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Instruire I Tg Mureș

Impactul  schimbărilor climatice 

în sectoarele vulnerabile: 

RESURSE DE APĂ şi SĂNĂTATE



Schimbările 
Climatice
reprezintă o 
provocare cu 
adevărat unică şi fără 
precedent, cu care se 
confruntă omenirea,
un domeniu complex 
în care trebuie să ne 
îmbunătăţim 
cunoaşterea şi 
înţelegerea, pentru a 
lua măsuri imediate şi 
corecte.



ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ

Necesitatea reducerii
drastice a emisiilor de 
gaze cu efect de seră în 
vederea stabilizării 
nivelului concentraţiei 
acestor gaze în atmosferă 
care să împiedice 
influenţa antropică asupra 
sistemului climatic şi a da 
posibilitatea ecosistemelor 
naturale să se adapteze în 
mod natural.

Necesitatea adaptării 
la efectele 
schimbărilor climatice, 
având în vedere că 
aceste efecte sunt deja 
vizibile şi inevitabile 
datorită inerţiei 
sistemului climatic, 
indiferent de rezultatul 
acţiunilor de reducere a 
emisiilor. 



Sectoarele prioritare, definite de MMP şi reţeaua ASC, 
care necesită monitorizarea impactului schimbărilor 
climatice



SCHIMBĂRI CLIMATICE- Temperaturi

Statia SIBIU
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Sibiu 8,7 9,88

Brasov 8 8,41

Tg Mures 8,7 9,73



Statia SIBIU  
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SCHIMBĂRI CLIMATICE- Precipitaţii

• urmare a creşterii temperaturilor se evidenţiază 
o tendinţă generală de scădere a cantităţilor 
anuale de precipitaţii

• detaliile sezoniere ale evoluţiei precipitaţiilor 
arată că iarna se înregistrează o scădere a 
cantităţii de precipitaţii, iar toamna o creştere a 
acestora



SCHIMBĂRI CLIMATICE- Precipitaţii vs debite
Debitul râului CIBIN - mun. Sibiu

Valori multianuale : media,maxima,minima

perioada 2005-2014 
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- în sezonul rece se observă o diminuare a volumului de precipitaţii, care a 
condus la scăderea debitului râului Cibin

- primăvara, debitul râului este în creştere, datorită cantităţilor mai mari de 
precipitaţii coroborate cu topirea zăpezilor de pe versanţi, existând pericol de 
inundaţii

- în verile secetoase pot apărea probleme privind asigurarea debitului salubru; 
modificări privind alimentarea apelor subterane şi a acviferelor



Volumul de apă potabilă 
furnizată consumatorilor

perioada 1995-2012



Resurse de apă - Aspecte identificate datorită schimbărilor climatice in cele 3 municipii cu 

privire la resursele de apă, a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare : 

1. iernile mai calde şi mai scurte care conduc la reducerea grosimii şi duratei stratului de 

zăpadă din cauza creşterii temperaturii aerului în timpul iernii;

2. verile cu temperaturi extreme şi secetoase care generează: 

 creşterea evapotranspiraţiei datorită creşterii temperaturii aerului conducând la 

reducerea medie a regimului de scurgere a râurilor cu 10-20%;

 reducerea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă şi creşterea cererii de apă;

 scăderea umidităţii solului conducand la reducerea la minim a scurgerilor (vară şi 

toamnă) contribuind la creşterea frecvenţei poluării şi restricţiilor alimentării cu apă;

 temperaturile crescute afectează calitatea apei din râuri şi acumulări (scăderea 

oxigenului dizolvat şi înfloririle algale, eutrofizarea pot afecta populaţiile de peşti);

 reducerea debitelor râurilor creează probleme privind asigurarea folosinţelor, 

capacitatea de autoepurare a râurilor, ecologia acvatică şi recreere;

 creşterea numărului de boli asociate apei;

3. fenomene extreme privind cantitățile de precipitații căzute și creșterea nivelului 

cursurilor de apă



Resurse de apă - recomandări si masuri de adaptare

proiectarea şi implementarea unor soluţii pentru colectarea şi utilizarea 

apei din precipitaţii

includerea hǎrţilor de risc la inundaţii în planurile de dezvoltare 

regionalǎ

creşterea gradului de recirculare a apei  pentru nevoi industriale 

reducerea impactului generat de activităţile industriale asupra pânzei 

de apă freatică 

apărarea integrităţii fondului  forestier, prin interzicerea schimbării 

folosinţei terenurilor acoperite cu păduri



Sănătatea  - fenomene care afectează sănătatea și bunăstarea populației

 Valuri de căldură; 

 Secete îndelungate; 

 Ploi abundente şi inundaţii; 

 Ninsori abundente; 

 Ceaţă, polei, lapoviţă neobişnuit de puternice; 

 Furtuni puternice, uragane și altele. 

Grupele vulnerabile ale populaţie

Copiii , Gravidele, Persoanele care suferă de boli cronice 

Persoanele cu disabilităţi , Persoanele cu tireotoxicoză 

Populaţia săracă , Persoane învârstă, Familiile cu mulţi copii 

Populaţia din mediul rural



EXEMPLU

În cazuri de caniculă ( temperaturi mai 

mari de 35 0C) şi disconfort termic 

( umiditate mai mare de 80 % ) – masuri:

- instalarea de corturi pentru a acorda 

prim ajutor, de către Primărie,  în diferite 

puncte ale oraşului  ( biserica de pe 

bulevardul Mihai Viteazu, în hala din Piaţa 

Cibin, la intrarea în clădirea Teatrului 

Naţional Radu Stanca şi la intrarea în 

Muzeul Naţional Brukenthal).

-se asigură servicii de prim ajutor: 

măsurare a tensiunii arteriale, glicemiei şi 

distribuire de apă potabilă.

Permanenţa la corturi va fi asigurată de 

voluntarii Crucii Roşii şi reprezentanţi ai 

DSP-ului



Date statistice sanatate 
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Studiu : EVALUAREA  IMPACTULUI ASUPRA  SĂNĂTĂŢII

A POLUANŢILOR ATMOSFERICI ŞI ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

REALIZAT DE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE

- A fost început din anul 2013 are următoarele  obiective:

•Crearea bazelor de date pentru supravegherea stării de sănătate a populaţiei;

•Monitorizarea procesului de adaptare şi sprijinirea populaţiei vulnerabile în

procesul de adaptare;

•Conștientizarea şi educarea populaţiei;

•Identificarea grupurilor populaţionale vulnerabile



Sănătatea - recomandări şi măsuri de adaptare
promovarea unor programe de intervenţie operativă pentru evenimente meteorologice 

extreme;

amenajarea unor corturi anticaniculă şi puncte de prim ajutor în cazul valurilor de 

căldură extremă;

supravegherea bolilor transmisibile;

accesul populaţie la cantităţi optime de apă potabilă de bună calitate; 

accesul unor grupuri de populaţie la alimente; 

condiţii de habitat optime, inclusiv condiții din instituțiile medicale (ex. spitalele, 

maternitățile, etc) și nemedicale (ex. casele de odihnă, taberele sportive etc); 

condiţiile microclimatice din unitățile de transport. 

•Realizarea unor ghiduri pentru structurile de sănătate publică.

•Menţinerea temperaturii optime în locuinţe la instalarea valului de căldură. Ghid

pentru populaţie.

•Prevenirea efectelor adverse ale administrării unor medicamente în timpul valurilor

de căldură. Ghid pentru medici.

•Reducerea riscurilor pentru sănătatea grupurilor vulnerabile de populaţie, determinate de

valurile de căldură . Ghid pentru structurile de sănătate publică şi asistenţă socială.

•Recomandări privind regimul hidric în timpul perioadei calde a anului şi în timpul

caniculei. Ghid pentru populaţie.



VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
Întocmit: Camelia Miclăuș în colaborare cu APM Sibiu
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