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Cuprins

• Metodologia propusă de consultant pentru
analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților;

• Sectoarele analizate;
• Analiza și evaluarea sectorială a riscurilor și

vulnerabilităților la nivelul municipiului Sibiu;
• Analiza și evaluarea sectorială a riscurilor și

vulnerabilităților la nivelul municipiului Brașov;
• Analiza și evaluarea sectorială a riscurilor și

vulnerabilităților la nivelul municipiului Târgu
Mureș;
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Metodologia propusă de evaluare a riscurilor și
vulnerabilităților

• Variantă draft propusă de experții consultanților spre dezbatere cu beneficiarul,
experții norvegieni și actorii locali;

• Corelarea cu documentele programatice și manualele de la nivel european și
național:

- EC: Guidelines on developing adaptation strategies;

- MMSC: Strategia Națională privind schimbările climatice 2013-2020;

- MMSC: Planul Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice;

- ANM: Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

• Ia în considerare resursele și bunele practici de la nivel internațional:

- CLIMATE-ADAPT PLATFORM (bază de date, resurse cartografice, prioritizare
sectoare/opțiuni de adaptare);

- DEFRA CLIMATE CHANGE ADAPTATION (metodologie de evaluare, exemple);

- CCRA HR WALLINGFORD (exemple de indicatori);

- ADAM DIGITAL CATALOGUE (ierarhizarea sectoarelor/opțiunilor de adaptare);

• Va fi actualizată pe baza input-ului de la participanți (adaptare la specificul
național/regional/local) și al experților norvegieni (bune practici);

• Abordare simplă, user-friendly, bazată pe un set de indicatori ușor de
documentat și de justificat.
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Pași propuși pentru analiza și evaluarea riscurilor și
vulnerabilităților

• Pasul I: Analiza evenimentelor meteo ce au afectat cele 3 municipii și a altor studii deja elaborate pentru
evaluarea riscurilor – trendul variabilelor climatice relevante (temperatură, precipitații sub formă de ploi
torențiale, strat de zăpadă, zile caniculare, vijelii etc.);

Se confruntă într-adevăr cele 3 municipii cu fenomene asociate schimbărilor climatice?

• Pasul II: Analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la schimbări climatice în cele 3 municipii:

Dacă DA, care sunt efectele concrete ale schimbărilor climatice asupra acestor comunități, raportate
la diferite sectoare?

 bazate pe date statistice furnizate de parteneri, studii existente (rapoarte de mediu, planuri locale de
gestiune a riscurilor, PUG-uri, PATJ-uri, PAED-uri etc.) și pe rezultatele chestionarelor privind percepția
populației asupra adăptării la schimbări climatice;

 se realizează la nivelul a 13 sectoare, care ulterior vor fi prioritizate pe o bază participativă – prin
identificarea hazardelor celor mai probabile, a zonelor de risc in funcție de numărul populației, activitățile
economice, diferențierea pe orizonturi de timp a riscurilor, nivelul de încredere al impactului estimat;

 implică o evaluare a tuturor factorilor socio-economici relevanți (socio-demografici, legați de trendurile de
piață, de utilizarea resurselor etc.);

 includ nu doar identificarea riscurilor și a vulnerabilităților, ci și a oportunităților care trebuiesc valorificate;

Pentru fiecare dintre cele 13 sectoare, la nivelul fiecăruia dintre cele 3 municipii, se va elabora o fișă sectorială de
analiză și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților, care va prezenta concis următoarele informații:
- Denumirea sectorului analizat;
- Indicatori de analiză și evaluare avuți în vedere;
- Prezentarea sintetică a concluziilor analizei de risc și vulnerabilități;
- Listarea principalelor probleme/amenințări care trebuie să facă obiectul măsurilor de adaptare;
- Listarea principalelor oportunități care trebuie să fie valorificate. 5
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Pași propuși pentru analiza și evaluarea riscurilor și
vulnerabilităților

• Pasul III: Prioritizarea sectoarelor care necesită măsuri de adaptare la efectele schimbărilor
climatice:

Dacă schimbările climatice afectează municipiul și au efecte multiple și în diferite sectoare, asupra
cărora dintre acestea trebuie să intervenim cu prioritare în vederea facilitării adaptării?

- Utilizarea unei matrici de prioritizare, completată într-o abordare participativă (bazată pe un
chestionar);

• Pasul IV: Elaborarea analizei SWOT pentru proiectele prioritare selectate:

Care sunt punctele tari, slabe, amenințările și oportunitățile municipiului raportat la sectoarele
prioritare de adaptare indentificate care să stea la baza selectării opțiunilor specifice de adaptare ?

- Identificarea, pe o bază participativă, plecând de la varianta draft pregătită de consultant, a punctelor
tari, slabe, oportunităților și amenințărilor, la nivelul fiecărui sector prioritar de intervenție și adaptate la
specificul fiecărui municipiu în parte;
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Sectoarele analizate

• Agricultura
• Silvicultura
• Resursele de apă
• Biodiversitatea
• Energia
• Industria
• Transporturile
• Turismul și activitățile recreative
• Sănătatea publică
• Infrastructura și urbanismul
• Asigurările
• Educația și conștientizarea
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Analiza și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților în municipiul
Sibiu
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Agricultură

• Indicatori analizați: modul de utilizare al terenurilor, producțiile și productivitatea agricolă, degradarea solurilor;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:

– Producții agricole vulnerabile la condițiile climatice și la fenomenele meteo extreme (secetă, exces de umiditate, temperaturi
ridicate, frig/ger etc.);

– Restrângerea terenurilor agricole în defavoarea celor ocupate de construcții, chiar și în zonele cu frunți de
terasă/cornișe/versanți instabili);

– Lipsă sistem de irigații a culturilor agricole;

– Suprafață mare de terenuri în repaus/paragină (23,3% din total terenuri arabile);

– Plantații pomicole îmbătrânite și abandonate (de ex. Dealul Gușterița);

– Fenomene de eroziune a solurilor (doar 5 ha de livezi și 2 ha vii);

– Terenuri agricole fragmentate de parcelări (media = 4,29 ha/exploatație agricolă, doar 11 ferme lucrează peste 20 ha teren)

– Lucrări de îmbunătățiri funciare/hidroameliorative/pedoameliorative/agrotehnice abandonate (Văile Fărmândoaia, Nepindoala,
pe Remeți, Hamba, Viile Sibiului, Cartier Lazaret, lunca Cibinului și Pășunea Poplaca);

• Oportunități identificate:

– Reorientarea în structura culturilor agricole către soiuri/hibrizi de plante cu toleranță mai ridicată la temperaturi ridicate și stres
hidric, cu valoare economică mai mare (de ex. porumb, rapiță, sfeclă de zahăr ce se pot valorifica superior în fabrici de biogaz);

– Adaptarea tehnologiilor agricole la resursele de apă, cu efecte benefice multiple (creșterea producției, reducerea degradării
terenurilor, a costurilor lucrărilor agricole etc.);

– Practicarea asolamentului (succesiunea în timp și spațiu a diverselor plante – de ex. prășitoare, plante tehnice și leguminoase) și
practicarea de lucrări raționale de fertilizare și de protecție a plantelor;
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Relația dintre volumul de precipitații și
productivitatea agricolă la principalele culturi
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Silvicultură
• Indicatori analizați: suprafața, structura și starea de sănătate a pădurilor, numărul incendiilor de pădure, suprafața perdelelor forestiere, lucrări

silvice efectuate;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Risc ridicat de incendii de pădure ca urmare a utilizării lor ca spații de picnic;
– Antropizarea excesivă a pădurilor din jurul orașului, unele cu statut de arie protejată/rezervație naturală (Pădurea Dumbrava) – prin

depozitarea ilegală a deșeurilor, realizarea de construcții, praticarea turismului și vizitarea neorganizată;
– Defrișarea unor suprafețe împădurite (mai ales în trecut, de ex. Pădurea Gușterița, Piemontul Cibinului) pentru extinderea suprafețelor viti-

pomicole, a pajiștilor, a extragerii de materiale de construcții – actualmente abandonate în mare parte, risc de alunecări de teren;
– Existența de drumuri de căruță și tractor în păduri, care accentuează fenomenele de torențialitate, ravenare și tasare;
– Fragmentarea pădurilor și reducerea nucleelor, precum și absența coridoarelor verzi;
– Existența unor suprafețe degradate neîmpădurite (de ex. fostul depozit de deșeuri din Calea Poplăcii);
– Zone cu terenuri degradate (exces de umiditate, eroziune lineară și în adâncime, alunecări de teren – de ex. Dl. Gusteriței, Cocoșului, lui

Gumușel, Fântâna Rece etc.) neîmpădurite;
– Lipsa unor zăvoaie de-a lungul cursurilor de apă pentru a crea coridoare verzi și a elimina excesul de apă;
– Lipsa unui inel verde periurban, format inclusiv din perdele de protecție cu specii rezistente la poluare, cu precădere în zona platformelor

industriale, a centurii;
– Lucrări deficitare de amenajare silvică (regenerare naturală, împădurire, reconstrucție, ameliorare compoziție cu specii valoroase, adaptate la

noile condiții de mediu);
– Declinul productivității forestiere și a diversității pădurilor ca urmare a creșterii temperaturilor, apariției fenomenului de secetă, a vânturilor

tot mai puternice, a zăpezii excesive din zonele montane (de ex. Păltiniș);
– Apariția de dăunători adaptați la secetă (cele mai frecvente sunt ipidele, Hylobius, insectele etc.);
– Practicarea pășunatului în unele zone cu vegetație forestieră;
– Exploatarea ilegală a lemnului și braconajul.

• Oportunități identificate:
– Suprafață extinsă ocupată de păduri (2.648 ha), dintre care unele cu rol de protecție (zona Dumbrava, Păltiniș, Gușterița) și cu bioclimat tonic-

stimulent, benefic pentru sănătate;
– Creșterea valorii adăugate și valorificarea superioară a produselor silvice (lemn, fructe de pădure, ciuperci, vânat etc.). 
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Resursele de apă
• Indicatori analizați: resursele de apă existente, calitatea apelor de suprafață și subterane, cererea de apă, apele freatice, riscul de inundații;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Manifestarea unor viituri în ultima jumătate de secol (1970, 1973, 1974, 1998, 2005), cu pagube materiale și victime;
– Abandonarea unor lucrări de desecare (de ex. colmatarea canalelor din zona V. Rozbavului, Popii, Hamba, Viile Sibiului, Lazaret) realizate în

perioada comunistă în Sistemele Cristian-Poplaca, Cristian-Sibiu-Șura Mică, Dl. Ocnei-Rusciori-Sibiu;
– Pânză freatică la adâncime redusă, conducând la exces de umiditate în luncile râurilor și în șesul aluvional din nordul municipiului, unde

există mlaștini și pajiști mlăștinoase;
– Existența unor arii vulnerabile la revărsări și inundații (de ex. lunca Cibinului amonte de Turnișor, ca urmare a depunerilor de moloz care

aglomerează albia majoră, sau în zona unghiului de 90 grade din Gusterița, din cauza regimului de curgere spasmodic; pr. Trinback –
infiltrarea apelor din albia minoră în subsoluri);

– Existența unor izvoare de coastă neinterceptate care antrenează procese de deplasare în masă, torențialitate și ravenare (de ex. Dealul
Gușterița);

– Albii îngustate ale cursurilor de apă pentru realizarea de construcții și picioare de pod (de ex. Podul Gusterița), dar și ca urmare a depozitării
ilegale de deșeuri;

– O parte dintre afluenții Cibinului și chiar din cursul râului nu beneficiază de lucrări de regularizare, iar bazinele hidrografice mici nu sunt
corespunzător amenajate;

– Sistemul de canalizare este în proporție de peste 90% unul unitar, apele pluviale din ploile torențiale conducând la suprasolicitarea acestuia
și la apariția riscului de inundații;

– Lucrările hidrotehnice realizate, suprapuse cu perioadele de secetă ridică probleme privind asigurarea debitelor ecologice ale cursurilor de
apă;

– Existența de zone umede afectate de poluare (de ex. Lacul Binder), ca urmare a deversărilor de ape uzate, depozitării de deșeuri etc. și ale
căror maluri nu sunt corespunzător amenajate;

– Sistemul de alimentare cu apă potabilă (1% din locuințe au sisteme proprii sau sunt neconectate) și de canalizare nu acoperă 100% din
suprafețele construite, mai ales în noile zone rezidențiale (0,7% din locuințe au sisteme proprii și 0,5% sunt necanalizate);

– Apariția în periurban de zone cu deficit de apă potabilă din cauza scăderii nivelului apelor freatice în perioade de secetă, unde au fost luate
măsuri de raționalizare a consumului (de ex. Săcel, Vale, Sibiel, Fântânele – în 2015).

• Oportunități identificate:
– Reabilitarea și mărirea gradului de siguranță al infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor pe râul Cibin (Acumularea Gura Râului,

lucrările de regularizare, apărări de mal și îndiguire din Gura Râului, Cristian și Sibiu);
– Adaptarea dezvoltării municipiului la riscul de inundații, prin măsuri de ordin urbanistic, lucrări de împădurire, hidrotehnice, unele cu beneficii

multiple (de ex. Amenajarea de noi parcuri și zăvoaie – culoar verde - în lungul Cibinului și a afluenților săi care să redistribuie surplusul de
apă din lunci);

– Reducerea incidenței inundațiilor de primăvară prin desincronizarea ploilor și a topirii zăpezilor din zona montană;
– Crearea de noi zone umede controlate, cu rol dublu de protecție împotriva inundațiilor și de agrement, prin valorificarea meandrelor (de ex.

Zona Turnișor);
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Biodiversitate
• Indicatori analizați: suprafața zonelor protejate, vulnerabilitatea habitatelor și a 

ecosistemelor;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Existența în jurul Sibiului a unor arii naturale cu valoare deosebită, care sunt

neprotejate, ca de exemplu pajiști și tufișuri (Dl. V. Fărmăndoaia, Padina Goală,
Padina Tiișelului, Fântâna Rece), pajiștile și tufișurile din Lunca Rusciorului și a
Pr.Strâmb, Lunca Cibinului, între Turnișor și calea ferată);

– Zona protejată Pădurea Dumbrava este supusă unor presiuni antropice majore
(fragmentarea habitatelor, depozite ilegale de deșeuri, realizarea de construcții,
utilizarea ca zonă de picnic, lipsa unor trasee și a unui program de vizitare
corespunzătoare etc.);

– Speciile de floră și faună din zonă nu sunt corespunzător ocrotite și conservate în
situ (de ex. în zona montană Păltiniș);

– Lipsa delimitării de spații pentru observare și de poteci turistice marcate în
zonele protejate;

– Poluarea/distrugerea (prin lucrări hidrotehnice, prin entrofizare) a unor zone
umede (de revărsare și inundare, ostroave) care constituie habitate pentru
speciile de păsări acvatice;

• Oportunități identificate:
– Pădurea Dumbrava are statut de rezervație naturală, creând un microclimat tonic-

stimulent cu efect pozitiv asupra sănătății locuitorilor;
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Energie
• Indicatori analizați: cererea și oferta de energie electrică, termică, regenerabilă;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Amplasarea de construcții în zonele cu rețele de înaltă și medie tensiune;
– Existența de rețele electrice aeriene (cca 225 km), vulnerabile la fenomene meteo extreme;
– 37,4% dintre locuințe sunt nereabilitate termic și generează costuri ridicate cu asigurarea încălzirii pe durata

iernii și generează 65,8% dintre emisiile de CO2 (87,2% dintre locuințe dispun de centrale termice proprii pe
bază de gaze naturale);

– Doar 0,7% dintre locuințe dispun de instalații de condiționare a aerului;
– Scăderea presiunii la gaze naturale pe durata sezonului rece;
– Sistem de iluminat public cu eficiență energetică redusă;
– Rețea de distribuție învechită și pe alocuri subdimensionată – întreruperi frecvente ale furnizării și costuri

ridicate cu mentenanța;
– Creșterea prețului la energie în anii secetoși, pe fondul scăderii ponderii hidroenergiei (cea mai ieftină), în

detrimentul energiei termo.

• Oportunități identificate:
– Potențial ridicat de producere a energiei din resurse regenerabile (hidro, fotovoltaică, biomasă agricolă și lemnoasă,

biogaz) și în sistem de cogenerare;
– Existența Hidrocentralei Gura Râului, care are și un rol strategic de alimentare cu apă a municipiului;
– Existența centralei în cogenerare a ENERGOSIB, care alimentează circa 800 de consumatori;
– Eficientizarea consumului de energie pentru alimentarea locuințelor, a clădirilor publice, a unităților industriale, a

iluminatului public, a transportului în comun. 16
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Industrie
• Indicatori analizați: structura producției industriale, prețuri la materii prime, consumul de energie;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea prețului la energie în anii secetoși (scăderea ponderii energiei hidro ieftine, în detrimentul

celei termo, mai scumpe);
– Creșterea prețului la materii prime agricole în anii secetoși și cu producție de calitate slabă (10% din

forța de muncă activează în industria alimentară – morărit și panificație, preparate și conserve din
carne, produse lactate și brânzeturi etc.);

– Creșterea costurilor cu energia în perioadele caniculare și cu frig accentuat, pentru
climatizare/încălzire;

– Restricții legate de transportul greu în perioadele cu fenomene meteo extreme (75% din producție
orientată către export);

– Afectarea industriei de construcții și de materiale de construcții (8% din forța de muncă) pe durata
fenomenelor meteo extreme (caniculă, ger, inundații);

– Risc sporit de alterare al produselor alimentare;

• Oportunități identificate:
– Reorientarea către sectorul de servicii, cu un consum de resurse și de energie mai scăzut;
– Creșterea eficienței energetice a diferitelor activități productive;
– Dezvoltarea unor industrii favorizate de schimbările climatice (băuturi răcoritoare, înghețată)

18

Proiect 
„Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”



Transporturi
• Indicatori analizați: starea infrastructurii de transport, volumul de trafic, parcul auto, impactul fenomenelor meteo asupra infrastructurii și

activităților de transport

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Blocarea unor căi de comunicații sau crearea de ambuteiaje ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a celor asociate (de ex. Valea Oltului

și Autostrada Sibiu-Orăștie);
– Întârzierea trenurilor în perioadele de caniculă/ger ca urmare a afectării infrastructurii (deja uzate) de căi ferate;
– Aterizarea/decolarea cu întârziere a avioanelor de pe Aeroportul Sibiu ca urmare a ceței;
– Modernizarea/reabilitarea străzilor (îmbrăcăminți stradale și straturi de rulare) cu tehnologii care nu sunt adaptate la amplitudinea foarte

mare a temperaturilor (de până la 60 grade) – risc de deformații și fisuri;
– Lipsa unor trasee/alternative adecvate la rețeaua majoră de transport în cazuri de situații de urgență (de ex. Lipsa unui drum de centură în

partea de sud a municipiului);
– Crearea de ambuteiaje frecvente în zona centrală care prelungesc timpul de intervenție rapidă ale echipajelor în situații de urgență;
– Lipsa unor perdele forestiere de protecție a principalelor căi de comunicații (de ex. Centura- Autostradă);
– Slaba dezvoltarea a transportului alternativ (pietonal, velo), cu efecte multiple (reducerea insulelor de căldură urbană, stil de viață sănătos,

evitare ambuteiaje) ca urmare a deficiențelor de infrastructură (de ex. trotuare umbrite, piste de biciclete în toate cartierele) și a slabei
conștientizări a populației.

– Lipsa unor poduri și pasaje verzi pentru animale (de ex. Pădurea Dumbrava, brăzdată de un drum județean intens circulat);
– Lungimea extinsă a rețelei electrice aeriene (cca 225 km) cu riscuri multiple pentru participanții la trafic în situații extreme (de ex. vijelii);
– Inventar necorespunzător al copacilor situați de-a lungul străzilor și în spații publice, cu risc de cădere peste participanții la trafic;
– Risc sporit de inundații a străzilor în perioade cu ploi torențiale (De ex. Str. Fundătura Ștezii și Ch. Darwin – iunie 2014), ca urmare a

subdimensionării și colmatării canalizării în sistem unitar (275 km) și a extensiei reduse a canalizării în sistem separativ (cca 30 km);
– Afectarea infrastructurii de transport de către fenomenele de degradare a terenurilor (de ex. Alunecări de teren Dl. Gușteriței), dar și invers

(construcția autostrăzii de centură a antrenat procese de alunecări în zona Gușterița sau Aciliu-Cunța, în periurban);
– Existența de autobuze ale TURSIB fără sisteme (funcționale) de aer condiționat și de încălzire – necesar de circa 100 autobuze noi, inclusiv

electrice;

• Oportunități identificate:
– Reorientarea către alternativele de transport ecologice (pietonal, velo etc.) – utilizarea celor peste 60 km de piste din municipiu, a pistei Rășinari-Sibiu, a

zonelor pietonale din Parcul Sub Arini, Dumbrava etc.;
– Adaptarea infrastructurii de de transport la noile condiții meteo.
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Turism și activități recreative
• Indicatori analizați: stațiuni și zone turistice existente, capacitate de cazare, circulație turistică, sezonalitate, suprafața și

calitatea zonelor de agrement

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Existența unor zone umede cu potențial de amenajare pentru activități recreative (de ex. Lacul lui Binder, lunca

Cibinului – mai ales în zona de meandrări din Turnișor, maluri Cibin etc.);
– Exploatarea irațională a unor zone protejate (de ex. Pădurea Dumbrava) în scop de agrement (de ex. pentru picnic), în

lipsa unor alternative atractive, special amenajate în acest sens;
– Scăderea cantității de zăpadă naturală din zona stațiunii pentru sporturi de iarnă Păltiniș;
– Slaba diversificare a activităților de agrement din stațiunea Păltiniș, ceea ce generează activitate sezonieră (max 4-5

luni/an), mai puțin profitabilă pentru operatorii de profil;
– Utilizarea insuficientă în scop de turism eco a unor păduri din zona Sibiului (de ex. Gusterița);
– Infrastructură deficitară de agrement (aquapark, parcuri de aventură în aer liber, grădină botanică etc.)
– Marcarea insuficientă sau chiar lipsă a unor trasee montane;
– Vegetația din parcurile și scuarurile din municipiu nu este adaptată la condițiile de mediu și de poluare, fiind supusă

riscului de uscăciune în perioadele secetoase; nu există sisteme extinse de irigații pentru spațiile verzi;
– Existența de locuri de joacă, spații de agrement și sportive insuficient amenajate (de ex. Stadionul Municipal).

• Oportunități identificate:
– Dezvoltarea infrastructurii de agrement din municipiu (de ex. Patinoar artificial);
– Valorificarea unor zone din jurul orașului cu potențial de amenajare în scop de agrement, pentru a stimula petrecerea timpului în

aer liber (mai ales în perioadele caniculare);
– Existența unor zone exclusiv pietonale în zona centrală (Str. Nicolae Bălcescu, Pța Mare, Pța Huet, Piața Mică, Zidul Cetății, Parcul

Sub Arini), ce pot fi interconectate în scopul creării unor coridoare verzi și de agrement
– Dotarea pârtiilor din jurul orașului cu instalații de zăpadă artificială (Oncești – 1,1 km, Arena Platoș - 2,6 km), ce permit schiatul

pe durata a circa 4 luni.

21

Proiect 
„Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”



22

Proiect 
„Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”



Sănătate publică
• Indicatori analizați: morbiditate, mortalitate, număr de intervenții situații de urgență, infrastructură și personal pentru

situații de urgență.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea numărului de solicitări ale serviciilor de ambulanță cu circa 30% (de la 100-110 la 140-150 cazuri/zi) în

perioadele caniculare – stres termic generat de ”valurile de căldură”, expunere la radiații UV etc.;
– Acutizarea bolilor cronice în perioadele cu temperaturi extreme (de ex. cardio-vasculare, endocrine, respiratorii,

gastro-intestinale, cutanate, psihice etc.);
– Riscul de apariție a unor boli infecțioase specifice zonelor tropicale (de ex. Ebola și virusul Nilului de Vest), ca urmare a

migrării către nord a unor specii – vector ai acestor micrporganisme; verile mai fierbinți și iernile mai calde
favorizează dezvoltarea agenților patogeni și a bacteriilor;

– Risc de epidemii în caz de inundații sau legate de calitatea apelor de suprafață și subterane (de ex. poluare cu nitrați și
nutrienți în gospodării neconectate la rețea și cu sisteme proprii de alimentare), populația săracă fiind cea mai expusă
(de ex. hepatite virale, boli diareice);

– Sistem deficitar (echipamente de laborator, software epidemiologic, cartografiere zone de risc) de supraveghere a
evenimentelor de sănătate publică - de detectare, evaluare, notificare și răspuns la riscuri (de ex. frecventele epidemii
de gripă în perioadele reci);

– Risc sporit de înec în zone de îmbăiere neautorizate;
– Infrastructură deficitară de pregătire a personalului ISU, a SVSU și a populației pentru intervenția/reacția în situații de

urgență;
– Durată mare de intervenție a echipajelor de urgență în cazuri de fenomene meteo extreme ca urmare a ambuteiajelor

din trafic, deficitul de personal, a mijloacelor de intervenție învechite etc.;
– Poluarea mediului generată de deșeurile din locurile de depozitare afectate de inundații, vijelii, căldură excesivă (risc

de incendii);
– Alterarea produselor alimentare în perioadele cu caniculă – risc de toxiinfecții alimentare.

• Oportunități identificate:
– Amenajarea de corturi amenajate de municipalitate pentru asistența cetățenilor pe perioadele de caniculă;
– Amenajarea de adăposturi de noapte pentru persoanele fără locuință pe durata sezonului rece;
– Valorificarea dispeceratului integrat ISU-SJA-Salvamont 23
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Infrastructură și urbanism (1)

• Indicatori analizați: structura utilizării terenurilor din intravilan (zonificare), reglementări urbanistice și
de construcții, ritmul construcției de locuințe și de clădiri cu alte destinații, infrastructura de transport,
energetică, tehnico-edlitară, clădiri expuse la riscuri naturale, planuri de gestiune a dezastrelor,
capacitate administrativă de gestiune a riscurilor.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:

– Creșterea suprafețelor ocupate cu construcții în detrimentul celor naturale (447 ha terenuri scoase
din circuitul agricol după 1990; creșterea intravilanului cu 97,1% - 2.403 ha) – risc de apariție
insule de căldură urbană;

– Sistemele de alarmare și avertizare a populației în cazuri de situații de urgență este vechi,
necontrolabil de la distanță și neconectat cu sistemul de comandă și operare al ISU;

– Sistemul de canalizare este unul preponderent unitar și adeseori subdimensionat (275 km), excepție
făcând circa 30 km de rețea în sistem separativ, și nu poate face față în perioadele cu precipitații
abundente; unele guri de canal sunt colmatate cu resturi de vegetație și deșeuri stradale;

– Numărul de clădiri verzi atestate din municipiu este foarte redus;

– Sistemele de irigații a spațiilor verzi din municipiu acoperă doar o parte dintre suprafețe și nu
reutilizează apa din precipitații;

– Suprafața pavajelor permeabile și a canalelor/rigolelor laterale (mai ales pentru străzile în pantă),
care să preia parțial excesul de umiditate, este restrânsă, sporind riscul de acumulare a apelor
pluviale; 24
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Infrastructură și urbanism (2)
– Doar 56% dintre străzi sunt prevăzute cu aliniamente cu arbori (circa 6.500 de

bucăți), unele dintre acestea incomplete, care să permită deplasarea pietonilor
prin spații umbrite;

– Existența unor spații virane, degradate în jurul blocurilor de locuințe, care nu
pot fi utilizate de către cetățeni pentru petrecerea timpului liber, mai ales în
perioadele caniculare;

– Apariția de zone comerciale și de servicii, mai ales la periferie, fără amenajări
peisagistice și spații verzi;

– Neutilizarea materialelor de construcție/reabilitare cu culori reflectorizante, a
acoperișurilor verzi și a altor măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor
climatice, cu precădere în zonele cu temperaturi mai ridicate (platforme de
locuințe, mari ansambluri de locuințe colective);

– Personalul din administrația locală nu a beneficiat de cursuri de formare în
domeniul adaptării la schimbările climatice;

– Necorelarea documentațiilor de planificare urbanistică ale municipiului cu cele
ale localităților învecinate (de ex. Șelimbăr)

• Oportunități identificate:
– Valorificarea unor studii/documente de planificare urbană și strategică existente

sau în curs de elaborare (PMUD, PUG, PAED, SIDU etc.), relevante pentru
adaptarea la schimbările climatice;

– Petrecerea de către locuitori a unor perioade de timp mai îndelungate în aer
liber (parcuri, spații publice, facilități sportive), mai ales în perioadele
caniculare;

– Dezvoltarea sectorului de materiale de construcții și de construcții adaptate la
schimbările climatice
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Asigurările
• Indicatori analizați: oferta de produse de asigurare în caz de evenimente meteo extreme; procentul de

locuințe asigurate;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Gradul de cuprindere în asigurări împotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunecări de teren,

inundații) al locuințelor este de doar 42%, dintre care 36,8% prin asigurări facultative, deși există o
legislație clară în domeniul asigurărilor obligatorii încă din anul 2011;

– Capitalizarea redusă a companiilor de asigurări pentru a acorda despăgubiri în cazul unor dezastre
naturale de amploare;

– Companiile de asigurări nu acordă despăgubiri pentru locuințele amplasate în zone inundabile,
ridicate fără autorizație de construcție și fără autorizație PSI;

– Riscul de secetă nu este asigurat de companiile de profil din România;
– Nu există fonduri mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și pentru acordarea de

compensații fermierilor afectați de fenomene meteo extreme;

• Oportunități identificate:
– Elaborare de noi produse de asigurări în vederea reducerii riscurilor și a vulnerabilităților

determinate de schimbările climatice, de ex. prime de asigurare care anticipează aceste schimbări;
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Educația și măsurile de conștientizare
• Indicatori analizați: programe educaționale existente.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Slaba informare, educarea și conștientizare a populației cu privire la schimbările climatice;
– Lipsa unor programe educaționale (de ex. în universități, centre de formare profesională publice și

private) pentru formarea de specialiști în adaptarea la schimbări climatice, management în situații de
urgență;

– Curricula școlară include puține aspecte legate de protecția mediului, schimbările climatice, situațiile
de urgență, eficiență energetică și/sau acestea sunt abordate superficial;

– Slaba pregătire a cadrelor didactice în domeniul adaptării la schimbări climatice;
– Mulți cetățeni nu au un comportament orientat către limitarea poluării și atenuarea efectelor

schimbărilor climatice (risipă de energie, de alimente, depozitarea necontrolată a deșeurilor,
utilizarea extensivă a autoturismului personal în defavoarea alternativelor ecologice etc.);

– Cercetarea aplicativă și transferul tehnologic insuficient între mediul academic, cel public și privat în
ceea ce privește tehnologiile prietenoase cu mediul și de adaptare la schimbările climatice;

• Oportunități identificate:
– Elaborare de noi produse educaționale pentru învățământul preuniversitar și universitar în domenii

relevante pentru adaptarea la schimbările climatice;
– Formarea personalului din administrația publică locală și a cadrelor didactice în domeniul

schimbărilor climatice, eficienței energetice, situațiilor de urgență etc.
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Analiza și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților în
municipiul Târgu Mureș

29

Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”



Agricultură

• Indicatori analizați: modul de utilizare al terenurilor, producțiile și producivitatea agricolă, degradarea solurilor;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Producții agricole vulnerabile la condițiile climatice și la fenomenele meteo extreme (secetă, exces de umiditate, temperaturi

ridicate, frig/ger etc.);
– Restrângerea terenurilor agricole (cu 478 ha, doar în perioada 2007-2014) în favoarea celor ocupate de construcții;
– Lipsa unui sistem de irigații a culturilor agricole, deși există potențial în Lunca Mureșului;
– Suprafață mare de terenuri în repaus/paragină (30,6% din total terenuri arabile);
– Existența unor terenuri agricole cu risc de alunecări de teren, inclusiv ca urmare a unor lucrări agricole necorespunzătoare

nestabilizate cu plantații permanente (de ex. Platoul Cornești, Dâmbul Pietros, Dl. Budiului, Dl. Viilor Mic);
– Fenomene de eroziune a solurilor, ca urmare a factorilor naturali și antropici;
– Fragmentarea proprietății agricole (media =0,64 ha/exploatație agricolă, doar 4 exploatații lucrează peste 20 ha teren) face

dificilă realizarea de intervenții pentru îmbunătățiri funciare;
– Lucrări de îmbunătățiri funciare degradate sau abandonate (regularizări și îndiguiri cursuri de apă Mureș, Beșa, Roka, Pocloș,

Budiu pentru eliminarea excesului de umiditate și prevenirea inundațiilor).

• Oportunități identificate:
– Reorientarea în structura culturilor agricole către soiuri/hibrizi de plante cu toleranță mai ridicată la temperaturi ridicate și stres

hidric, cu valoare economică mai mare (de ex. porumb, rapiță, sfeclă de zahăr ce se pot valorifica superior în fabrici de biogaz);
– Adaptarea tehnologiilor agricole la resursele de apă, cu efecte benefice multiple (creșterea producției, reducerea degradării

terenurilor, a costurilor lucrărilor agricole etc.);
– Practicarea asolamentului (succesiunea în timp și spațiu a diverselor plante – de ex. prășitoare, plante tehnice și leguminoase) și

practicarea de lucrări raționale de fertilizare și de protecție a plantelor;
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Relația dintre volumul de precipitații și
productivitatea agricolă la principalele culturi
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Silvicultură (1)
• Indicatori analizați: suprafața, structura și starea de sănătate a pădurilor, numărul

incendiilor de pădure, suprafața perdelelor forestiere, lucrări silvice efectuate;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Pădurea Mare și Pădurea Budiului au statut de zonă protejată – sit Natura

2000, dar sunt expuse unor riscuri majore (antropizare,
– Risc ridicat de incendii de pădure ca urmare a creșterii termperaturilor,

depozitării necontrolate a deșeurilor, utilizării lor ca spații de picnic;
– Defrișarea unor suprafețe împădurite (dl. Viilor Mic, Platoul Cornești,

versant drept Pr. Pocloș), cu versanți cu stabilitate incertă, pentru
extinderea construcțiilor, ceea ce poate activa alunecările de teren;

– Existența unor spații verzi de rezervă neamenajate, precum și distribuția
neomogenă a celor existente;
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Silvicultură

– Absența coridoarelor verzi, prin interconectarea pădurilor, parcurilor, aliniamentelor;
– Lipsa unui centuri verzi a municipiului/zonei metropolitane, mai ales în jurul căilor de

comunicații majore și a zonelor industriale;
– Lucrări deficitare de amenajare silvică (regenerare naturală, împădurire, reconstrucție,

ameliorare compoziție cu specii valoroase, adaptate la noile condiții de mediu);
– Declinul productivității forestiere și a diversității pădurilor ca urmare a creșterii

temperaturilor, apariției fenomenului de secetă (de ex. doar 459 mm/an de
precipitații,în 2011);

– Apariția de dăunători adaptați la secetă (cele mai frecvente sunt ipidele, Hylobius,
insectele etc.);

– Exploatarea ilegală a lemnului și braconajul.

• Oportunități identificate:
– Existența a 1.198 ha de pădure pe teritoriul municipiului, care au atât rol de protecție,

cât și o potențială funcție de agrement eco;
– Creșterea valorii adăugate și valorificarea superioară a produselor silvice (lemn, fructe

de pădure, ciuperci, vânat etc.).
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Resursele de apă (1)
• Indicatori analizați: resursele de apă existente, calitatea apelor de suprafață și

subterane, cererea de apă, apele freatice, riscul de inundații;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Apele subterane au debite extrem de scăzute și nu pot fi folosite ca surse viabile;
– Existența unor arii vulnerabile la revărsări și inundații (Arealul Remetea – Pr. Beșa,

ZonaMureșeni – Pr. Mureșeni, partea neregularizată a Pr. Pocloș, Lunca Mureșului –
o dată la 50 de ani, zonele adiacente pr. Cerevapa);

– O parte din cursul Pr. Pocloș nu beneficiază de lucrări de regularizare, iar bazinele
hidrografice mici nu sunt corespunzător amenajate;

– Rețeaua de canalizare este învechită, mai ales în zona centrală, cu risc de infiltrații
în sol a apelor uzate, și adesea subdimensionată pentru a putea prelua și apele
pluviale;

– Sistemul de canalizare este preponderent unul unitar (excepție Cartierele Tudor
Vladimirescu,Dâmbul Pietros, Unirii), apele pluviale (estimate la 17,4 mil. Mc/an)
fiind doar în mică parte deversate în Pocloș, Budiu, Mureș - risc de suprasolicitare
rețea de canalizare și de inundarea a străzilor);

– Lucrările hidrotehnice realizate (recalibrare albie, diguri, înlocuire pod) generează
riscul de separare artificială a elementelor naturale de cele antropice;
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Resursele de apă (2)

– Existența de zone de protecție/zone umede ale căror maluri nu sunt corespunzător amenajate
pentru eliminarea excesului de umiditate și pentru activități de agrement (Culoarul Mureșului,
Canalul Turbinei, Lacul Weekend);

– Sistemul de alimentare cu apă potabilă (2,5% din locuințe au sisteme proprii sau sunt neconectate) și
de canalizare nu acoperă 100% din suprafețele construite, mai ales în noile zone rezidențiale (0,9%
din locuințe au sisteme proprii și 1,4% sunt necanalizate);

– Inundarea subsolurilor din cauza suprapresiunii canalizării în sistem unitar;
– Poluarea râului Mureș (principala sursă de alimentare cu apă potabilă a municipiului) – risc de

entrofizare din cauza nutrienților;
– Lipsa unei alternative viabile de asigurare a necesarului de apă potabilă de calitate al municipiului

(Acumularea Răstolița nu a fost pusă în funcțiune);

• Oportunități identificate:
– Finalizarea acumulării de la Răstolița – rol dublu de alimentare cu apă și de prevenire a inundațiilor;
– Adoptarea de măsuri de adaptare la riscul de inundații din domeniul urbanistic, lucrări de

împădurire, hidrotehnice, unele cu beneficii multiple (de ex. interzicerea construcțiilor în zonele
inundabile, amenajarea și valorificarea zonelor de protecție ale cursurilor de apă);

– Crearea de noi zone umede controlate, cu rol dublu de protecție împotriva inundațiilor și de
agrement (de ex. Canalul Turbinei, Lacul Weekend);
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Biodiversitate

• Indicatori analizați: suprafața zonelor protejate, vulnerabilitatea habitatelor și a ecosistemelor;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Existența sitului Natura 2000 Pădurea Târgu Mureș (Pădurea Mare și Pădurea Budiului) – cu risc de

afectare a habitatelor și speciilor din cauza factorilor antropici;
– Situl Pădurea Târgu Mureș este supus unor presiuni antropice majore (fragmentarea habitatelor din

cauza diferitelor căi de acces, depozitarea necontrolată de deșeuri, extinderea perimetrelor
construite, utilizarea ca zonă de picnic, pășunatul ilegal etc.);

– Protecția insuficientă a zonelor umede din municipiu, cu precădere a Culoarului Mureș, cu
periclitarea unor specii de plante, păsări și pești;

– Lipsa delimitării de spații pentru observare și de poteci turistice marcate în situl Natura 2000;
– Amenajările împotriva inundațiilor (28,1 km de diguri și apărări de mal pe cursurile de apă Mureș,

Besa, Roka, Pocloș, Budiu, Cocoș) au condus la riscul de separare a elementelor naturale de cele
antropice.

• Oportunități identificate:
– Pădurile din jurul municipiului au statut de sit Natura 2000 și un efect benefic asupra stării de sănătate a

locuitorilor, putând fi utilizate ca zone de agrement, cu limitările specifice;
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Energie
• Indicatori analizați: cererea și oferta de energie electrică, termică, regenerabilă;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Desființarea sistemului centralizat de termoficare în 2013, expunând consumatorii casnici la creșterii tot mai mari cu încălzirea locuințelor

generată de creșterea costului gazelor naturale;
– 58% din rețeaua de distribuție a energiei electrice este de tip aerian (LEA), fiind vulnerabilă la fenomene meteo extreme (de ex. vijelii);
– 67,2% dintre locuințe sunt nereabilitate termic și conduc la costuri ridicate cu asigurarea încălzirii pe durata iernii și generează 57,3% dintre

emisiile de CO2 (75,2% dintre locuințe dispun de centrale termice proprii pe bază de gaze naturale);
– Numai 0,6% dintre locuințe dispun de instalații de condiționare a aerului, deși numărul de zile caniculare este tot mai mare;
– Scăderea presiunii la gaze naturale pe durata sezonului rece (afectează atât sectorul industrial – AZOMUREȘ, cât și rezidențial);
– Sistem de iluminat public (circa 6.000 de corpuri de iluminat) cu eficiență energetică redusă – 60% din costurile cu energie ale municipalității;
– Rețea de distribuție a energiei electrice este uzată fizic și moral, și pe alocuri subdimensionată, rezultând întreruperi frecvente ale furnizării și

costuri ridicate cu mentenanța;
– Clădirile publice din municipiu nu sunt prevăzute, în cea mai mare parte, cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură sau alte echipamente de

acest gen, care să permită reducerea costurilor cu energia convențională, la care se adaugă consumul ridicat de energie al clădirilor
nereabilitate termic;

– Creșterea prețului la energie în anii secetoși, pe fondul scăderii ponderii hidroenergiei (cea mai ieftină), în detrimentul energiei termo.

• Oportunități identificate:
– Existența unor resurse însemnate de gaze naturale – cele mai mari din România și a unei facilități de înmagazinare a gazeor naturale (DEPOMUREȘ - 300 mil.

mc);
– Potențial ridicat de producere a energiei din resurse regenerabile (hidro, eoliană, fotovoltaică, biomasă agricolă și lemnoasă, biogaz) și în sistem de

cogenerare;
– Finalizarea Hidrocentralei Răstolița, care are și un rol strategic de alimentare cu apă a municipiului;
– Eficientizarea consumului de energie pentru alimentarea locuințelor, a clădirilor publice, a unităților industriale, a iluminatului public, a transportului în

comun.
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Industrie
• Indicatori analizați: structura producției industriale, prețuri la materii prime, consumul de energie;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea prețului la energie în anii secetoși (scăderea ponderii energiei hidro ieftine, în detrimentul celei termo, mai

scumpe);
– Creșterea prețului la materii prime agricole în anii secetoși și cu producție de calitate slabă (12% din forța de muncă

activează în industria alimentară – morărit și panificație, preparate din carne, produse lactate și brânzeturi, bere etc.);
– Creșterea costurilor cu energia în perioadele caniculare și cu frig accentuat, pentru climatizare/încălzire, cu precădere

la nivelul halelor care nu sunt izolate termic;
– Restricții legate de transportul greu în perioadele cu fenomene meteo extreme (75% din producție orientată către

export);
– Afectarea industriei de construcții și de materiale de construcții (8% din forța de muncă) pe durata fenomenelor

meteo extreme (caniculă, ger, inundații);
– Risc sporit de alterare al produselor alimentare;
– Afectarea industriei de îngrășăminte chimice în perioadele de scădere a presiunii gazelor naturale ca urmare a gerului;

• Oportunități identificate:
– Reorientarea către sectorul de servicii, cu un consum de resurse și de energie mai scăzut;
– Creșterea eficienței energetice a diferitelor activități productive (de ex. industria chimică, metalurgică și de prelucrare a

metalelor, de prelucrare a lemnului etc.);
– Dezvoltarea unor industrii favorizate de schimbările climatice (bere, produse lactate proaspete, înghețată, instalații de

climatizare, produse cosmetice, farmaceutice etc.)
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Transporturi
• Indicatori analizați: starea infrastructurii de transport, volumul de trafic, parcul auto, impactul fenomenelor meteo asupra infrastructurii și

activităților de transport

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Lipsa unui inel mare de circulație la nivel metropolitan, care să creeze o alternativă la tranzitarea orașului și să faciliteze intervenția

echipajelor de urgență;
– Întârzierea trenurilor în perioadele de temperaturi extreme ca urmare a uzurii rețelei de căi ferate;
– Perturbarea traficului aerian de pe Aeroportul Târgu Mureș din cauza ceței;
– Tehnologii de construcție/reabilitare/modernizare a drumurilor/străzilor neadaptate la amplitudinea foarte mare a temperaturilor (de până

la 60-70 grade) – risc de deformații și fisuri;
– Construcția autostrăzii Târgu Mureș - Turda și a Centurii DN 15 – E 60 poate antrena activarea versanților instabili și necesită studii

geotehnice amănunțite și lucrări de stabilizare a acestora;
– Formarea de ambuteiaje frecvente în zona centrală, mai ales pe direcția nord-sud, care îngreunează accesul vehiculelor pentru intervenții de

urgență;
– Lipsa unor perdele forestiere de protecție a principalelor căi de comunicații/inel verde;
– Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de transport alternativ (doar 4 km de piste, adesea discountinue și blocate de autovehicule parcate

neregulamentar; lipsa drumurilor de umbră pentru biciclete și pietoni);
– Tranzitarea zonei centrale, de la nord la sud, de culoarul de cale ferată;
– Lungimea extinsă a rețelei electrice aeriene (58% din total) cu riscuri multiple pentru participanții la trafic în situații extreme (de ex. vijelii);
– Risc de cădere al copacilor de pe aliniamentele stradale peste participanții la trafic;
– Risc sporit de inundații a străzilor în perioade cu ploi torențiale (De ex. Str. Al. Papiu Ilarian – august 2014; prăbușirea tavanului de la Mureș

Mall in mai 2015, Str. Rămurele și Valea Rece – iunie 2015), ca urmare a subdimensionării și colmatării canalizării în sistem unitar și a
extensiei reduse a canalizării în sistem separativ;

– Existența de autobuze ale operatorului de transport în comun fără sisteme (funcționale) de aer condiționat și de încălzire – necesar de circa
70 autobuze noi, inclusiv electrice;

• Oportunități identificate:
– Reorientarea către alternativele de transport ecologice (pietonal, velo etc.), prin investiții în infrastructură și în măsuri de conștientizare și promovare în

rândul populației;
– Adaptarea infrastructurii de de transport la noile condiții meteo.
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Turism și activități recreative
• Indicatori analizați: stațiuni și zone turistice existente, capacitate de cazare, circulație turistică, sezonalitate, suprafața și

calitatea zonelor de agrement

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Existența unor zone umede cu potențial de amenajare pentru activități recreative (de ex. Culoarul Mureșului, Canalul

Turbinei, Lacul Weekend etc.);
– Pădurile cu statut de zonă protejată din jurul municipiului sunt exploatate necorespunzător ca zone de picnic, în lipsa

unor spații corespunzător în acest scop;
– Zonele de protecție ale cursurilor de apă nu sunt amenajate în scop de recreere și de agrement;
– Spații verzi discontinue, insuficiente, neomogene; lipsa coridoarelor verzi și
– Complexul ”Weekend” – cel mai mare din județ, are o activitate preponderent sezonieră (vara), facilitățile de

agrement nefiind adaptate tuturor sezoanelor;
– Pădurile din jurul municipiului nu sunt corespunzător valorificate pentru activități de agrement eco (de ex. Pădurea

Budiului, Pădurea Mare);
– Vegetația din parcurile și scuarurile din municipiu nu este adaptată la condițiile de mediu și de poluare, fiind supusă

riscului de uscăciune în perioadele secetoase; nu există sisteme extinse de irigații pentru spațiile verzi;
– Existența de locuri de joacă, spații de agrement și sportive insuficient amenajate.

• Oportunități identificate:
– Dezvoltarea infrastructurii de agrement din municipiu (de ex. Platoul Cornești – amfiteatru în aer liber, skate-park, pistă de

alergare, traseu off-road pentru biciclete etc. – finanțare POR 2007-2013);
– Existența unor zone de agrement consacrate (de ex. Complex ”Weekend” – cu bazine de apă, plaje, canotaj, terenuri de sport),

cu facilități all-season (iarna se poate practica patinajul);
– Valorificarea unor păduri din jurul orașului cu potențial de amenajare în scop de agrement, pentru a stimula petrecerea timpului

în aer liber (mai ales în perioadele caniculare);
– Existența unor zone exclusiv pietonale în zona centrală (Piața Teatrului, Cetate);
– Dotarea pârtiei multifuncționale de pe Platoul Cornești cu tun de zăpadă (extindere sezon la 3-4 luni/an).
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Sănătate publică
• Indicatori analizați: morbiditate, mortalitate, număr de intervenții situații de

urgență, infrastructură și personal pentru situații de urgență.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea numărului de solicitări ale serviciilor de ambulanță cu circa 25%

(peste 200 cazuri/zi) în perioadele caniculare – stres termic generat de
”valurile de căldură”, expunere la radiații UV etc.;

– Acutizarea bolilor cronice în perioadele cu temperaturi extreme (de ex.
cardio-vasculare, endocrine, respiratorii, gastro-intestinale, cutanate,
psihice etc.);

– Riscul de apariție a unor boli infecțioase specifice zonelor tropicale (de ex.
Ebola și virusul Nilului de Vest), ca urmare a migrării către nord a unor
specii – vector ai acestor micrporganisme; verile mai fierbinți și iernile mai
calde favorizează dezvoltarea agenților patogeni și a bacteriilor;

– Risc de epidemii în caz de inundații sau legate de calitatea apelor de
suprafață și subterane (de ex. poluare cu nitrați și nutrienți în gospodării
neconectate la rețea și cu sisteme proprii de alimentare), populația săracă
fiind cea mai expusă (de ex. hepatite virale, boli diareice);47
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Sănătate publică

– Sistem deficitar (echipamente de laborator, software epidemiologic, cartografiere zone de risc) de
supraveghere a evenimentelor de sănătate publică - de detectare, evaluare, notificare și răspuns la
riscuri (de ex. frecventele epidemii de gripă în perioadele reci);

– Risc sporit de înec în zone de îmbăiere neautorizate (de ex. în râul Mureș);
– Infrastructură deficitară de pregătire a personalului ISU, a SVSU și a populației pentru

intervenția/reacția în situații de urgență;
– Durată mare de intervenție a echipajelor de urgență în cazuri de fenomene meteo extreme ca

urmare a ambuteiajelor din trafic, deficitul de personal, a mijloacelor de intervenție învechite etc.;
– Poluarea mediului generată de deșeurile din locurile de depozitare afectate de inundații, vijelii,

căldură excesivă (risc de incendii);
– Alterarea produselor alimentare în perioadele cu caniculă – risc de toxiinfecții alimentare.

• Oportunități identificate:
– Amenajarea de corturi amenajate de municipalitate pentru asistența cetățenilor pe perioadele de caniculă;
– Amenajarea de adăposturi de noapte pentru persoanele fără locuință pe durata sezonului rece;
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Infrastructură și urbanism (1)

• Indicatori analizați: structura utilizării terenurilor din intravilan (zonificare), reglementări urbanistice și de
construcții, ritmul construcției de locuințe și de clădiri cu alte destinații, infrastructura de transport,
energetică, tehnico-edlitară, clădiri expuse la riscuri naturale, planuri de gestiune a dezastrelor, capacitate
administrativă de gestiune a riscurilor.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea suprafețelor ocupate cu construcții în detrimentul celor naturale (605 ha terenuri scoase

din circuitul agricol după 1990; creșterea intravilanului cu 21,4% - 576 ha) – risc de apariție insule de
căldură urbană;

– Extinderea perimetrelor construite chiar și pe versanții instabili (De ex. Platoul Cornești, Dâmbu
Pietros, Tudor Vladimirescu, Dl. Budiului), cu risc sporit de activare;

– Uzurua fizică și morală a sistemului de avertizare a populației în caz de situații de urgență;
interconexiune suficientă a diferitelor instituții cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de
urgență;

– Sistemul de canalizare este unul preponderent în sistem unitar și adeseori subdimensionat, excepție
făcând cartierele Dâmbul Pietros, Unirii, Tudor Vladimirescu, și nu poate face față în perioadele cu
precipitații abundente (ape pluviale estimate la 17,7 mil. Mc/an); unele guri de canal sunt colmatate
cu resturi de vegetație și deșeuri stradale;
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Infrastructură și urbanism (2)
– Numărul de clădiri verzi atestate din municipiu este foarte redus;
– Sistemele de irigații a spațiilor verzi din municipiu acoperă doar o parte dintre suprafețe și nu reutilizează apa din precipitații;
– Suprafața pavajelor permeabile și a canalelor/rigolelor laterale (mai ales pentru străzile în pantă), care să preia parțial excesul de

umiditate, este restrânsă, sporind riscul de acumulare a apelor pluviale;
– Spațiile verzi ocupă circa 523.000 mp, la care se adaugă circa 9.000 mp peluze, rezultând doar circa 10 mp/locuitor, sub

standardele europene și naționale;
– Existența unor zone cu deficit de spații verzi (de ex. Cetate, zona Clinicilor) și a unor rezerve de spații verzi neutilizate;
– Existența de aliniamente complete de arbori toaletați periodic pe doar 40-50 de străzi; lipsa centuri verzi;
– Insuficiența traseelor umbrite pentru bicicliști și pietoni; deficit de zone de promenadă;
– Degradarea spațiilor interstițiale dintre blocuri, cu potențial de amenajare pentru petrecerea timpului liber;
– Apariția de zone comerciale și de servicii, mai ales la periferie, fără amenajări peisagistice și spații verzi (De ex. Promenada Mall);
– Neutilizarea materialelor de construcție/reabilitare cu culori reflectorizante, a acoperișurilor verzi și a altor măsuri de atenuare a

efectelor schimbărilor climatice, cu precădere în zonele cu temperaturi mai ridicate (platforme de locuințe, mari ansambluri de
locuințe colective);

– Personalul din administrația locală nu a beneficiat de cursuri de formare în domeniul adaptării la schimbările climatice;
– Necorelarea documentațiilor de planificare urbanistică ale municipiului cu cele ale localităților învecinate (de ex. Lipsă PATZ

Metropolitan)

• Oportunități identificate:
– Valorificarea unor studii/documente de planificare urbană și strategică existente sau în curs de elaborare (PUG, PAED, SIDU etc.),

relevante pentru adaptarea la schimbările climatice;
– Petrecerea de către locuitori a unor perioade de timp mai îndelungate în aer liber (parcuri, spații publice, facilități sportive), mai

ales în perioadele caniculare;
– Dezvoltarea sectorului de materiale de construcții și de construcții adaptate la schimbările climatice
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Asigurările

• Indicatori analizați: oferta de produse de asigurare în caz de evenimente meteo extreme; procentul de
locuințe asigurate;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Gradul de cuprindere în asigurări împotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunecări de teren,

inundații) al locuințelor este de doar 40,8%, dintre care 36,2% prin asigurări facultative, deși există o
legislație clară în domeniul asigurărilor obligatorii încă din anul 2011;

– Capitalizarea redusă a companiilor de asigurări pentru a acorda despăgubiri în cazul unor dezastre
naturale de amploare;

– Companiile de asigurări nu acordă despăgubiri pentru locuințele amplasate în zone inundabile,
ridicate fără autorizație de construcție și fără autorizație PSI;

– Riscul de secetă nu este asigurat de companiile de profil din România;
– Nu există fonduri mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și pentru acordarea de

compensații fermierilor afectați de fenomene meteo extreme;

• Oportunități identificate:
– Elaborare de noi produse de asigurări în vederea reducerii riscurilor și a vulnerabilităților

determinate de schimbările climatice, de ex. prime de asigurare care anticipează aceste schimbări;
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Educația și măsurile de conștientizare
• Indicatori analizați: programe educationale existente.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Slaba informare, educarea și conștientizare a populației cu privire la schimbările climatice;
– Lipsa unor programe educaționale (de ex. în universități, centre de formare profesională publice și

private) pentru formarea de specialiști în adaptarea la schimbări climatice, management în situații de
urgență;

– Curricula școlară include puține aspecte legate de protecția mediului, schimbările climatice, situațiile
de urgență, eficiență energetică și/sau acestea sunt abordate superficial;

– Slaba pregătire a cadrelor didactice în domeniul adaptării la schimbări climatice;
– Mulți cetățeni nu au un comportament orientat către limitarea poluării și atenuarea efectelor

schimbărilor climatice (risipă de energie, de alimente, depozitarea necontrolată a deșeurilor,
utilizarea extensivă a autoturismului personal în defavoarea alternativelor ecologice etc.);

– Cercetarea aplicativă și transferul tehnologic insuficient între mediul academic, cel public și privat în
ceea ce privește tehnologiile prietenoase cu mediul și de adaptare la schimbările climatice;

• Oportunități identificate:
– Elaborare de noi produse educaționale pentru învățământul preuniversitar și universitar în domenii

relevante pentru adaptarea la schimbările climatice;
– Formarea personalului din administrația publică locală și a cadrelor didactice în domeniul

schimbărilor climatice, eficienței energetice, situațiilor de urgență etc.
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Analiza și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților
în municipiul Brașov
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Agricultură (1)

• Indicatori analizați: modul de utilizare al terenurilor, producțiile și
producivitatea agricolă, degradarea solurilor;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Producții agricole vulnerabile la condițiile climatice și la fenomenele meteo

extreme (secetă, exces de umiditate, temperaturi ridicate, frig/ger etc.);
– Municipiul Brașov are statut de zonă montană defavorizată, conform

clasificării MADR, cu productivitate agricolă redusă;
– Desființarea complexului de sere de la Codlea (60 ha pentru legume și flori, cu

producție în toate sezoanele);
– Restrângerea terenurilor agricole (cu 2.392 ha, doar în perioada 2007-2014),

în favoarea celor ocupate de construcții și a modificării limitelor
administrative; producție agricolă redusă (exceptând sectorul avicol);

– Lipsa unui sistem de irigații a culturilor agricole (excepție zona Ghimbav pe o
suprafață de doar 2 ha); potențial în zona Sânpetru, Hălchiu, Feldioara etc.;
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Agricultură (2)

– Existența unor terenuri agricole cu risc de alunecări de teren, inclusiv ca urmare a unor lucrări agricole
necorespunzătoare nestabilizate cu plantații permanente (de ex. Platoul Cornești, Dâmbul Pietros, Dl.
Budiului, Dl. Viilor Mic);

– Fenomene de eroziune a solurilor, ca urmare a factorilor naturali și antropici (De ex. Valea Timișului – 1.100
ha);

– Fragmentarea proprietății agricole (media = 10,9 ha/exploatație agricolă, doar 11 ferme lucrează peste 20 ha
teren) face dificilă realizarea de intervenții pentru îmbunătățiri funciare;

– Lucrări de îmbunătățiri funciare/hidrotehnice degradate sau abandonate (de ex. Regularizări ale râurilor
Bârsa, Ghimbășel, Sohodol, Tărlung, Valea Neagră, Negru, Canal Industrial Timiș etc.; lucrări împotriva
eroziunii: Sânpetru, Tărlungeni; lucrări de desecare: Sânpetru, Hărman-Prejmer etc.).

• Oportunități identificate:
– Reorientarea în structura culturilor agricole către soiuri/hibrizi de plante cu toleranță mai ridicată la

temperaturi ridicate și stres hidric, cu valoare economică mai mare (de ex. porumb, rapiță, sfeclă de zahăr ce
se pot valorifica superior în fabrici de biogaz);

– Adaptarea tehnologiilor agricole la resursele de apă, cu efecte benefice multiple (creșterea producției,
reducerea degradării terenurilor, a costurilor lucrărilor agricole etc.) – de ex. Dezvoltarea de către INCDCSZ
Brașov a 3 soiuri de cartofi rezistenți la secetă;

– Practicarea asolamentului (succesiunea în timp și spațiu a diverselor plante – de ex. prășitoare, plante
tehnice și leguminoase) și practicarea de lucrări raționale de fertilizare și de protecție a plantelor;
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Silvicultură
• Indicatori analizați: suprafața, structura și starea de sănătate a pădurilor, numărul incendiilor de pădure, suprafața perdelelor forestiere, lucrări

silvice efectuate;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Muntele Tâmpa, Stejarul Mare și Postăvarul, bine împădurite, au statut de zonă protejată – sit Natura 2000, dar sunt expuse

unor presiuni majore (turism necontrolat, extinderea zonelor construite, pășunatul intensiv, depozitarea deșeurilor, exploatarea
calcarului, recoltarea abuzivă a plantelor rare);

– Risc ridicat de incendii de pădure ca urmare a creșterii termperaturilor, depozitării necontrolate a deșeurilor, utilizării lor ca
spații de picnic, practicării turismului și drumețiilor în afara unui sistem organizat (de ex. Lacul Noua, Cabana Valea cu Apă,
Poiana Brașov, zona Avicola Brașov, zona Răcădău – Dealul Melcilor și Tâmpa, zona Șchei, Tabăra de Copii Larga etc.);

– Existența unor zone cu versanți instabili, ce necesită măsuri de fixare prin împădurire (De ex. Drumul Vechi al Poienii, Zona
Pantex, versantul sud-vestic al Dl. Melcilor, zona de la estul rezervorului de apă, partea sudică a Șeii Dl. Tâmpa și Dl. Melcilor);

– Lipsa unui centuri verzi a municipiului/zonei metropolitane, mai ales în jurul căilor de comunicații majore și a zonelor industriale
(perdele de protecție);

– Lucrări deficitare de amenajare silvică (regenerare naturală, împădurire, reconstrucție, ameliorare compoziție cu specii
valoroase, adaptate la noile condiții de mediu);

– Declinul productivității forestiere și a diversității pădurilor ca urmare a creșterii temperaturilor, apariției fenomenului de secetă
(30% afectați), a excesului de zăpadă în zona montană, a reziduurilor depozitate, a insectelor și paraziții, a unor factori antropici;

– Apariția de dăunători adaptați la secetă (cele mai frecvente sunt ipidele, Hylobius, insectele etc.);
– Exploatarea ilegală a lemnului și braconajul.

• Oportunități identificate:
– Existența a 14.654 ha de pădure pe teritoriul municipiului, care au atât rol de protecție (2.340 ha), cât și o potențială funcție de

agrement/turism eco;
– Creșterea valorii adăugate și valorificarea superioară a produselor silvice (lemn, fructe de pădure, ciuperci, vânat etc.).
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Resursele de apă
• Indicatori analizați: resursele de apă existente, calitatea apelor de suprafață și subterane, cererea de apă, apele freatice, 

riscul de inundații;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Rețea hidrografică cu densitate mare și alimentare bogată, rezultând valori mari ale scurgerii, mai ales primăvara, și

risc de viituri;
– Existența unor arii vulnerabile la revărsări și inundații (Șchei, Bartolomeu, Stupini/Calea București, Răcădău, Fabrica

Roman-Carpaților, Noua, Florilor) – inundații în 1970, 1977, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005….2015;
– Lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor (Bârsa, Ghimbășel, Timiș, Canalul Timiș, Timișul Sec etc.) și de

desecare (Sânpetru, Hărman-Prejmer, Bod, Crizbav, Bârsa-Vulcănița, Vlădeni-Dumbrăvița, Feldioara) sunt uzate fizic și
moral; bazinele hidrografice mici nu sunt corespunzător amenajate;

– Sistemul de canalizare este preponderent unul unitar (excepție Cartierele Noua Dârste, Răcădău, Bartolomeu, Timiș
Triaj) - risc de suprasolicitare rețea de canalizare și de inundarea a străzilor;

– Sistemul de alimentare cu apă potabilă (1,4% din locuințe au sisteme proprii sau sunt neconectate) și de canalizare nu
acoperă 100% din suprafețele construite, mai ales în noile zone rezidențiale (1,1% din locuințe au sisteme proprii și
0,4% sunt necanalizate – de ex. în Stupini);

– Poluarea râului Timiș cu nutrienți (amoniu, azotiți, azot, ortofosfați, fosfor etc.), ca și forajelor din municipiu și din
zona metropolitană;

• Oportunități identificate:
– Adoptarea de măsuri de adaptare la riscul de inundații din domeniul urbanistic, lucrări de împădurire, hidrotehnice,

unele cu beneficii multiple (de ex. interzicerea construcțiilor în zonele inundabile, amenajarea și valorificarea zonelor
de protecție ale cursurilor de apă);

– Extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare, de preferință în sistem divizor.
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Biodiversitate

• Indicatori analizați: suprafața zonelor protejate, vulnerabilitatea habitatelor și a
ecosistemelor;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Existența siturilor Natura 2000 Postăvarul, Tâmpa, Stejarul Mare – cu risc de

afectare a habitatelor și speciilor din cauza factorilor antropici (turism necontrolat –
pârtii și poteci; extinderea perimetrelor construite; pășunatul intensiv; depozitarea
ilegală de deșeuri; exploatarea și fărămițarea calcarului; distrugerea covorului
vegetal și a arborilor ca urmare a incendiilor; recoltarea abuzivă de plante rare
etc.);

– Lipsa delimitării de spații pentru observare și de poteci turistice marcate în situl
Natura 2000;

• Oportunități identificate:
– Pădurile din jurul municipiului au statut de sit Natura 2000 și un efect benefic asupra stării de

sănătate a locuitorilor, putând fi utilizate ca zone de agrement, cu limitările specifice;
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Energie

• Indicatori analizați: cererea și oferta de energie electrică, termică, 
regenerabilă;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Restrângerea sistemului centralizat de termoficare de la peste 80.000 la

circa 11.000 de apartamente și uzura avansată a rețelei de distribuție a
agentului termic, expunând consumatorii casnici la creșterii tot mai mari
cu încălzirea locuințelor generată de creșterea costului gazelor naturale;

– 250 km din rețeaua de distribuție a energiei electrice este de tip aerian
(LEA), fiind vulnerabilă la fenomene meteo extreme (de ex. vijelii);

– 61,6% dintre locuințe sunt nereabilitate termic și conduc la costuri ridicate
cu asigurarea încălzirii pe durata iernii și generează 58% dintre emisiile de
CO2 (76,1% dintre locuințe dispun de centrale termice proprii pe bază de
gaze naturale);
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Energie

– Numai 0,6% dintre locuințe dispun de instalații de condiționare a aerului, deși numărul de zile
caniculare este tot mai mare;

– Scăderea presiunii la gaze naturale pe durata sezonului rece (afectează atât sectorul industrial, cât și
rezidențial);

– Sistem de iluminat public cu eficiență energetică redusă – consum anual de circa 9.000 MWh;
– Rețea de distribuție a energiei electrice este uzată fizic și moral, și pe alocuri subdimensionată,

rezultând întreruperi frecvente ale furnizării și costuri ridicate cu mentenanța;
– Clădirile publice din municipiu nu sunt prevăzute, în cea mai mare parte, cu panouri fotovoltaice,

pompe de căldură sau alte echipamente de acest gen, care să permită reducerea costurilor cu
energia convențională, la care se adaugă consumul ridicat de energie al clădirilor nereabilitate
termic;

– Creșterea prețului la energie în anii secetoși, pe fondul scăderii ponderii hidroenergiei (cea mai
ieftină), în detrimentul energiei termo.

• Oportunități identificate:
– Existența unui CET care produce energie în sistem de cogenerare, pe bază de gaze naturale și lignit;
– Potențial ridicat de producere a energiei din resurse regenerabile (hidro, eoliană, fotovoltaică, biomasă

agricolă și lemnoasă, biogaz) și în sistem de cogenerare;
– Eficientizarea consumului de energie pentru alimentarea locuințelor, a clădirilor publice, a unităților

industriale, a iluminatului public, a transportului în comun.
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Industrie
• Indicatori analizați: structura producției industriale, prețuri la materii prime, consumul de energie;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea prețului la energie în anii secetoși (scăderea ponderii energiei hidro ieftine, în detrimentul celei termo, mai

scumpe);
– Creșterea prețului la materii prime agricole în anii secetoși și cu producție de calitate slabă (10% din forța de muncă

activează în industria alimentară – morărit și panificație, preparate din carne, produse lactate și brânzeturi, bere etc.);
– Creșterea costurilor cu energia în perioadele caniculare și cu frig accentuat, pentru climatizare/încălzire, cu precădere

la nivelul halelor care nu sunt izolate termic;
– Restricții legate de transportul greu în perioadele cu fenomene meteo extreme (80% din producție orientată către

export);
– Afectarea industriei de construcții și de materiale de construcții (5% din forța de muncă) pe durata fenomenelor

meteo extreme (caniculă, ger, inundații);
– Risc sporit de alterare al produselor alimentare;
– Afectarea industriei de îngrășăminte chimice în perioadele de scădere a presiunii gazelor naturale ca urmare a gerului;

• Oportunități identificate:
– Reorientarea către sectorul de servicii, cu un consum de resurse și de energie mai scăzut;
– Creșterea eficienței energetice a diferitelor activități productive (de ex. industria construcțiilor de mașini și echipamente,

chimică, de prelucrare a lemnului etc.);
– Dezvoltarea unor industrii favorizate de schimbările climatice (bere, produse lactate proaspete, înghețată, farmaceutice etc.)
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Transporturi
• Indicatori analizați: starea infrastructurii de transport, volumul de trafic, parcul auto, impactul fenomenelor meteo asupra infrastructurii și

activităților de transport

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Lipsa unui aeroport pentru degrevarea traficului rutier din zonă;
– Întârzierea trenurilor în perioadele de temperaturi extreme ca urmare a uzurii rețelei de căi ferate; lipsa unui tren urban în zona

metropolitană care să reducă traficul cu autoturisme personale;
– Tehnologii de construcție/reabilitare/modernizare a drumurilor/străzilor neadaptate la amplitudinea foarte mare a temperaturilor (de până

la 60 grade) – risc de deformații și fisuri;
– Construcția autostrăzilor Comarnic-Brașov, Brașov-Sibiu și Brașov-Bacău poate antrena activarea versanților instabili și necesită studii

geotehnice amănunțite și lucrări de stabilizare a acestora;
– Formarea de ambuteiaje frecvente în zona centrală, care îngreunează accesul vehiculelor pentru intervenții de urgență;
– Lipsa unor perdele forestiere de protecție a principalelor căi de comunicații/centură verde (de ex. de-a lungul noii centuri);
– Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de transport alternativ (doar 17 km de piste, discountinue, cu risc sporit și blocate de autovehicule

parcate neregulamentar; suprafață redusă de trotuare cu spații umbrite);
– Lungimea extinsă a rețelei electrice aeriene (250 km) cu riscuri multiple pentru participanții la trafic în situații extreme (de ex. vijelii);
– Risc de cădere al copacilor de pe aliniamentele stradale peste participanții la trafic;
– Risc sporit de inundații a străzilor în perioade cu ploi torențiale (zona Fabricii Roman, Stupini, Răcădău, Str. Carpaților, Șchei etc.), ca urmare a

inexistenței / subdimensionării și colmatării canalizării în sistem unitar și a extensiei reduse a canalizării în sistem separativ;
– Existența de autobuze/troleibuze ale operatorului de transport în comun fără sisteme (funcționale) de aer condiționat și de încălzire.

• Oportunități identificate:
– Reorientarea către alternativele de transport ecologice (pietonal, velo etc.), prin investiții în infrastructură și în măsuri de conștientizare și promovare în

rândul populației;
– Adaptarea infrastructurii de de transport la noile condiții meteo.
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Turism și activități recreative (1)
• Indicatori analizați: stațiuni și zone turistice existente, capacitate de cazare, circulație

turistică, sezonalitate, suprafața și calitatea zonelor de agrement

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Reducerea sezonului de schi din Poiana Brașov ca urmare a reducerii precipitațiilor

sub formă de zăpadă și a creșterii temperaturii în sezonul rece;
– Risc sporit de avalanșe în zonele Pârtia Lupului, Pârtia Sulinar, Drumul Turistic Roșu,

Pietrele lui Solomon;
– Pădurile cu statut de zonă protejată din jurul municipiului sunt exploatate

necorespunzător ca zone de picnic, de drumeție etc., în lipsa unor spații/trasee
corespunzător amenajate în acest scop;

– Spații verzi discontinue, insuficiente, neomogene; lipsa coridoarelor verzi și a
perdelelor de protecție;

– Vegetația din parcurile și scuarurile din municipiu nu este adaptată la condițiile de
mediu și de poluare, fiind supusă riscului de uscăciune în perioadele secetoase; nu
există sisteme extinse de irigații pentru spațiile verzi;

– Existența de spații publice, locuri de joacă, spații de agrement și sportive insuficient
amenajate.
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Turism și activități recreative (2)

• Oportunități identificate:
– Dezvoltarea infrastructurii de agrement din municipiu (24 km de pârtii

de schii, toate dotate cu tunuri de zăpadă);
– Existența unor zone de agrement consacrate (de ex. Parcul ”Aventura”,

Aquapark-ul, Lacul Noua, Centrul de Agrement Poiana Brașov – proiect
POR 2007-2013);

– Valorificarea unor zone din jurul orașului cu potențial de amenajare în
scop de agrement, pentru a stimula petrecerea timpului în aer liber
(mai ales în perioadele caniculare) – de ex. Centru de servicii all-
seasons și Aqua-Park in Poiană, snow-park in zona Ruia etc.;

– Existența unor zone exclusiv pietonale în zona centrală (Centrul Istoric
– Str. Republicii, Postăvarului, Michael Weiss, T. Brediceanu, Tâmpa,
Cetățuie, Dl. Melcilor, După Ziduri, Livada Poștei, Piața Sfatului, Curtea
Honterus etc.);
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Sănătate publică (1)

• Indicatori analizați: morbiditate, mortalitate, număr de intervenții situații de urgență,
infrastructură și personal pentru situații de urgență.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea numărului de solicitări ale serviciilor de ambulanță în perioadele

caniculare – stres termic generat de ”valurile de căldură”, expunere la radiații UV
etc.;

– Acutizarea bolilor cronice în perioadele cu temperaturi extreme (de ex. cardio-
vasculare, endocrine, respiratorii, gastro-intestinale, cutanate, psihice etc.);

– Riscul de apariție a unor boli infecțioase specifice zonelor tropicale (de ex. Ebola și
virusul Nilului de Vest), ca urmare a migrării către nord a unor specii – vector ai
acestor micrporganisme; verile mai fierbinți și iernile mai calde favorizează
dezvoltarea agenților patogeni și a bacteriilor;

– Risc de epidemii în caz de inundații sau legate de calitatea apelor de suprafață și
subterane (de ex. poluare cu nitrați și nutrienți în gospodării neconectate la rețea și
cu sisteme proprii de alimentare), populația săracă fiind cea mai expusă (de ex.
hepatite virale, boli diareice);
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Sănătate publică (2)

Sistem deficitar (echipamente de laborator, software epidemiologic, cartografiere zone de
risc) de supraveghere a evenimentelor de sănătate publică - de detectare, evaluare,
notificare și răspuns la riscuri (de ex. frecventele epidemii de gripă în perioadele reci);

– Infrastructură deficitară de pregătire a personalului ISU, a SVSU și a populației
pentru intervenția/reacția în situații de urgență;

– Durată mare de intervenție a echipajelor de urgență în cazuri de fenomene meteo
extreme ca urmare a ambuteiajelor din trafic, deficitul de personal, a mijloacelor
de intervenție învechite etc.;

– Poluarea mediului generată de deșeurile din locurile de depozitare afectate de
inundații, vijelii, căldură excesivă (risc de incendii);

– Alterarea produselor alimentare în perioadele cu caniculă – risc de toxiinfecții
alimentare.

• Oportunități identificate:
– Amenajarea de corturi amenajate de municipalitate pentru asistența cetățenilor pe perioadele

de caniculă;
– Amenajarea de adăposturi de noapte pentru persoanele fără locuință pe durata sezonului

rece;
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Infrastructură și urbanism (1)

• Indicatori analizați: structura utilizării terenurilor din intravilan (zonificare), reglementări urbanistice și de
construcții, ritmul construcției de locuințe și de clădiri cu alte destinații, infrastructura de transport,
energetică, tehnico-edlitară, clădiri expuse la riscuri naturale, planuri de gestiune a dezastrelor, capacitate
administrativă de gestiune a riscurilor.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Creșterea suprafețelor ocupate cu construcții în detrimentul celor naturale (2.604 ha terenuri scoase

din circuitul agricol după 1990; creșterea intravilanului cu 315% -7.550 ha) – risc de apariție insule de
căldură urbană;

– Extinderea arealelor construite chiar și pe versanții cu risc de alunecări de teren (De ex. Drumul
vechi al Poienii, zona Pantex, Dl Melcilor); amplasarea de construcții în zona liniilor de înaltă și medie
tensiune;

– Suprafața extinsă de situri poluate/abandonate (brownfields) – insule de căldură urbană;
– Uzurua fizică și morală a sistemului de avertizare a populației în caz de situații de urgență;

interconexiune suficientă a diferitelor instituții cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de
urgență;

– Sistemul de canalizare este unul preponderent în sistem unitar (90% din total) și adeseori
subdimensionat (de ex. Stupini și Răcădău – cu frecvența a inundațiilor de 2/3 ori/an), excepție
făcând cartierele Noua Dârste, Răcădău, Bartolomeu, Timiș Triaj –cu sistem (parțial) divizor; unele
guri de canal sunt colmatate cu resturi de vegetație și deșeuri stradale; lipsa sistemului centralizat de
canalizare (de ex. Stupini);

– Numărul de clădiri verzi atestate din municipiu este foarte redus;
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Infrastructură și urbanism (2)

– Suprafața pavajelor permeabile și a canalelor/rigolelor laterale (mai ales pentru străzile în pantă), care să preia parțial excesul de
umiditate, este restrânsă, sporind riscul de acumulare a apelor pluviale;

– Spațiile verzi ar trebui să ocupe, conform PUG, circa 3.695 ha, dintre care 1.354 ha sunt amenajate, cu scop recreativ sau sportiv,
iar 2.340 sunt păduri din intravilan cu rol de protecție; în realitate, suprafața verde este de circa 810 ha;

– Existența unor zone cu deficit de spații verzi (mai ales în cartierele mari de blocuri), de perdele de protecție și lipsa unei centuri
verzi; spații de picnic neamenajate;

– Lungimea redusă a pistelor de biciclete (6 trasee nesigure, necontectate și cu obstacole – circa 17,4 km lungime) și deficitul de
zone de promenadă (exclusiv în centrul istoric și centrul civic);

– Degradarea spațiilor publice dintre blocuri, cu potențial de amenajare pentru petrecerea timpului liber;
– Neutilizarea materialelor de construcție/reabilitare cu culori reflectorizante, a acoperișurilor verzi și a altor măsuri de atenuare a

efectelor schimbărilor climatice, cu precădere în zonele cu temperaturi mai ridicate (platforme de locuințe, mari ansambluri de
locuințe colective);

– Personalul din administrația locală nu a beneficiat de cursuri de formare în domeniul adaptării la schimbările climatice;
– Necorelarea documentațiilor de planificare urbanistică ale municipiului cu cele ale localităților învecinate (de ex. Lipsă PATZ

Metropolitan)

• Oportunități identificate:
– Valorificarea unor studii/documente de planificare urbană și strategică existente sau în curs de elaborare (PUG, PAED, SIDU,

PMUD etc.), relevante pentru adaptarea la schimbările climatice;
– Petrecerea de către locuitori a unor perioade de timp mai îndelungate în aer liber (parcuri, spații publice, facilități sportive), mai

ales în perioadele caniculare;
– Dezvoltarea sectorului de materiale de construcții și de construcții adaptate la schimbările climatice
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Asigurările

• Indicatori analizați: oferta de produse de asigurare în caz de evenimente meteo extreme; procentul de
locuințe asigurate;

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Gradul de cuprindere în asigurări împotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunecări de teren,

inundații) al locuințelor este de doar 47,3%, deși există o legislație clară în domeniul asigurărilor
obligatorii încă din anul 2011;

– Capitalizarea redusă a companiilor de asigurări pentru a acorda despăgubiri în cazul unor dezastre
naturale de amploare;

– Companiile de asigurări nu acordă despăgubiri pentru locuințele amplasate în zone inundabile,
ridicate fără autorizație de construcție și fără autorizație PSI;

– Riscul de secetă nu este asigurat de companiile de profil din România;
– Nu există fonduri mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și pentru acordarea de

compensații fermierilor afectați de fenomene meteo extreme;

• Oportunități identificate:
– Elaborare de noi produse de asigurări în vederea reducerii riscurilor și a vulnerabilităților

determinate de schimbările climatice, de ex. prime de asigurare care anticipează aceste schimbări;
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Educația și măsurile de conștientizare
• Indicatori analizați: programe educaționale existente.

• Riscuri și vulnerabilități identificate:
– Slaba informare, educarea și conștientizare a populației cu privire la schimbările climatice;
– Lipsa unor programe educaționale (de ex. în universități, centre de formare profesională publice și

private) pentru formarea de specialiști în adaptarea la schimbări climatice, management în situații de
urgență;

– Curricula școlară include puține aspecte legate de protecția mediului, schimbările climatice, situațiile
de urgență, eficiență energetică și/sau acestea sunt abordate superficial;

– Slaba pregătire a cadrelor didactice în domeniul adaptării la schimbări climatice;
– Mulți cetățeni nu au un comportament orientat către limitarea poluării și atenuarea efectelor

schimbărilor climatice (risipă de energie, de alimente, depozitarea necontrolată a deșeurilor,
utilizarea extensivă a autoturismului personal în defavoarea alternativelor ecologice etc.);

– Cercetarea aplicativă și transferul tehnologic insuficient între mediul academic, cel public și privat în
ceea ce privește tehnologiile prietenoase cu mediul și de adaptare la schimbările climatice;

• Oportunități identificate:
– Elaborare de noi produse educaționale pentru învățământul preuniversitar și universitar în domenii

relevante pentru adaptarea la schimbările climatice;
– Formarea personalului din administrația publică locală și a cadrelor didactice în domeniul

schimbărilor climatice, eficienței energetice, situațiilor de urgență etc.
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