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Risc și vulnerabilitate

1. Agricultură

Risc

Nr. de
alegeri

Alese

Riscul producerii băltirilor și a inundațiilor prin desființarea și astuparea canalelor de desecare
de către proprietarii de terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătățirea funciare

1

X

Riscul producerii eroziunii solului la suprafața și în adâncime pe terenurile agricole dacă nu se
execută lucrări de combatere eroziunii solului

2

X

Riscul de diminuare a producției agricole în perioadele secetoase datorită lipsei instalațiilor de
irigare unde există sursă de apă

2

X

Risc și vulnerabilitate

2. Silvicultură

Risc

Nr. de alegeri

Uscarea masivă a cvercineelor și reducerea consistenței arboretelor

1

Infrastructură de turism prea densă în păduri și imposibilitatea controlului utilizării lor - cu tasarea solului și
afectarea vegetației

1

Amenajament silvic care nu respectă măsurile minime de conservare în sit Natura 2000

1

Influența factorului antropic asupra vegetației forestiere, privind aprinderea focului în păduri sau apropierea
pădurii, declanșarea de incendii de pădure prin aruncarea de țigări sau propagarea focului din suprafețe
agricole limitrofe, tăieri ilegale de arbori, depozitarea ilegală de deșeuri

1

Afectarea productivității pădurilor sub incidența factorilor biotici și abiotici

1

Riscul de activare a unor versanți instabili, din imediata apropiere a pădurii, suprafețe pe care se găsesc păduri

1

Zone cu terenuri degradate (exces de umiditate, eroziune lineară şi în adâncime, alunecări de teren)

1

Păşunat ilegal

1

Declinul productivităţii forestiere şi a diversităţii pădurilor ca urmare a creşterii temperaturilor apariţiei
fenomenului de secetă, a vânturilor tot mai puternice.

1

Alese
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3. Resurse de apă
Risc
Risc de neasigurare a necesarului de apă potabilă de calitate pentru municipiu, ca urmare a faptului că apele subterane au un debit foarte scăzut (între
0,1 și 16 l/s, mai mari în Lunca Mureșului, puternic mineralizate), apele freatice sunt în ceea mare nepotabile, iar Acumularea Răstolița nu este încă
funcțională
Risc (relativ scăzut) de manifestare a inundațiilor în unele zonele vulnerabile, chiar dacă acestea beneficiază de lucrări hidrotehnice de apărare (zonele
Unirii, Aleea Carpați, 22 Decembrie, Rovinari – râul Mureș; zona Mureșeni – râul Mureș și pârâul Budiu; zona centrală – de-a lungul pârâului Pocloș; zona
Remetea – pârâul Beșa)
Risc de poluare a solului și de întrerupere a furnizării de apă potabilă ca urmare a faptului că rețeaua de alimentare cu apă, în lungime de 295 km, este
mai veche de 30 de ani, în proporție de 46,8%, iar cea de canalizare, în lungime de 377 km, este mai veche de 40 de ani, pe 92,8% din lungime
Risc de inundare temporară a străzilor ca urmare a precipitațiilor abundente, din cauza faptului că sistemul de canalizare este preponderent unul mixt
(fiind construit în sistem separativ doar în Cartierele Tudor Vladimirescu, Dâmbul Pietros, Unirii, cu o rețea de canalizare pluvială de circa 78 km), în
condițiile în care annual se estimează un volum de 17,4 mil. Mc. de ape pluviale (egal cu cantitatea de ape uzate epurate – 17,1 mil. Mc.) ce se adună pe
suprafața municipiului; suprasolicitarea sistemului centralizat de canalizare conduce chiar și la inundarea subsolurilor unor clădiri atunci când
fenomenele meteo extreme generează precipitații cu intensitatea care depășește capacitatea proiectată a sistemului de colectare
Riscurile de imposibilitate a alimentării cu apă potabilă de calitate și cele la adresa mediului și sănătății publice sunt agravate de faptul că 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)
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4. Biodiversitate
Risc

Nr. de
alegeri

Scăderea biodiversității prin eliminarea pădurilor bătrâne, conduse cu tratamente de regenerare nefavorabile
fenomenului de schimbare climatică

1

Afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar din situl Natura 2000, din cauza dezvoltării excesive a
infrastructurii turistice în păduri

1

Afectarea liliecilor de interes comunitar din spațiile construite

1

Actiunea factorilor naturali si factorilor antropici asupra mediului

1

Protejarea si conservarea insuficienta a ecosistemelor prin prisma executarii diverselor lucrari

1

Situl padure din Tg-Mures este supus unor presiuni antropice

1

Risc de dispariţie a unor habitate şi a specii acvatice din cauza poluării Mureşului

1

Fragmentarea habitatelor, depozite ilegale de deşeuri, realizarea de construcţii în locuri necorespunzătoare.

1

Adunarea unor plante şi fructe din păduri şi câmpii în mod necorespunzător, distrugerea speciilor ocrotite.

1

Alese
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5. Energie
Risc

Nr. de alegeri

Riscul de întrerupere a furnizării sau de scăderea presiunii din conductele care
transportă gaze naturale pe durata sezonului rece (rețeaua de distribuție din municipiu
măsoară circa 400 km lungime), cu un impact semnificativ atât asupra unor mari agenți
economici – de ex. AZOMUREȘ, cât și a consumatorilor casnici; o altă cauză a
întreruperilor ar fi faptul că rețeaua de distribuție a energiei electrice este uzată, ceea ce
generează și costuri ridicate cu mentenanța, de asemenea incluse în tarifere operatorului
de profil;

1

Creşterea gradului de dependenţă faţă de consumul energetic şi telecomunicaţii

1

Riscul de creștere a costurilor cu încălzirea locuințelor

1

Alese
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6. Industrie
Risc
Creșterea prețului la energie în anii secetoși (scăderea ponderii energiei hidro ieftine, în detrimentul celei termo, mai scumpe cu circa 25%)
Creșterea prețului la materii prime agricole în anii secetoși și cu producție de calitate slabă (12% din forța de muncă locală 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, mai ales de pe platformele industriale construite în perioada comunistă; de asemenea, pe durata perioadelor
caniculare angajatorii din anumite sectoare unde se lucrează în aer liber (agricultură, construcții) sau în spații închise cu echipamente
generatoare de căldură (industria textilă, alimentară, metalurgică etc.) trebuie să-și adapteze programul de lucru, ceea ce le afectează
programul de livrări, și să cheltuiască mai mult cu protejarea sănătății personalului (apă, echipamente de lucru speciale, dușuri etc.)
Restricții legate de transportul greu pe anumite drumuri în perioadele cu fenomene meteo extreme (de ex. caniculă pe perioada verii), ceea
ce afectează industria locală, în condițiile în care circa 80% din producție e orientată către export

Risc de reducere a activității în sfera industriei de construcții și de materiale de construcții (7% din forța de muncă locală) pe durata
fenomenelor meteo extreme (caniculă, ger, inundații)
Risc sporit de alterare al produselor alimentare vândute în spațiile comerciale în sezonul cald, pe fondul temperaturilor ridicate
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7. Transporturi
Risc
Blocarea construcției începute a Centurii ocolitoare auto pe relatia nord-sud

Nr. alegeri
1

Creșterea continuă a transportului auto folosind combustibili fosili

1

Lipsa de preocupare reală a primăriei pentru deavoltarea rețelei de acces velo

1

Alese
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8. Turism și activități recreative
Risc

Nr. de
alegeri

Spaţii verzi discontinue, insuficiente, neomogene

1

Zonele de protecţie ale cursurilor de apă nu sunt amenajate în scop de recreere şi de agrement

1

Inexistenţa unor zone exclusiv pietonale în zona centrală sau a sistemelor de unificare a clădirilor
cu pereţi verzi

1

Alese

Risc și vulnerabilitate

9. Sănătate publică
Risc

Nr. de
alegeri

Mai puține precipitații în timpul verii ceea ce conduce la risc de aprovizionare deficitară a populației cu
apă potabilă datorită debitelor foarte mici a râului Mureș

1

Creșterea frecvenței de apariție a temperaturilor extreme

1

Poluarea aerului atmosferic datorită mijloacelor auto și creșterii numărului de zile cu calm atmosferic

1

Alese

Risc și vulnerabilitate
Risc

10. Infrastructură și urbanism

Creșterea riscului de apariție a insulelor de căldură urbană, ca urmare a creșterii suprafețelor ocupate cu construcții în detrimentul celor neocupate (605 ha terenuri
au fost scoase din circuitul agricol după 1990; în paralel, a avut loc creșterea suprafeței intravilne cu 21%, respectiv cu 576 ha, conform datelor INS)
Spațiile verzi existente în municipiu, care măsoară circa 523.000 mp, sunt insuficiente prin raportare la normele internaționale și distribuite inegal, nefiind conectate
prin coridoare ecologice și existând zone identificate în PUG deficitare din această perspectivă (zona Clinicilor, a Cetății etc.); Lipsa Registrului local al spaţiilor verzi în
municipiul Tirgu Mures permite afectarea permanentă a spațiilor verzi cu diferite construcții și suprafețe semnificative cu parcări de mașini
Riscul de accentuare a insulelor de căldură este mai mare la nivelul cartierelor cu țesut de locuire colectivă (Dâmbul Pietros, Tudor Vladimirescu, Pandurilor, Nagy
Budai Antal etc.); 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 complet reconvertite funcțional (brownfields – de ex. ILEFOR, ELECTROMUREȘ, IMATEX, FRIGORIFER, MANPEL, ZAMUR, ISECO etc.) și ca
urmare a infrastructurii deficitare pentru transport nemotorizat
Risc sporit de avariere a clădirilor degradate ca urmare a manifestării unor fenomene meteo extreme (vijelii, precipitații abundente), cu precădere în zona centrală, în
condițiile în care peste jumătate dintre clădirile de locuit au o vechime de peste 50 de ani și au depășit durata de viață proiectată
Risc (scăzut) de activare a unor versanți instabili din zone construite (de ex. Platoul Cornești, Dâmbu Pietros, Tudor Vladimirescu, Dl. Budiului), ca urmare a unor
precipitații abundente, rezultând pericolul de avariere a clădirilor rezidențiale sau cu altă destinație
Risc de inundare a străzilor și zonelor construite în perioadele cu precipitații abundente, ca urmare a faptului că sistemul de canalizare este unul preponderent în
sistem unitar (excepție fac doar cartierele Dâmbul Pietros, Unirii, Tudor Vladimirescu) și parțial subdimensionat pentru a prelua și volumul mare de ape pluviale
Accentuarea insulelor de căldură urbană și a excesului de umiditate generat de precipitațiile abundente ca urmare a suprafeței reduse a pavajelor permeabile, în
condițiile în care 67% dintre cele 521.200 mp de trotuare sunt asfaltate
Accentuarea fenomenelor asociate 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
Secetele prelungite afectează vegetația lemnoasă din municipiu, producând uscări parțiale ale arborilor, care apoi sunt tăiați din motive estetice; reducerea exagerată
a indexului foliar la arbori duce la scăderea funcțiilor de purificare a aerului, reținerea prafului, reducerea arșițelor prin umbrire
Atenuarea insulelor de căldură urbană existente este limitată de lipsa unor reglementări urbanistice care să stimuleze amenajarea de acoperișuri verzi, precum și
utilizarea de culori reflectorizante la reabilitarea termică a clădirilor
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11. Asigurări
Risc
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
Riscul de neîncasare a polițelor de asigurare în caz de dezastre natural, din cauza capitalizării reduse a companiilor de
asigurări pentru a acorda despăgubirile respective, multe dintre acestea fiind sub procedură special
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
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

Risc și vulnerabilitate
Risc

12. Educație, informare, conștientizare

Educaţia de calitate este absolut necesară pentru a se realiza un progres durabil în ceea ce priveşte adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin formarea
unor cetăţeni capabili care să deţină capacitatea şi cunoştinţele, necesare pentru promovarea unui spirit inovativ la nivel local şi promovarea proiectelor de

Nr.
1

adaptare la efectele schimbărilor climatice.
Sunt necesare acţiuni de sensibilizare pentru schimbarea comportamentului şi promovarea beneficiilor de utilizare crescută a bicicletelor pentru toate
categoriile de populaţie. Cetăţenii ar putea să se implice în procesele de promovare, comunicare şi publicitate ale producătorilor, precum şi în luarea
deciziilor la nivelul comunităţilor şi autorităţilor locale.

1

Evenimentele climatice extreme, inclusive valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense, iar
populația are nevoie de un nivel de conștientizare ridicat.

1

Este esenţială consolidarea educaţiei, atât a celei formale, cât şi a celei informale, cu privire la schimbările climatice şi modurile de viaţă viabile

1

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 populației;

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, management în situații de urgență etc,; de asemenea, curricula școlară pentru nivelul preuniversitar include puține
aspecte legate de protecția mediului, schimbările climatice, situațiile de urgență, eficiență energetică și/sau acestea sunt abordate superficial; nu în
ultimul rând, majoritatea cadrelor didactice nu a beneficiat de cursuri de formare în acest domeniu;

1

Orientarea populaţiei către consum excesiv (bunuri de larg consum, energie, spaţiu locativ), acesta fiind îngrădit în mare parte doar de venituri.

1

Identificare riscuri la nivel de sector

• Completarea, pentru fiecare sector a unui tabel care să asigure legătura:
cauză – vulnerabilitate – risc - efect
Exemplu Agricultură:
Cauză
Vulnerabilitate
Seceta
Lipsă sistem irigații

•

Risc
R1 Uscarea plantelor
R2
R3
R4
R5
R6

Exemple cauze posibile:
 Temperaturi extreme (temperaturi ridicate/îngheț)
 Inundații
 Zăpezi abundente
 Secetă/scăderea resurselor de apă
 Vânturi puternice/vijelii/furtuni

Efect
Probabilitate (1-5)
Scădere producției

Impact (1-5)

Impact

Matricea de evaluare a riscurilor

1 pct.

2 pct.

3 pct.

4 pct.

5 pct.

foarte mic

mic

mediu

mare

foarte mare

Procentul din
locuitori/turișt
i/firme/agricul
Sub 1%
torisilvicultori
afectați

scăzută

Probabilitate

O dată la
peste 50 de
ani

1-9%

scăzutămedie
Între 10 și 50
de ani

10-49%

medie
Între 5 și 10
de ani

50-99%

medieridicată
Între 1 și 5
ani

100%

ridicată
De mai multe
ori pe an

Impact

Matricea de evaluare a riscurilor

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)

Scăzutămedie
(2)

Medie
(3)

Mediuridicată
(4)

Ridicată
(5)

Risc

Probabilitate

Foarte
ridicat
Ridicat
Mediu
Scăzut

Scorul pe sectoare

Sector

Scor (impact x
probabilitate)

Nivel de
risc

Agricultură
Silvicultură

Risc

Resurse de apă
Biodiversitate

Foarte
ridicat

Energie

Ridicat

Industrie

Mediu

Transporturi

Scăzut

Turism și activități recreative
Sănătate publică
Infrastructură și urbanism
Asigurări
Educație, informare și conștientizare

Sectoare prioritare
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