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Potrivit Raportului privind starea mediului în România, 
variabilitatea climatică va avea efecte directe  asupra  
unor  sectoare precum  agricultura,  silvicultura,  
gestionarea  resurselor  de  apă,  va conduce la 
modificarea perioadelor de vegetaţie şi la deplasarea 
liniilor de demarcaţie dintre păduri şi  pajişti,  va  
determina  creşterea  frecvenţei  şi  intensităţii  
fenomenelor  meteorologice  extreme (furtuni, inundaţii, 
secete). 
Schimbările în regimul climatic din România se 
încadrează în contextul global, ţinând seama de 
condiţiile regionale: creşterea temperaturii va fi mai 
pronunţată în timpul verii, în timp ce, în nord-vestul 
Europei creşterea cea mai pronunţată se aşteaptă în 
timpul iernii

România, variabilitatea climatică - EFECTE



În România se aşteaptă o creştere a temperaturii medii 
anuale faţă de perioada  1980 -1990, similară întregului 
spaţiu european, existând diferenţe mici între rezultatele 
modelelor, în ceea ce priveşte primele decenii ale 
secolului XXI, şi mai mari în ceea ce priveşte sfârşitul 
secolului:
• între 0,5°C şi 1,5°C, pentru perioada 2020-2029;
• între 2,0°C şi 5,0°C, pentru 2090-2099, în funcţie de 

scenariu (exemplu: între 2,0°C şi 2,5°C în cazul 
scenariului care prevede cea mai scăzută creştere a 
temperaturii medii globale şi între 4,0°C şi 5,0°C în 
cazul scenariului cu cea mai pronunţată creştere a
temperaturii).

România, variabilitatea climatică -
TEMPERATURI



Sursa: ANM Creşterea temperaturii intervalul 2001-2030 
comparativ cu intervalul de referinţă 1961-1990).

România, variabilitatea climatică -
TEMPERATURI



Sub aspectul regimului de precipitaţii, pentru perioada 
1901-2010 analizele efectuate indică existenţa, în 
special după anul 1961, a unei tendinţe generale 
descrescătoare a cantităţilor anuale de precipitaţii la 
nivelul întregii ţări şi în special o creştere accentuată a 
deficitului de precipitaţii în zonele situate în sudul şi 
estul României.
Scenariile climatice rezultate în cadrul studiului de 
cercetare realizat de ANM se referă la creşteri ale 
temperaturilor, modificări ale modulelor de precipitaţii, 
evenimente extreme şi dezastre naturale legate de 
vreme. 

Sursa: ANM - proiectul ADER-Sistem de indicatori geo-referenţiali la diferite scări spaţiale şi 
temporale pentru evaluarea vulnerabilităţii şi măsurile de adaptare ale agroecosistemelor faţă 
de schimbările globale (2011-2014)

România, variabilitatea climatică -
PRECIPITAŢII



Sursa: ANM - Diferenţa dintre cantitatea medie multianuală de precipitaţii (în %)
în intervalul 2001-2030 şi normala climatologică standard (1961-1990)

România, variabilitatea climatică -
PRECIPITAŢII



• actualizarea evaluării cerinţelor folosinţelor de apă la nivelul 
bazinelor hidrografice, pentru orizontul de timp 2020 şi 2030, în 
vederea fundamentării acţiunilor şi măsurilor necesare atingerii 
obiectivelor gestionării durabile a resurselor de apă ale bazinelor 
hidrografice;

• compararea disponibilului de apă la surse cu cerinţele folosinţelor de 
apă, în scopul determinării deficitelor de apă, în vederea identificării 
zonelor deficitare din punct de vedere a resursei de apă de suprafață 
și subterane;

• dezvoltarea de scenarii privind utilizarea apelor în condițiile 
schimbărilor climatice pentru sectoarele ecomomice cele mai 
afectate din zonele cu regimul precipitațiilor scăzut (ex. agricultură) 
și propunerea de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările 
climatice;

• identificarea de măsuri de economisire a apei în bazinele 
hidrografice predispuse la secetă hidrologică și analiza posibilității 
de reutilizare a apelor uzate urbane și in zootehnie; 

Sursa: Plan de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice

România, Plan de Management al 
bazinelor/spațiilor hidrografice



- abordarea interdisciplinară a problemei inundaţiilor; 
toate aspectele relevante ale gestionării apelor, 
amenajării teritoriului, utilizării terenurilor, agriculturii, 
transporturilor şi dezvoltării urbane, conservarea naturii 
trebuie abordate împreună atât la nivel naţional, cât şi la 
cel regional şi local;
- aplicarea celor mai bune practici propuse de Uniunea 
Europeană
- creşterea capacitaţii de transport a albiilor minore ale 
principalelor cursuri de apă cu cel puţin 30% până în 
anul 2035, prin măsuri de întreţinere a zonelor colmatate 
şi readucerea râului la starea iniţială;
- identificarea tendinţei şi variabilităţii scurgerii maxime 
datorate schimbărilor climatice;
- estimarea impactului schimbărilor climatice asupra 
regimului debitelor maxime în bazinele hidrografice.

Strategia Naționala de Management al 
Riscului la Inundații



Pentru a prognoza disponibilitatea resurselor de apă pe 
bazine hidrografice este necesar să se ia în considerare 
efectul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă. 
Estimarea impactului schimbărilor şi variabilităţilor 
climatice asupra regimului hidrologic dintr-un bazin 
hidrografic se bazează pe simulările de lungă durată 
realizate cu ajutorul unui model hidrologic, utilizând ca 
date de intrare seriile de precipitaţii şi temperaturi 
rezultate din simulările de evoluţie climatică realizate cu 
ajutorul unui model meteorologic regional.
Pentru estimarea impactului schimbărilor climatice 
asupra regimului scurgerii pe râurile din România, în 
ceea ce priveşte debitele medii anuale, s-au prelucrat
rezultatele obţinute în cadrul studiilor elaborate la nivel 
naţional și internaţional în cadrul Institutului Naţional de 
Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Prognoza disponibilului de apă



Sursa: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor - Distribuţia staţiilor hidrometrice 
selectate la nivel bazinal și naţional pentru stabilirea disponibilității resurselor de apă

România, disponibilitatea resurselor de 
apă



Zonele afectate de secetă s-au extins în ultimele decenii 
iar cele mai afectate zone sunt cele situate în sudul şi 
sud-estul României. Seceta are ca efect pierderi 
economice semnificative în toate sectoarele de activitate 
(agricultură, transport, furnizarea energiei, 
managementul apei etc.), iar modelele climatice globale 
indică faptul că frecvenţa şi intensitatea acestor 
evenimente vor creşte. Dată fiind tendinţa crescută de 
secetă mai frecventă şi mai intensă, există probabilitatea 
unei aridităţi tot mai mari a solului, care, combinată cu 
vânturi calde, va accentua riscul de eroziune eoliană şi 
degradare a solului în special în regiunile sudice, sud 
estice şi estice ale României. Acest fenomen include 
riscul de deşertificare, marginalizare şi abandonare a 
terenurilor agricole în regiunile unde solurile sunt mai 
uşoare şi mai vulnerabile la eroziune.

România, zone afectate de secetă 



Sursa: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor - Zonele afectate de secetă de pe 
teritoriul României

România, zone afectate de secetă



Vulnerabilitatea la schimbările climatice și posibile 
măsuri de adaptare. 

Impactul schimbărilor climatice asupra corpurilor de apă 
constă în modificări sezoniere ale scurgerii, apariția 
situațiilor de debit scăzut și a deficitului de apă cu 
posibilitatea de a deveni mai severe, producerea de 
precipitatii mai abundente și mai frecvente, atât la nivel 
local cât și regional.
- dezvoltarea programelor integrate în vederea reducerii 
alterării și influenței antropice asupra geomorfologiei 
bazinelor hidrografice, conservarea regimului natural de 
curgere și păstrarea biodiversității;
- măsuri pentru creșterea capacităţii de regularizare 
multianuală a debitelor;
- promovarea sistemului informațional integrat cu privire 
la adaptarea la schimbările climatice;

Scenarii ale schimbărilor climatice, 
impactul legat de apă



Acţiuni de adaptare la nivel local şi regional:

- utilizarea în agricultură a unor specii rezistente la 
secete intense şi persistente, având însă în vedere şi 
riscul asupra biodiversităţii;
- împădurirea versanţilor cu risc de propagare a 
viiturilor;
- redimensionarea canalizărilor în aglomerările urbane;
- reducerea pierderilor în reţele de distribuţie a apei;
- reevaluarea resurselor de apă la nivelul bazinelor şi 
sub-bazinelor hidrografice în condiţiile schimbărilor 
climatice;
- planificarea acţiunilor pe plan local şi regional pentru a 
putea face faţă perioadelor cu valuri de căldură.

Scenarii ale schimbărilor climatice, 
impactul legat de apă



31. MUNICIPIUL SIBIU
Starea şanţurilor şi rigolelor de scurgere: şanţurile şi rigolele stradale din Municipiul Sibiu sunt
întreţinute corespunzător.
Modul în care au fost salubrizate cursurile de apă:
- Pe cursul de apă r.Cibin, în zona cartierului Turnişor (zona str. Ghiocelului şi str. prelungirea Zăvoi
lunca Cibinului) au fost identificate şi fotografiate depozite însemnate de deşeuri menajere si deseuri
de materiale de constructie abandonate in albia majora, pe ambele maluri.
- Zona Lacul Lui Binder: luciul de apa este partial (zone restranse) acoperit cu deseuri de mase
plastice plutitoare, fiind identificate si depozite de deseuri in special in zona de mal.
- In zona paralela cu autostrada A1, pe tronsonul ce traverseaza cartierul Guşteriţa, pe ambele maluri
ale r. Cibin au fost identificate însemnate cantităţi de deşeuri menajere amestecate cu deseuri de
materiale de constructie, atat în albia majoră cat si in albia minora (deseuri plutitoare).
- Sectiunile de curgere in zona podurilor si podetelor pe cursurile de apa ce tranziteaza mun. Sibiu se
prezinta in conditii relativ bune, fara vegetatie abundenta ce poate impiedica tranzitul apelor mari in
albia minora.
Starea de igienizare a localităţilor:
- In zona de iesire dinspre mun. Sibiu spre localitatea Agnita, in imediata vecinatate a podului peste r.
Cibin, au fost identificate depozite de deseuri de materiale de constructie in imediata apropiere a
carosabilului.
-măsuri ce se impun pentru remedierea deficienţelor:
1. Igienizarea zonelor/perimetrelor afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor precum şi a
malurilor (albia minora si majora) raului Cibin.
2. Se impune o monitorizare atenta a zonelor predispuse la aparitia/abandonarea deseurilor,
intervenindu-se in scopul limitarii fenomenului de abandonare a deseurilor in locuri nepermise, iar in
cazul in care autorul nu poate fi identificat se vor lua masuri imediate de asanare (curatarea si
refacerea mediului) valorificare/eliminare a acestora, conform prevederilor Legii 211/2011, art. 21,
alin (3)-privind regimul deseurilor.
Sursa: INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL VERIFICĂRILOR A MODULUI ÎN CARE AU FOST SALUBRIZATE CURSURILE DE APĂ ŞI AU FOST 
REALIZATE ŞANŢURILE ŞI RIGOLELEÎN LOCALITĂŢI, PENTRU ASIGURAREA SECŢIUNILOR DE SCURGRE A APELOR MARI, In baza Ordinului 
Prefectului Judetului Sibiu nr. 114 din 10. 04. 2015

SALUBRIZAREA CURSURILOR DE APĂ 
Jud. Sibiu



Managementul Riscului la Inundații
Jud. Sibiu

Sursa: HARTI DE RISC LA INUNDATII LA NIVELUL TERITORIULUI JUDETULUI SIBIU –
CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU



Deficitul de apă va crește pe măsură ce necesarul pentru 
irigațiile în agricultură crește și alimentarea cu apă 
subterană și straturile purtătoare de apă vor fi afectate;

temperaturile ridicate pot afecta calitatea apei în 
râurile și lacurile de acumulare (creșterea frecvenței 
poluării, scăderea oxigenului dizolvat și a algelor 
înfloritoare, eutrofizarea pot afecta populațiile de pește);

reducerea debitului râurilor poate aduce probleme 
privind furnizarea utilităților, capacitatea autocurățare a 
râurilor, ecologia acvatică și recreere;

bolile asociate apei și a pagubelor produse de 
inundații și secete vor crește.

fresh-water-resources



Tipuri de masuri

ADAPTARE:

- Actualizarea instrumentelor de estimare meteo şi a scenariilor climatice;

- Instrumente de management al riscului;

- Agricultura este în mod particular vulnerabilă la schimbările de temperatură 

şi precipitaţii care, pe termen lung, fac ca industria alimentară să fie, a 

rându-i, vulnerabilă. 

- Necesitatea folosirii unor soiuri de culturi mai bine adaptate şi mai rezistente 

la condiţii de temperaturi ridicate şi la secetă;

- Pot apărea probleme în sectorul energetic, în special în ceea ce priveşte 

producerea de hidroenergie, dacă fenomenele de secetă vor creşte în 

România (pe timpul verii, creşte şi consumul energetic datorită utilizării pe o 

scară mai largă a aparatelor de aer condiţionat, în cazul temperaturilor 

mari).



Alqueva -cel mai mare lac artificial din Europa

Proiectul Multifuncţional Alqueva este localizat în sudul Portugaliei, în 
provincia Alentejo. Această regiune s-a confruntat cu deficit de apă 
ceea ce a împiedicat dezvoltarea şi nu a permis modernizarea 
agriculturii. Proiectul are impact asupra unei suprafeţe de aprox. 
10.000 km2, din 20 de judeţe, ceea ce îl transformă într-un instrument 
structural şi un motor pentru o serie de activităţi diverse, de la irigaţii 
până la ecoturism, susţinute într- un proces de dezvoltare integrată. Pe 
baza acestui concept, au fost create condiţiile pentru îmbunătăţirea 
situaţiei din regiune. Succesul proiectului se datorează în egală măsură 
eforturilor conjugate ale Ministerului Agriculturii şi instituţiilor 
subordonate, dar şi agricultorilor din zonă. Rezervorul Alqueva are o 
capacitate de 4.150 hm3 şi acoperă 250 km2 (cel mai mare lac artificial 
din Europa). Acesta furnizează şi apa potabilă, precum şi cea şi cea  
industrială într-o zonă cu peste  200.000 locuitori. Infrastructura 
aferentă proiectului este în proprietatea statului, iar Întreprinderea 
pentru Dezvoltare şi Infrastructură din Alqueva (EDIA) este 
responsabilă cu lucrările de construcţie şi administrarea proiectului.

Fresh-water-resources Portugalia



Portugal under a future climate

Fresh-water-resources



Through the EEA and Norway Grants, more than €50 million has been set aside to responding 
to climate change impacts through programmes in nine EU countries: The Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Portugal, Romania and Slovakia. The programmes 
contribute to reduce the vulnerability of people and ecosystems to climate change.

Iceland, Liechtenstein and Norway 
contribute to improve the responses to a 

changing climate in Europe

“Climate change adaptation measures are mostly done at local and regional levels, it is 
therefore important to include municipalities in the work we are doing. We have 
contributed to contact between Hungarian and Norwegian local and regional actors so that 
they can cooperate and share experiences,” said Karl Kerner in the Norwegian Directorate 
for Civil Protection (DSB).

Drought is a challenge in Slovakia.
Photo: Vegard Unger Ellefsen, DSB



Located in Szentendre close to the Danube, the office facilities of the Hungarian Regional 
Environmental Center (REC) were hit by the sudden increase in water level in June 2013. 
Photographer: Hungarian Regional Environmental Center (REC)

REC is the fund operator of the 
‘Adaptation to climate change’ 

programme



Humans directly change the dynamics of the water cycle through
dams constructed for water storage, and through water withdrawals
for industrial, agricultural, or domestic purposes. Climate change
is expected to additionally affect water supply and demand.

In many river basins humans substantially alter the hydrological cycle 
by constructing dams and through water withdrawals. Reservoir 
operations alter the timing of discharge, although mean annual 
discharge does not necessarily change much.

Direct comparisons of the climate impact and human intervention 
modeling studies can be difficult given that the setups are not identical, 
i.e., the input forcing data and climate models vary.

Hydrological projections for floods in Norway under a future climate.

Global water resources affected by human
interventions and climate change



Projected percentage changes in 
flood magnitude for catchments in 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
and Hordaland. 
Green indicates a reduced flood 
magnitude and blue indicates an 
increase in flood magnitude. 

Hydrological projections for floods in 
Norway under a future climate



The inhabitants first contact the municipality 

when new problems to be solved arise .

Many municipal solutions become national 

policies.

A challenge to keep flexibility and capacity for 

initiatives beyond implementaton of national 

politics.

Demand close dialogue with the inhabitants –

as  the principal.  

Hydrological projections for floods in 
Norway under a future climate



Observed changes and trends

• Annual mean temperature for mainland Norway 

has increased by about 0.8 °C over the past 

hundred years. 

• Annual precipitation has increased by slightly 

less than 20% since 1900. Much of the 

precipitation increase has occurred after 1980. 

• The observed temperature increase has 

generally resulted in increased stream flow 

during winter and spring.

• There has been a trend towards earlier 

snowmelt, resulting earlier spring floods in 

recent years. Southeastern Norway has had 

longer periods with low stream flow in the 

summer. At the same time, floods from heavy 

rainfall have become more frequent since 1987. 

• Shorter snow season in most locations during 

the 20th century. 

• Rapid warming of permafrost in the Norwegian 

alpine areas. Temperature measurements 

performed since 1999 show the rate of warming 

at around 0.3 °C per decade at a depth of 25 

meters. 

Hydrological projections for floods in 
Norway under a future climate

Floodings – Flam, Nw



Norway under a future climate
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Maintenance and improvement of water and sanitation systems



Projected impacts

• Warming in all parts of Norway and during all seasons. Annual mean temperature is estimated to increase by 3.4 °C. 

Temperature increase in the northern part of Norway could be 5.4 °C towards the end of the century. 

• Increase in average annual precipitation during this century by 5%, 18% and 31% by the year 2100 for low, medium and 

high climate projections respectively. The national average for the medium projection shows an increase in precipitation of 

around 20% in the autumn, winter and spring and 10% in the summer. 

• Increase in annual runoff, although regional differences can be expected. In general, an increase in runoff in the autumn 

and winter and a reduction in runoff in most places in summer. In glacial areas, an increase in runoff is also expected in 

summer. 

• Shorter snow season throughout the country towards the end of this century. The change will probably be greatest in lower 

lying areas. 

• Climate change will add to the challenges that the water supply and sewerage sector are currently facing as well 

as pose new challenges. 

• Increase in temperature and precipitation may result in more loose organic material in the water, such as pollution from 

agricultural activity, resulting in a change in the amount of light that penetrates lakes. 

• Summer stratification period in lakes will be longer and more distinct, favouring cyanobacterial blooms. 

• Flood projections are uncertain, as local variations are large. In general, floods due to rainfall can be expected to increase, 

whereas the probability of large snowmelt floods will be reduced. Earlier onset of spring floods, due to higher temperatures.

Increase in floods in late autumn and winter. In particular, more intense local precipitation will create problems in small, steep 

rivers and streams and in densely populated areas. 

• Reduction in stream flow and increase in soil moisture deficit due to higher temperatures and somewhat lower precipitation 

during the summer season, resulting in more serious summer droughts. The changes are expected to be substantial towards 

the end of the century, particularly in southern Norway. 

Climate change impacts on water systems 
Norway under a future climate



Key vulnerabilities 

• Arctic land areas have experienced more warming than any other region of the earth over the last 20 to 

30 years. The climate changes seen in the Arctic have already led to major impacts on the environment 

and on economic activities. If the climate warming continues as projected, these impacts are likely to 

increase. 

• Changed distribution of freshwater species, which can spread towards areas at high altitude and latitude. 

Lakes in these areas are particularly sensitive to variations in climate and species respond rapidly to 

changes in the ice regime. Some species of fish and crustaceans may be unable to migrate to alternative 

habitats due to isolation between freshwater systems. 

• Water temperature can rise above critical levels for important fish species like salmon, trout and charr in 

some areas, with rivers in southern Norway and regulated rivers with low minimum water flow at highest 

risk. 

• Increased levels of particulate organic matter will decrease light conditions in lakes and along with 

changes in vertical stratification in lakes will affect phytoplankton and other organisms. 

• Increased flooding during autumn and winter and in small water streams can increase pollution. 

• Extreme weather conditions increase risk for avalanches and landslides. 

• Increased need for maintenance and improvement of water and sanitation systems. Old and under 

dimensioned water and drainage systems are put under pressure when precipitation increases. 

• Outdoor recreation and tourism related to freshwater and fishing may need adaption. 

• Due to extreme weather events, floods in smaller river streams are expected to be a more important 

challenge in the future.

Climate change impacts on water systems 
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privind evaluarea și gestionarea 
riscurilor de inundații

Hydrological projections for floods in EU 
under a future climate
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