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Scenarii climatice pentru Regiunea 7 Centru si 
adaptarea la schimbarea climatica in contextul 

obiectivelor de dezvoltare regionala 

Administratia Nationala de Meteorologie



Efectul de seara intensificat – cauza a 
schimbarii climatice actuale



Riscurile asociate dezastrelor naturale in 
contextul schimbarii climei

Hazarduri



Proiectii ale riscurilor legate de 
schimbarea climatica

Schimbari in expunere

Schimbari in vulnerabilitate



Proiectii viitoare ale hazardurilor naturale

Sursa: Malet et al., 2012



Proiectii viitoare ale hazardurilor naturale

Nr.
Centrul de modelare climatică

regională/Regional modeling center

Model regional/

Regional model
Model global/Global model

1 CLMcom (Consorţiul CLMcom) CCLM4-8-17 MPI-ESM-LR

3

IPSL-INERIS (Laboratorul de Stiinţa Climei şi

Mediului, IPSL, CEA/CNRS/UVSQ –

Institutul Naţional al Mediului Industrial şi la 

Riscurilor, Halatte, Franţa)

WRF331F IPSL-CM5A-MR

4 KNMI (Institutul Regal Olandez de Meteorologie) RACMO22E ICHEC-EC-EARTH

6 SMHI (Institutul Hidrometeorologic Suedez) RCA4 ICHEC-EC-EARTH



Mean difference of 4-models 

ensemble for mean annual 

number of days with T. max 

greater than 35 deg.C 2021-

2050 vs. 1971-2000



Mean difference of 4-models 

ensemble for mean annual 

number of days with T. min 

greater than 20 deg.C 2021-

2050 vs. 1971-2000



Mean difference of 4-models 

ensemble for mean annual 

number of summer days with T. 

mean greater than 20 deg.C

2021-2050 vs. 1971-2000



Hazarduri naturale influentate de schimbarea 
climatica în mediul urban



 

 

 



 
 





Municipiul Brasov Sibiu Tg. Mures

Scenariu RCP 4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

Nr. zile cu PP >20mm 0,9 0,7 1,2 1,0 0,3 0,7

Intensitatea PP 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3

Nr.  de zile de vara 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Nr. de nopti tropicale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Nr.  de zile valuri de caldura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3

Nr. zile discomfort termic 3,7 3,8 5,3 5,2 14,1 15,4

Schimbarea în valorile medii ale unor indici ai fenomenelor extreme calculată folosind media

ansamblui de 5 modele climatice regionale (tabelul 1), în orizontul de timp 2021-2050 față de

intervalul de referință 1971-2000, în condițiile scenariilor RCP 4.5 și 8.5 pentru zonele în care sunt

situate municipiile Brașov, șibiu și Târgu Mureș.



Concluzii

• Temperatura medie crește în toate lunile, în cele 3 municipii, în condițiile 

scenariilor de schimbare climatică analizate pentru orizontul 2021-2050, 

comparativ cu 1971-2000. 

• Nu există un semnal clar în cantitatea lunară dse precipitații, dar episoadele 

cu precipitații abundente au tendința de a deveni mai frecvente. 

• Episodele legate de extremele termice (nopți tropicale, valuri de căldură) au 

tendinta de a deveni mai frecvente.  

• Extremele pluvio devin cele mai importante pentru municipiul Sibiu, iar 

creșterea numărului de zile cu discomfort termic este cea mai mare pentru 

municipiul Tg. Mureș. 

• In privința creșterii frecvenței episoadelor pluviometrice extreme trebuie 

menționat și faptul că mediul urban acționează ca un amplificator al acestui 

semnal, datorită impermeabilizării solului. 

• La fel, în cazul discomfortului termic, efectul de insulă de căldură urbană 

amplifică semnalul datorat schimbării climatice.
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