea consumului energetic pentru 

încălzirea și climatizarea locuințelor din municipiu, atât în sezonul cald, cât și în cel rece; 

▪ perioadele cu ger din sezonul rece afectează nivelul presiunii din conductele de transport a 

gazelor naturale;  

▪ riscul întreruperii alimentării cu energie electrică a municipiului, ca urmare a afectării de 

către fenomenele meteo extreme; 

Măsuri de adaptare:  

▪ implementarea sistemelor de management energetic;  

▪ modernizarea și extinderea sistemului public de iluminat și reabilitarea instalațiilor 

electrice din municipiul Adjud;  

▪ dezvoltarea capacității instituționale de management a energiei;  
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▪ modernizarea energetică sustenabilă a clădirilor publice;  

▪ utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri solare apă caldă și fotovoltaice) în 

clădiri publice și rezidențiale;  

▪ instalarea de sisteme de climatizare / răcire în clădirile publice și rezidențiale.  

2.4 Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului transporturilor 

Principalele riscuri:  

▪ perturbarea traficului feroviar ca urmare a manifestării fenomenelor asociate schimbărilor 

climatice (temperaturi extreme, vijelii, căderi abundente de zăpadă, inundații); 

▪ riscul apariției de deformații și fisuri la nivelul stratului asfaltic al drumurilor și străzilor, ca 

urmare a temperaturilor extreme, a neadaptării materialelor la condițiile climatice din zonă:  

▪ lipsa perdelelor forestiere de protecție față de evenimentele meteo extreme a principalelor 

căi de comunicație;  

▪ risc de cădere a copacilor pe durata vijeliilor;  

▪ toaletarea necorespunzătoare a copacilor.  

Măsuri de adaptare:  

▪ modernizarea infrastructurii de transport în comun în Municipiul Adjud, prin achiziționarea 

de vehicule ecologice și cu dotări de climatizare;  

▪ modernizarea/ extinderea infrastructurii de transport public în zonele periferice;  

▪ adaptarea/ creșterea rezistenței infrastructurii rutiere. 

2.5 Impactul schimbărilor climatice asupra educației, informării și conștientizării  

Principalele riscuri:  

▪ slaba informare, educare și conștientizare a populației cu privire la cauzele schimbărilor 

climatice și efectele acestora la nivel local; 

▪ lipsa unui comportament orientat spre atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice;  

▪ lipsa unor programe educaționale pentru formarea de specialiști în adaptarea la 

schimbările climatice, management în situații de urgență.;  

▪ existența unui număr redus de structuri informale la nivel local, capabile să devină vectori 

în promovarea soluțiilor complexe pentru limitarea schimbărilor climatice;  

▪ deficit de voluntari în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Adjud.  
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Măsuri de adaptare:  

▪ derularea de activități de informare și conștientizare cu privire la impactul schimbărilor 

climatice;  

▪ derularea de activități de promovare a educației formale în domeniul adaptării la 

schimbările climatice;  

▪ derularea de activități de promovare a educației non-formale/ practice și a voluntariatului 

în domeniul adaptării la schimbările climatice;  

▪ derularea de activități de conștientizare a populației și mediului de afaceri în vederea 

scăderii presiunii antropice asupra ariilor protejate;  

2.5 Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății umane  

Schimbările climatice afectează în mod direct România și duc la apariția valurilor de căldură intensă 

sau a fenomenelor meteorologice extreme (inundații datorate ploilor abundente, intensificări de 

vânt). Acestea vor avea ca efect creșterea pe termen scurt a numărului de decese sau acutizarea 

unor afecțiuni cronice (în special cele cardiovasculare și respiratorii) sau apariția unor afecțiuni 

induse de vectori (malaria) și epidemiile hidrice. 

Schimbările climatice vor afecta sănătatea umană fie în mod direct – în relație cu efectele fiziologice 

ale căldurii și frigului – fie în mod indirect, de exemplu, modificarea comportamentelor umane 

(migrație forțată, mai mult timp petrecut în exterior), creșterea transmisibilității bolilor cu 

transmitere prin alimente sau prin vectori sau alte efecte ale schimbărilor climatice, precum 

inundațiile. Nu toate schimbările legate de climă au efecte negative asupra sănătății umane. În 

zonele temperate, iernile mai blânde vor duce la micșorarea numărului deceselor legate de frig. 

Indicatorii de sănătate relevanți, dependenți de variațiile climei 

Morbiditatea și mortalitatea 

Principalul motiv de preocupare este legat de morbiditatea și mortalitatea legate de căldură, ca 

urmare a creșterii temperaturii medii anuale și a temperaturilor extreme, cu toate că această 

problemă este influențată și de schimbările socioeconomice legate de creșterea populației, 

distribuția pe vârste (îmbătrânirea demografică) și de alți factori, precum migrația de la o regiune 

la alta. 

Evoluția morbidității prin afecțiuni cardiovasculare, în mediul urban, la nivelul județului Vrancea 

este prezentată în tabelul de mai jos:  
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Tabel nr. 7 – Morbiditatea prin afecțiuni cardiovasculare, în mediul urban, la nivel județean 

Oraș 2012 2013 2014 2015 2016 

Focșani 333 271 300 317 308 

Adjud 77 72 98 98 81 

Mărășești 62 61 44 44 69 

Panciu 62 40 42 42 35 

Odobești 36 32 40 40 46 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, Raportul privind calitatea mediului în județul Vrancea - 2016 

Bolile cu transmitere prin alimente 

Este probabil ca bolile infecțioase sensibile la temperatură, cum ar fi infecțiile transmise prin 

alimente (Salmonella sp. și altele) să devină mai frecvente.  

Bolile cu transmitere prin vectori 

S-au studiat cu multă atenție modificările formelor de boli cu transmitere prin vectori care sunt 

legate de schimbările climatice. IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice) 

prevede că schimbările climatice vor determina modificări în ceea ce privește transmiterea bolilor 

infecțioase prin vectori ca țânțarii sau căpușele ca urmare a schimbării ariei lor geografice de 

răspândire, a sezoanelor de activitate și a dimensiunii populației; de asemenea, modificările 

destinației terenurilor și factorii socio-economici (de exemplu, comportamentul uman, circulația 

persoanelor și a bunurilor) vor continua să fie importante. 

Probleme legate de apă 

 În afară de inundații, o serie de alte aspecte legate de apă sunt, de asemenea, importante. 

Precipitațiile abundente au fost corelate cu o serie de focare de boli transmise prin apă, ca urmare a 

mobilizării agenților patogeni sau a contaminării pe scară largă a apei din cauza revărsării apei din 

rețelele de canalizare. Reducerea fluxului apelor în timpul verii poate cauza creșterea potențialului 

de contaminare bacteriană și chimică.  

Temperaturile ridicate ale apei pot, de asemenea, intensifica prezența fenomenului nociv al 

înfloririi algelor. De asemenea, multiplicarea cazurilor de contaminări cu bacterii fecale riscă să 

afecteze sistemele de captare a apei potabile și apele destinate activităților recreative. În plus, 

insuficiența apei adecvate pentru practicile de igienă cotidiană esențiale pentru sănătate, cum ar fi 

spălarea corectă a mâinilor, ar putea contribui la multiplicarea focarelor de boli infecțioase. 

Calitatea aerului 

Există aspecte privind sănătatea legate de schimbările climatice pentru care nu au fost încă 

efectuate o cuantificare și o evaluare suficiente. În timp ce în cursul ultimelor decenii nivelurile de 
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poluare atmosferică s-au redus semnificativ, riscurile pentru sănătate provocate de poluarea 

atmosferică, în special de particulele în suspensie și ozon, sunt încă semnificative. 

Alergenii din aer 

Există, de asemenea, posibilitatea unei prelungiri a sezonului de apariție și a duratei alergiilor 

(„febra de fân”, astm), cu efecte asupra costurilor directe ale asistenței medicale și medicamentelor, 

precum și asupra orelor de lucru. Ar putea exista şi alte efecte, indirecte, ale schimbărilor climatice 

cu impact asupra altor factori determinanți ai sănătății, cum ar fi calitatea aerului din interior și din 

exterior, nivelul de poluare atmosferică și natura, gravitatea și momentul apariției alergenilor din 

aer, precum polenul sau mucegaiul. 

Populația la risc include copiii și persoanele în vârstă. În plus, persoanele care suferă deja de 

afecțiuni respiratorii cronice cum ar fi astm, alergiile grave sau bronhopneumopatia cronică 

obstructivă vor fi expuse unui risc deosebit de ridicat. 

Radiații ultraviolete 

Un alt efect indirect al schimbărilor climatice asupra sănătății este determinat de posibila 

modificare a radiațiilor ultraviolete. S-a confirmat că temperaturile ambiante crescute vor influența 

vestimentația și timpul petrecut în exterior, riscând astfel să intensifice expunerea la radiațiile 

ultraviolete în unele regiuni. 

Boli mentale 

Este recunoscut că efectele psihologice ale catastrofelor pot fi considerabile, mai ales în rândul 

grupurilor cu risc ridicat, cum ar fi copiii. Creșterea numărului de catastrofe provocate de condițiile 

climatice adverse ar putea, prin urmare, să determine creșterea numărului de persoane afectate în 

această privință. 

Nu există cercetări la nivelul județului Vrancea care să stabilească legătura directă între calitatea 

aerului și frecvența bolilor cronice, legătura între rata de mortalitate și temperaturile extreme 

înregistrate în perioada de vară. 

Tabel nr. 8 – Situația îmbolnăvirilor cu encefalită, boala Lyme, la nivelul județului, în anul 2015  

Afecțiune Urban Rural Total județ 

Boala Lyme 0 3 3 

Encefalită cu virus transmis de 

căpușă 
0 0 0 

Encefalită infecțioasă primară  2 0 2 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, Raportul privind calitatea mediului în județul Vrancea - 2015  
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Starea de sănătatea a populației la nivelul județului Vrancea  

Din datele preluate de la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea pentru intervalul 2011-2015 s-

a putut constata faptul că există un număr mare de îmbolnăviri ale aparatului respirator.   

Tabel nr. 9 – Situația cazurilor de îmbolnăviri pentru bolile neinfețioase la nivelul județului Vrancea   

Afecțiune 2011 2012 2013 2014 2015 

Tulburări maligne  954 945 966 989 1.088 

Tulburări psihice  143 191 85 31 95 

Boli ale aparatului respirator  80.953 76.057 80.040 85.862 86.200 

Diabet  738 726 560 985 901 

Boli ale sistemului circulator  7.575 8.125 10.242 8.127 8.327 

Hipertensiune  1.445 1.660 2.158 2.283 1.660 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, Raportul privind calitatea mediului în județul Vrancea - 2015  

Nu întotdeauna se poate face o asociere semnificativă statistic şi nici o corelaţie statistică între 

nivelul de poluare şi datele de sănătate raportate. În plus, stabilirea unei corelaţii semnificative 

statistic nu echivalează întotdeauna cu stabilirea unei relaţii de cauzalitate deoarece factorii de risc 

asociaţi, chiar dacă în unele cazuri sunt determinanţi, nu coincid întotdeauna cu factorii cauzali. 

Reacţia fiecărui individ la poluanţii atmosferici depinde de mai mulţi factori, printre care se 

numără: tipul de poluant la care este expusă persoana, gradul de expunere, starea de sănătate a 

individului, etc. Efectele asupra sănătăţii cauzate de poluarea aerului includ reacţii diverse care pot 

ajunge până la insuficienţă respiratorie, tuse, agravarea patologiei existente şi cancer. 

Bolile aparatului respirator reprezintă a patra cauză de deces în România, după bolile cardio-

vasculare, tumori şi boli digestive, peste 5% dintre decese fiind cauzate de o boală a aparatului 

respirator. Dacă la acestea se adaugă şi bolile aparatului circulator care sunt favorizate de calitatea 

aerului, procentul se ridică la peste 60%. 

Astfel, se impune luarea unor măsuri pe toate nivelurile administrative, de la nivel european şi până 

la cel personal pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire indus de poluanţii atmosferici. La nivel 

naţional se pot prioritiza investiţiile în mijloace de transport alternative, încuraja utilizarea 

vehiculelor care respectă standarde cât mai ridicate, impune taxe de poluare, identifica şi sancţiona 

poluatorii industriali şi comerciali, reglementa şi sancţiona gestionarea deşeurilor, precum şi 

îmbunătăţi infrastructura de monitorizare a calităţii aerului. La nivel local se impune încurajarea 

transportului local alternativ prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport, creşterea numărului 

de benzi rutiere destinate exclusiv transportului în comun, contruirea şi întreţinerea pistelor 

pentru biciclişti şi a zonelor pietonale, construirea de parcări în zonele limitrofe ale oraşelor.  
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Amenințări:  

▪ inundațiile au efecte serioase asupra sănătății psihice și fizice a populației; 

▪ în general, populația săracă este mai vulnerabilă, iar bătrânii sunt mai vulnerabili la caniculă 

și copiii la bolile diareice; 

▪ “valurile de căldură” generează probleme respiratorii, mortalitate şi morbiditate provocate 

de stresul termic; 

▪ verile mai fierbinți (și iernile mai blânzi) influențează dezvoltarea agenților patogeni, 

bacteriilor și creșterea numărului de boli infecțioase (chiar apariția de epidemii); 

▪ verile mai lungi conduc la creșterea expunerii la radiații UV, cu efecte directe asupra sănătății 

pielii (cancer de piele); 

▪ influențarea statusului nutrițional, mai ales la copii și populație săracă; 

▪ creșterea incidenței afecțiunilor respiratorii ți a celor cardiovasculare, a afecțiunilor cutanate 

și a tulburărilor endocrine; 

▪ impact asupra sănătății mintale (acutizarea anumitor afecțiuni psihiatrice); 

▪ creșterea riscului de apariție a unor afecțiuni cauzate de calitatea apei în timpul inundațiilor 

(boli diareice, hepatită virală A etc.); 

▪ contaminarea mediului cu substanțe chimice periculoase din locurile de depozitare (în timpul 

inundațiilor sau a furtunilor). 

Oportunități:  

▪ pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute (care vor fi din ce în ce mai rare și mai 

puțin intense), mortalitatea prin afecțiuni cardiovasculare va fi diminuată, iar perioadele cu 

afecțiuni respiratorii acute specifice sezonului rece se vor diminua și ele; 

▪ reducerea mortalității și morbidității datorate valurilor de frig; 

▪ creșterea oportunităților de a petrece timpul liber cu activități fizice în exterior și 

consecutiv posibila îmbunătățire a sănătății publice.  

Măsuri de adaptare: 

▪ studii epidemiologice privind influența efectelor schimbărilor climatice asupra sănătății; 

▪ dezvoltarea de metodologii pentru a prognoza probleme majore de sănătate care pot apărea 

în funcție de severitatea efectelor schimbărilor climatice, ținând cont și de circumstanțele 

socioeconomice; 

▪ dezvoltarea unor metode de monitorizare şi de sisteme de detectare timpurie a impactului 

valurilor de căldura extremă asupra stării de sănătate; 
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▪ colaborarea între autoritățile competente în vederea promovării unor programe de 

intervenție operativă în cazul manifestării unor evenimente meteorologice extreme; 

▪ în acest sens, ministerul de resort va propune în cadrul programului național de sănătate, 

subprogramul de sănătate publică, următoarele: 

- metodologii naționale de evaluare și monitorizare a efectelor schimbărilor climatice 

asupra sănătății populației. 

- program de intervenție în cazul valurilor de căldură extremă. 

- supravegherea bolilor transmisibile. 
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CONCLUZII 
 

 

Evoluția pe termen lung a mersului vremii de la o zi la alta și de la o regiune la alta descrie clima. La 

rândul lui, semnalul global al schimbării climei se proiectează la scări regionale și locale foarte 

diferit. Dezbaterile actuale care au loc în comunitatea științifică internațională se concentrează nu 

atât asupra existenței acestui semnal, cât mai ales asupra incertitudinilor referitoare la 

magnitudinea și la proiecțiile lui regionale. 

Evenimentele extreme meteorologice, considerate fiecare în parte, nu pot fi puse în relație directă 

cu schimbarea climei (vremea și clima fiind concepte distincte). Privite însă pe fundalul 

observațiilor din ultimul secol, evenimentele din deceniile recente se înscriu într-o tendință de 

accentuare a caracterului extrem al unora din fenomenele meteorologice, tendință evidențiată atât 

de rezultatele experimentelor numerice, în condițiile creșterii concentrației atmosferice a gazelor 

cu efect de seră, cât și de observațiile 

înregistrate în multe regiuni ale globului.  

Creșterea temperaturii medii globale a aerului este însoțită de creșterea frecvenței valurilor de 

căldură în multe regiuni continentale. Secetele devin mai frecvente și mai intense. În același timp, 

ciclul apei modificat de schimbarea climei determină creșterea frecvenței episoadelor cu 

precipitații din ce în ce mai abundente, pe areale limitate și pe durate scurte, ceea ce provoacă 

inundații rapide din ce în ce mai numeroase. În zonele tropicale, intensitatea uraganelor pare a 

crește odată cu creșterea temperaturii apei oceanului la suprafață, iar în zona arctică suprafața 

acoperită de gheața marină scade într-un ritm accelerat, cu consecințe asupra transportului global 

de energie în geosistem. 

Din punct de vedere socio-economic, sunt importante tocmai aceste proiecții climatice regionale ale 

schimbării climei. Încălzirea globală nu e uniformă în spațiu și timp pentru că factorii locali și 

variabilitatea naturală nuanțează semnalul global. Frecvența valurilor de căldură a crescut și va 

continua să crească în deceniile următoare tocmai în regiunile sud-estice, sudice și vestice ce 

înconjoară lanțul carpatic. Aglomerările urbane din aceste regiuni vor resimți și mai puternic 

stresul termic crescut, datorită efectului de insulă urbană de căldură. Pe de altă parte, rezultatele 

experimentelor numerice ne sugerează ca episoade cu cantități mari de precipitații vor fi din ce în 

ce mai frecvente mai ales în zonele de munte. În contextul deforestării accelerate, această creștere a 

frecvenței evenimentelor cu o cantitate mare de precipitații va provoca o incidență crescută a 
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inundațiilor rapide catastrofale. Acestea sunt doar câteva exemple ale fenomenelor meteorologice 

ce se transformă în hazarduri cărora societatea va trebui să le facă față.  

România va trebui să se adapteze unei noi ordini climatice, odată cu întreaga lume. Este o 

provocare, dar și o șansă. În acest punct de inflexiune al istoriei, societatea noastră ar putea să facă 

saltul care să ne iuțească evoluția, recuperând rămânerile în urmă.  
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