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Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Vulnerabilitatea producției și a productivității agricole la fenomenele meteo extreme asociate schimbărilor

climatice (secetă, exces de umiditate, temperaturi ridicate, ger);
1

Lipsa unui sistem de irigații a culturilor agricole, atât pe teritoriul municipiului, cât și în zona metropolitană

(excepție face orașul Ghimbav unde sunt amenajate pentru irigații 2 ha), deși există potențial în acest sens

(de ex. în zonele Sânpetru, Hălchiu, Feldioara);

1

Restrângerea terenurilor agricole în favoarea celor ocupate de construcții (cu 2.392 ha, doar în perioada

2007-2014, conform datelor INS), dar și ca urmare a modificării limitelor administrative, ceea ce amplifică

riscul de apariție a insulelor de căldură urbane;

2 X

Manifestarea fenomenului de eroziune a solurilor, inclusiv ca urmare a accentuării fenomenului vânturilor și

precipitațiilor extreme, dar și a acțiunii unor factori antropici (de ex. pe Valea Timișului, circa 1.100 ha).
2 X

1. Agricultură



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Declinul productivității forestiere și a diversității pădurilor ca urmare a creșterii temperaturilor, apariției

fenomenului de secetă (până la 30% dintre arbori afectați), a excesului de zăpadă în zona montană, a

reziduurilor depozitate, a insectelor și a paraziților (inclusiv dăunători adaptați la condițiile climatice – ipide,

Hylobius etc.), a unor factori antropici;

2 X

Creșterea numărului de incendii de pădure ca urmare a fenomenelor asociate schimbărilor climatice

(temperaturi ridicate și precipitații scăzute, vânturi puternice în zona montană), dar și a unor presiuni

antropice (depozitarea ilegală a deșeurilor, practicarea turismului neorganizat, utilizarea ilegală a unor păduri

ca zone de picnic etc.)

1

Lipsa unor centuri verzi a municipiului/zonei metropolitane, mai ales în jurul căilor de comunicații majore și

a zonelor industriale (perdele de protecție)
2 X

Existența unor zone cu versanți instabili, cu risc de activare pe fondul precipitațiilor abundente, ce pot fi

fixați 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); existența unor zone poluate cu

potențial de împădurire (de ex. fostul depozit de deșeuri din apropierea centurii municipiului);

1

2. Silvicultură



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Amplificarea riscului de inundații ca urmare a reducerii investițiilor în lucrări hidrotehnice și de desecare, precum și a uzurii infrastructurii

existente (lucrările de regularizare și de apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă Bârsa, Ghimbășel, Timiș, Canalul Timiș, Timișul

Sec etc.) și de desecare (sistemele din localitățile Sânpetru, Hărman-Prejmer, Bod, Crizbav, Bârsa-Vulcănița, Vlădeni-Dumbrăvița,

Feldioara);

2 X

Poluarea râului Timiș cu nutrienți (amoniu, azotiți, azot, ortofosfați, fosfo,r etc.), ca și a forajelor din municipiu și din zona metropolitană,

surse de alimentare cu apă pentru unele gospodării și activități economice;
1

Riscul de alimentare a populației cu apă potabilă din surse cu o calitate necontrolată și riscul de poluare a apelor freatice, pentru că

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); rețeaua de alimentare cu apă, în lungime de circa 470 km, este și ea învechită, o parte din apa potabilizată fiind pierdută prin

conducte, ceea ce conduce la creșterea prețului acesteia pentru consumatorii casnici și non-casnici;

1

Manifestarea unor riscuri la adresa sănătății publice, ca urmare a lipsei unui sistem separativ de canalizare. În perioadele cu precipitații

abundente și cu inundare temporară a unor străzi, chiar dacă nu există pagube materiale semnificative, apele care ajung să stagneze pe

carosabil antrenează inclusiv deșeurile din apele menajere evacuate;

1

Existența unor arii vulnerabile la revărsări și inundații (fără a se înregistra pagube materiale semnificative), ca urmare a torenților care se

formează pe versanții din partea de sud a municipiului, în perioadele cu precipitații abundente.
1

3. Resurse de apă



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Risc de afectare a habitatelor și a speciilor din siturile Natura 2000 Postăvarul, Tâmpa, Stejarul Mare – din cauza factorilor

antropici (turism necontrolat – pârtii și poteci; extinderea perimetrelor construite; pășunatul intensiv; depozitarea ilegală

de deșeuri; exploatarea și fărâmițarea calcarului; distrugerea covorului vegetal și a arborilor ca urmare a incendiilor;

recoltarea abuzivă de plante rare etc.);

3 X

Afectarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor protejate din cauza factorilor naturali; 1

Lipsa fondurilor pentru implementarea măsurilor de management necesare pentru conservarea biodiversității; 1

Extinderea perimetrelor construite; 1

Lipsa delimitării de spații pentru observare și de poteci turistice marcate în situl Natura 2000. 1

4. Biodiversitate



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Riscul de întrerupere a alimentării cu energie electrică a municipiului, ca urmare a afectării de către fenomenele meteo

extreme (vijelii, precipitații extreme) a infrastructurii de transport administrate de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA, care

cuprinde preponderent cabluri aeriene; existența unor zone cu o rețea subdimensionată de distribuție a energiei;

2 X

Creșterea prețului la energia electrică în perioadele secetoase, ca urmare a modificării structurii producției (scăderea

ponderii energiei hidroelectrice în favoarea celei termoelectrice, mult mai scumpe);
3 X

Scăderea resurselor de apă şi scăderea producţiei hidroelectrice; 1

Vulnerabilitatea populației la prețul tot mai ridicat al gazelor naturale; 1

Fenomenele asociate schimbărilor climatice (temperaturi și precipitații extreme) conduc la creșterea consumului

energetic pentru încălzirea și climatizarea locuințelor din municipiu, atât în sezonul cald, cât și în cel rece / Creșterea

consumului energetic al clădirilor rezidențiale și publice, ceea ce duce implicit la creșterea costurilor cu energia. Este

amplificat atât de fenomenul schimbărilor climatice (temperaturi extreme în sezonul rece), cât și de faptul că 61,6%

dintre locuințe sunt nereabilitate termic.

3 X

5. Energie



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Creșterea prețului la energie în anii secetoși (scăderea ponderii energiei hidro ieftine, în detrimentul celei termo, mai

scumpe), care afectează marginile de profit ale agenților economici locali, dar și puterea de cumpărare a populației;
3 X

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

activează în industria alimentară);
2 X

Restricții legate de transportul greu pe anumite drumuri în perioadele cu fenomene meteo extreme, ceea ce afectează

industria locală, în condițiile în care circa 80% din producție este orientată către export;
1

Tehnologiile ineficiente din industrie 1

Creșterea costurilor cu energia în perioadele caniculare și cu frig accentuat, pentru climatizare / încălzire, cu precădere la

nivelul halelor care nu sunt izolate termic, mai ales de pe platformele industriale construite în perioada comunistă.
1

6. Industrie



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. Alese

Lipsa unui aeroport/aerodrom (proiecte deja inițiate) pentru degrevarea traficului rutier din zonă, care conduce la crearea de ambuteiaje și la întârzierea

în intervențiile la situațiile de urgență;
1

Întârzierea trenurilor în perioadele de temperaturi/precipitații extreme ca urmare a uzurii rețelei de căi ferate; lipsa unui tren urban în zona metropolitană

care să reducă traficul cu autoturisme personale;
1

Cele mai multe stații de transport în comun din municipiu (118/325) nu beneficiază de adăposturi pentru pasageri, aceștia fiind expuși fenomenelor

meteo extreme (caniculă, precipitații abundente);
1

Depunerea de chiciură pe contacte sau relee PPI-3, îngreunează manevrarea macazelor; 1

Înghețul, respectiv temperaturile foarte scăzute în șină, determină riscul de rupere necontrolată a șinelor de cale ferată și modificarea parametrilor la

circuitele de cale;
1

Alunecările de teren, din cauza ploilor abundente și a defrișărilor de vegetație, pot duce la contorsionarea șinei de cale ferată, pe anumite distanțe,

nemaiavând suport de susținere;
1

Lipsa unei planificări spaţiale a sistemelor urbane de transport (inclusiv reorganizarea spaţiului urban în vederea adaptării infrastructurii existente pentru

utilizarea bicicletei ca vehicul de transport urban);
1

Risc sporit de inundare a carosabilului și a trotuarelor în perioade cu ploi torențiale; 1

Lipsa unei infrastructuri de transport durabilă (inclusiv neadaptarea materialelor folosite la acoperirea drumurilor la condițiile climatice din zonă); 1

Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de transport alternative pentru perioadele cu temperaturi ridicate și cu trafic congestionat (există numai 28,6 km

de piste, discountinue – pe str. Al. Vlahuță, Gării, Parcul Tineretului, 13 Decembrie, Carpaților, Independenței etc.), cu risc sporit și blocate de autovehicule

parcate neregulamentar; suprafață redusă de trotuare cu spații umbrite);

1

Lipsa unor perdele forestiere de protecție față de evenimentele meteo extreme a principalelor căi de comunicații/centură verde (de ex. de-a lungul noii

centuri a municipiului); lipsa aliniamentelor de copaci și a spațiilor verzi cu rol de protecție, dar și a reducerii excesului de umiditate, pe anumite străzi;
1

Riscul de apariție de deformații și fisuri la nivelul stratului asflaltic al drumurilor și străzilor, ca urmare a temperaturilor extreme, a neadaptării materialelor

la condițiile climatice din zonă și a calității deficitare a lucrărilor executate de constructori.
1

7. Transporturi



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Reducerea sezonului de schi din Poiana Brașov ca urmare a reducerii precipitațiilor sub formă de zăpadă și a creșterii

temperaturii în sezonul rece;
1

Riscul de stagnare a sectorului turistic de la nivelul municipiului, ca urmare a dependenței excesive de turismul pentru

sporturi de iarnă, în defavoarea celorlalte forme (turismul cultural și istoric, pentru odihnă și recreere, de afaceri etc.);
2 X

Ofertă turistică neadecvată prin prisma raportului calitate-preț, în contextul diminuării, din cauza schimbărilor climatice,

a statutului de destinație turistică pentru sporturi de iarnă;
1

Risc sporit de avalanșe în zonele Pârtia Lupului, Pârtia Sulinar, Drumul Turistic Roșu, Pietrele lui Solomon etc., ca urmare a
alternanței diferitelor fenomene meteo (căderi masive de zăpadă, creșterea peste limitele normale ale temperaturilor
etc.);

1

8. Turism și activități recreative



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Acutizarea bolilor cronice în perioadele cu temperaturi extreme, fie ele de caniculă sau de ger – mai ales stresul termic generat

de valurile de căldură și expunerea la radiații UV;
1

Risc de afectare a sănătății populației (de ex. afecțiuni respiratorii) din municipiu ca urmare a unui incendiu de pădure în zonă,

dată fiind suprafața foarte extinsă a fondului forestier, depozitarea ilegală a deșeurilor pe alocuri, practicarea pe scară largă a

turismului montan, a utilizării pădurilor ca spații de picnic, dificultatea echipamentelor de intervenție de a interveni rapid etc;

1

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;

2 X

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, concentrată mai ales în zonele locuite de
romi (de ex. din partea de Vest a Municipiului – str. Cărămidăriei), fiind cea mai expusă (de ex. hepatite virale, boli diareice);

1

Risc de intervenție întârziată a echipajelor de urgență în cazuri de fenomene meteo extreme ca urmare a ambuteiajelor din
trafic, a deficitului de personal, a mijloacelor de intervenție învechite, a lipsei unui sistem de management al traficului care să
permită accesul rapid al acestora etc.

1

9. Sănătate publică



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Risc de accentuare a insulelor de căldură urbană, ca urmare a existenței unor suprafețe extinse de situri industriale total

sau parțial poluate/abandonate, cu suprafețe asfaltate/betonate foarte extinse, care nu au fost încă reconvertite

funcțional;

2 X

Amplificarea riscului de apariție a insulelor de căldură urbană, ca urmare a creșterii suprafețelor ocupate cu construcții în
detrimentul celor neocupate (2.604 ha terenuri scoase din circuitul agricol după 1990; creșterea intravilanului cu 315%,
respectiv cu 7.550 ha, conform datelor INS);

1

Accentuarea fenomenelor associate schimbărilor climatice, ca urmare a deficitului de perdele de protecție a căilor de

comunicații și zonelor industriale, a lipsei unei centuri verzi, a aliniamentelor incomplete de arbori de-a lungul străzilor

(circa 60.300 de arbori, dintre care 30.900 pe spațiul public, la o lungime a străzilor de peste 500 km), inclusiv ca urmare

a deficitului de spațiu public, ceea ce conduce și la un deficit de spații umbrite de promenadă în timpul verii;

1

Amplificarea efectelor temperaturilor ridicate din perioada verii, ca urmare a deficitului de spații verzi și a distribuției
neomogene a acestora în interiorul municipiului;

1

Reglementări de urbanism care permit afectarea prin diminuare a spațiilor verzi sau aglomerarea spațiilor construite, pe

suprafață și ca regim de înălțime.
1

10. Infrastructură și urbanism



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. de 
alegeri

Alese

Riscul de suportare a pagubelor produse de fenomenele meteo extreme exclusiv de către proprietarii clădirilor,
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;
autoritățile publice locale nu au intervenit ferm pentru a asigura respectarea prevederilor legale în acest sens, din
cauza lipsei unei asumări politice de la nivel central și a unei legislații clare în acest sens;

1

Riscul de neacoperire prin asigurări a unor proprietăți, în condițiile în care companiile de asigurări nu acordă
despăgubiri pentru locuințele amplasate în zone inundabile, ridicate fără autorizație de construcție și fără
autorizație PSI, iar astfel de cazuri există și la nivel local;

1

Riscul de secetă nu este asigurat de companiile de profil din România și nu există fonduri mutuale pentru
gestionarea riscurilor în agricultură și pentru acordarea de compensații fermierilor afectați de fenomene meteo
extreme.

2 X

11. Asigurări



Risc și vulnerabilitate

Risc Nr. Alese

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; puține dintre rezultatele cercetării efectuate de către ICAS, ICDP, INCDCSZ Brașov sau Universitatea Transilvania ajung să fie implementate de către

agenții economici locali;

2 X

Slaba informare, educarea și conștientizare a populației cu privire la schimbările climatice și efectele acestora la nivel local (spre exemplu, mulți cetățeni au transformat

adăposturile pentru situații de urgență din clădirile de locuit în spații de depozitare a diferitelor produse); mulți cetățeni nu au un comportament orientat către atenuarea și

adaptarea la efectelor schimbărilor climatice (risipă de energie în perioadele cu vârf de cerere, nerespectarea codurilor meteo și punerea în pericol a propriei sănătăți,

întreținerea necorespunzătoare a locuințelor și a împrejurimilor acestora, intervenția inadecvată în cazuri de situații de urgență etc.), după cum indică rezultatele

chestionarului în rândul populație;

2 X

Slaba informare, educare și conștientizare a factorilor interesați privind importanța economiei de energie și a necesității utilizării surselor de energie regenerabilă 1

Flexibilitatea limitata a sistemului de învățământ superior național, care poate avea ca urmare un răspuns mai lent (decât necesar) la nevoia de profesioniștii în domeniu,

inclusiv în municipiul Brașov;
1

Cunoșterea limitată a problematicii reale asociată cauzelor și efectelor schimbărilor climatice; în absența unei înțelegeri a problemelor reale, comunicarea/conștientizarea

este făcută adesea incomplet și incongruent;
1

Existența unui număr redus de structuri informale la nivel comunitar, capabile să devinî vectori în promovarea soluțiilor complexe pentru limitarea schimbărilor climatice. În

absența acestora comunicarea, conștientizarea și acceptanța sunt dificil de obținut astfel încât implementarea acțiunilor concrete (nu întotdeauna ieftine) pentru dezvoltare

durabilă și limitarea schimbărilor climatice vor fi mai dificil/lent de realizat;

1

Informare incompletă în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice și efectele acestora; 1

Neimplicarea unor instituții publice, unități de invățământ în campanii de informare, din cauza lipsei fondurilor; 1

Lipsa unor programe educaționale (de ex. în universități, centre de formare profesională publice și private) pentru formarea de specialiști în adaptarea la schimbări

climatice.
1

12. Educație, informare, conștientizare



• Completarea, pentru fiecare sector a unui tabel care să asigure legătura: 
cauză – vulnerabilitate – risc (max. 6) - efect

Exemplu Agricultură:

• Exemple de cauze posibile:
 Temperaturi extreme (temperaturi ridicate/îngheț);

 Inundații;

 Zăpezi abundente;

 Secetă/scăderea resurselor de apă;

 Eroziunea solurilor/alunecări de teren;

 Incendii;

 Vânturi puternice/vijelii/furtuni.

Identificare riscurilor la nivel de sector

Cauză Vulnerabilitate Risc Efect Probabilitate (1-5) Impact (1-5)

Seceta Lipsă sistem irigații R1 Uscarea plantelor Scădere producției

R2

R3

R4

R5

R6



Matricea de evaluare a riscurilor

1 pct. 2 pct. 3 pct. 4 pct. 5 pct.

foarte mic mic mediu mare foarte mare

Im
p
a
c
t

Procentul din 
locuitori/turișt
i/firme/agricul

tori-
silvicultori
afectați

Sub 1% 1-9% 10-49% 50-99% 100%

scăzută scăzută-
medie

medie medie-
ridicată

ridicată

Probabilitate
O dată la 
peste 50 de 
ani

Între 10 și 50 
de ani

Între 5 și 10 
de ani

Între 1 și 5 
ani

De mai multe 
ori pe an



Matricea de evaluare a riscurilor
Im

p
ac

t

Foarte 
mare (5)

5 10 15 20 25

Mare (4) 4 8 12 16 20

Mediu (3) 3 6 9 12 15

Mic (2) 2 4 6 8 10

Foarte mic 
(1)

1 2 3 4 5

Scăzută 
(1)

Scăzută-
medie 
(2)

Medie 
(3)

Mediu-
ridicată 

(4)

Ridicată 
(5)

Probabilitate

Risc

Foarte 
ridicat

Ridicat

Mediu

Scăzut



Scorul pe sectoare

Sector Scor (impact + 
probabilitate)

Nivel de 
risc

Agricultură

Silvicultură

Resurse de apă

Biodiversitate

Energie

Industrie

Transporturi

Turism și activități recreative

Sănătate publică

Infrastructură și urbanism

Asigurări

Educație, informare și conștientizare

Risc

Foarte 
ridicat

Ridicat

Mediu

Scăzut



Sectoare prioritare



SC AVENSA CONSULTING SRL

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”


