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Cuvânt înainte
Dezvoltarea durabilă a UAT Topoloveni reprezintă o preocupare constantă a
administrației publice locale.
Prin angajamentul asumat în „Planul de Acțiune pentru Energie Durabiilă și Climă în Orașul
Topoloveni” - PAEDC, vom adopta măsuri pentru diminuarea emisiilor de CO2 la nivel local
cu cel puțin 40% până în 2030 (faţă de 1990) și pentru îmbunătățirea rezilienței localității
în fața impactului pe care îl vor avea schimbările climatice.
Investind în mod planificat în proiecte în domeniul energiei durabile, ne alăturăm miilor de
comunități locale europene care urmează această cale, fiind, totodată, semnatare ale
Convenției Primarilor.
Proiectele propuse prin PAEDC vor conduce la reducerea emisiilor de CO2 printr-un consum
mai mic de energie, la reducerea facturilor cu energia pentru rezidenții acestora și ne vor
permite să îmbunătăţim capacitatea de a evita evita/diminua impactul unor dezastre naturale
provocate de modificări ale variabilelor climatice.
Reabilitarea energetică a clădirilor publice și a iluminatului public vor duce la reducerea
costurilor cu energia ale municipalității, resursele financiare disponibilizate urmând a fi folosite
pentru dezvoltare locală durabilă.
Acesta este crezul nostru şi suntem convinşi că investiţiile în măsurile propuse prin acest
document strategic vor contribui, în mod determinant, la dezvoltarea durabilă a localităţii
noastre.

Gheorghiță Boțârcă – Primar Topoloveni
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1. INTRODUCERE
„Ne angajăm să promovăm acțiuni internaționale, naționale, sub-naționale și locale în
domeniul schimbărilor climatice, inclusiv adaptarea şi atenuarea schimbărilor climatice,
precum și să sprijinim ca orașele și așezările umane, locuitorii acestora și toți actorii locali
relevanți să fie implementatori cheie. În plus ne angajăm să sprijinim consolidarea rezistenței
și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din toate sectoarele relevante. Astfel de
măsuri trebuie să fie în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris adoptat în cadrul
CCONUSC (Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice),
inclusiv stoparea creșterii temperaturii medii globale mult sub limita de 2 grade Celsius peste
nivelurile pre-industriale, precum și continuarea eforturilor de a limita creșterea temperaturii
la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.”1

Convenția Primarilor (www.conventiaprimarilor.eu) este principala mişcare europeană în
care sunt implicate autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru
creşterea eficienţei energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor și
este o consecință a lansării (de către Comisia Europeană a) pachetului Energie Climă, în anul
2008.
Semnatarii își asumă să contribuie prin măsuri luate la nivel local la: reducerea emisiilor de
CO2 cu 20% (față de 1990), creșterea eficienței energetice cu 20% și asigurarea unui procent
de 20% de energie regenerabilă din mix-ul de energie până în anul 2020, respectiv cu 40%
până în anul 2030.
La momentul semnării documentului de adeziune de către reprezentanții orașului Topoloveni,
din România erau 62 autorități locale semnatare, față de 6917 comunități locale/regionale din
54 țări.
În 2014, Convenția Primarilor a lansat inițiativa privind Adaptarea la efectele Schimbărilor
Climatice - Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu), ce prevede introducerea inițiativelor de
adaptare la schimbările climatice în cadrul convenției.
Această inițiativă avea semnatari din 150 de orașe din 27 țări europene, inclusiv din România.
În octombrie 2015 s-au consolidat cele două inițiative în cadrul Convenției Primarilor pentru
Climă și Energie (http://www.conventiaprimarilor.eu/about/covenant-of-mayors_ro.html),
ceea ce presupune asumarea în mod voluntar de către autoritățile publice locale semnatare a
elaborării și implementării a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă ce cuprinde
în principal atât elaborarea inventarului de referință al emisiilor și a planului de acțiune privind
energia durabilă (PAED), cât și elaborarea matricei de riscuri și vulnerabilităţi și a planului de
acțiune privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice (PAC). Nou-instituita Convenţie a
primarilor privind clima și energia a fost lansată de Comisia Europeană la 15 octombrie 2015
în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul European, la Bruxelles.
O susținere importantă a fost acordată celor trei piloni ai Convenţiei consolidate atenuare, adaptare şi asigurare a unei energii durabile și la preţuri accesibile.
1
Declarația de la Quito privind orașele durabileși așezările umane pentru toți, Conferința Națiunilor Unite
privind Locuirea și Dezvoltarea Urbană Durabilă (Habitat III) de la Quito, Republica Ecuador în perioada 17‐20
octombrie 2016, secțiunea Dezvoltarea urbană durabilă și rezilientă din punct de vedere al mediului, pct 79.

6/107

Convenția Primarilor pentru Climă și Energie este considerată cea mai mare iniţiativă
urbană la nivel mondial privind clima și energia, prin care semnatarii se angajează să
reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 40 % până în 2030 şi să adopte o abordare integrată
în ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.
La finalul primului semestru al anului 2017 erau aproximativ 7500 semnatari ai Convenției
Primarilor pentru Energie şi 780 semnatari ai Convenției Primarilor pentru Climă și Energie,
printre care și orașul Topoloveni.
Consiliul Local Topoloveni a adoptat Hotărârea de Consiliu nr 15/28 iunie 2016 privind
pentru aprobarea aderării Orașului Topoloveni Ia CONVENȚIA PRIMARILOR, precum și
pentru aprobarea contractării serviciilor de consultanță și proiectare cu Fundația Terra Mileniul
III pentru realizarea Planului pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) în vederea îndeplinirii
angajamentului asumat prin semnarea adeziunii.
PAEDC al orașului TOPOLOVENI reprezintă un document de planificare strategică pentru
construirea unui oraș rezistent la schimbările climatice prin implementarea de măsuri care să
conducă atât la reducerea emisiilor de CO2, cât și la adaptarea la efectele schimbărilor
climatice.
PAEDC Topoloveni este constituit din trei secțiuni:
A. Generalități referitoare la orașul Topoloveni și schimbările climatice
B. Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED), având ca țintă reducerea
emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în anul 2030 (față de 1990, respectiv 25% față
de 2013), și
C. Planul Acțiune pentru Climă (PAC) care are ca obiectiv dezvoltarea orașului
Topoloveni în condiții de reziliență la schimbările climatice.
PAED prezintă consumurile de energie și emisiile de CO2 asociate acestor consumuri pentru
acele sectoare cheie asupra cărora autoritatea locală are posibilități/responsabilități de
intervenție directă, astfel încât să stabilească și să ia măsuri care să conducă la reducerea
emisiilor de CO2 în limitele țintei ce va fi asumată.
PAC prezintă riscurile și evaluează vulnerabilitățile la nivelul orașului Topoloveni pe baza
cărora se stabilesc direcțiile de acțiune necesare adaptării acestei comunități la efectele
schimbărilor climatice.
Pentru a asigura continuitatea şi coerența procesului de planificare integrată a resurselor (cu
accent pe resursele energetice), obiectivele PAEDC sunt în strictă concordanţă cu Strategia
de dezvoltare durabilă a orașului TOPOLOVENI 2014-2020 și cu obiectivele și măsurile
asumate în documentele strategice la nivel de oraș/ județ și regiune și cu cadrul strategic
asumat la nivel național/european/internațional.
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Planul pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) în orașul Topoloveni a fost elaborat de
Fundația TERRA Mileniul III, cu sprijinul UAT Tpoloveni.
Grupul de lucru UAT Topoloveni a fost format din:
-

Gheorghiță Boțârcă – Primar al Orașului Topoloveni
Doina Maria Ungureanu - Secretar al Orașului Topoloveni
Dragoș Mărgineanu – Manager CNIPT al Orașului Topoloveni

Echipa TERRA Mileniul III a fost formată din:
-

Lavinia Andrei – Coordonator proiect, expert schimbări climatice și eficiență
energetică
Liviu Gheorghe – Expert inventare emisii, resurse regenerabile de energie,
adaptare la schimbările climatice
Adrian Bădilă – Expert planificare strategică și administrație publică
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2.

2.1.

SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Cadrul legislativ internațional

Convenţia Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) a fost semnată în
anul 1992 la Rio de Janeiro, fiind, în prezent, ratificată de către mai mult de 190 de ţări.
În Romania, UNFCCC a fost ratificată prin Legea nr. 24/1994, publicată în MO Nr.
119/12.05.1994;
UNFCCC stabileşte cadrul general de acţiune privind combaterea schimbărilor climatice,
definite în sensul acestei Convenții prin stabilizarea emisiilor antropice de gaze cu efect de
seră la un nivel care să prevină influența periculoasă a activităților umane asupra sistemului
climatic. Prin această Convenţie, Statele constituite Părți ale UNFCCC, au obligația printre
altele:
- Să elaboreze, să actualizeze periodic, să publice, și să transmită la Secretariatul acestei
Convenții inventarele naționale ale emisiilor de gaze cu efect de seră;
- Să elaboreze documente programatice la nivel național pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră şi creșterea capacității naturale de absorbție a CO2 din atmosferă;
- Să integreze problematica schimbărilor climatice în politicile și acțiunile de dezvoltare
economică și socială și de protecție a mediului.
Protocolul de la Kyoto pentru Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările
Climatice adoptat la 11 decembrie 1997 șiratificat de Legea nr. 3 din 2 februarie 2001,
publicată în MO nr. 81/16/02.2001.
Protocolul de la Kyoto a propus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din
partea țărilor dezvoltate și cu economii în tranziție de aproximativ 5% în perioada 2008-2012
comparativ cu anul 1990, studiile realizate au indicat că pentru prevenirea unor efecte
ireversibile provocate de schimbările climatice în acest secol emisiile globale trebuie să fie
reduse cu aproximativ 70%.
Îndeplinirea acestui obiectiv s-a considerat că se va realiza progresiv și prin asigurarea unui
proces internațional de implicare a tuturor statelor lumii și de stabilire a noilor obiective de
reducere a emisiilor în concordanță cu recomandările studiilor de specialitate.
Amendamentul de la Doha a fost ratificat în România prin Legea nr. 251/2015 publicat în MO
nr. 846/13.11.2015.. Acesta a fost adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, ca amendament la
Protocolul de la Kyoto al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra
SchimbărilorCclimatice,
Amendamentul stabilește cea de a doua perioadă de implementare a Protocolului de la Kyoto,
care începe la 1 ianuarie 2013 și se sfârșește la 31 decembrie 2020.
Pentru cea de a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, UE și-a luat
angajamentul de a reduce emisiile cu 20 % în perioada 2013-2020 faţă de 1990.
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Acordul de la Paris 2015
În 12 decembrie 2015, 195 state Părți participante la cea de-a XXI-a Conferințe a Părților (COP
21) la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice au
adoptat Acordul de la Paris, acord ce aintrat în vigoare pe 4 noiembrie 2016.
România a ratificat Acordul de la Paris prin Legea nr. 57/2017 pentru ratificarea Acordului de
la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York la 22 aprilie
2016, lege publicată în MO nr. 276/ 20.04.2017
Acest acord ghideazăacțiunile la nivel global pe o traiectorie de limitare a creșterii temperaturii
medii globale sub 2°C. În același timp, este primul instrument multilateral obligatoriu din punct
de vedere juridic și cu participare universală în domeniul schimbărilor climatice, începând cu
anul 2020.
Principiile de bază ale Acordului de la Paris sunt: principiul responsabilităților comune dar
diferențiate și a capacităților respective (common but differentiated responsabilities and
respective capabilities) și principiul echității.
Principalele elemente al acordului adoptat la Paris sunt:












operaţionalizarea obiectivului pe termen lung de a limita creşterea temperaturii medii
globale sub 2 grade Celsius; Statele Părţi vor depune eforturi pentru a limita creşterea
temperaturii la 1,5 grade Celsius;
o viziune pe termen lung asupra tranziţiei necesare către economii cu emisii scăzute și
rezistente la schimbările climatice pe parcursul acestui secol, în contextul unei dezvoltări
durabile și de eradicare a sărăciei;
un ciclu de revizuire a angajamentelor la fiecare cinci ani, care asigură ambiţia şi
durabilitatea acordului; angajamentele ulterioare trebuie să nu fie inferioare nivelurilor
existente de ambiţie;
un obiectiv global calitativ în domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice, vizând
creşterea capacităţii de adaptare și a rezilienţei și reducerea vulnerabilităţii la efectele
schimbărilor climatice; statele vor trebui să elaboreze planuri de adaptare și să comunice
periodic aceste planuri și măsurile de implementare;
pierderile și daunele asociate cu impactul schimbărilor climatice: statele recunosc
necesitatea de a coopera și de a spori înţelegerea, acţiunea și sprijinul în diferite domenii
precum sistemele de avertizare timpurie, pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi
asigurarea riscurilor.
un proces de evaluare la nivel global a progresului înregistrat în atingerea obiectivelor
asumate (reducerea emisiilor, adaptarea și finanţarea), bazat pe un sistem de
monitorizare și raportare care să asigure transparenţa şi contabilizarea acestor progrese;

Acordul de la Paris recunoaște rolul actorilor non-parți (non-Party stakeholders) în abordarea
schimbărilor climatice, incluzând orașele, autoritățile sub-naționale, societatea civilă, sectorul
privat și alții.
Aceștia sunt invitați să:
- își intensifice eforturile și să sprijine acțiunile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră,
- să construiască un cadru rezilient și să diminueze vulnerabilitatea la efectele adverse
ale schimbărilor climatice,
- să susțină și să promoveze cooperarea regională și internațională.
Principalele obligații ale României în conformitate cu Acordul de la Paris sunt reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 43% până în 2030 față de nivelul din 2005,
participarea la efortul Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
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cu 30% până în 2030 față de 2005 în sectoarele non-ETS, incluzând transportul,
agricultura, construcțiile, deșeurile — obiectiv la nivel de state membre ale UE stabilit
în funcție de PIB/cap de locuitor.

2.2.

Politica europeană în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Strategia EUROPA 20202 (COM(2010) 2020 final ) Combaterea schimbărilor climatice este
una dintre cele cinci teme principale ale amplei strategii Europa 2020 pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Obiectivele specifice ale strategiei au scopul de a
garanta că, până în 2020, emisiile de gaze cu efect de seră din UE sunt reduse cu 20%, o
cantitate de 20% din energie provine din surse regenerabile, iar eficiența energetică este
îmbunătățită cu 20%. Primele două obiective au fost puse în aplicare printr-un pachet legislativ
obligatoriu privind clima și energia, care a intrat în vigoare în iunie 2009. Legislația stabilește
obiective naționale obligatorii în domeniul energiei din surse regenerabile, care reflectă
punctele de plecare și potențialele diferite ale statelor membre pentru mărirea producției de
energie din surse regenerabile și pentru emisiile provenite din sectoarele care nu sunt
acoperite de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
Obiectivul României privind utilizarea energiei din surse regenerabile este de 24%.
Legislația care stabilește obiective naționale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a fost
adoptată în 2012.
Cadrul de acțiune climă și energie 20303 Adoptat în octombrie 2014, acesta stimulează
evoluția continuă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și va confirma
ambiția pe care UE a afirmat-o în cadrul negocierilor internaționale privind schimbările
climatice.
Acesta își propune să pună bazele unui sistem energetic care să permită furnizarea de energie
la prețuri accesibile, o mai mare securitate a aprovizionării cu energie, reducerea dependenței
de importuri și a emisiilor de gaze cu efect de seră și crearea de noi oportunități pentru creștere
economică și locurile de muncă „verzi”.
Piesa de rezistență a acestui cadru constă în obiectivul obligatoriu de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră, până în 2030, cu cel puțin 40 % față de nivelul din 1990. Pentru a-l
atinge, principalul instrument va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii
reformată și funcțională.
Energia din surse regenerabile este esențială pentru a asigura trecerea la un sistem energetic
competitiv, sigur și durabil. In acest sens s-a convenit ca până în 2030 să se obțină o creștere
a ponderii acestui tip de energie în consumul energetic al UE până la cel puțin 27 %.
De asemenea, eficiența energetică este un aspect esențial al cadrului de acțiune pentru 2030,
stabilindu-se un procent indicativ de 27 % până în 2030. Acest obiectiv trebuie atins într-un
mod eficient din punct de vedere al costurilor și va ține cont de contribuția ETS la obiectivele
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https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm
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globale în materie de schimbări climatice. El va fi revizuit în 2020, pentru a analiza posibilitatea
atingerii unui obiectiv și mai ambițios, de 30 %.
Foaia de parcurs: Economie cu emisii reduse de dioxid de carbon 20504 Ca o contribuție
la menținerea încălzirii globale sub 2 °C, UE și-a asumat obiectivul pe termen lung de a-și
reduce emisiile cu 80%-95% față de nivelurile din 1990 până în 2050.
Pentru a atinge o astfel de diminuare a emisiilor, este necesar ca UE să devină o economie
cu emisii reduse de dioxid de carbon. În 2011, Comisia a publicat o „foaie de parcurs” care
stabilește cel mai rentabil mod în care se poate ajunge la o economie competitivă cu emisii
scăzute de dioxid de carbon până în 2050 și care include repere pentru măsurarea progresului.
Foaia de parcurs arată modul în care pot contribui la atingerea acestui obiectiv diferite
sectoare, de la generarea de energie electrică și până la agricultură.
Până la jumătatea secolului, generarea de energie electrică ar trebui să se realizeze aproape
100 % fără emisii de dioxid de carbon. În 2050, UE ar utiliza cu aproximativ 30 % mai puțină
energie, devenind mai eficientă din punct de vedere energetic. Utilizarea unei cantități mai
mari de energie produsă la nivel local ar reduce dependența de importuri, iar trecerea la o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ar implica, de asemenea, reducerea poluării
aerului și a costurilor legate de sănătate.
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice se simt deja. Chiar reducând mult nivelul emisiilor
de gaze cu efect de seră, încălzirea globală va continua în următoarele decenii, iar impactul
acesteia va fi resimțit timp de secole de acum înainte, din cauza efectului întârziat al emisiilor
trecute.
Iată de ce adaptarea și atenuarea sunt două acțiuni complementare. Comisia Europeană a
elaborat o strategie a UE de adaptare, care are drept scop consolidarea rezistenței Europei în
fața impactului schimbărilor climatice.
UE dispune de o serie de politici de reducere a emisiilor, de promovare a energiei nepoluante
și a eficienței energetice, precum și de stimulare a trecerii Europei la o economie cu emisii
reduse de dioxid de carbon. Principalul instrument este schema de comercializare a
certificatelor de emisii (ETS), care a creat cea mai mare piață de emisii de dioxid de carbon
din lume.
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul
Comunităţii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, Directiva IPPC - transpusă
în legislația națională prin HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu modificările și completările ulterioare.
Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei
2003/87/CE, și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto - transpusă în legislația
națională prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de seră, cu completările și modificările ulterioare
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Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de
modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii și extinderii sistemului comunitar
de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, versiunea în limba română;
transpusă în legislația nationala prin Hotărârea Guvernului nr. 204 /2013 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu completările și modificările ulterioare.
Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte
angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020.
EU ETS nu acoperă aproximativ 55 % din emisiile UE. Sectoarele respective includ
transporturile, clădirile, agricultura și deșeurile. Pentru a se asigura că aceste emisii sunt
abordate, statele membre au semnat un acord de „partajare a eforturilor”, care stabilește
obiective naționale obligatorii pentru emisiile sectoarelor care nu fac parte din ETS, valabile
până în anul 2020 inclusiv. Obiectivele variază de la reducerea emisiilor cu 20 % până în 2020
pentru cele mai bogate state membre ale UE la creșterea emisiilor cu 20 % pentru cele mai
sărace. Obiectivele se traduc printr-o reducere cu 10 % a emisiilor globale ale UE generate de
sectoarele care nu fac parte din ETS până în 2020, comparativ cu nivelurile din 2005.
Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte
angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020.
Transportul rutier - Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii
scăzute de dioxid de carbon până în 2050 și Cartea albă pentru transportul competitiv și
durabil, publicate de Comisie, indică faptul că, până în 2050, sectorul transporturilor ar trebui
să-și reducă emisiile de CO2 cu aproximativ 60 % față de nivelul din 1990. În 2011 s-a adoptat
în România Hotărârea nr. 38 din 14 iunie cu privire la Cartea Albă.Până în 2030, pentru a
susține obiectivele cadrului de politici privind schimbările climatice, emisiile de gaze cu efect
de seră generate de transporturi vor trebuie reduse cu circa 20 % față de nivelul din 2008.
Autoturismele și camionetele produc aproximativ 15 % din emisiile de CO2 din UE, prin urmare
reducerea acestora poate aduce o contribuție semnificativă la combaterea schimbărilor
climatice.
Legislația UE stabilește limite de emisie clare, pe care producătorii trebuie să le respecte. În
2007, autoturismele noi au emis în medie 159 de grame de CO2 pe kilometru. Din 2015,
cantitatea trebuia să ajungă la 130 g/km, o reducere de 18 %, iar din 2020, la 95 g/km, o
reducere suplimentară de 40 %. În ceea ce privește camionetele noi, până în 2017, media
emisiilor pe kilometru trebuie să scadă la 175 g, o reducere de 14 % față de nivelul de 203
g/km din anul 2007, iar până în 2020, aceasta trebuie să ajungă la 147 g, o reducere
suplimentară de 28 %. P
Politica de reducere a emisiilor autovehiculelor începe să dea roade. Noile modele
comercializate în 2013 emit în medie 127 de grame de CO2 /km. Așadar, obiectivul obligatoriu
de 130 g/km stabilit pentru 2015 a fost atins cu doi ani mai devreme. Camioanele, autobuzele
și autocarele produc aproximativ 5 % din emisiile de CO2 ale UE.
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În mai 2014, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru reducerea emisiilor de CO2
provenind de la vehiculele grele și a propus, pentru început, adoptarea unei legislații privind
certificarea emisiilor de CO2 ale acestor vehicule. Inovarea tehnologică poate contribui la
trecerea la un sistem european de transporturi mai eficient și durabil, prin îmbunătățirea
eficienței consumului, utilizând motoare, materiale și metode de proiectare noi. Pentru a sprijini
șoferii să aleagă autoturismele noi cu cea mai mare economie de combustibil, legislația
europeană impune statelor membre să se asigure că toți clienții dispun de toate informațiile
relevante, inclusiv o etichetă care să indice consumul de carburant al autoturismului și emisiile
de CO2 produse de acesta.
De asemenea, calitatea combustibilului este un element important în reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor. În ceea ce privește carburanții utilizați pentru
vehicule, UE impune reducerea, până în 2020, cu până la 10 % a „intensității gazelor cu efect
de seră” generate de acestea, și anume, cantitatea de gaze generate de carburanți pe durata
ciclului de viață, de la extracție și până la distribuție.
De asemenea, au fost propuse măsuri pentru a reduce la minimum impactul producerii
biocombustibililor asupra climei, prin limitarea suprafeței de teren care poate fi transformată
spre a fi folosită pentru agricultură și silvicultură.
Emisiile generate de transportul rutier sunt în continuă creștere Emisiile generate de
transportul rutier au crescut cu 29 % în perioada 1990-2007, însă au scăzut cu 9 % între 2007
și 2012, pe fondul crizei economice, al prețurilor mari la petrol și al creșterii mai lente a
mobilității, dar și datorită ameliorării eficienței energetice a autoturismelor. Aproximativ o
cincime din emisiile totale de dioxid de carbon (CO2 ) ale UE provin din transportul rutier.
Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de
modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificaţiile pentru benzine și motorine,
de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificaţiile
pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară și de abrogare a Directivei
93/12/CEE
Eficiența energetică
Pentru a facilita îndeplinirea obiectivului pentru 2020, UE a adoptat în 2012 norme pentru
promovarea eficienței în toate etapele lanțului energetic, de la transformare la distribuție și
consumul final. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru trebuie să stabilească scheme
de obligații în ceea ce privește eficiența energetică și măsuri de politică pentru îmbunătățirea
consumului de energie în gospodării, industrie și transporturi.
De asemenea, consumatorii dobândesc astfel dreptul de a cunoaște cantitatea de energie pe
care o consumă. Există numeroase posibilități de economisire a energiei și de reducere a
emisiilor în sectorul clădirilor. Comisia estimează că, până în 2050, acestea ar putea fi reduse
cu aproximativ 90 %.
Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) a intrat în vigoare în decembrie 2012.
Aceasta obligă statele membre să stabilească obiective naționale indicative în materie de
eficiență energetică pentru 2020 pe baza consumului primar sau final de energie. Directiva
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stabilește, de asemenea, norme obligatorii pentru utilizatorii finali și furnizorii de energie.
Statele membre au libertatea de a adopta măsuri mai stricte decât aceste criterii minime pentru
a încuraja economiile de energie.
Directiva include, printre altele, următoarele cerințe:
- Fişe tehnice UE - 2016 2 — renovarea cel puțin în proporție de 3% din totalul clădirilor
administrațiilor centrale în fiecare an începând din 2014 și achiziționarea de clădiri,
servicii și produse cu performanțe înalte de eficiență energetică, sectorul public
asumând, astfel, un rol exemplar;
- stabilirea de strategii naționale pe termen lung pentru promovarea investițiilor în
renovarea clădirilor rezidențiale și comerciale, precum și elaborarea de sisteme
obligatorii naționale de eficiență energetică sau măsuri echivalente pentru o economie
de energie anuală de 1,5% pentru consumatorii finali;
- evaluarea, până la sfârșitul anului 2015, a potențialului de aplicare a cogenerării cu
randament ridicat și a sistemelor eficiente de încălzire și răcire centralizate în toate
statele membre;
- obligația de a realiza un audit energetic regulat al marilor companii cel puțin o dată la
patru ani, cu excepția întreprinderilor care dispun de sisteme certificate de management
al energiei și al mediului;
- introducerea rețelelor inteligente și a contoarelor inteligente, precum și furnizarea de
informații corecte pe facturile de energie pentru întărirea poziției consumatorilor și pentru
încurajarea unui consum de energie mai eficient.
În temeiul legislației privind performanța energetică a clădirilor, începând cu 2021, valoarea
netă a energiei utilizate de construcțiile noi va trebui să fie zero, ceea ce înseamnă că acestea
vor produce cantitatea de energie necesară consumului. Procesul a început deja, iar multe
state membre aplică deja reguli energetice mai stricte.
Din 2012, toate licitațiile naționale de achiziții publice trebuie să includă standarde de eficiență
energetică pentru clădirile și serviciile relevante.
Directiva 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor (în special izolația,
climatizarea și utilizarea surselor regenerabile de energie) prevede o metodă de calcul a
performanței energetice a clădirilor, cerințele minime pentru clădirile mari, noi și vechi
deopotrivă, precum și certificarea energetică. Această directivă a fost abrogată la 1 februarie
2012 de Directiva 2010/31/UE (reformare), care a intrat în vigoare în iulie 2010.
Principalul obiectiv al acestei directive de reformare a constat în raționalizarea anumitor
dispoziții ale fostei directive și consolidarea cerințelor în materie de eficiență energetică în ceea
ce privește:
- cadrul general comun pentru o metodă de calcul al performanței energetice integrate a
clădirilor și a unităților acestora;
- aplicarea unor cerințe minime în cazul performanței energetice a clădirilor noiși a
unităților noi ale clădirilor, prevăzând, de exemplu, că până la 31 decembrie 2020 toate
clădirile noi trebuie să aibă un consum de energie aproape egal cu zero;
- aplicarea cerințelor minime în cazul performanței energetice, în special a clădirilor
existente, elementelor de clădire care sunt supuse unor lucrări importante de renovare
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și a sistemelor tehnice ale clădirilor, ori de câte ori acestea sunt instalate, înlocuite sau
îmbunătățite;
- certificarea energetică a clădirilor sau a unităților acestora, inspecția periodică a
sistemelor de încălzire și de climatizare din clădiri și sistemele de control independent al
certificatelor de performanță energetică și al rapoartelor de inspecție.
Eficiența energetică a produselor
În ceea ce privește eficiența energetică a produselor, la nivelul UE s-au introdus mai multe
măsuri, printre altele, pentru:
- indicarea, prin etichetare și informații standard referitoare la produse, a consumului de
energie și de alte resurse ale produselor legate de energie care au un impact
semnificativ, direct sau indirect, asupra consumului de energie, care intră sub incidența
Directivei cadru 2010/30/UE; directive și regulamente specifice stabilesc Fişe tehnice UE
- 2016 4 cerințele pentru diferite aparate de uz casnic; etichetarea echipamentelor de
birou și etichetarea pneurilor sunt acoperite de regulamente separate;
- stabilirea de cerințe de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic care
intră sub incidența Directivei-cadru 2009/125/CE, de reformare a Directivei 2005/32/CE,
astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/28/CE; regulamentele de punere în
aplicare acoperă o gamă largă de produse, inclusiv încălzitoarele, aspiratoarele,
computerele, aparatele de climatizare, mașinile de spălat vase, produsele de iluminat,
frigiderele și congelatoarele, televizoarele, motoarele electrice.
Agricultura, pădurile și utilizarea terenurilor
Pădurile și utilizarea terenurilor agricole joacă un rol important în lupta împotriva schimbărilor
climatice. Arborii și plantele absorb și stochează dioxid ce carbon, eliminându-l din atmosferă.
În general, se estimează că, în UE, aceste activități elimină din atmosferă o cantitate de carbon
echivalentă cu aproximativ 9 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de alte
sectoare.
Pe de altă parte, anumite activități agricole precum exploatările forestiere și agricole sau
drenarea zonelor umede și aratul pășunilor reduc absorbția de carbon sau chiar o inversează,
putând transforma pădurile și agricultura în surse de emisii. Ținând cont de acest aspect,
legislația adoptată în 2013 obligă statele membre să contabilizeze anual cantitatea de dioxid
de carbon absorbită și respectiv emisă de pădurile și suprafețele agricole proprii.
Acesta este primul pas spre integrarea acestui tip de utilizare a terenurilor în eforturile UE de
reducere a emisiilor. Consiliul European a mers și mai departe, solicitând Comisiei, în
octombrie 2014, să adopte propuneri legislative în vederea integrării sectorului utilizării
terenurilor în cadrul referitor la măsurile de atenuare. În plus față de măsurile care se limitează
la statele membre, UE oferă asistență pentru reducerea despăduririlor din țările în curs de
dezvoltare. Acest sprijin financiar completează un proces de negociere în temeiul Convenției
Națiunilor Unite privind schimbările climatice, cunoscut sub numele de reducerea emisiilor
cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD +), care a stabilit un set de reguli
internaționale pentru abordarea acestei probleme.
Captarea emisiilor industriale
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Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE
Toate politicile europene relevante din domenii precum dezvoltarea regională, agricultura,
pescuitul și energia trebuie să ia în considerare, într-o măsură tot mai mare, reducerea
efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la cele inevitabile. Liderii UE au convenit să aloce
cel puțin 20 % din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 măsurilor legate de schimbările
climatice.
Decizia nr. 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind
normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu
efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației
terenurilor și silvicultură
Finanțare 2014 - 2020
Una dintre prioritățile Comisiei Europene vizează instaurarea unei uniuni a energiei mai
rezistente și dotate cu o politică vizionară în materie de schimbări climatice. Comisia
Europeană va ajuta UE să își atingă obiectivul de a ocupa primul loc în lume în materie de
utilizare a energiei din surse regenerabile și va îmbunătăți semnificativ eficiența energetică,
favorizând astfel și creșterea „verde”. În ultimul deceniu, UE și comunitatea internațională au
realizat progrese considerabile în combaterea schimbărilor climatice.
Ca urmare a aprobării de către Parlamentul European a bugetului pentru perioada de
programare 2014-2020, cel puțin 20% din acest buget al Uniunii Europene ar trebui
utilizat în legătură cu proiecte și politici privind schimbările climatice.
Angajamentul de 20% triplează procentul actual şi ar putea strânge până la 180 miliarde EUR
în cheltuieli privind schimbările climatice la nivelul tuturor zonelor de politică UE majore, pe o
perioadă de şapte ani. Acest procent de 20% din fondurile UE dedicat acţiunilor privind
schimbările climatice poate juca un rol important în ceea ce priveşte politicile de reducere a
emisiilor.
MMAP trebuie să se implice în alegerea acţiunilor privind schimbările climatice, în conformitate
cu indicatorii Rio; 20% va reprezenta o susţinere semnificativă pentru acţiunile de reducere a
emisiilor de GES numai dacă gradul de absorbție se va îmbunătăţi la nivel general, comparativ
cu perioada de finanţare 2007-2013.
Conform Acordului de Parteneriat și programelor operaţionale, România, la nivel
naţional, va putea accesa aproximativ 8,5 miliarde EUR în perioada de programare 20142020, fonduri ce ar trebui utilizate și pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice
și intensificarea practicilor şi tehnologiilor verzi într-un număr de sectoare, în special
cel energetic, transport, agricultură, alimentarea cu apă, vezi tabelul de mai jos.
Programele naţionale operaţionale PO demonstrează că această introducere a
considerentelor de mediu în planificarea naţională şi valorificarea mai multor Fonduri Europene
Structurale şi de Investiţii vor contribui semnificativ la modernizarea şi restructurarea
economiei României.
17/107

Detalii suplimentare privind fondurile ce ar putea fi disponibile se regăsesc în tabelul 6 de mai
jos.
Tabelul 2-1: Fonduri UE disponibile pentru România şi cota alocată acţiunilor privind
schimbările climatice
Programul
Programul Operațional Infrastructură Mare
Programul Operațional Regional
Programul Operațional Competitivitate
PO Capital Uman
PO Capacitate Administrativă
Programul National Dezvoltare Rurala
PO Pescuit și Afaceri Maritime

Total din alocarea națională a României

Suma

Procent
26,62%
POIM

din

alocarea

2.507.005.556,40

28,50%
POR

din

alocarea

1.909.654.528,40

1,13%
POC

din

alocarea

15.000.000,00

1,22%
POCU

din

alocarea

0.22%
POCA

din

alocarea

1.235.745,00

49,27%
PNDR

din

alocarea

4.005.296.735,00

16,98% din
POPAM

alocarea

28.610.412

52.952.000,00

27,53%
8.491.173.175,212

din alocarea națională

Există, în plus, alte programe ce oferă oportunităţi pentru dezvoltare mai curată şi mai
rezilientă fără ca fondurile să fie alocate specific pentru România, inclusiv programul LIFE
+, subprogramul pentru Mediu şi Climă,760 milioane EUR pentru acţiuni de mediu, Facilitatea
„Conectarea Europei“ 23 miliarde EUR pentru infrastructura de transport și 5 miliarde EUR
pentru infrastructura energetică – ex.: reţele inteligente pentru energie regenerabilă, şi Horizon
2020 pentru cercetare şi inovaţie,cu un total de 63 miliarde EUR, dintre care un procent de
35% destinate acţiunilor de mediu, și anume 22 miliarde EUR.
Printre altele, crearea unei reţele naţionale de cercetare cu expertiză în domeniul schimbărilor
climatice poate facilita accesarea și utilizarea acestor fonduri.
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2.3.

Convenția Primarilor

Privire retrospectivă: Originile Convenției primarilor și ale inițiativei „Mayors Adapt”
După adoptarea în 2008 a Pachetului UE privind clima și energia pentru 2020, Comisia
Europeană a lansat Convenţia primarilor pentru recunoașterea și sprijinirea eforturilor depuse
de autorităţile locale în implementarea politicilor privind energia durabilă.
Convenţia primarilor reprezintă o iniţiativă ascendentă singulară, ce a reușit mobilizarea unui
mare număr de autorităţi locale şi regionale în vederea elaborării unor planuri de acţiune şi a
dirijării investiţiilor către măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.
Continuând succesul Convenţiei primarilor, în 2014 a fost lansată iniţiativa „Mayors Adapt”,
care are la bază acelaşi model de guvernanță și invită oraşele să îşi asume angajamente
politice și să acţioneze în aşa fel încât să anticipeze și să se pregătească pentru impactul
inevitabil al schimbărilor climatice. La sfârşitul anului 2015, iniţiativele au fuzionat sub egida
nou-instituitei Convenţii a primarilor privind clima și energia, adoptând obiectivele UE pentru
2030, precum şi o abordare integrată în ceea ce priveşte atenuarea schimbărilor climatice
efectelor și adaptarea la acestea.
Noul cadru pentru 2030 și integrarea strategiilor de adaptare
În vara anului 2015, încurajate de comisarul Miguel Arias Cañete, Comisia Europeană şi
Secretariatul pentru Convenţia primarilor au lansat un proces de consultare cu sprijinul
Comitetului European al Regiunilor pentru a aduna opiniile părţilor interesate despre viitorul
Convenţiei primarilor.
Răspunsul a fost unanim: 97 % au solicitat un nou obiectiv pentru perioada de după 2020, iar
80 % au cerut un obiectiv pe termen mai lung. În plus, majoritatea şi-au exprimat acordul cu
privire la obiectivele pentru anul 2030 de reducere cu minimum 40 % a emisiilor de CO2/GES
și au sprijinit integrarea strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și de
adaptare la acestea în cadrul unei iniţiative comune.
Nou-instituita Convenţie a primarilor privind clima și energia a fost lansată de Comisia
Europeană la 15 octombrie 2015 în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul
European, la Bruxelles. O susținere importantă a fost acordată celor trei piloni ai convenţiei
consolidate - atenuare, adaptare şi asigurare a unei energii durabile și la preţuri accesibile.
Viziunea semnatarilor Convenției Primarilor
Semnatarii au adoptat o viziune comună pentru 2050: accelerarea procesului de
decarbonizare a teritoriilor lor, consolidarea capacităţii de adaptare la impactul
inevitabil al schimbărilor climatice și asigurarea accesului cetăţenilor la energie sigură,
durabilă și la preţuri accesibile.
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Angajamentele semnatarilor
Oraşele semnatare s-au angajat să sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră cu 40 % până în 2030 și adoptarea unui demers comun în vederea
integrării strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.
Pentru a-și traduce angajamentul politic în proiecte și măsuri practice, semnatarii convenţiei
trebuie în special să elaboreze un Inventar de referinţă al emisiilor şi o evaluare a
vulnerabilităţilor şi a riscurilor legate de schimbările climatice.
Aceştia se angajează să prezinte în doi ani de la data deciziei Consiliului Local un Plan de
acţiune privind energia durabilă și clima (PAEDC), în care să prezinte acţiunile-cheie pe care
intenţionează să le întreprindă. Strategia de adaptare trebuie să facă parte din PAEDC şi/sau
să fie elaborată şi integrată într-un document separat sau în mai multe documente separate
de planificare, semnatarii având libertatea de a alege formatul dorit.
Acest angajament politic îndrăzneţ marchează începutul unui proces pe termen lung, oraşele
luându-şi angajamentul să înainteze o dată la doi ani un raport despre evoluția implementării.
Sursa: http://www.conventiaprimarilor.eu/about/covenant-of-mayors_ro.html
Beneficiile semnării Convenției Primarilor și a stabilirii planului strategic pentru energie
și clima sunt:
•

Vizibilitate (asigurată de către CE - http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html);

•

Îmbunătățirea calitatii vieții locuitorilor;

•

Angajamentul public în legătură cu ținta de reducere a emisiilor de CO2;

•

Crearea sau întărirea capacității de a reduce emisiile de CO2 în teritoriul gestionat;

•

Posibilitatea de a observa ce fac alte municipalități și de a interacţiona cu ele;

•

Îmbunătățirea reputației localității;

•

Publicarea rezultatelor;

•
Utilizarea resurselor de asistență tehnică puse la dispoziție (inclusiv ghiduri și formate
predefinite);
•
Creşterea capacităţii UAT de atragere de resurse (ex: POR acorda puncte
suplimentare pentru localitatile care detin un astfel de plan de acţiune)
Dincolo de beneficiul de imagine, eforturile depuse pentru optimizarea
consumului/producției de energie la nivel local, va avea drept rezultat și diminuări
cuantificabile ale unor cheltuieli (în special a celor care au legătură cu utilizarea
energiei), precum şi la diminuarea riscurilor la care locuitorii și diferitele tipuri de
infrastructură sunt expuse ca urmare a schimbărilor climatice.
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3. ORAȘUL TOPOLOVENI – Caracteristici
3.1.

Așezare

Orașul Topoloveni este situat în
partea
central-sudică
a
României,
în
nord-vestul
Munteniei, în partea de sud–est
a județului Argeș, la contactul
dintre
lunca
Argeșului
și
dealurile din platforma Cândești.
Pârâul
Cârcinov
străbate
localitatea de la nord la sud, iar
râul Argeș scaldă localitatea la
limita să sudică. Localitatea este
traversată de drumul național nr.
7 București – Pitești, aflându-se
la 95 km de București și la 20 km
de Pitești.5

5

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Topoloveni
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Figura 3-1. Localizarea pe hartă a UAT Topoloveni
Sursa: googlemaps

Localitatea Topoloveni are se învecinează cu localitățile Călinești, Priboieni, Bogați, Leordeni,
Cățeasca.
Din punct de vedere administrativ, astăzi orașului Topoloveni îi aparțin satele Ţigăneşti,
Boţârcani, Goroneşti și Crinteşti.6

3.2.

Clima7

Localitatea are o climă temperat continentală, influențată de pădurile din proximitate. În lunile
de iarnă nu se înregistrează temperaturi foarte scăzute sau viscole puternice, iar verile sunt
mai puţin toride. Localitatea este scăldată la limita să sudică de apele Argeșului și este
traversată de la nord la sud de pârâul Cârcinov, care într-o anumită perioadă de timp i-a
împrumutat şi numele Târgului Cârcinov.
În orașul Topoloveni, aflat la o altitudine de 274 m, clima are următoarele caracteristici:
- Temperatura medie anuală: 8-9 °C;
- Temperatura minimă absolută: 3 °C;
- Temperatura maximă absolută: 39 °C;
- Direcția predominantă a vântului este nord-vest, sud-est;

6
7

http://www.topoloveni.ro/index_site.php
http://orasultopoloveni.ro/topoloveni_clima.html
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Adâncimea de îngheț este d 0,80 - 0,90 m de la cota terenului natural sau sistematizat.
Frecvența medie a zilelor de îngheț cu temperaturi mai mici de zero grade Celsius este de cea
120 zile pe an.8
Nu sunt previzibile fenomene meteorologice periculoase - furtuni, tornade, secetă, îngheț etc9
Localitatea este scăldată la limita sudică de apele Argeșului și este traversată de la nord la
sud de pârâul Cârcinov.

3.3.

Populație și suprafață

Orașul Topoloveni are 10.219 locuitori10 , iar populația se află în scădere.

Figura 3-2. Evolutia populaţiei UAT Topoloveni
Sura: INS (tempo-online)

Pentru toate scenariile referitoare la evoluția populației înainte de anul 2025, în condițiile
standard de evoluție economică și politici publice, aceasta va suferi un proces de diminuare
către aproximativ 9000 de locuitori11.
Reprezentanții oraşului au arătat o bună cunoaștere a fenomenului și intenționează să pună
în aplicare politici publice care să permită atragerea de noi locuitori.
Referitor la suprafaţa ocupată, orașul Topoloveni se întinde pe 3606 hectare (0,52.% din
suprafaţa totală a Judeţului Arges), din care cea mai mare suprafață (39,21.%) o reprezintă
terenul agricol, având categoria de folosință arabil.

8

Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Topoloveni pentru Perioada 2008 – 2013, pg 51
Planul de analiză și acoperire a riscurilor în orașul Topoloveni, 2011, pg.8
10
Sursa: Recensământul populației 2011
11
„Studiu privind evoluția socio‐demografică și economică. Actualizare Plan Urbanistic General Orașul
Topoloveni” (2015)
9
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Intravilanul existent al orașului Topoloveni este format dintr-un număr de 3 trupuri principale și
alte câteva trupuri izolate care însumează 901,14 ha dintr-un total de 3606 ha12
3.4.

Economie / Resurse

Începând cu anul 1968, orașul Topoloveni are o suprafață de 3606 hectare, din care aprox
3524 hectare sunt teren agricol (din care, 1414 -arabil; mai mult de 450 hectare – pășuni,
fânețe, vii și livezi), în timp ce fondul forestier ocupa aprox 758 hectare.
Principalele resurse naturale ale orașului Topoloveni sunt:
- terenuri agricole în Lunca Argeşului și zona colinară
- bazin pomicol şi viticol în zona colinară și legumicol în zona de câmpie
- păduri situate în zona colinară a localităţii cu floră şi faună reprezentativă
- păşuni
- zăcăminte de țiței și gaze naturale
- reţea hidrografică bogată
- depozite aluvionare -pietriş şi nisip de foarte bună calitate
- humă și argilă:
Ramurile industriei reprezentative pentru oraşul Topoloveni sunt:
- Industria construcțiilor de maşini
- Industria alimentară: producţia de conserve (deținând mărci înregistrate la nivel
european), băuturi răcoritoare, brutărie, patiserie, carmangerie
- Industria ușoară: confecții
Evoluția activității economice
Corelat cu evoluția economică de la nivel județean/național economia orașului Topoloveni se
dezvoltă și absoarbe un număr în creștere de angajați. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
2016 -2 025 pentru orașul Topoloveni13 indică, pentru perioada 2010 – 2014, o creștere mai
mare de 30% a numărului de persoane angajate în domenii precum: Agricultură, silvicultură și
pescuit, Industria extractivă, Industria prelucrătoare, Comerț, Transporturi, Hoteluri și
restaurante.
Cei mai mulți angajați (aprox 68%), lucrează în domeniul Industriei prelucrătoare; domeniul
este urmat de Comerț (aprox 20%) și Transporturi (aprox 3.3%).
3.5.

Spațiul construit

Din punctul de vedere al evoluției construcțiilor de locuințe, la Topoloveni se observă o ușoară
creștere a numărului acestora, în perioada 2005 – 2013 (4.4%).

Locuinte la
TOPOLOVENI
12
13

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3763

3765

3784

3818

3826

3835

3856

3925

3928

Sinteză Plan Urbanistic general 2016 http://www.topoloveni.ro/index.php?modul=stiri&news_id=100
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 ‐2 015 pentru orașul Topoloveni, pg 14
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Tabelul 3-1. Evoluţia numărului de locuintţe la Topoloveni
Sursa: Bazele de date INS

Figura 3-3. Evoluţia numărului de locuintţe la Topoloveni

3.6.

Serviciile de interes public

Situația asigurării utilităților este prezentată în cele ce urmează:
3.6.1. Alimentarea cu apă
Orașul deține un sistem centralizat de alimentare cu apă; acesta deservește orașul, satul
Țigănești și, parțial, satul Boțârcani. Sistemul de apă este compus din:
 Sursă de apă subterană, formată din 4 fronturi de captare cu un total de 17 puțuri de
mare adâncime (7 puțuri funcționează), dezvoltarea ei realizându-se în perioada 1977
– 1992
 Rezervor tampon de 200m3, prin intermediul căruia se face și tratarea apei
 Conducte de aducțiune
 Rezervoare de înmagazinare a apei potabile (2 rezervoare din beton armat, circulare,
semi-îngropate, cu capacități de 200m3 și 1.000m3, precum și într-un castel de apă
din beton armat, cu capacitatea de 180m3)
 Rețea de distribuție a apei - de tip mixt (inelar și ramificat) (1.307 branșamente
rezidențiale, 159 branșamente ale instituțiilor publice și 30 branșamente ale agenților
economici. Gradul de contorizare al consumului de apă potabilă este de 98,60%.
Pierderile de apă din rețeaua de distribuție sunt estimate la cca. 39%)
Satele Crintești, Gorănești, Boțârcani (parțial) și cartierului Dealul cu vii sunt alimentate din
acviferul freatic care este exploatat prin puțuri sătești săpate până la adâncimi de 10 - 12m.
3.6.2. Canalizarea și tratarea apelor uzate
Canalizarea apelor uzate menajere și industriale se face printr-o rețea comună realizată din
tuburi de beton. Rețeaua deservește cca. 4.714 persoane din totalul populației de 10.529
persoane și are 343 de racorduri pentru populație, din care 53 pentru locuințe individuale și
290 pentru blocuri de locuințe. Unitățile economice și instituțiile publice au 180 de racorduri.
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Stația de epurare a apelor uzate a fost realizată în perioada 1979-1980, amplasamentul stației
este în partea de sud a orașului. Stația funcționează cu două trepte de epurare, mecanică și
biologică, capacitatea de funcționare este aceeași cu cea proiectate, respectiv Q uzat maxim
= 26,46 l/s. Stația este veche și uzată moral.
Apele pluviale sunt colectate și evacuate gravitațional în pr. Cârcinov prin 3 guri de scurgere
situate pe malul drept.
3.6.3. Alimentarea cu energie termică
Oraşul Topoloveni, compus din localităţile Boţârcani, Crintești, Gorănești și Țigănești) este
amplasat în zona climatică II, temperatura exterioară de calcul, conform SR 1907-1/1997
„Instalaţii de încălzire.
Alimentarea cu energie termică a orașului Topoloveni se realizează în prezent în sistem local
cu centrale termice cu funcţionare pe gaze naturale în principal, GPL, energie electrică sau
combustibili solizi (lemn, cărbune, peleţi), și cu sobe ce funcţionează cu gaze naturale sau cu
lemne și cărbuni.
Până în anul 2009 inclusiv, orașul Topoloveni a beneficiat de alimentare centralizată cu
energie termică. Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a deservit
doar zona centrală a orașului (blocuri cu 3 și 4 etaje, cu spații comerciale la parter) și a
beneficiat, până în anul 2008, de măsuri pentru creșterea eficienței, ce au constat în:
reabilitarea totală a CT nr. 1. Cantitatea de energie termică distribuită în orașul Topoloveni a
variat în timp conform tabelului următor:
Anul

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Gcal/an 5694

6752

9571

11209

6675

1077

2132

2152

2100

Tabelul 3-2. Evoluţia cantităţii de căldură distribuită la Topoloveni
Sursa: Rapoartele ANRSC

3.6.4. Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale a orașului Topoloveni se face din conducta de medie presiune,
iar capacitatea SRM a orașului acoperă un debit maxim orar de 5000 – 7000 Nmc/h, cantitatea
de gaze naturale distribuite anual în orașul Topoloveni, în perioada 2004 - 2014, situându-se
în jurul valorii de 3400 mii mc.
3.6.5. Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Național, prin stația de 110/20
kV și LEA 110 kV, pe teritoriul orașului Topoloveni neexistând surse de producere a energiei
electrice.
3.6.6. Iluminatul public
Reţeaua de iluminat public din orașul Topoloveni aparţine S.C. CEZ S.A. și are o lungime de
3,6 km. Din cele 1176 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 75 bucăți, pe sodiu 1101 bucăți.
Deși oferă un nivel de iluminare bun, o parte a infrastructurii de iluminat existentă este uzată
și necesită lucrări de modernizare.
3.6.7. Telecomunicații
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Serviciile de telefonie fixă pe teritoriul orașului sunt asigurate de compania TELEKOM
Serviciile de telefonie mobilă au acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din localitate,
principalii operatori care asigură aceste servicii fiind VODAFONE, ORANGE, TELEKOM,
evoluţia acestui tip de reţele, în ultimii ani, fiind extrem de dinamică. Accesul la internet la nivel
local este asigurat de TELEKOM și S.C. Leanding S.R.L.

3.6.8. Gestionarea deșeurilor
Vechiul depozit de la Topoloveni a fost închis prin ecologizare (în luna aprilie 2010). In prezent,
orașul Topoloveni elimina deșeurile la depozitul de deșeuri solide Albota (S-V de municipiul
Pitești).

3.7.

Tendințe

Principalele direcții de dezvoltare/domenii de intervenție, respectiv obiective strategice,
prevăzute în Strategia de dezvoltare durabilă a orașului TOPOLOVENI 2014-2020, sunt:
 Dezvoltare urbană integrată
o Îmbunătățirea accesului locuitorilor la spații destinate petrecerii timpului liber
o Creșterea calității vieții în orașul Topoloveni prin măsuri durabile și eco-eficiente
 Infrastructură socială și educațională; cultură
o Formarea tinerilor în vederea ocupării cerințelor de pe piața muncii la nivel local
și nu numai
o Creșterea calității serviciilor de asistență social
o Promovarea monumentelor istorice și de cult existente în localitate
 Mediul economic/turism
o Dezvoltarea spiritului antreprenorial
o Crearea unor zone de turism – baze de agreement
o Crearea de parteneriate public – private în vederea promovării tradițiilor și
produselor locale
 Capacitate administrativă
o Creșterea eficienței managementului sectorului public, precum și a serviciilor
furnizate de administrația locală
o Dezvoltarea sistemului informațional la nivelul U.A.T. Topoloveni
 Mediu privat din Orașul Topoloveni
o Dezvoltarea I.M.M.-urilor din Orașul Topoloveni
Analizând obiectivele strategice precizate, se poate observa angajamentul municipalității către
creșterea calității vieții, dezvoltare durabilă și promovarea educației și a spiritului
antreprenorial.
Principalele documente strategice locale/județene/regionale care orientează
dezvoltarea orașului Topoloveni pe termen mediu sunt:
 Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Topoloveni 2014-2020
 Plan Urbanistic General al orașului Topoloveni 2016 – 2026
 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2025 pentru Orașul Topoloveni
 Planul de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Topoloveni 2011
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14

Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeș Muscel14
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada
2014-2020
Planul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020
Studiul privind identificarea soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea energiilor
regenerabile în regiunea Sud Muntenia
Studiu privind dezvoltarea urbană în regiunea Sud Muntenia – stadiul actual şi scenarii
de dezvoltare pentru perioada 2014-2020
Studiu privind analiza stadiului competitivităţii și inovării în regiunea Sud Muntenia
Strategia de eficientizare energetică a orașului Topoloveni 2017 - 2021

Sursă: https://www.cjarges.ro/strategia‐de‐dezvoltare‐a‐judetului‐arges
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SECȚIUNEA II – PLANUL DE ACȚIUNE
PENTRU ENERGIE DURABILĂ
4. SINTEZA PAED
Planul de acţiune pentru Energie Durabiă (PAED) reprezintă documentul de programare
strategică ce ilustrează modul în care semnatarul Convenţiei inteţionează să-şi respecte
angajamentul asumat prin dobândirea calităţii de membru al Convenţiei Primarilor. El foloseşte
rezultatele Inventarului de Referinţă al Emisiilor (IRE) pentru a identifica cele mai bune domenii
de acţiune şi oportunităţi pentru atingerea ţintei de reducere a emisiilor de CO2 stabilită de
autoritatea locală. Totodată, acesta defineşte măsurile concrete de reducere a emisiilor,
calendarul şi responsabilităţile atribuite, care traduc strategia pe termen lung în acţiune.
Astfel, documentul de faţă cuprinde trei capitole în care sunt abordate, pe rând, aspectele
privind IRE, viziunea și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor, precum şi aspecte
privind monitorizarea implementării măsurilor.

5. INVENTARUL EMISIILOR DE BAZĂ
Importanta
Inventarul de referință al emisiilor (IRE) reprezintă elementul suport pentru dezvoltarea
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED), constituind baza față de care se
stabilește ținta/angajamentul de reducere a emisiilor de CO2 până în anul 2030.
IRE cuantifică emisiile directe de CO2 ca rezultat al arderii combustibililor în cadrul limitelor de
administrare ale orașului Topoloveni în clădiri (municipale, terțiare și rezidențiale) și ale
carburanților utilizați în flota de transport a municipalității, precum și emisiile indirecte de CO2
ca rezultat al utilizării energiei electrice pentru acoperirea consumului de energie electrică în
aceleași categorii de clădiri, a iluminatului public, inclusiv pentru acoperirea consumului pentru
acoperirea nevoii de încălzire și, după caz, răcire (aer condiționat generat în mod centralizat).
Metodologia de lucru și sectoarele incluse în IRE
Primul pas în elaborarea IRE l-a constituit colectarea datelor privind consumurile energetice.
Pentru realizarea acestei activități au fost stabilite responsabilități privind colectarea datelor
privind consumurile în sectoarele cheie identificate: clădiri municipale, clădiri rezidențiale și
consumuri în sectorul terțiar (clădiri + energie pentru procesele în care este încorporată)
consumuri de energie electrică pentru iluminatul public, transport ( flota municipalității).
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Procesul de colectare a datelor privind consumurile energetice a condus la concluzia
necesității organizării unei baze de date, organizată în funcție de sectoare cheie. Aceasta baza
de date va fi utilă și în procesul de monitorizare a implementării PAED.
Baza de date a fost completată prin colaborarea cu furnizori de utilități Distrigaz Sud (pentru
gazele naturale) și CEZ (pentru energia electrică); datorită modului în care sunt colectate și
clasificate datele de către furnizorii de utilități, definițiile stricte ale categoriilor de consumatori,
oferite de către CoM, au fost interpretate în așa fel încât să facilităm monitorizarea drept
urmare, consumatori precum Asociațiile de proprietari pot figura în categoria de consumatori
casnici (Asimilați casnici) – sector rezidențial sau în categoria de Agenți economici mici (acolo
unde asociațiile de proprietari au personalitate juridică) – sector terțiar, deși natura consumului
lor de energie este aceeași.
Calculul emisiilor de CO2, pentru fiecare dintre sectoarele cheie reținute pentru IRE, constă în
înmulțirea cantității de energie (combustibil) consumată anual cu factorul de emisie asociat
fiecărei categorii de combustibil, conform metodologiei prezentate în ghidul “Cum să pregătești
un Plan de acțiune privind energia durabilă (PAED)”; factorii de emisie utilizați pentru energia
electrică sunt cei publicați de catre ANRE sau sunt calculați pe baza acestora; IRE a fost
calculat în tone CO2.
Clădirile incluse în sectorul “clădiri municipale, echipamente, facilități” sunt: grădinițe, școli,
licee și colegii, cămin pentru persoane vârstnice.
Consumul de combustibil pentru transport în autovehiculele municipalității include, consumul
de benzină și motorină al autovehiculelor municipalității.

Stabilirea anului de referință
Angajamentul voluntar asumat prin semnarea Convenției Primarilor prevede reducerea cu
cel puțin 40% a emisiilor de CO2 până în anul 2030, față de anul 1990. Ghidul “ Cum să
pregătești un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă -PAED“ (Sursa: JRC &IE, 2010)
recomandă ca, la alegerea anului de referință, să se țină seama de disponibilitatea, coerența
și consistența datelor.
În aceste condiții, anul de referință ales pentru IRE, deci și pentru întocmirea PAED
este anul 2013, anul pentru care se există informații complete pentru sectoarele alese.

- Consumuri de energie și emisii de CO2
- Clădiri, echipamente/instalații municipale
- Clădiri, echipamente/instalații terțiare
- Clădiri rezidențiale
- Transport propriu municipal
- Iluminat public municipal
În tabelul următor se prezintă rezultatele calculelor privind consumul total de energie și emisiile
de CO2 asociate acestor consumuri, pentru sectoarele descrise anterior, pentru anul 2013.

Sectorul

Consumuri
energetice

Emisii de CO2
(t CO2)
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(MWh)
Cladiri, echipamente/instalații
Clădiri, echipamente/instalații municipale
Clădiri, echipamente/instalații terțiare
Clădiri rezidențiale
Iluminat public
Subtotal clădiri
Transport
TOTAL

1886
43974
26832
946

392
12239
5959
295

73638
319
73957

33029
83
18968

Tabelul 4-1. Sinteza inventarului de emisii

6. VIZIUNE ȘI DIRECȚII STRATEGICE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DURABILE
Raportate la anul 1990, este de așteptat ca emisiile de CO2 ale orașului Topoloveni să se
încadreze în tendințele de descreștere de la nivel național.
Astfel, dacă emisiile de GES naționale au scăzut cu aproximativ 56.3% în anul 2014, față de
anul 199015, se poate aprecia că acest nivel de diminuare a fost înregistrat și la Topoloveni.

Având în vedere prevederile Pachetului Energie Climă 2030 cu privire la anul de bază,
situația de fapt din localitate, inclusiv investițiile realizate de municipalitate în reabilitarea
termică a locuințelor în ultimii 15 ani (majoritatea blocurilor de locuinţe au trecut deja printrun program de reabilitare termică, respectiv 31 din 49 de blocuri sau 63% din total) și
posibilitățile reale de îndeplinire a obiectivelor, orașul Topoloveni își propune o țintă
ambițioasă de reducere a emisiilor de CO2 cu 25% în anul 2030 față de nivelul acestora
din anul 2013.

Viziunea municipalității în domeniul energiei este de continua dezvoltarea asigurând energia
necesară pentru un nivel de trai civilizat și evitând risipa.
PAED-ul creează cadrul pentru definirea și implementarea de politici, măsuri și acțiuni la nivelul
orașului Topoloveni pentru reducerea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile
de energie care să conducă la reducerea emisiilor de CO2. PAED-ul reprezintă instrumentul
de planificare prin care se realizează atât pașii necesari în direcția îndeplinirii angajamentului
asumat, cât și suportul eco-eficient pentru dezvoltarea economico-socială a comunității în
deplin acord cu Strategia de dezvoltarea durabilă a orașului Topoloveni 2014-2020
Inventarul consumurilor energetice și al emisiilor din anul de referință evidențiază sectoarele
care dețin ponderea cea mai mare în totalul consumului și în care, implicit, se pot întreprinde
acțiuni, cu impact ridicat asupra consumului de energie. Astfel, îndeplinirea țintei de reducere
a consumului de energie pentru anul 2030, presupune aplicarea unor pachete de acțiuni în
mai multe sectoare ale politicilor publice, printre care:
15

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‐explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics
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6.1.

Sectorul clădiri (publice, terțiare și rezidențiale)

Sectorul clădirilor prezintă unul dintre cele mai ridicate potențiale pentru economisirea
energiei, prin îmbunătățirea performanței energetice atât în clădirile existente cât și în clădirile
noi (prin reglementări la nivel local).
Clădirile publice sunt cele în care administrația publică locală poate interveni cu cea mai mare
ușurință în vederea îmbunătățirii performanței energetice, atât prin lucrări de reabilitare
termică, cât şi prin lucrări de modernizare a instalațiilor de producere și consum de energie
termică și lucrări de instalare a unor sisteme de automatizare a echipamentelor de utilizare a
energiei electrice/termice.
Clădirile rezidențiale, în special blocurile de locuințe pot fi parte a unor lucrări de reabilitare
termică (prin diferitele programe de finanțare a îmbunătățirii eficientei energetice a blocurilor
de locuit).
Pentru locuințele individuale pot fi promovate programele naționale ”Casa Verde” / Casa Verde
Plus” sau programe similare și pot fi adoptate sisteme de stimulare de tipul deducerilor de
impozite și taxe locale pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare termică sau
instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă.
Pot fi promovate proiecte demonstrative pentru producerea energiei electrice din surse
regenerabile solar- fotovoltaic pentru clădiri publice importante din oraș.
În ceea ce privește Iluminatul public, sunt utile proiectele de extindere și modernizare a
serviciului. Urmare a dezvoltării pe orizontala a orașului, se impune extinderea și modernizarea
serviciului de iluminat public precum și eficientizarea consumurilor de energie în cadrul acestui
serviciu.
Astfel, în sectorul clădirilor, se propun măsuri precum:
C1. Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice
C2. Îmbunătățirea eficientei energetice și a managementului energetic pentru
iluminatul interior în clădirile publice
C3. Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe și a celor sociale
C4. Modernizarea, extinderea și eficientizarea iluminatului public (inclusiv
ornamental, arhitectural și semaforizare) în orașul Topoloveni

6.2.

Sectorul transport

În acest sector pot fi și au fost întreprinse lucrări de modernizare a arhitecturii stradale
municipale pentru asigurarea fluidizării traficului și lucrări pentru realizarea de rute ocolitoare
a traficului de tranzit.
Pentru transportul în interiorul localității, vor fi promovate modalități de transport nemotorizat,
iar dezvoltarea potrivit conceptului de transport modal va asigura conectarea în spațiu/timp a
diferitelor modalități de transport în cadrul orașului.
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Astfel, în sectorul transport, se propun măsuri precum:
T1. Dezvoltarea de bariere vegetale de-a lungul arterelor principale de circulație
T2. Înlocuirea treptată a flotei auto municipale cu autovehicule mai performante
și cu emisii mai scăzute
T3. Dezvoltarea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu mijloace nepoluante
într-un concept unitar și coerent
T4. Amenajarea unui sistem de parcări pentru biciclete
T5. Repararea, modernizarea și iluminarea corespunzătoare a trotuarelor
T6. Repararea și modernizarea străzilor de interes local
T7. Construirea unei variante de ocolire a centrului orașului pentru transportul
de marfă și traficul de tranzit

6.3.

Producerea energiei din surse de energie regenerabilă

Orientarea strategică a municipalității este de a promova utilizarea surselor de energie
regenerabila în vederea acoperirii unei părți cât mai mari din necesarul de energie al orașului
- reducându-se dependența față de combustibilii fosili.
Pe acoperișul clădirilor publice și pe terenuri municipale disponibile se pot instala sisteme de
producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice. Principala sursă de finanțare ar putea fi
programele naționale, acestora li se pot adăuga alte surse de finanțare, inclusiv prin
parteneriatele public-private.
Pentru alimentarea cu energie termică a unor clădiri publice: spitale, licee, așezăminte sociale,
ar putea fi propuse soluții care să implice utilizarea unor sisteme de cogenerare de puteri
adaptate, utilizând combustibil prietenos față de mediu, inclusiv biomasa.
Astfel, în sectorul SER, se propun măsuri precum:
SER1. Valorificarea potențialului solar existent
SER2. Valorificarea potențialului microhidro existent
SER3. Valorificarea potențialului de biomasă existent

6.4.

Utilizarea terenurilor și planificare urbană

Se va urmări planificarea dezvoltării spațiale a teritoriului cu conservarea și extinderea spațiilor
urbane verzi.
Este necesar ca planul urbanistic general să includă criterii clare de protejare a mediului,
precum și reglementări de sustenabilitate energetică
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Astfel, în sectorul planificare urbană, se propun măsuri precum:
P1. Interzicerea realizării de construcții noi în zonele cu risc natural și zonele de
protecție stabilite legal
P2. Reabilitarea spatiilor verzi
P3. Amenajarea spatiilor verzi
P4. Realizarea de perdele forestiere
P5. Împădurirea unor suprafețe de teren

6.5.

Achiziții publice de servicii și produse

Conform reglementărilor de la nivel european și legii 69/2016 privind achizițiile publice verzi,
municipalitatea intenționează să introducă cerințe ecologice pentru cel puțin 35% din
produsele și serviciile achiziționate.
Lucrările publice vor fi achiziționate prin caiete de sarcini cu prevederi specifice privind
protecția mediului și specificații tehnice ce se referă la respectarea unor sisteme, standarde
și/sau niveluri de performanță cu impact asupra protecției mediului, favorizându-se dezvoltarea
durabilă, prin îmbunătățirea calității prestațiilor, a eficienței acestora și optimizarea costurilor
pe termen scurt, mediu și lung (management deșeuri rezultate din lucrări, transport materiale).
Concesionarea serviciilor de utilități publice ca: iluminatul public, gestiunea deșeurilor, servicii
de apă-canal – cu prevederi de eficiență energetică și/sau impact redus asupra mediului.
Achizițiile mijloacelor de transport vor viza dotarea acestora cu motoare cu consum redus de
combustibil, sau care utilizează combustibili prietenoși cu mediul (ex. biocarburant, hidrogen)
sau cu alimentare electrică din surse regenerabile de energie

6.6.

Implicarea cetățenilor și a părților interesate

Întrucât o componenta importantă a consumului de energie, respectiv a emisiilor de gaze cu
efect de seră aferente, revin sectorului privat și locuințelor, este necesară o acțiune susținută
din partea autorităților/municipalității pentru creșterea conștientizării, informarea și educarea
cetățenilor și obținerea implicării acestora în acțiuni de economisire a energiei. În acest sens,
municipalitatea va dezvolta campanii de informare și conștientizare tematice care să vizeze,
utilizarea eficientă a resurselor energetice, transportul sustenabil, producția și consumul
durabile precum şi alte teme care să conducă la reducerea amprentei de carbon.
De asemenea sunt necesare proiecte prin care să fie instruiți responsabilii
tehnici/administratorii de clădiri precum și funcționarii publici din administrația locală privind
eficiența energetică și reducerea amprentei de carbon.
Un dialog permanent intre municipalitate și reprezentanții serviciilor deconcentrate,
producătorii locali de energie, reprezentanții serviciilor de transport local și alți actori interesați
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precum ONGuri, media poate contribui în mod esențial la indeplinirea obiectivelor cu privire la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea eficienta a energiei.
În acest sens, municipalitatea poate iniția un program de tip „Parteneriat pentru Climă” – o
platforma locală de dialog și acțiune inspirată după modelul norvegian – Klima Partnere http://www.klimapartnere.no/english/.
O atenție deosebită va fi acordată tinerei generații care va fi implicată în activități educaționale
voluntare și competiții tematice.
Astfel, printre măsurile care vor fi luate la nivelul municipalității, se numără:
IC1. Organizarea anuală a unor evenimente de tipul “Ziua energiei inteligente”
IC2. Crearea și distribuirea unor materiale informative (broșuri) cuprinzând
măsurile de eficientizare a consumului de energie sau de reducere a acestuia
IC3. Campanie anuală de educație pentru utilizarea rațională a resurselor de
energie, achiziționarea de aparate eficiente și producție de energie verde
IC4. Conștientizarea și informarea cetățenilor cu privire la reducerea
consumurilor de energie prin implementarea unor proiecte specifice
IC5.
Desfășurarea
campaniei
Săptămâna
mobilității
http://www.mobilityweek.eu/ și serbarea Zilei fără mașini în vederea
conștientizării impactului generat de sectorul transport.

6.7.

Finanțarea proiectelor

Municipalitatea va încerca să profite cât se poate de mult de existența finanțărilor din fonduri
europene. Astfel, pentru finanțarea majorității măsurilor propuse, vor fi pregătite aplicații pentru
programele dedicate.
Suplimentar, se va încerca atragerea capitalului privat, prin încheierea de parteneriate care să
permită multiplicarea efectului bugetului disponibil la nivel de oraș.
În cazul măsurilor pentru care nu există posibilitatea atragerii unor finanțări , municipalitatea
va asigura , printr-o programare riguroasă, resursele necesare.
Efortul total este estimat la aproximativ 24,465 mil euro, repartizat astfel:
Autoritatea publica locala
(euro)
4,760,000

Surse atrase (fonduri naționale și
europene) (euro)
14,405,000

Surse atrase (capital privat,
inclusiv contribuția
proprietarilor de locuințe care
se reabilitează termic) (euro)
5,300,000
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7. MONITORIZARE SI EVALUARE
Pentru a se garanta eficacitatea, eficiența și echitatea acțiunilor selectate și implementate sunt
esențiale monitorizarea și evaluarea progreselor și a performanțelor.
Monitorizarea și evaluarea necesită luarea unei decizii cu privire la informațiile care oferă cea
mai bună măsură a progreselor și performanțelor.
Aranjamentele pentru monitorizarea și evaluarea progreselor se pot axa pe procesele și
rezultatele acțiunilor implementate pentru îndeplinirea obiectivelor şi vor ține seama de
necesitatea raportării, la doi ani, către Oficiul Convenției Primarilor, prin formularele tipizate.
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SECȚIUNEA III – PLANUL DE ADAPTARE
LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
8. PLANUL DE ADAPTARE INTRODUCERE
.

SINTEZA PAC
Documentul prezintă şase capitole principale, urmate de glosar și de bibliografie urmând structura
standard a unui Plan de adaptare la schimbările climatice, conform Convenției primarilor pentru
energie și climă și este parte a Planului de Acțiune pentru Energie și Climă..
În vederea facilitării înţelegerii demersului care s-a dorit a fi întreprins în acest document, în primul
capitol sunt expuse o serie de noţiuni introductive în domeniul adaptării la schimbările climatice
și precum și viziunea oraşului Topoloveni cu privire la adaptarea la schimbările climatice.
Capitolul referitor la contextul local expune elemente descriptive ale localităţii, la care se adaugă
câteva elemente care descriu demersurile existente cu privire la gestiunea riscurilor de producere
a dezastrelor și care pot fi parte a acţiunilor de adaptare la schimbările climatice.
Cel de-al treilea capitol cuprinde elemente referitoare la clima României, fenomenele extreme
îregistrate în Romania în perioada recentă, schimbările climatice previzionate pentru România şi
posibile modificări ale variabilelor climatice cu impact asupra localităţii Topoloveni. Acest capitol
este urmat de capitolul în care se face trecerea în revistă a fenomenelor extreme și a tendinţelor
climatice percepute la Topoloveni, o evaluare sumară a vulnerabilităţilor şi propunerea unor
măsuri care să contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a comunităţii la schimbările
climatice, îmbunătăţire care contribuie la limitarea vulnerabilităţii și la creşterea rezilienţei
localităţii.
Fiind un prim exerciţiu de acest tip realizat la Topoloveni, el are și rolul de a obişnui comunitatea
şi autorităţile cu termenii specifici schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și
reducerii efectelor dezastrelor provocate de acestea.
Monitorizarea şi evaluarea implementării acţiunilor propuse vor fi realizate în cadrul oferit de către
Convenţia Primarilor, potrivit rigorilor angajamentului asumat.
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ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Orașele sunt construite să dăinuiască peste secole; drept consecință, structura fizică a
infrastructurii și a clădirilor existente limitează opțiunile atât pentru adaptarea la nevoile actuale,
cât și la schimbările viitoare, în special dacă există și restricții cu privire la păstrarea patrimoniului
istoric și/sau cultural. Unele dintre nevoile actuale de adaptare pot deriva din caracterul nepotrivit
și inflexibil al infrastructurii deja construite și care este aproape imposibil să fie schimbată.
Planificarea strategică pe termen lung cu privire la adaptare consideră un orizont de timp de 50
– 100 de ani, iar acest aspect ridică dificultăți deosebite responsabililor din administrație, care
sunt obișnuiți să decidă și să acționeze pe orizonturi de timp mult mai mici. Municipalitățile ar treui
să conștientizeze faptul că alegerile lor în legătură cu măsurile de adaptare le pot limita la opțiuni
care pot fi eficiente pe termen scurt, dar care se pot dovedi a fi foarte costisitoare pe termen lung;
diminuarea continuă a riscurilor, impune măsuri tehnice de întreținere și creșterea nivelurilor de
siguranță, conducând către costuri tot mai ridicate, chiar disproporționate; se pot bloca în situații
dificil de gestionat, în cele din urmă.
Clădirile și infrastructura, odată construite în zone de risc, sunt, de cele mai multe ori, dificil de
relocat sau modificat atunci când măsuri specifice adaptării incrementale, precum construirea de
diguri, nu le mai pot asigura protecția eficientă pe termen lung.
Locația exactă, nivelul și natura impactului viitor al schimbărilor climatice sunt dificil de estimat; la
fel și tendințele socio-economice; drept consecință, măsurile de adaptare sunt dificil de planificat,
în special pe termen lung. Însă localitățile pot urma o strategie în trei pași:
- identificarea și caracterizarea sursei incertitudinilor;
- evaluarea și prioritizarea acestora;
- selectarea și aplicarea metodelor de abordare a acestora.
Cele mai potrivite politici de adaptare se concentrează pe îmbunătățirea capacităților
municipalității de a gestiona schimbările viitoare, inclusiv a schimbărilor neprevăzute, prin
construirea capacității de adaptare și a rezilienței, favorizând aplicarea unor măsuri robuste și
menținând flexibilitatea astfel încât să poată utiliza o gamă largă de măsuri alternative.
Din acest motiv, există abordări cu privire la adaptare (abordarea transformațională) care permit
realizarea de investiții nu atât în măsuri nesustenabile, care pot rezulta în blocaje, cât în măsuri
pe termen lung, soluții sistemice și opțiuni flexibile de adaptare, care pot fi modificate în cazul în
care impacturile schimbărilor climatice devin drastice și în cazul în care condițiile tehnologice,
socio-economice și politice se schimbă. Astfel, această abordare ar putea conduce, mai degrabă,
la măsuri de tipul „a trăi cu apa”, decât „a lupta cu apa”. Astfel, ar restaura zonele inundabile,
permițând apelor să iasă din matcă (mai degrabă decât să construiască diguri); ar crea construcții
plutitoare, care se pot adapta unor niveluri diferite ale apei sau ar construi numai în zonele înalte;
marea provocare este aceea că orașele sunt deja construite, iar o astfel de abordare se
potrivește, mai degrabă, noilor structuri construite decât celor existente.
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Multe dintre măsurile de adaptare aplicate până în prezent au fost parte a altor politici urbane,
cum sunt gestionarea resursei de apă, înverzirea și protejarea biodiversității, gestionarea
riscurilor cu privire la situațiile de urgență sau sănătatea publică; însă adaptarea este pe cale să
devină parte integrantă a planificării strategice urbane atât la nivel de oraș cât și la nivel de
cartiere. Oferirea unui răspuns eficace la problematica schimbărilor climatice – incluzând atât
atenuarea cât și adaptarea – asigură o calitate ridicată a vieții cetățenilor (ex. menținerea
siguranței și a stării de sănătate) prin servicii și sisteme municipale eficace și eficiente.
Pentru îndeplinirea obiectivelor, serviciile municipale și sistemele urbane trebuie să ia în
considerare efectele schimbărilor climatice (adaptare) și contribuția lor la schimbările climatice
(atenuare). Este valabil și în cazul rezilienței urbane (ex. abilitatea orașelor de a face față crizelor)
și sustenabilității urbane (ex. dezvoltarea urbană care respectă limitele actuale ale Planetei și
oportunitățile pentru generațiile viitoare, îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor). Administratorii
orașelor trebuie nu numai să încorporeze adaptarea (la) și atenuarea schimbărilor climatice în
planificarea urbană și în dezvoltarea infrastructurii, dar să le și integreze cu dezvoltarea durabilă
și îmbunătățirea rezilienței; nu se poate imagina dezvoltarea durabilă pe termen lung fără luarea
în considerare a efectelor schimbărilor climatice.
Abordari posibile, cu privire la adaptare
În funcţie de condițiile locale, de punctul de plecare și de actorii cheie, administratorii oraşelor
adoptă abordări diferite cu privire la adaptarea la schimbările climatice. Acestea se deosebesc
prin gradul lor de previziune, proactivitate și integrare.
Planificatorii măsurilor de adaptare sau decidenţii responsabili pot alege să acţioneze în legatură
cu impactul evenimentelor extreme atunci când acestea apar sau când stresul devine evident:
adaptare reactivă.
O altă posibilitate este aceea de a construi pe măsurile de adaptare și pe cunoştinele existente,
spre exemplu în legatură cu gestionarea riscurilor de producere a dezastrelor (situaţiilor de
urgenţă), îmbunătăţindu-le și crescându-le eficienţa: adaptare incrementală.
Ambele abordări sunt utilizate în mod curent și pot include optimizarea măsurlor existente.
Alternativ, responsabilii cu adoptarea şi aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice,
pot alege să schimbe în mod fundamental abordarea, prin stabilirea unor soluţii noi și inovative
care au drept obiectiv dezvoltarea unor oportunităţi pentru transformarea localităţii într+una
rezilientă: adaptarea transformaţională.
În practică, aceste abordari prezintă numeroase aspecte care se suprapun; este posibilă și
adoptarea unei combinaţii de măsuri. Principalele caracteristici ale celor trei abordări menţionate
sunt:
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Tabelul 8-1. Principalele caracteristici ale abordărilor referitoare la adaptare

adaptare reactivă
Obiectiv

Gestionare

Orizont de timp

Planificare

Restaurarea situaţiei
existente/restaurarea calităţii vieţii
după producerea unui dezastru
(gestiunea riscului de producere a
dezastrului)
Reducerea impactului negativ
Management reactiv al schimbării,
concentrat pe condițiile existente

adaptare incrementală

adaptarea transformaţională

Suplimentar faţă de adaptarea
reactivă, include:
‐ Protejarea situaţiei
existente/a calităţii vieţii în
noile condiții
‐ Prevenirea impactului negativ
al dezastrului
Management reactiv al schimbării,
concentrat pe condițiile existente

Sulimentar faţă de adaptarea incrementală,
include obiective legate de:
- îmbunătăţirea/schimbarea situaţiei/calităţii vieţii
față de noile condiţii

Concentrare asupra nivelurilor de
risc actuale

Managementul schimbării e
concentrat pe identificarea
modalităţilor pentru a ţine sistemul
actual în funcţiune
Prevedere, orizont de timp scurt și
mediu; concentrare asupra condițiilor
existente şi schimbărilor pe termen
scurt; incertitudinile viitoare nu sunt
percepute

Caz cu caz/gestionarea
consecințelor dezastrului

Ar putea fi suficient pentru niveluri
reduse ale schimbării (ex. 1.5 – 2
grad C)
Bazată pe implementarea unei
evaluari a oportunităților și a nevoilor

Concentrare asupra dezastrului
prezent

Cu intermitență
Finanțat din bugetul pentru situații de
urgență
Acțiune - implicare concentrată a
părților interesate, în special a
profesioniștilor

Menținută dincolo de ciclurile
electorale
Alocare bugetară constantă dar
limitată
Implicare a parților interesate pe bază
de proiecte

Management al schimbării concentrat pe
previziune şi planificare

Viziune pe termen lung; concentrare asupra
schimbărilor viitoare, pe termen lung;
incertitudinile din viitor sunt luate în considerare
și folosite în procesul de luare a deciziilor
Permite buna pregătire pentru niveluri mai
ridicate de schimbare (ex. 4 – 6 grad C)
Implementare pe bază de program
Planificare strategică, în acord cu perspectiva pe
termen lung
Menţinută pe termen lung şi în acord cu planurile
pentru dezvoltarea localităţii
Finanţare constantă, în legatură cu politicile pe
termen lung
Includere largă a părţilor interesate în procesul
de planificare
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Scala/integrare

Instrumentul de lucru principal:
Planul pentru intervenții în caz de
dezastre
Orientare sectorială și locală, cu
puţine conexiuni cu zonele mai largi
(bazine hidrografice, regiuni, ţară)

Instrumentul de lucru principal: Planul
de urbanism, Regulamentul privind
construcțiile
Orientare la scară mică, incluzând
schimbări mici în cadrul sistemului și
având conexiuni modeste cu zonele
mai largi (bazine hidrografice, regiuni,
ţară)
Utilizarea unor oportunități pentru
beneficii comune
Risc mediu pentru adaptarea
nepotrivită (maladaptation)

Instrumentul de lucru principal: programulstrategia pentru dezvoltare urbană durabilă
Perspectivă la nivel de sistem sau multisistem
Integrarea atenuării cu adaptarea la schimbările
climatice
Integrare cros sectorială de mediu și
socio/economic (adaptarea la schimbările
climatice este parte naturală a dezvoltării
durabile) și pe diferite niveluri de gestiune
administrativă
Utilizarea explicită a serviciilor externe și a
posibilităților de a induce shimbări și în alte zone
care pot influența pozitiv orașul

Abordarea
incertitudinilor
şi a blocajelor

Posibilă blocare în dezvoltarea
nesustenabilă, în condițiile viitoare

Posibilă blocare în dezvoltarea
nesustenabilă în legătură cu
schimbările pe termen lung

Risc mic pentru adaptarea nepotrivită
(maladaptation)
Evită blocarea în dezvoltarea nesustenabilă
Rămâne flexibilă, abordează incertitudinile

Ignoră incertitudinile
Abordarea
schimbării

Schimbarea e văzută ca un risc
Aplică tehnologii și metode
cunoscute și verificate; lecţii învăţate
din experienţe trecute

Tratează, parţial, incertitudinile
Schimbarea vazută ca un risc

Schimbarea e văzută ca o oportunitate

Aplică tehnologii și metode verificate
și le îmbunătăţeşte eficienţa

Schimbări fundamentale de structură, trecând
dincolo de beneficiile de eficienţă
Dezvoltarea de nişă
Explorează alternative și soluţii inovative
(rezolvarea diferită a problemelor) pentru
înlocuirea sau completarea soluţiilor tradiţionale
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Cele trei abordări prezintă avantaje și dezavantaje, iar responsabilii cu procesul de adaptare
trebuie să acorde suficient de mult timp pentru identificarea abordării optime.
Adaptare reactivă poate fi pasivă și ezitantă. Generează riscuri crescute cu privire la vieţile
omeneşti și la pierderile economice, după fiecare dezastru. Adaptarea reactivă presupune
pregătirea pentru un posibil dezastru, însă luând în considerare riscurile din prezent şi învăţând
din experienţele anterioare. Se concentrează asupra evenimentelor meteo extreme considerate
individual, mai degrabă decât pe aspectele complexe și interdependenţa schimbărilor climatice.
Aceste soluţii sunt demonstrate, dar ar putea fi limitate sau chiar controversate. O adaptare
adecvată ar fi util să ia în considerare magnitudinea schimbărilor viitoare şi a evenimentelor
extreme.
Poate fi rezonabil să se decidă utilizarea abordării reactive, în situaţia în care concluzia evaluării
vulnerabilităţilor este că, în mare, localitatea nu va fi expusă riscurilor sau vulnerabilităţilor
schimbărilor climatice în viitor. Plaificarea adaptării poate include aceasta abordare odată ce
municipalitatea decide asupra nivelului de risc pe care şi-l poate asuma, după implementarea
anumitor măsuri. În consecinţă, va avea de gestionat numai riscurile unor evenimente extreme
foarte rare pe care adaptarea incrementală sau cea transformaţională nu le pot evita.
Foarte important este nivelul de angajament politic, deoarece o localitate se poate rezuma la
adaptarea reactivă numai datorită faptului că schimbările climatice nu reprezintă o prioritate
politică.
Adaptarea incrementală se bazează pe evaluarea vulnerabilităţilor şi elaborarea planurilor de
adaptare, dar urmează abordarea bazată pe oportunităţi. Astfel măsurile de adaptare se adoptă
pe baza cunoşterii demonstrate în practică. Implementarea se concentrează adesea pe măsuri
individuale, în funcţie de apariţia oportunităţilor. Adaptarea incrementală este adesea suficientă
și foarte eficientă pentru a trata multe provocari pe termen scurt și mediu. Ea este usor de pus în
aplicare, însă poate să nu fie foarte potrivită pentru impacturi pe termen lung ale schimbărilor
climatice.
Adaptarea transformaţională este un concept relativ nou, având o definiţie insuficient de bine
stabilită, deocamdată. Cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC (2014b) vede adaptarea
transformaţională ca inducând schimbări fundamentale în legătură cu adaptarea. Transformarea,
din acest punct de vedere, înseamnă abordarea erorilor de dezvoltare,inclusiv a celor care au
condus la creşterea nivelurilor emisiilor de GES, prin corelarea adaptării cu atenuarea şi
dezvoltarea durabilă.
Este de aşteptat ca provocările schimbărilor climatice să interfereze profund cu dezvoltarea socioeconomică. Orizontul de timp de manifestare al acestora este unul îndelungat; totodată, acestea
prezintă un grad ridicat de incertitudine. Aceste două aspecte fac mult mai dificilă misiunea de a
alege a responsabilului din partea municipalităţii, însă, indiferent de decizie, este utilă
cunoaşterea avantajelor și a dezavantajelor prezentate de diferitele abordări. Astfel:
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Tabelul 8-2. Principalele avantaje/dezavantaje ale abordărilor referitoare la adaptare

adaptare reactivă

adaptare incrementală

adaptarea transformaţională

Exemple
de
abordare în
cazul
inundațiilor
Nivel normal al apei
Baze
cunoscute /
necunoscute

Suficiență /
insuficiență

Nivelul apei în cazul unei inundații 1/50 de ani

Nivelul apei în cazul unei inundații 1/100 de ani

+
Aplică tehnologii și metode cunoscute

+
Aplică tehnologii și metode cunoscute

Presupune costuri reduse pentru
dezvoltare

Presupune costuri reduse pentru
dezvoltare

Explorează tehnologii și metode noi
pentru a rezolva provocările de adaptare
care presupun incertitudini și riscuri cu
privire la funcționalitate și la efectele
adverse.
Reduce riscurile, prin aplicarea la scară
largă și prin abordarea sistemică a
planificării și implementării și prin
aplicarea unor soluții inovative, testate

Se bazează pe evaluarea și experiența
riscurilor prezente

+/Se bazează pe evaluarea și experiența
riscurilor concurente

Presupune eventuale costuri de
dezvoltare și învățare mai ridicate
+
Construiește cicluri redundante pentru a
face față incertitudinilor

În cele mai multe cazuri, sunt
insuficiente pentru a face față
schimbărilor viitoare

Plusul de eficiență ar putea fi insuficient
pentru a face față schimbărilor viitoare

Sunt suficiente pentru a face față
provocărilor viitoare

Flexibilitate moderată

+/Flexibilitate mică spre medie

+/Flexibilitate mare

Risc de blocare în direcții nesustenabile

Risc de blocare în direcții nesustenabile

Minimizează riscul de blocare în direcții
nesustenabile

Există riscul repetării unor dezastre
Flexibilitate /
lipsă de
flexibilitate
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Eficacitate și
eficiență

+
Potențial pentru măsuri foarte eficiente
pentru localități în care în care
evaluarea a identificat vulnerabilități
reduse sau pentru a acoperi riscurile
rămase ca acceptabile după aplicarea
măsurilor de adaptare
Implementare rapidă și ușoară, dacă
resursele sunt disponibile

+
Poate fi eficientă pentru îndeplinirea
obiectivelor

+/Potențial de a fi foarte eficientă datorită
beneficiilor consolidate

Implementare în funcție de oportunități

Implementare bazată pe planificare

Relativ ușor de planificat și implementat
pentru că implică participarea unui
nummăr limitat de părți interesate; buget
disponibil pentru urgențe

Efort inițial semnificativ datorită implicării
părților interesate

Risc de a
înregistra
pierderi

Risc ridicat pentru pierderi de vieți
omenești și pierderi economice

+/Risc mediu pentru pierderi de vieți
omenești și pierderi economice (ex. atât
timp cât soluțiile funcționează și rămân
potrivite)

Costuri

Costuri de înlocuire ridicate

Blocaje traduse prin costuri ridicate de
instalare și întreținere ca și pentru
înlocuire (ex. pentru infrastructură), în
cazul în care soluția încetează să mai
fie suficientă

Costuri relativ mari pentru planificare și
implementare
+
Risc scăzut pentru pierderi de vieți
omenești și pierderi economice

+
Costuri medii spre ridicate pentru
instalare dar costuri scazute cu
întreținerea, caci soluția este parte a
proiectului de dezvoltare urbană

Potrivit literaturii de specialitate cele trei tipuri de abordare a acțiunilor care permit adaptarea la schimbările climatice se pot afla în
echilibru, însă, cu cât mai mare este nevoia ca sistemul urban să se adapteze, cu atât mai profunde sunt schimbările necesare. Pe
măsură ce reziliența crește, orașul poate migra către măsuri specifice abordării reactive.
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VIZIUNE
Topoloveni, exemplu ilustrativ pentru dezvoltarea durabilă în România
Viziunea noastră este să contribuim la dezvoltarea durabilă a României, oferind, în acest sens,
propriul exemplu.

9. CONTEXT LOCAL
A se obseva descrierea localității de la capitolul 3

Măsuri de adaptare existente (proceduri ISU )
Planul de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) al orașului Topoloveni, întocmit în anul
2011, prezintă o analiză sumară a riscurilor naturale la care este expusă localitatea, pe baza unor
evenimente produse în trecut. Acesta identifică riscurile și propune măsuri de intervenție/adaptare
(specifice adaptării reactive).
Satul Țigănești a fost identificat ca fiind supus riscului de producere a inundațiilor, prin ieșirea din
matcă a râului Cârcinov. Măsurile propuse se referă la intervenții pentru evacuarea
persoanelor/animalelor/bunurilor amenințate.
O altă măsură este implicită, aceea de a menține o echipă de evacuare și o echipă de deblocaresalvare care să intervină în cazul producerii unor evenimente meteo extreme.
În cazul apariției incendiilor de pădure, este propusă intervenția S.V.S.U. Topoloveni, cu echipa
de stingere a incendiilor.
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10. SCHIMBĂRILE CLIMATICE ANTICIPATE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI
LA NIVEL LOCAL
Schimbările climatice reprezintă modificări ale tipologiei climatice globale sau regionale, evidente
în special după jumătatea secolului XX şi atribuite creşterii concentraţiei de CO2 atmosferic
datorată, în cea mai mare măsură, arderii combustibililor fosili. În România, există mai multe
entităţi care au preocupari în domeniul schimbărilor climatice, însă principala sursa de informare
în domeniul meteo este Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, printre
preocupările din ultimele decenii ale acesteia, se numără și problematica schimbărilor climatice,
respectiv a impactului pe care acestea îl pot avea asupra sectoarelor economiei naționale şi a
posibilelor
măsuri
de
adaptare,
care
să
îmbunătățească
reziliența
unor
sectoare/regiuni/comunități față de aceste schimbări (după cum se poate observa și pe websiteul instituției).
După cum se precizează în lucrarea „Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor
climatice” (ANM), clima României este influenţată de poziţia să pe Glob (strabătută de paralela
de 45° lat.N), precum şi de poziţia să geografică pe continent, conferind climei din România un
caracter temperat continental. Deşi extinderea teritoriului ţării pe latitudine (5°) este mai micǎ
decât cea pe longitudine (100°), există diferenţieri mai mari între sudul și nordul ţării în ceea ce
priveşte temperatura, decât între vest şi est. Dacă temperatura medie anuală în sudul ţării se
ridică la circa 11°C, în nordul ţării, la altitudini comparabile, este de aprox. 8°C.
În contextul schimbărilor climatice, faţă de creşterea temperaturii medii anuale globale de 0,6°C
pe perioada 1901-2000, în România media anuală a înregistrat o creștere de doar 0,3°C.
Au fost observate diferenţieri regionale semnificative, cu o încălzire mai pronunţată în sudul și
o
estul ţării (ajungând până la 0,8 C) şi nesemnificativă în regiunile intra-carpatice, cu excepţia
nordului (Baia Mare), unde efectul activității antropogene locale a condus la o încălzire de
o
0,7 C.
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Figura 9-1. Tendinţa temperaturii medii anuale în România (°C) pe perioada 1901-2000 (sursa: ANM)

După anul 1961 încălzirea a fost mai pronunţată şi a cuprins aproape toată ţara, observându-se
şi schimbări în regimul unor evenimente extreme:
o
creşterea frecvenţei anuale a zilelor foarte calde/tropicale (maxima zilnică > 30 C) și
o
descreşterea frecvenţei anuale a zilelor de iarnă (maxima zilnică < 0 C)
 creşterea semnificativă a mediei temperaturii minime de vară și a mediei temperaturii
o
maxime de iarnă și vară (până la 2 C în sud și sud-est, vara)
Din punct de vedere pluviometric, în perioada 1901-2000, s-a evidențiat o tendință generală de
scădere a cantităților anuale de precipitații și o intensificare a fenomenului de secetă în sudul
țării (în special după anul 1960).


Figura 9-2. Cantitatea medie anuală de precipitatţii în România 1900 – 2000 (ANM)

De asemenea, a fost observată o intensificare a fenomenului de aridizare în această zonă a
României, ca și în partea de est a ţării.
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Pentru anumite regiuni, î n perioada 1946-1999, a avut loc o creştere a frecvenţei anuale a
zilelor foarte ploioase (cele mai mari 12% cantităţi zilnice) şi extrem de ploioase (cele mai
mari 4% cantităţi zilnice). În ultimele două decenii s-au înregistrat la nivelul României două
evenimente pluviometrice extreme și opuse (seceta din anii 2000 şi 2007 şi inundaţiile din 2005).
În anul 2007 a fost înregistrat un eveniment termic extrem, iarna 2006-2007 fiind cea mai
caldă iarnă de când există măsurători observaţionale în România, când, abateri pronunţate
ale temperaturii maxime/minime faţă de regimul mediu multianual au persistat pe perioade lungi
de timp.
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Figura 9-3. Media pe ţară a temperaturii din timpul iernii (14 staţii) pe perioada 1901-2007

Cele mai lungi intervale secetoase înregistrate în secolul XX au avut câte un an de culminaţie:
1904, 1946, 1990. Zona cea mai afectată de seceta hidrologică din România în ultimele decenii
ale secolului XX şi începutul secolului XXI, a fost sudul ţării, cu aspecte excesive pentru Oltenia.
Analiza variaţiei multianuale a precipitaţiilor anuale pe teritoriul României indică apariţia după
anul 1980 a unei serii de ani secetoşi, datorată diminuării cantităţilor de precipitaţii, coroborată
cu tendinţa de creştere a temperaturii medii anuale în special în Câmpia Română și în Podişul
Bârladului. Diminuarea volumului de precipitaţii din ultimii ani a condus la scăderea exagerată
a debitelor pe majoritatea râurilor ţării și, în special, în sudul și sud-estul României, în contextul
unei acţiuni conjugate a unui complex de factori:



scăderea cantităţilor anuale de precipitaţii, după anii 1980
creşterea temperaturii medii anuale a aerului, care a determinat intensificarea
evaporaţiei și evapotranspiraţiei
 scăderea nivelurilor apelor freatice din luncile și terasele râurilor, cu implicaţii negative
asupra alimentării acestora în sezoanele lipsite de precipitații

frecvenţa şi durata mare a fenomenelor de secare a râurilor cu bazine de recepţie mai
mici de 500 km2
Aceste rezultate confirmă una dintre concluziile AR4 al IPCC, conform căreia s-a evidenţiat o
creștere a frecvenţei și intensităţii fenomenelelor meteorologice extreme ca urmare a intensificării
fenomenului de încălzire globală
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Din analiza altor fenomene, cum ar fi cele din sezonul rece, s-a constatat o creștere semnificativă,
în majoritatea regiunilor ţării, a frecvenţei anuale a zilelor cu brumă, fenomen cu influenţă negativă
asupra culturilor agricole. Numărul de zile cu strat de zăpadă a avut, de asemenea, o tendinţă de
scădere, în concordanţă cu tendinţa de încălzire din timpul iernii.

ANM apreciază ca schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul
global, ținând seama și de condițiile regionale. Astfel, în România se aşteaptă o creștere a
temperaturii medii anuale faţă de perioada 1980- 1990, similara întregii Europe, dar cu diferenţe
mici între rezultatele modelelor în ceea ce priveşte primele decenii ale secolului XXI și mai mari
în ceea ce priveşte sfârşitul secolului:
 între 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029
 între 2,0°C şi 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție de scenariul analizat (ex. între 2,0°C
și 2,5°C în cazul scenariului care prevede cea mai scăzută creștere a temperaturii
medii globale și între 4.0°C şi 5.0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunțată creștere
a temperaturii)
Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozează pentru
perioada 2090-2099 secete pronunţate în timpul verii în zona României, în special în sud și
sud-est (cu abateri negative faţă de perioada 1980-1990 mai mari de 20%). În ceea ce
privește precipitațiile din timpul iernii, abaterile sunt mai mici și incertitudinea este mai mare.
În cazul temperaturilor extreme (media maximelor şi minimelor) pentru perioada 2070-2099
(faţă de 1961-1990) se așteaptă:
 creşteri mai mari ale mediei temperaturii minime de iarnă în regiunea intra-carpatică
(4.0°C - 6.0°C) și mai scăzute în rest (3.0°C-4.0°C)
 o creștere mai mare a mediei temperaturii maxime de vară în sudul ţării (5.0°C -6.0°C)
faţă de 4.0°C-5.0°C în nordul ţării.

De asemenea, fenomenele extreme pot aparea mai frecvent şi pot avea intensităţi mai
ridicate.
Modul de manifestare, durata, intensitatea şi consecinţele acestor fenomene sunt determinate, în
România, de interacţiunea specifică dintre dinamica atmosferei și suprafaţa activ-subiacentă a
ţării, în contextul prezenței barajului orografic al Carpaţilor şi al barajului termic al Mării Negre.
Aceste fenomene sunt cu atîat mai periculoase cu cât se produc mai mult în afara sezonului lor
caracteristic.
Pentru exemplificare, pot fi consultate atât articole din revistele de specialitate16 , cât și
publicațiiștiințifice rezultate ale unor proiecte europene sau internaționale, precum și entități
specializate în monitorizarea și realizarea de prognoze meteo și hidrologice (ANM, INMH etc.).

16

Fenomene extreme din România, National Geografic, 12 septembrie 2012
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Revista National Geografic (editată într-un limbaj accesibil publicului larg) menționează fenomene
extreme precum seceta, inundațiile, ploile torențiale, tornadele, vijeliile, grindina, viscolul, bruma,
chiciura, astfel:
„…. Încălzirea masivă din vara anului 2000 a provocat o secetă drastică, înregistrându-se şi
valoarea maximă absolută a lunii iulie de 43.5° C din data de 5 ale lunii pentru România (vechea
maximă absolută fiind de 42.9° C, înregistrată la data de 05.07.1916). Seceta a evoluat lent în
primele trei luni ale anului 2000, cu o împrimăvărare timpurie în cursul lunii februarie, iar la sfârşitul
lunii aprilie au apărut şi brumele târzii. Lunile aprilie şi mai au înregistrat precipitaţii puţine, iar în
lunile iunie, iulie şi august s-a manifestat o perioadă de caniculă prelungită.”
„Punctul culminant din punct de vedere al secetelor din România, ca durată, intensitate și efecte,
a fost seceta din perioada 1945 – 1946, fiind vârful dezastrelor pentru agricultura din secolul XX
(producţia agricolă a fost de: 379 kg/ha de grâu, 175 kg/ha de porumb, 360 kg/ha de floarea
soarelui).
Precipitaţiile excedentare din primăvara anului 1970 s-au produs pe fondul mai multor tipuri de
circulaţie: intervalele ianuarie-aprilie şi 1-10 mai s-au caracterizat printr-o circulaţie nord-vestică,
care în partea de vest a României a provocat precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare în
cantităţi mai mari de 200 de mm, iar la munte de 300 mm, depunându-se un strat de zăpadă de
1 m până la 3 m grosime pe văi; intervalul 11-12 mai s-a caracterizat printr-o circulaţie sudică, ce
a topit brusc stratul de zăpadă depus la munte, concomitent cu ploi bogate din regiunile
extracarpatice. La postul meteorologic Seini, din judeţul Maramureş, în intervalul de timp 12-15
mai 1970, la o altitudine de 145 m, s-au înregistrat 200.5 mm de precipitații. Efectele sociale,
economice, ecologice ale inundaţiilor din anul 1970 au fost dezastruoase: 256.000 persoane și
460.000 de animale evacuate, 83 de localităţi au fost puternic afectate și 1.528 parţial afectate,
13.070 de case complet distruse, 11% din suprafaţă agricolă a ţării a fost afectată, 2.200 de poduri
distruse, etc. Pagubele evaluate în urma inundaţiilor din anul 1970 au ajuns la 10 miliarde de lei.
Un an asemănător anului 1970, din punct de vedere al precipitaţiilor excedentare, este anul 2005,
când s-au depăşit cu cel puţin 50% cantităţile normale de precipitaţii. S-au produs şase valuri de
inundaţii, ce s-au soldat cu pagube materiale estimate la peste 1 miliard de euro şi 62 de victime
umane.
Aversele de ploaie cu caracter torenţial dau o mare cantitate de apă în timp foarte scurt, fapt care
implică o mare intensitate acestor ploi. Aversele cele mai puternice se produc în regiunile cele
mai aride din ţară, recordul fiind ploaia produsă la Viziru, în Bărăgan, în data de 27.05.1939 care
a avut intensitatea medie de 6.63 mm/min şi o durată de 3 minute, înregistrându-se 19.9 l/mp. În
acelaşi timp, în localitatea Iazu s-a produs o aversă cu intensitatea medie de 5.74 mm/min şi cu
o cantitate de 28.5 l/mp căzută pe un interval de 5 minute. În urma acestor ploi torenţiale se
produc efecte grave asupra solului prin eroziune şi spălarea substanţelor nutritive, distrugând şi
culturile agricole……
Tornadele produse în zona temperată au intensitate mai slabă și sunt mai puţin frecvente, anual
în România având loc circa 10 tornade/an, datorită scăderii forţei centrifuge și creşterii forţei
Coriolis. Cea mai puternică tornadă, din România de până acum, de gradul F3 pe scara Fujita,
este tornada de la Făcăeni (judeţul Ialomiţa), produsă în data de 12.08.2002. O tornadă de gradul
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F3 este o tornadă severă cu viteza vântului între 252 – 330 km/h. Aceasta a fost cauzată de
diferenţa termică mare dintre doua mase de aer rece ploar şi tropical, care s-au intersectat pe
teritoriul ţării. Efectele acestei tornade pe raza comunei Făcăeni, pe parcursul a 2 minute, au fost
de: 33 de case rase complet, 395 de case distruse parţial, 14 persoane grav rănite, 2 morţi, 1000
de persoane sinistrate, o pădure de salcâmi de 120 de ha distrusă, prin ruperea copacilor la circa
1 m de suprafaţa solului.
Vijeliile sunt manifestări atmosferice caracteristice spaţiului geografic în care se află România,
constând în creşteri bruşte ale vântului, de cel puţin 8 m/s, iar valoarea de 11 m/s trebuie să fie
depăşită cel puţin timp de un minut. În Câmpia de Vest sunt specifice vijeliile care apar înaintea
unor fronturi reci foarte intense, având o frecvenţă medie de 10 cazuri/an, din care 1-3 cazuri de
vijelii sunt foarte violente. În data de 28 iulie 1998, vijelia din arealul oraşului Timişoara a durat
circa o oră şi a produs pagube evaluate la 11 miliarde de lei, fiind distruse circa 200 de automobile,
2 elicoptere ale aviaţiei utilitare, acoperişuri de clădiri, suprafeţe mari de spaţii verzi.
Grindina are cea mai mare frecvenţă de producere în perioada aprilie – octombrie, în urma
pătrunderii unei mase de aer rece care dislocă aerul cald, obligându-l să se înalţe cu rapiditate,
generând astfel condensarea vaporilor de apă și îngheţarea picăturilor de ploaie. În data de
28.05.2005, în comuna Pieleşti din judeţul Dolj ploaia căzută a fost însoţită de vijelie şi grindină.
Dimensiunea greloanelor de grindină a fost cuprinsă între 5 mm și până la mărimea unui ou de
porumbel (circa 4 – 5 cm), iar cantitatea de grindină a fost atât de mare (20 – 30 cm) încât stratul
de grindină format a rezistat pe sol până a doua zi la prânz. Durata grindinei a fost de 20 – 25
minute, iar cea a ploii de circa 2 ore. Au fost distruse în totalitate culturile, iar pomii și viţa de vie
au fost defoliaţi. Cea mai intensă grindină s-a produs în Oltenia, pe data de 02.06.1995 care a
făcut pagube considerabile, iar greloanele de grindină au fost de mărimea unui ou de gâscă,
spărgând ţigla de pe case sau geamurile autoturismelor în unele localităţi (Băileşti)…..
Viscolul din 4-6.11.1995 a marcat cea mai timpurie dată de instalare a iernii și a durat până la
16.04.1996 când a căzut ultima ninsoare. Iarna 1995-1996 este un record climatic, fiind iarna cu
cea mai lungă durată continuă a stratului de zăpadă, de 163 de zile în Oltenia, iar în unele părţi
ale Românie chiar 170 de zile. Această iarnă se suprapune cu anul de activitate minimă solară,
de tip excepţional, care a favorizat un interval aşa de lung cu zăpadă. În aceeaşi lună, noiembrie,
s-au înregistrat 7 viscole la nivelul întregii ţări, fapt neobişnuit pentru această lună. Stratul de
zăpadă continuu, care s-a compactificat şi a căpătat aspect de gheaţă a afectat la nivelul întregii
ţări 500 000 ha cu semănături de toamnă și mai ales de grâu. Au crescut costurile necesare
încălzirii locuinţelor, iar activitatea apicolă a avut de suferit, prin mortalitatea ridicată a stupilor.

Brumele din 15-16.09.1956 sunt cele mai timpurii brume de toamnă, având un caracter general
în ţară, iar intensitatea lor a fost generată de intensitatea valurilor de răciri, produse în luna
septembrie care au început din ziua de 13.09, dată care poate fi considerată ca dată extremă
pentru cele mai timpurii îngheţuri din România. Luna septembrie 1956, a fost supusă la trei valuri
de răciri și brume care au acoperit treptat, întreaga ţară, de la nord la sud. Efectele cele mai mari
le-a suferit cultura de porumb, iar apoi legumele şi zarzavaturile. Brumele din 21-22.05.1952 sunt
cele mai târzii brume care au afectat întreaga ţară, fiind generate de advecţia unei mase de aer
Page 51 of 107

arctic. În anul agricol 1952, recolta a fost, în cea mai mare parte compromisă, accentuând starea
de sărăcie a populaţiei.

Chiciura tare este o depunere solidă, care determină pagube însemnate, mai ales în regiunile
montane înalte. În România cea mai mare greutate maximă înregistrată a fost de 13,224 kg/1 m
de conductor, valoare determinată în noiembrie 1961, la vârful Omul din Muntii Bucegi (2 505 m).
Cea mai mare durată maximă s-a înregistrat la staţia meteorologică Cuntu (Munţii Ţarcu), în luna
martie 1973, de 385 ore. Depunerile de chiciură tare pot produce ruperea obiectelor pe care s-a
format (linii de înaltă tensiune, cabluri de tracţiune ale telecabinelor, etc).”
Consecvent tendinței pe termen lung, anul 2015 a adus cele mai ridicate temperaturi medii
înregistrate
la
nivel
global
și
în
Romania
(https://www.researchgate.net/publication/312579525_CONSIDERATIONS_ON_CLIMATE_VA
RIABILITY_IN_SOUTH-WESTERN_ROMANIA_IN_2015 ), iar lunile de vară ale acestui an au
fost deosebit de calde și de sărace în precipitații (secetoase), pentru cea mai mare parte a țării
(http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-20347725-aproape-900-000-hectare-teren-agricolfost-afectate-seceta-pana-acum-meteorologii-anunta-deprecierea-situatiei-culturilor-porumbfloarea-soarelui-cartof.htm ).

Dintre sectoarele economice cele mai afectate, agricultura ocupă un loc fruntaş; La nivelul
Europei Centrale şi de Est, scenariile prezintă o evidentă descreștere a precipitaţiilor, îndeosebi
în anotimpul de vară, deci un deficit pluviometric care va afecta toate domeniile de activitate, în
principal agricultura, populaţia şi ecosistemele. Cele mai vulnerabile specii cultivate vor fi
îndeosebi culturile anuale de cerealiere şi prăşitoare, deficitul de apă din anotimpul de vară, care
coincide cu perioada cerinţelor maxime de apă, determinând scăderi importante de producţie. În
acest sens se impune o nouă orientare în structura culturilor agricole, respectiv varietăţi cu o
toleranţă ridicată faţă de temperaturile ridicate și stresul hidric generat de lipsa apei. Totodată, se
impune adaptarea tehnologiilor agricole la resursa de apă, conservarea apei din sol prin alegerea
unui sistem de lucrări minime reprezentând o nouă tendinţă de orientare a cerinţelor privind
calitatea şi conservarea resurselor de sol și apă. De asemenea, descreşterea resurselor de apă,
în special în zonele deficitare, va accentua consecinţele lipsei acesteia, efectele fiind amplificate
de poluare şi eventuala utilizare a unor tehnologii necorespunzătoare.
Dincolo de impactul asupra economiei, schimbările climatice se reflectă și asupra sănătaţii
populaţiei. Astfel, în perioada sezonului cald, seceta, prin temperaturile extreme afectează
considerabil buna funcţionare a organismului uman, valurile de caldură producând stres termic şi
constituind un factor de risc pentru sănătatea acestuia. În general, un risc crescut prezintă
cardiacii, dar şi bolnavii cu afectiuni renale sau pulmonare. Ca urmare, în perioadele caniculare
se pare că se înregistrează o creştere a mortalităţii generale, în special prin boli cardiovasculare.
Local, cu precădere în zonele în care deşertificarea se produce accelerat, datorită vântului uscat
şi transportului de nisip, se observă cresterea numarului de persoane astmatice, în special din
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randul copiilor (Gh. Tiganele, 2003, Campia Olteniei este amenintata să devina desert, Romania
libera nr. 4127/14 octombrie 2003.)
În mod tradiţional, pe lângă acest impact imediat al temperaturilor ridicate din perioadele de
uscaciune, asupra sanatatii oamenilor se înregistreaza și un impact datorat secetelor prelungite
sau succesive, care se traduce prin incidenta mai mare a bolilor legate de malnutritie, în special
în zonele cu risc ridicat la acest fenomen şi în categoria de vârstă a copiilor. Boala cu incidenta
cea mai mare este tuberculoza, boală cauzată de scaderea rezistenţei sistemului imunitar, ca
urmare a proastei alimentaţii a oamenilor, prin consumul ridicat de cereale (în special de porumb),
în detrimentul hranei proteice (carne, lapte și brânzeturi).
Pentru regiunea în cauză, Muntenia, Argeş, Topoloveni, o încadrare în condițiile generale
aşteptate pentru România ar însemna o creştere a temperaturii medii vara, cu creşteri ale
numărului de zile foarte călduroase şi ale extremelor, precum şi o creştere a temperaturii
medii iarna și o diminuare a cantităţii de precipitaţii, mai ales vara. Aceste condiții vor
putea pune presiune mai mare asupra resursei de apă, în special având în vedere ponderea
sectorului Agricultură în economia localității, dar nu sunt de neglijat nici aspectele legate
de fenomenele extreme (temperaturi caniculare pe perioade îndelungate, înghețuri târzii,
căderi de preipitații în cantități mari și în intervale scurte de timp). Totodată, este necesar
să se țină seama de creșterea riscului pentru sănătatea oamenilor cardiaci, bolnavi cu
afectiuni renale sau pulmonare.
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11.

IMPACT, VULNERABILITATI SI RISCURI

Preocupările pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice s-au intensificat la nivel
internaţional, european, naţional și regional, în ultimii ani. Hotărârile adoptate de comunitatea
internaţională în cadrul Conferinţei Ţărilor Semnatare ale Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite
privind Schimbările Climatice în anul 2010, au inclus stabilirea „Cadrului de Adaptare de la
Cancun”, care pune un accent şi mai mare pe acest subiect, la nivel internaţional.
La nivel european, adaptarea la schimbările climatice a fost deja integrată generalizat în legislaţia
UE în unele sectoare (precum apele maritime, silvicultură şi transport) şi în cateva instrumente
privind politicile în domenii precum apele interioare, biodiversitatea şi mobilitatea. In anul 2013,
Comisia Europeană a elaborat Strategia de Adaptare la schimbările climatice în Uniunea
Europeană. Aceasta strategie îşi propune să contribuie la construirea unei Europe mai reziliente
la schimbările climatice, prin creşterea gradului de pregătire și a capacităţii de răspuns la
impacturile schimbărilor climatice, la toate nivelurile (de la nivel local, până la nivelul Uniunii).
În contextul producerii unor fenomene naturale extreme înregistrate în România în primul deceniu
al acestui secol (inundaţii, secetă, temperaturi extreme etc), Guvernul României a adoptat, în anul
2008, Ghidul privind Adaptarea la Schimbările Climatice, urmat, în anul 2013, de Strategia
Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020 și de Planul National de Actiune,
în anul 2016.
Domeniul adaptării la schimbările climatice presupune acomodarea cu /insușirea unui dictionar
minim. (a se observa glosarul)

Impact la nivel local
Este cunoscut faptul ca impactul schimbărilor climatice, chiar dacă se manifestă local, rareori
afectează în mod exclusiv aria de acoperire a unei singure localităţi. Totodată, o dată produs, un
dezastru natural poate genera efecte combinate și efecte în lanţ, afectând mediul natural,
activităţi economice și populație în zona de producere și în aval.
Legislaţia specifică privind situaţiile de urgenţă în caz de dezastru impune, și în Romania,
existenţa unor resurse latente (umane, financiare, alimentare, echipament de salvare etc) şi a
unor planuri de intervenţie, la diferite niveluri administrative; Planurile sunt elaborate conform
metodologiilor în vigoare, fiind luate în considerare diferite tipuri de dezastru care se pot produce,
inclusiv dezastre naturale, în funcție de particularitaţile/vulnerabilitaţile mediului natural, economic
şi al populatiei, pe baza unor scenarii care încep, tot mai frecvent, să ia în considerare efectele
schimbărilor climatice. Totodată, urmare a consolidării legislatiei europene (Directiva Inundații
2007/60/CE), au fost realizate (pentru trei scenarii de lucru) hărți de risc la inundații pentru toate
bazinele hidrografice din ţară.
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La nivelul judeţului Argeş, există evaluări de risc efectuate de catre personalul de specialitate al
Comitetului județean pentru situaţii de urgenţă17. De asemenea, la nivel local, exista un Plan de
analiza și acoperire a riscurilor elaborat de Comitetul pentru situatii de urgenţă.
Prin Planul de la nivel local au fost identificate posibile impacturi și riscuri, după cum urmează:
Furtuni (insoţite de caderi de grindină)
Impact: pagube la culturile agricole/viticole/pomicole sau în gospodăriile cetățenilor
(avariere locuințe, anexe; pierderi de animale și păsări) ; rar, victime omenești
Inundaţii: (provocate de râul Cârcinov)
‐

‐

Impact:
o pierderi economice
o impiedicarea temoprară a accesului în anumite zone
o potențiale de afectare al vieții umane

Viituri din amonte, în ani cu precipitatii abundente (2005)
Secetă:
Impact asupra culturilor agricole
Impact asupra disponibilităţii apei potabile
(anul 2012 este reprezentativ pentru efectele acestui fenomen în întregul județ Argeș)
Înzăpezire și viscole:
‐
‐

‐ Impact: limitarea capacității de conectare cu orașele mari
Incendii de pădure
‐

Impact: pierderi materiale, pierderi de biodiversitate, posibile pierderi de vieți omenești

Dintre fenomenele naturale care produc victime și afectează negativ activităţile umane, inundaţiile
sunt cele care, prin proporţiile și frecvenţa lor, înregistrează consecinţe dintre cele mai grave. La
nivel naţional, în ultimele decenii, s-au produs 39 de evenimente semnificative, din care au
rezultat 237 de victime (medie de aproximativ 6,6 victime pe eveniment).
Reprezentarea grafică a numărului victimelor şi evenimentelor naţionale înregistrate pe fiecare
Administraţie Bazinală este redată în figura de mai jos:

17

Planul de analiza si acoperire a riscurilor (2013)
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Figura 11-1. Reprezentarea grafică a numărului victimelor şi evenimentelor naţionale
Sursa: Administraţia Naţională Apele Române

Astfel, se poate observa faptul ca în arealul Administraţiei Bazinale Arges-Vedea, în care
este amplasat și orașul Topoloveni, numărul de evenimente nu este foarte ridicat (4), aşa
cum nici numarul de victime nu este foarte ridicat (5), în comparaţie cu celelalte ABA din ţară;
desigur, acest bilanț nu înseamnă că nu sunt necesare măsuri de prevenire și măsuri de
intervenție post eveniment.
Iar măsurile pot fi planificate pe baza informaţiilor disponibile și centralizate în harta de risc la
inundaţii. Aceasta reprezintă documentaţia care indică, pentru zonele inundabile, în diverse
scenarii (la diverse probabilităţi de depăsire a debitului maxim - probabilitate mare (10%)/impact
scăzut şi mică (0,1%)/impact foarte mare), pagubele materiale şi umane potentiale, în
conformitate cu cerintele Directivei 2007/60/EC, cu referire la numărul aproximativ de locuitori
potenţiali afectati; activităţile economice vulnerabile din zona potenţial afectată (inclusiv
infrastructură); sursele importante de poluare (pentru prevenirea producerii unor evenimente în
cascadă), zonele protejate potential afectate identificate și alte informatii utile, obiective culturale
etc.

Harta de risc la inundaţii a localităţii Topoloveni, scalată de la nivel naţional, indică existenţa
riscurilor de apariție a pierderilor materiale, dar și a victimelor umane, în special în satul Crinteşti,
dar şi la Țiganeşti şi în Topoloveni.
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Figura 11-2. Harta de risc la inundaţii a localităţii Topoloveni
Sursa: website-ul AN Apele Romane

Cheia pentru mai buna înțelegere a hărților este redată în imaginea următoare:
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Figura 11-3. Evaluarea riscului la inundaţii pe clase de risc

Sursa: Anexa nr.2 la HG nr.447/2003
Este de remarcat faptul ca Planul de aparare impotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale pe cursurile de apă este bine documentat şi detaliat, conținând atât măsurile de
prevenire/apărare cât și componenta de responsabilități în cazul producerii evenimentului.
Astfel, Planul de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Topoloveni, aprobat în anul 2011,
indică existenţă unor terenuri sau construcții vulnerabile faţă de riscurile naturale identificate;
acestea sunt:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

5 case , cu anexele gospodărești
65 hectare de teren arabil
2 poduri
4 podețe
3 km din DJ702
8 km de drum comunal
1 hectar izlaz

Vulnerabilitatea este un concept teoretic ce nu poate fi măsurat direct; din acest motiv, este
necesară utilizarea unor indicatori care să permită operaționalizarea conceptului. Vulnerabilitatea
la schimbările climatice se caracterizează prin coexistența a trei componente: expunere,
sensibilitate la anumiți factori de risc, capacitate de adaptare. În timp ce variabilele climatice
sunt incluse în componenta de expunere, celelalte variabile sectoriale, socio-economice etc. sunt
incluse în componentele de sensibilitate și de capacitate de adaptare.
Există mai multe metode de evaluare a vulnerabilităților (ex. de sus în jos – top down, de jos în
sus – bottom up), iar evaluarea se poate face atât pentru vulnerabilitățile curente cât și pentru
vulnerabilitățile viitoare.
Obiectivele evaluării vulnerabilităților din prezent sunt legate de identificarea vulnerabilităților pe
baza expunerii trecute și a celei prezente, precum și a sensibilității și a capacității de adaptare ale
sistemelor de interes. Mai iîntâi se stabiliește profilul sistemului de interes, pe baza informațiilor
disponibile cu privire la resursele naturale, nivelul de dezvoltare și aspecte socio-economice și de
mediu.
În cazul de față analiza vulnerabiltăților s-a făcut prin metoda top-dwn, în principal prin
documentare bibliografică și prin analiza observațiilor statistice, existând, însă, și o componentă
specifică metodei bottom up, constând în discuții cu părți interesate.
Tabelele următoare, construite pentru a permite crearea și buna utilizare a unei baze de date
locale, empirice, cu privire la impactul observat al schimbărilor climatice permit realizarea unei
evaluări sumare a vulnerabilității la schimbările climatice în orașul Topoloveni.
Pe măsură ce sunt identificate detalii, tabelele pot fi completate cu elemente referitoare a
evenimentele produse în cei mai recenți 10 – 15 ani.
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Tabelul 11-1. Impactul observatal variabilelor climatice asupra domeniului de politică publică
Tendințe observate ale
variabilelor climatice:

Temperaturi
Creșterea temperaturilor
estivale

Creșterea temperaturilor
hibernale

Impact observat asupra domeniului de politică publică (expunere)
Cladiri

Transpor
t

Energie

Apa

Deseuri

Degradar
ea
învelitoril
or și a
materiale
lor
utilizate
la
termoizol
area
clădirilor

Degradar
ea
infrastruct
urii
rutiere,
precum şi
cu impact
asupra
creșterii
consumuri
lor de
combustib
il.

Creștere
a
consumu
rilor de
energie
electrică,
ca
urmare a
utilizarii
supliment
are a
aparatelo
r de aer
condițion
at și a
electroca
snicelor
pentru
racire
(refrigerat
oare,
congelato
are)

Cresterea
consumului
de apă atât
în gospodării,
cât și în
activitățile
agricole și
industriale

Creșterea
volumului de
deșeuri din
plastic ca
urmare a
consumului
sporit de apă
îmbuteliată și
a altor
bauturi
îmbuteliate în
recipiente din
plastic, în
condițiile în
care
cantitatea
totală de
deșeuri
generate la
nivelul
municipalității
, are
tendința de
diminuare

Degradar
ea
infrastruct
urii rutiere

Reducere
a
consumul
ui de
energie
pentru
încalzirea
locuințelo
r și a
spațiilor
industrial
e

Planificare
teritoriala

Se acordă o
atenție
sporită
politicii de
urbanism
pentru zonele
inundabile

Vulnerabilitate

Agricultura
şi paduri

Mediu şi
biodiver
sitate

Sanatate
publica

Protectie
civila și
situatii de
urgenta

Turism

Creșterea
temperaturilo
r estivale
determină
cresterea
cantității de
apa utilizată
pentru irigații

Creștere
a
tempera
turilor
influențe
ază
frecvenț
a și
intensita
tea
fenomen
elor
extreme

Are loc o
incidență
negativă a
creșterii
temperatu
rilor
asupra
bolnavilor
cronici,
crescând
numărul
apelurilor
la
numărul
unic 112.
Totodată,
are loc o
reducere
a
confortului
termic

A crescut
numărul
incendiilor
de
vegetatie
şi
perioadel
e
caniculare
determină
perioade
mai lungi
de secetă

Creșterea
numărului
de
vizitatori
din
orașele
mari și
foarte
mari în
căutare
de zone
cu
vegetație
forestieră,
mai ferite
de
efectele
poluării și
creșterii
temperatu
rilor

Cresterea
virozelor.
Amplitudi
nea mare
a
temperatu
rilor
nocture şi
diurne,
precum și
a
temperatu
rilor de la
o zi la
alta,
afectează
bolnavii
cronici

Topirea
rapidă a
zăpezilor
determină
creşterea
debitelor
apelor
curgătoar
e într-un
interval
scurt,
rezultând
distrugeri
ale
infrastruct
urii și
clădirilor

Amenințări
asupra
culturilor
însămanţate
toamna, prin
lipsa stratului
de zapada
care să le
protejeze de
inghet.
Decalarea
perioadelor
de ingheţ
tarziu și
calamitarea
productiilor
din cultura
mare și din
horticultură.

Alte
sectoare

Eco
n.

Medi
u

Soc.

Scazut Scazut Scazut

Scazut Scazut Scazut

Precipitatii & Hidrologie
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Creşterea cantităţilor medii
anuale de precipitaţii (5%)

Eroziune
a
clădirilor,
mai ales
în cazul
fenomen
elor
extreme

Creşterea debitelor
maxime de iarnă ale
râurilor

n/a

Seceta

Scăderea
calitătii apei
potabile în
gospodării și
în sistemul
public de
alimentare cu
apă, ca
urmare a
creşterii
rapide a
nivelului apei
freatice și a
antrenării
diverselor
substanţe

Anul 2012
Coborarea
panzei
freatice –
dificultati în
aprovizionare
a cu apa
potabila

Alunecari de teren

n/a

Cresterea nivelului marii

n/a

Fenologie
Durata de vegetatie a
plantelor de cultura

Supraîncă
rcarea
canalizăril
or şi a
şanturilor
colectoare
,
rezultând
antrenare
a
aluviunilor
pe
infrastruct
ura de
transport.
Drumurile
nesafaltat
e devin
impractica
bile
Afectarea
podurilor
şi a
infrastruct
uturii
aflate în
apropiere
a albiilor
râurilor

A fi
observat
ă

Antrenarea
deşeurilor
depozitate
ilegal pe
terenurile
agricole sau
blocând
albiile minore
ale apelor
curgătoare.

Necesitatea
realizării unor
noi investiţii
în canale
colectoare şi
în reţeaua de
canalizare a
oraşului.

Antrenarea
deşeurilor
depozitate
necorespunz
ator

Modificarea
zonelor cu
risc de
inundaţii din
PUZ.
Investiţii în
amenjarea
cursurilor de
apă

Apariţia
fenomenelor
de băltire și
sărăturare.

Apariţia
unor boli
datorate
scăderii
calităţii
apei

Adoptarea
de măsuri
preventive
pentru
diminuare
a
impactului
inundaţiilo
r şi a
eroziunii
în zonele
cu risc
ridicat.
Anul 2012
Coborarea
panzei
freatice –
dificultati în
aprovizionare
a cu apa
pentru irigatii
și adaparea
animalelor

Scazut Scazut Scazut

Utilizarea
resurselor
pentru
eliminarea
şi
reducerea
efectelor
inundaţiilo
r

Reducere
a
numarului
de turişti

Scazut Scazut Scazut

Mediu Scazut Scazut

Select Select Select

Select Select Select

Altele
Incendii de padure

Scazut Scazut Scazut
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Tabelul 11-2. Impactul observatal variabilelor climatice (fenomene meteo extreme) asupra domeniului de politică publică
Variabile
climatice Fenomene
meteo extreme

Eveniment
Exemplu
(data/denu
mire/locati
e):

Caldura extremă
/ frig extreme
(vara, depaşesc,
doua zile
consecutiv, 370
C, iar iarna scad
sub -200 C)(
Ordonanta
de urgenta nr. 99
din 29 iunie 2000
privind masurile
ce pot fi aplicate
în perioadele cu
temperaturi
extreme pentru
protectia
persoanelor
incadrate
în munca)

Mai multe
episoade
de caniculă
în perioada
recentă

Precipitatii
Extreme

A fi
observat și
înregistrat
În anul
2005

Inundatii
produse de ape
de suprafata

Inundatii
produse de
ploaie

Impact observat asupra domeniului de politica publica
Clădiri

Transport

Energie

Apă

Deșeuri

Planificar
e
teritorială

Agricultur
ă şi
păduri

Mediu şi
biodiversita
te

Sănătate
publică

În funcție
de soluția
constructi
vă și de
tipul de
fundație,
în zonele
cu
sol/subsol
argilos
apărea
probleme
datorate
caracteris
ticilor
argilei de
a-și
mări/dimi
nua
volumul

Pot
apărea
probleme
la nivelul
infrastruct
urii de
transport
rutiere
(prin
deformar
ea căii de
rulare) și
feroviare
(datorită
dilatorii
șinelor

Creștere
a
consumul
ui de
energie
pentru
răcire /
încălzire

Creșterea
nevoii de
apă
potabilă /
diminuare
a rezervei
de apă /
utilizare
intensă a
instalațiilo
r de
pompare,
vara

Creșterea
cantității
de
deșeuri
din plastic
(ambalaje
pentru
bauturi),
vara

Nevoia de
a crea
insule de
verdeață /
apă

Canicula
transform
ă
vegetația
din
absorbanț
i de CO2
în
emițători
de CO2

Crește
nevoia de
apă pentru
majoritatea
speciilor

Problemel
e de
sănătate
ale
suferinzilo
r cardiaci,
de boli
renale sau
pulmonare
se pot
agrava

Vulnerabilitate
Protectie
civilă și
situații de
urgență
Crește
nevoia
de a
interveni
pentru
asigurare
a
consumul
ui de apă

Turism

Căldura
extremă, la
fel ca și
frigul
extrem, pot
determina
diminuarea
fluxului de
turiști

Alte
sectoare

Econ.

Mediu

Social

Scazut Scazut Scazut

Crește
nevoia de
apă

Scazut Scazut Scazut
Au fost
afectate
gospodări
i

A fost
afectată
infrastruct
ura

Scazut Scazut Scazut

Tiganesti
1979

Au fost
afectate
gospodări
i

A fost
afectată
infrastruct
ura

Scazut Scazut Scazut

Tiganesti _
1977

Au fost
afectate
gospodări
i

A fost
afectată
infrastruct
ura

Scazut Scazut Scazut

A fi
observat și
înregistrat

Select.. Select.. Select..
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Furtuni cu
descarcari
electrice / vant
puternic

Scazut Scazut Scazut
Tornade/vij
elii, în anul
2006 (29
martie, 26
iulie, 4
august, 5
august, 7
august)
Tornade/vij
elii, în anul
1999 (6
martie, 13
aprilie, 14
aprilie)

Altele

Scazut Scazut Scazut

Select.. Select.. Select..
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Vulnerabilitățile identificate la nivelul de expunere din prezent, sunt scazute, cu excepția
vulnerabilității sectorului socio-economic (sectorul economic agricultură) la variabila climatică
secetă, ce are o intensitate medie.
Este, totuși, de remarcat evoluția populației și, în special, a segmentului de populație cu vârsta
de 60 de ani și mai mult, populație cu o vulnerabilitate mai mare la factorii climatici, la boli
precum și la dezastre, în special la inundații și consecințele acestora; procentul acestei categorii
de populație în total, este în creștere, de la 14%, în anul 2007, la aproape 19 % în 2017.

Figura 11-4. Evoluţia populaţiei , pe categorii de vârstă, la Topoloveni

Totodată, este de remarcat și evoluția personalului din sistemul medical, cunoscut fiind faptul că
persoanele în vârstă și copii au o mobilitate mai mică și o nevoie mai mare pentru acces la
asistență medicală.

Figura 11-5. Evoluţia numărului personalului medical, la Topoloveni
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Având în vedere faptul că analiza vulnerabilităţilor se face pentru o zonă relativ mică precum şi
nivelul de incertitudine al schimbărilor climatice, este dificil de estimat cu precizie care sunt factorii
de risc şi amplitudinea riscului.
Dupa cum se poate observa din statistici și literatura de specialitate, coroborat cu scenariile
privind evoluţia factorilor climatici la orizontul de timp 2050 – 2100, se aşteaptă la localitatea
Topoloveni să fie expusă aceloraşi variabile climatice ca şi până acum. Vulnerabilităţile acesteia,
în special cele socio-economice vor putea fi diminuate prin îmbunătăţirea capacităţii de adaptare
și prin menţinerea şi îmbunatăţirea infrastructurilor „no regret”, precum educaţia, sănătatea,
sistemele de informare și de alarmare.
Alături de vulnerabilitățile curente menţionate, în tabelul de mai jos sunt caracterizate variabilele
climatice la care este expusă localitatea împreună cu tendinţele de evoluţie ale acestora pe
termen scurt, mediu şi lung, aşa cum au rezultat din cercetările bibliografice, din discuțiile cu
grupul de lucru constituit la nivelul municipalității și din evaluările consultantului. Pentru
majoritatea variabilelor climatice, pe baza scenariilor rulate la nivel național de către entități
specializate (ex. ANM) sunt așteptate modificări în sensul creșterii intensității și a frecvenței.
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Tabelul 11-3. Tendinţe aşteptate ale variabilelor climatice

Tip de hazard
climatic

Riscuri actuale *
Nivel al riscului
la hazardul
actual

Redus
Moderat
Ridicat
Necunoscut

Modificări
anticipate ale
intensitatii

Riscuri Anticipate*
Modificări
anticipate ale
frecventei

Orizont de timp

Creștere
Descreștere
Nici o modificare
Necunoscut

Creștere
Descreștere
Nici o modificare
Necunoscut

În prezent
Pe termen scurt
Pe termen mediu
Pe termen lung
Necunoscut

Caldură extremă

Redus

Creștere

Creștere

Pe termen mediu

Frig extrem

Redus

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Precipitații extreme

Redus

Creștere

Creștere

Pe termen mediu şi
lung

Inundații

Redus

Creștere

Creștere

Pe termen mediu şi
lung

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Nu e cazul

Creșterea nivelului
mării
Secetă

Moderat
(înregistrat în
special în
perioada de vară)

Creștere

Creștere

Necunoscut

Indicatori de risc

Număr de zile cu temperaturi extreme
(frig/cald) și repartiția lor pe luni
Număr de zile cu temperaturi extreme
(frig/cald) și repartiția lor pe luni
Cantitatea de precipitații cazută pe interval
de timp și metru pătrat
Numărul obiectivelor eco
nomice cu risc la inundaƫii (obiective
industriale, comerciale și turistice)
Suprafaƫa terenurilor agricole supuse
riscului la inundaƫii
Numărul locuitorilor și numărul locuințelor
expuse riscului la inundaƫii
Numărul clădirilor de infrastructură (pe
tipuri) expuse riscului la inundații
Numărul căilor de transport (rutier, feroviar,
navigatie, gări etc) expuse riscului la
inundații
Numărul și suprafața zonelor protejate
expuse riscului la inundații
Numărul zonelor cu potențial poluator
expuse riscului la inundații
Nu e cazul
Numărul de zile fără precipitații și repartiția
lor lunară

Page 66 of 107

Furtuni

Redus

Creștere

Creștere

Alunecări de teren

Redus

Creștere

Creștere

Incendii de pădure

Redus

Creștere

Creștere

Altele

*) Redus

Pe termen mediu
Pe termen mediu şi
lung (ca şi
consecință a
precipitațiilor
extreme)
Pe termen mediu şi
lung

Numărul și durata fenomenului meteo,
precum și data l-a care s-a produs
Suprafață de teren afectată
Tipul de infrastructură afectată

Numărul de evenimente, suprafața afectată
și data producerii

A se
specifica

Moderat

Ridicat Necunoscut

Urmare a consultărilor avute în cadrul grupului de lucru, a rezultat impactul anticipat al modificărilor variabilelor climatice în
Topoloveni, astfel:
Tabelul 11-4. Impact anticipat al variabilelor climatice asupra sectoarelor de politică publică
Sectorul de politici
publice afectat

Impact anticipat

Probabilitatea
de producere

Nivel anticipat
pentru
Impact

Orizont de timp

Indicatori de impact

Improbabil
Posibil
Probabil
Necunoscut
Cladiri
Transport
Energie

Redus
Moderat
Ridicat
Necunoscut

Fenomenele meteo extreme
pot afecta clădirile; inundatiile
pot afecta clădirile

Posibil

Daune în infrastructura de
transport

Posibil

Redus

Daune sistemelor de transport
și distributie a energiei
electrice

Posibil

Redus

Redus

In prezent
Pe termen scurt
Pe termen mediu
Pe termen lung
Necunoscut

In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor

Număr de clădiri afectate
Număr persoane afectate
Km de infrastructura afectați , pe
fiecare tip de drum/cale ferata
Număr de branșamente și
consumatori / linii afectate
Km de linie afectați
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Apa
Deseuri
Planificare teritoriala
Agricultura & Paduri
Mediu & biodiversitate

Sanatate
Protectie civila și situatii
de urgenta
Turism

Diminuarea cantitatii de apa
disponibila
Cresterea cantitatii de deseuri
din ambalaje
Inundatii/inzapeziri
Seceta, incendii de vegetatie,
pierderi generate de
fenomene şi temperatura
extreme
incendii de vegetatie, pierderi
generate de fenomene şi
temperatura extreme
Amplificarea manifestarilor
unor boli / daunatori ca
urmare a cresterii
temperaturilor medii anuale/ca
urmare a temperaturilro
extreme
Inundatii, incendii, consecinte
ale furtunilor şi/sau viscolelor
Discomfort produs de
temperaturile extreme

Probabil

Moderat

Posibil

Moderat

Probabil

Moderat

Probabil

Moderat

Probabil

Moderat

In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor

In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor

Probabil

Moderat

Probabil

Moderat

Posibil

Moderat

In prezent şi în viitor
In prezent şi în viitor

Număr de posturi de transformare
afectate
% din facilitățile de producere
afectate
Cantitatea de apa consumata
Nivelul apei în rezervoare
Cantitate de deșeuri generata
Km de drum inundați/înzăpeziți și
durata fenomenului
Număr de hectare afectate, pe tip de
cultura
% de afectare în total
Număr de hectare afectate, pe tip de
cultura
% de afectare în total
Număr de suferinzi de boli
cardiovasculare
Număr de persoane afectate de
maladii noi, nespecifice zonei
Număr de intervenții per tip de
dezastru
Număr de turiști
-

Altele (a se specifica)

Vulnerabilitatile identificate ale localitatii includ:
Tipuri de vulnerabilitati

Socio-Economice:

Descrierea vulnerabilitatilor
Exista vulnerabilitati de natura economica (în special în sectorul
agricol, dar și în sectorul energetic, atât ca și producere a
energiei cat și ca și consum, pentru incalzire și/sau racire), dar
și de natura sociala, cu fenomene meteo afectand populatia, în
special grupurile vulnerabile

Indicatori în legatura cu
vulnerabilitatile
Numarul populatiei care isi
obtine veniturile exclusive
din în sectorul agricol
Numarul de persoane cu
varsta de 60 de ani și mai
mare
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Fizice și de Mediu :

In apropierea raurilor ale caror albii sunt situate în proximitatea
orasului extista zone (locuințe) inundabile

Numarul de cardiaci,
suferinyi de boli de rinichi și
de afectiuni pulmonare
Procentul de abandon scolar
Numarul de participanti la
actiuni de informare-educare
cu privire la aschimbarile
climatice și la interventia în
caz de dezastru
Numărul de locuinţe
construite în zonele
inundabile
Starea digurilor
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12. OBIECTIVE, TINTE, ACTIUNI DE ADAPTARE SI
IMPLEMENTAREA ACESTORA
Această secțiune detaliază obiectivele strategice principale pentru adaptarea la schimbările
climatice. Acestea sunt prezentate pentru fiecare sector prin tabelele redate mai jos.
Avand în vedere caracteristicile socio-economice și pedoclimatice predominante ale zonei în care
este situat orasul Topoloveni, dar şi ponderea sectorului în economia locala, este necesar a se
acorda o atentie sporita sectorului Agricultura, intre toate sectoarele de politica publica ale
municipalității. Sectorul trebuie să înceapă să răspundă mai rapid, să se pregătească pentru
efectele viitoare, fiind necesară atât consolidarea capacității de reziliență, cât și a celei de
adaptare la schimbările climatice. Practicile agricole vor trebui să țină cont de modificarea riscului
de inundații, intensitatea și frecvența secetelor și de creștere a riscului de eroziune a solului și de
deșertificare. Promovarea unor măsuri care să protejeze ecosistemele și să prevină deteriorarea
acestora va contribui, de asemenea, la creșterea productivității și a durabilității agriculturii.
Aceasta implică, printre altele, reabilitarea și gestionarea durabilă a serviciilor de irigații,
reutilizarea apei în irigații și dezvoltarea unor planuri de gestionare a terenurilor în special pentru
zonele cele mai vulnerabile la pierderea și degradarea solului.
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Tabelul 12-1. Obiective strategice ale planului de adaptare
Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

Stabilirea, prioritizarea și
organizarea unor
programe, la nivel local,
care să contribuie la
îmbunătățirea rezilienței
clădirilor față de condițiile
climatice

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Cladiri
Degradarea clădirii
/ diminuarea
capacității acesteia
de a indeplini rolul
pentru care a fost
construită, ca
urmare a
fenomenelor meteo
extreme

Diminuarea
impactului pe
care condițiile
climatice
extreme îl pot
avea atât
asupra clădirilor
cat şi asupra
locuitorilor
acestora

Desfașurarea de
programe care să
presupuna interventii
asupra clădirilor în
sensul îmbunătățirii
rezilientei acestora față
de condițiile climatice
viitoare (ex.
îmbunătățirea eficienței
energetice,
hidroizolarea etc)
redimensionarea
sistemului de
canalizare pentru a
putea prelua surplusul
de apǎ provenit din
ploile intense cǎzute în
intravilan

implementarea
conceptelor moderne
de arhitectură pentru
realizarea construcţiilor
cu potenţial maxim de
utilizare a surselor de
energie regenerabilă

In situația căderii unor
cantități foarte mari de
precipitații în perioade
scurte de timp, în anumite
zone din oraș se produc
inundații; drept urmare,
este necesară adaptarea
rețelelor de canalizare
pentru buna gestionare a
surplusului de precipitații
Legislația europeană
acordă prioritate
conceptelor moderne de
realizare a clădirilor,
îndrumând municipalitățile
către implementarea
conceptelor de case
pasive. In acest sens,
municipalitatea va imagina
un program și un calendar
care să asigure o bună
pregătire a comunității în
acest domeniu.

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

promovarea de
materiale şi soluţii
constructive adecvate
potenţialelor efecte ale
schimbărilor climatice

Unele materiale de
construcție/soluții
constructive pot răspunde
mai bine anumitor condiții
climatice; drept urmare,
municipalitatea va acorda
prioritate acestor soluții în
proiectele pe care le va
derula

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Realizarea inventarului
infrastructurii și a
zonelor vulnerabile la
schimbările climatice

Municipalitatea va evalua
și actualiza inventarul
zonelor vulnerabile, luând
în considerare și zonele
vulnerabile la schimbările
climatice

Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului

Transport
Degradarea
infrastructurii de
transport ca
urmare a unor
fenomene de
eroziune/inundatii
produse/amplificate
ca urmare a
schimbărilor
climatice

Considerente
principale
referitoare la
schimbările
climatice în
procesele de
planificare și
luare a deciziilor

Degradarea, pana
la sistare a prestarii
unor servicii care
necesită consum
de energie, urmare
a fenomenelor
meteo extreme

Stabilirea
infrastructurii
critice în
sistemele
energetice și
implementarea
măsurilor pentru
a face faţă
impacturilor
evenimentelor
extreme

Energie

Elaborarea strategiei
localitatii în domeniul
energiei

Dezvoltarea localității
impune existenta unei
abordări strategice cu
privire la energie; drept
urmare, municipalitatea isi
va propune o strategie cu
privire la utilizarea energiei
și la generarea acesteia

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Strategie de eficientizare
energetică a Orașului
Topoloveni 2017-2021

Apa
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Sector de
politica
publica

Impact
Instalarea
deficitului de apă,
ca urmare a
schimbărilor
climatice

Obiectiv
strategic
Reducerea
riscului de deficit
de apă

Titlu
Sprijinirea investițiilor
în utilități cu scopul
reducerii pierderilor din
sistemele rețelelor de
distribuție a apei
Promovarea reutilizării
apelor uzate epurate în
sectoarele în care este
posibil
Evaluarea impactului
schimbărilor climatice
în sectorul resurselor
de apă
Stabilirea cerințelor
pentru protejarea
surselor critice de
alimentare cu apă
(rezervoare sau ape
freatice) prin măsuri de
zonare a utilizării
terenurilor
Realizarea unei analize
pentru evaluarea
nivelurilor și tipurilor
specifice de agricultură
irigată ce pot fi
susținute în, ținând
cont de impactul
schimbărilor climatice.

Scurta descriere
Municipalitatea va adopta
masuri pentru
îmbunătățirea eficientei
sistemelor de alimentare
cu apa
Municipalitatea va propune
un program pentru
promovarea reutilizării
apei uzate
Municipalitatea va
coordona acțiuni de
îmbunătățire a nivelului de
cunoaștere cu privire la
impactul schimbărilor
climatice asupra resurselor
de apa pe teritoriul
acesteia
Municipalitatea va stabili
propriile cerințe cu privire
la sursele de alimentare cu
apă (daca va decide ca
cele de la nivel național nu
sunt suficiente)
Municipalitatea va iniția
și/sau participa în cadrul
unor programe cu privire la
tipurile de agricultură ce se
vor putea practica în viitor,
având în vedere
schimbările climatice

Organism/departament
responsabil
Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Diminuarea
riscului de
inundatii
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu
Reglementări pentru
monitorizarea și
gestionarea activităților
de construcții în zonele
cu risc mare de
inundații

Realizarea(/sprijinirea
realizarii) de indiguiri
sau lucrari de reparatii
ale digurilor existente
Realizare (/sprijinirea
realizarii) de lucrari de
amenajare – bazine de
retentie a apei

Scurta descriere
Se va avea în vederea
adaptarea/actualizarea
reglementarilor, ținând
seama de riscurile cu
privire la impactul
schimbărilor climatice
Regularizarea şi degajarea
albiilor râurilor şi pârâurilor
de pe raza localității
Topoloveni
Se vor avea în vedere
realizarea de lucrări pentru
repararea/realizarea de
noi îndiguiri
Se vor avea în vedere
realizarea de lucrări pentru
repararea/realizarea de
noi bazine de retenție a
apei

Organism/departament
responsabil
Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Deseuri
Planificare
teritoriala
Degradarea clădirii
/ diminuarea
capacității acesteia
de a indeplini rolul
pentru care a fost
construită ca
urmare a
fenomenelor meteo
extreme
Degradarea clădirii
/ diminuarea

Ajustarea
reglementarilor
existente în
domeniul
construcţiilor
pentru a
corespunde
condițiilor de
climă și
evenimentelor
extreme
Adaptarea
planurilor de

Modificarea codurilor
pentru construcții și a
altor politici relevante
cu privire la construcții
(inclusiv regulile de
zonare) pentru a
reflecta condițiile
climatice viitoare

Vor fi actualizare
reglementările cu privire la
construcții pentru a
reflecta condițiile climatice
viitoare

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Includerea riscurilor
legate de schimbările

Riscurile legate de
schimbările climatice vor fi

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
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Sector de
politica
publica

Impact
capacității acesteia
de a indeplini rolul
pentru care a fost
construită ca
urmare a
fenomenelor meteo
extreme

Toate tipurile de
impact datorat
schimbărilor
climatice

Obiectiv
strategic
analiză și
acoperire a
riscurilor și
planurilor de
apărare
împotriva
situațiilor de
urgență
specifice la
schimbările
climatice

Consolidarea
capacității locale

Titlu

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

climatice între riscurile
care fac obiectul
analizei în PAAR

incluse între riscurile care
fac obiectul analizei în
PAAR

Utilizarea unor pavaje
adecvate, care sǎ
asigure infiltrarea apei
pluviale la nivelul
trotuarelor, platformelor
pietonale, pentru
parcare şi pentru
depozitare

Vor fi identificate zonele în
care este nevoie de pavaje
care să asigure infiltrarea
apei pluviale la nivelul
trotuarelor, platformelor
pietonale, pentru parcare
şi pentru depozitare și se
va planifica realizarea
acestor pavaje

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului

Se vor extinde spațiile
verzi din localitate

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului

Municipalitatea va lua
masuri pentru pregătirea
personalului propriu în
aspectele specifice
schimbărilor climatice

Serviciul resurse umane,
personal auxiliar

Minimizarea riscului
provocat de perioadele
de căldură excesivă,
prin sporirea
suprafeţelor spaţiilor
verzi și asigurarea apei
pentru spaţiile verzi
Participarea la
programe de formare
axate pe schimbările
climatice destinate
funcționarilor
autorităților locale și
altor părți interesate de
la nivel local

Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului

Agricultura &
Paduri
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Sector de
politica
publica

Impact
Pierderi datorate
fenomenelor meteo
extreme, dar și
cresterii
temperaturilor
estivale, secetei
etc

Obiectiv
strategic
Promovarea
transferului de
cunoștințe și a
serviciilor de
consultanță cu
privire la
aspectele
privind
schimbările
climatice în
rândul
fermierilor

Titlu

Acţiuni pentru
transferul de cunoștințe
și acţiuni de informare

Organizare de servicii
de consiliere pentru
fermieri, tinerii fermieri,
micro-întreprinderile și
întreprinderile mici din
zonele rurale
Reabilitarea şi
modernizarea
infrastructurii de
irigaţii și drenaj
Gestionarea
adecvată a
terenurilor
agricole în
scopul adaptării
la efectele
schimbărilor
climatice

Sprijin pentru Investiții
pentru dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii agricole
și silvice

Scurta descriere

Municipalitatea va lua
masuri pentru asigurarea
ridicării nivelului de
pregătire și de cunoaștere
cu privire la aspectele
specifice schimbărilor
climatice

Municipalitatea poate lua
masuri pentru asigurarea
ridicării nivelului de
pregătire și de cunoaștere
cu privire la aspectele
specifice schimbărilor
climatice pentru fermieri și
IMM-uri
Municipalitatea poate
stabili un plan pentru
reabilitarea și
modernizarea
infrastructurii de irigații și
drenaj

Acţiuni pentru
transferul de cunoștințe
și acţiuni de informare

A se vedea mai sus

Practicarea
asolamentului și

Împreună cu entitățile
specializate,

Organism/departament
responsabil

Serviciul resurse umane,
personal auxiliar
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
Compartiment Relatii publice

Serviciul resurse umane,
personal auxiliar
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
Compartiment Relatii publice

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului

Serviciul resurse umane,
personal auxiliar
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
Compartiment Relatii publice
Compartiment Relatii publice
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu
stabilirea unei structuri
de culturi care să
includă cel puţin trei
grupe de plante,
respectiv cereale
păioase 33%,
prăşitoare - plante
tehnice 33% și
leguminoase 33%
Selectarea unor
varietăţi de plante cu
rezistenţă naturală la
boli specifice
determinate de agenţii
patogeni
Alegerea de genotipuri
rezistente la condiţiile
limitative de vegetaţie,
cu o toleranţă ridicată
la “arşiţă”, secetă şi
excese de umiditate

Creșterea
gradului de
conștientizare
cu privire la
managementul
riscului și al
accesului la
instrumente de
gestionare a
riscului

Minimizarea
riscului
schimbărilor

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

municipalitatea poate
stabili programe de
consiliere a fermierilor

Compartiment Relatii publice

Compartiment Relatii publice

Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
Sistemul național
antigrindină și de
creștere a precipitațiilor

Acţiuni pentru
transferul de cunoștințe
și acţiuni de informare
Investiţii în amenajări
pentru gestionarea
torenților din bazinele

Compartiment Relatii publice
Municipalitatea va stabili
un program pentru
amenajarea și gestionarea

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic
climatice pentru
păduri și prin
intermediul
pădurilor

Titlu
hidrografice asociate
zonelor urbane și
rurale, cu risc crescut
de pierderi umane și
materiale, pentru
moderarea riscurilor
cauzate de fenomene
extreme (e.g. ploi
torenţiale, inundaţii)
Creşterea suprafeţelor
împădurite prin
refacerea celor
degradate şi prin
crearea altora în zone
favorabile

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

torenților, daca va
considera necesar

Municipalitatea va stabili
un program pentru
creșterea suprafețelor
împădurite

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

Plantarea a 66 ha padure

Mediu &
biodiversitate
Incendii de
vegetatie
datorate/favorizate
de secetă

Creșterea
capacității
biodiversității de
adaptare la
schimbările
climatice prin
promovarea
managementului
adaptativ

Dezvoltarea și
utilizarea sistemelor de
prevenire a incendiilor
în zonele cu risc mare
de incendiu
Reducerea activităţilor
agricole în zonele
direct afectate şi
implementarea de
măsuri
corespunzătoare de
protecţie a habitatelor
naturale și
seminaturale existente
în apropierea
suprafeţelor agricole,

Municipalitatea va stabili
un program pentru
prevenirea și stingerea
incendiilor

Serviciul resurse umane,
personal auxiliar
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

Consolidarea și
modernizarea
echipamentelor de
laborator la nivelul
instituțiilor de sănătate
publică

Municipalitatea va
întreprinde masuri pentru
consolidarea capacității
locale de supraveghere a
evenimentelor cauzate de
diverși factori, cu impact
asupra sănătății publice

Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
Birou Protectie Sociala și
sanatate publica

Acțiuni de formare de
personal
Acțiuni de informare a
publicului

Personalul specializat va
urma programe de formare
cu privire la schimbările
climatice și se vor derula
acțiuni de îmbunătățire a
nivelului de conștientizare
al publicului, în general

Compartiment Protecție
Civilă și situații de urgență

Introducerea abordării
planificării peisagistice
și a spectrului de
oportunități de recreere
(ROS) în
reglementările privind
planificarea urbană
și/sau în

Se vor derula programe de
extindere a zonelor de
recreere din oraș

Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

incluzând identificarea
de măsuri
compensatorii
necesare supravieţuirii
populaţiei afectate
Sănătate
Dezvoltarea, la
nivel local, a
capacității de
supraveghere a
evenimentelor
cauzate de
diverși factori,
cu impact
asupra sănătății
publice
Protectie
civilă și
situatii de
urgență
Intensificarea
activității

Îmbunătățirea
capacității de
prevenire și
combatere

Turism
Diminuarea
potențialului turistic

Protecția şi
extinderea
zonelor naturale
de recreere, în
orașe şi în
împrejurimile
acestora
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

Se vor derula acțiuni de
îmbunătățire a nivelului de
conștientizare al publicului
cu privire al schimbările
climatice

Serviciul resurse umane,
personal auxiliar
Compartiment Situații de
urgenţă şi Protecţia mediului
Compartiment Relatii publice
Compartiment Urbanism şi
amenajarea teritoriului

implementarea
acestora.
Elaborarea unei
strategii de menținere
și dezvoltare a zonelor
verzi din jurul localității:
parcuri, grădini urbane,
etc.
Formarea personalului
responsabil cu
urbanismul pentru a
înțelege practicile de
planificare peisagistică
și recreativă (ROS).
Dezvoltarea parcurilor
naturale peri urbane
pentru recreere în
conformitate cu
strategia de zonare
Altele (a se
specifica)
Creșterea
gradului de
informare și
conștientizare a
populației cu
privire la
impactul
schimbărilor
climatice și
adaptarea la
acestea

Campanii de informare
și conștientizare a
diverselor grupuri țintă
(fermieri, antreprenori,
profesori, elevi,
studenți etc) derulate
de organizații ale
societății civile cu
privire la impactul
schimbărilor climatice,
reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră
şi adaptarea la
schimbările climatice
Dezvoltarea de
parteneriate şi grupuri
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Sector de
politica
publica

Impact

Obiectiv
strategic

Titlu

Scurta descriere

Organism/departament
responsabil

de lucru între
autoritățile publice și
organizații ale societății
civile în vederea
conștientizării și
informării cetățenilor cu
privire la problematica
SC şi transparentizării
proceselor decizionale
în domeniu.

Stabilirea şi prioritizarea actiunilor de adaptare
Având în vedere nivelul general de cunoaștere în domeniul adaptării la schimbările climatice, atât la nivel național cat și la nivel local,
se va acorda prioritate masurilor soft, care presupun, în principal creșterea nivelului de formare profesională și de cunoaștere în
domeniu, cât și măsurilor care pot contribui la adaptare, fără a avea impact negativ.
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Tabelul 12-2. Acțiuni de adaptare prioritare
Câmpuri obligatorii numai pentru "acțiunile cheie”
Cod
Titlu
(max. 120 caractere)

A01

A02

A03

A04
A05

Organizarea de
programe de
îmbunătățire a
rezilienței clădirilor față
de condițiile climatice
(ex. îmbunătățirea
eficientei energetice,
hidroizolarea etc)
Redimensionarea
sistemului de
canalizare pentru a
putea prelua surplusul
de apă provenit din
ploile intense căzute în
intravilan
Implementarea
conceptelor moderne
de arhitectură pentru
realizarea
construcțiilor cu
potențial maxim de
utilizare a surselor de
energie regenerabilă
Promovarea de
materiale și soluții
constructive adecvate
potențialelor efecte ale
schimbărilor climatice
Realizarea inventarului
infrastructurii și al

Orizont de timp
pentru
implementare
Finali
Inițiere
zare

2017

2030

Statusul
implementării

D

Acțiunile
afectează
atenuarea
SC?

Selectați
ca
acțiune
cheie
(☼)

Părți
interesate
implicate
APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG
Populație

Da

Risc și/sau
vulnerabilitate
vizata
Creșterea
temperaturii
medii anuale
Fenomene
meteo extreme
Precipitații
extreme

2017

2017

2030

2030

D

D

2017

2030

D

2017

2030

D

Nu

APL

Da

APL
Mediu de
afaceri
ONG
Populație

☼

Nu

Nu

☼

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG
Populație
APL
Învățământ
ONG

Inundații din
cauza
precipitațiilor

Rezultate
obținute
(min. 1)

Diminuarea
consumului de
energie
(kWh/an)

Suprafață
deservită de
sistemul de
canalizare
modernizat
(mp)

Costuri (€)
Investiții
Masură
corelată cu
măsurile de
Atenuare C1,
C2 și C3

100 000

Temperaturi
atmosferice
extreme

Creșterea
cantității de
energie
produsă din
SER (kWh/an)

Temperaturi
atmosferice
extreme

Acțiuni de
promovare
întreprinse

NE

Temperaturi
atmosferice
extreme

Documente
create și
aprobate

30 000

10 000 000
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Alte
costuri

zonelor vulnerabile la
schimbările climatice

Elaborarea strategiei
localității în domeniul
energiei

Precipitații
extreme
Inundații
Seceta
Incendii

2017

2030

D

2017

2030

D

Da

☼

A06

A07

A08

A09

A10
A11

Sprijinirea investițiilor
în utilități cu scopul
reducerii pierderilor din
sistemele rețelelor de
distribuție a apei
Promovarea reutilizării
apelor uzate epurate
în sectoarele în care
este posibil
Evaluarea impactului
schimbărilor climatice
în sectorul resurselor
de apă
Stabilirea cerințelor
pentru protejarea
surselor critice de
alimentare cu apă
(rezervoare sau ape
freatice) prin măsuri de
zonare a utilizării
terenurilor
Realizarea unei
analize pentru

2017

2030

D

2017

2030

D

2017

2030

D

2017

2030

D

Da

Da

Nu

☼

Nu

Nu

☼

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG
Populație

Temperaturi
exterioare
extreme

Îmbunătățirea
eficientei
energetice
(kWh/m2)
Creșterea
cantității de
energie
produsă din
SER (kWh/an)

APL

Secetă

% de diminuare
a pierderilor

Secetă

Economie de
energie
(kWh/an)
Economie de
apa (mc/an)

Cros sectorial

Adoptarea de
masuri de
adaptare

APL

Secetă

Număr zone de
protecție
Suprafața
protejată (mp)

APL
Învățământ

Secetă

Număr
documente

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG
Populație
APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG

10 000

NE

NE

100 000

30 000

150 000
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evaluarea nivelurilor și
tipurilor specifice de
agricultură ce pot fi
susținute ținând cont
de impactul
schimbărilor climatice.
Introducerea unor
reglementări pentru
monitorizarea și
gestionarea activităților
de construcții în zonele
cu risc mare de
inundații

Mediu de
afaceri
ONG
Populație

2017

2030

D

2017

2030

D

Nu

☼

APL

Temperaturi
extreme

Inundații

Număr de
reglementari
specifice în
vigoare
Număr de
construcții
realizate în
zonele
respective

Inundații

Km de dig
realizați/reparați

A12

A13

Realizarea(/sprijinirea
realizării) de îndiguiri
sau lucrări de reparații
ale digurilor existente
Realizare (/sprijinirea
realizării) de lucrări de
amenajare – bazine de
retenție a apei

A15

A16

Includerea riscurilor
legate de schimbările
climatice intre riscurile
care fac obiectul
analizei în PAAR

30 000

100 000

2017

2030

D

Nu

APL

Nu

APL
Mediu de
afaceri
ONG

A14
Modificarea codurilor
pentru construcții și a
altor politici relevante
cu privire la construcții
(inclusiv regulile de
zonare) pentru a
reflecta condițiile
climatice viitoare

Număr de loturi
experimentale

2017

2017

2030

2030

D

D

Da

Nu

☼

☼

APL

APL

Inundații
Seceta

Temperaturi
extreme
Precipitații
extreme

Cros sectorial

Număr de
bazine
Volum de apă
reținut
Volum de apă
utilizat/scop

NE

Număr de
construcții
realizate potrivit
noilor
reglementari

30 000

Număr de
documente în
care au fost
incluse riscurile
legate de
schimbările
climatice

20 000
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A17

A18

A19

A20

A21

A22

Aplicarea unor pavaje
adecvate, care să
asigure infiltrarea apei
pluviale la nivelul
trotuarelor,
platformelor pietonale,
pentru parcare şi
pentru depozitare
Minimizarea riscului
provocat de perioadele
de căldură excesivă,
prin sporirea
suprafețelor spațiilor
verzi și asigurarea
apei pentru spațiile
verzi
Participarea la
programe de formare
axate pe schimbările
climatice destinate
funcționarilor
autorităților locale și
altor părți interesate de
la nivel local
Sprijin pentru Investiții
pentru dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii agricole
și silvice
Creșterea suprafețelor
împădurite prin
refacerea celor
degradate şi prin
crearea altora în zone
favorabile
Dezvoltarea și
utilizarea sistemelor de
prevenire a incendiilor

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2030

2030

2030

2030

2030

2030

D

D

D

D

D

D

Nu

☼

APL

Inundații

Suprafață de
pavaj permeabil
aplicat (mp)

Temperaturi
extreme

Suprafețe verzi
nou create (mp)

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG
Populație

Cros sectorial

Număr de
persoane care
implicate în
activități legate
de schimbările
climatice/an

Nu

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG

Secetă
Precipitații
extreme
Temperaturi
extreme

Număr de
programe de
investiții
sprijinite

Da

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG

Secetă
Precipitații
extreme
Temperaturi
extreme

Da

APL

Cros sectorial

Nu

APL

Da

☼

Suprafețe noi
împădurite (ha)
Suprafețe de
pădure refăcute
(ha)
Număr de
acțiuni de
prevenire
întreprinse

NE

Măsură
corelată cu
măsurile T1,
P2, P3, P4 ,
Atenuare

25 000

100 000

Măsură
corelată cu
măsura P5,
Atenuare

NE
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A23

în zonele cu risc mare
de incendiu
Consolidarea și
modernizarea
echipamentelor de
laborator la nivelul
instituțiilor de sănătate
publică

Acțiuni de informare a
publicului

2017

2030

D

2017

2030

D

2017

2030

D

Nu

Da

APL

☼

Sănătate
publică

Valoarea
proiectelor de
modernizare
finalizate

A25

A26

A27
A28

2017

2030

D

2017

2030

D

2017

2030

D

Da

Da

Nu

Da

☼

Corelată cu
măsurile de
lucru cu
cetăţenii și
părţile
interesate,
Atenuare

APL
ONG

Cros sectorial

Număr de
acțiuni

APL

Cros sectorial

Număr
documente
aprobate

APL

Secetă
Precipitații
extreme
Temperaturi
extreme

Documente
aprobate

APL

Cros sectorial

Număr de
persoane
specializate

30.000

APL

Secetă
Precipitații
extreme

Număr de
parcuri peri
urbane create

Măsură
corelată cu

A24
Introducerea abordării
planificării peisagistice
și a spectrului de
oportunități de
recreere (ROS) în
reglementările privind
planificarea urbană
și/sau în
implementarea
acestora.
Elaborarea unei
strategii de menținere
și dezvoltare a zonelor
verzi din jurul
localității: parcuri,
grădini urbane, etc.
Formarea personalului
responsabil cu
urbanismul pentru a
înțelege practicile de
planificare peisagistică
și recreativă (ROS).
Dezvoltarea parcurilor
naturale periurbane
pentru recreere în

NE

NE

40 000
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conformitate cu
strategia de zonare

A29

Dezvoltarea de
parteneriate şi grupuri
de lucru între
autoritățile publice și
organizații ale
societății civile în
vederea conștientizării
și informării cetățenilor
cu privire la
problematica SC şi
transparentizării
proceselor decizionale
în domeniu.

Temperaturi
extreme

2017

2030

D

Da

☼

APL
Învățământ
Mediu de
afaceri
ONG
Populație

Secetă
Precipitații
extreme
Temperaturi
extreme

Suprafața
parcurilor peri
urbane create

măsura P3,
Atenuare

Număr de
parteneriate
active

20.000

Efortul finaciar total este estimat la aproximativ 10,815 mil euro, repartizat astfel:
Autoritatea publica locala
(euro)
2 215 000

Surse atrase (fonduri naționale și
europene) (euro)
8 500 000

Surse atrase (capital privat, inclusiv contribuția terților interesați/”Apele
Române”) (euro)
100 000
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13.

MONITORIZARE SI EVALUARE

Pentru a se garanta eficacitatea, eficiența și echitatea acțiunilor selectate și implementate sunt
esențiale monitorizarea și evaluarea progreselor și a performanțelor. Monitorizarea și evaluarea
necesită luarea unei decizii cu privire la informațiile care oferă cea mai bună măsură a progreselor
și performanțelor. Pentru monitorizare și evaluare sunt oferite linii de orientare în mai multe surse.
Aranjamentele pentru monitorizarea și evaluarea progreselor se pot axa pe procesele și
rezultatele acțiunilor implementate pentru atingerea obiectivelor, dar pot include și informații
referitoare la impact şi vulnerabilități.

În vederea monitorizării și evaluării calitative a implementarii măsurilor cuprimse în Pplanul de
adaptare, se folosește sistemul de codare agreat la nivelul Convenției Primarilor:
Tabelul 13-1. Cheia de evaluare și monitorizare a acțiunilor de adaptare
Scala de evaluare

Status

Grad de implementare

D

Neinițiat sau în curs de inițiere

0-25 %

C

In curs de implementare

25-50 %

B

In plina implementare

50-75 %

A

Aproape finalizata

75-100 %
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14.

GLOSAR

A
Adaptare

Adaptare

Analiza calitativă

Analiza cost beneficiu

Analiza eficienței
costurilor

Analiza impactului

Ajustare în sistemele naturale sau umane ca răspuns la stimului
climatici actuali sau previzionaţi sau la efectele lor, menită să
diminueze impactul negativ sau să favorizeze utilizarea
oportunităţilor. Există mai multe tipuri de adaptare, printre care se
numără: adaptarea anticipatorie, adaptarea autonomă sau
adaptarea planificată. © European Climate Adaptation Platform Glossary
abilitatea sistemelor naturale și antropice, de a răspunde
efectelor schimbărilor climatice, incluzând variabilitatea climatică
și fenomenele meteorologice extreme, pentru a reduce
potenţialele pagube, a profita de oportunităţi sau a face faţă
consecinţelor schimbărilor climatice. Se pot distinge mai multe
tipuri de adaptare: anticipativă și reactivă, privată și publică,
autonomă și planificată
Riscul studiat prin intermediul analizei calitative poate fi descris
și/sau categorizat dar nu poate fi conectat în mod direct cu măsuri
asociate riscului măsurat. Analizele calitative sunt utilizate
adesea pentru identificarea riscurilor în vederea luării unei decizii
asupra necesității de a investiga, mai aprofundat, anumite riscuri
și poate fi utilă în analiza preliminară a riscurilor. (ENHANCE,
Catalogue and toolbox of risk assessment and management
tools)
Analiza cost beneficiu reprezintă o metodă de asistență în luarea
deciziilor prin care este identificată calea eficientă economic
pentru îndeplinirea unui obiectiv, comparând beneficiile și
costurile a două sau mai multe moduri de acțiune. Întrucât este
dificil de evaluat care sunt beneficiile prevenirii utilizând modele
deterministe, provocarea pentru analiza cost beneficiu în
gestiunea dezastrelor este de a exprima pierderile evitate în
termeni de probabilități, de a evalua riscurile, de a acorda valoare
monetară beneficiilor directe și indirecte și de a include
elementele aflate în schimbare, precum populația, modul de
utilizare al terenurilor și clima. (ENHANCE, Catalogue and
toolbox of risk assessment and management tools)
Analiza eficienței costurilor este utilizată pentru a identifica cel
mai mic cost al îndeplinirii unei ținte sau a unui obiectiv de
politică. O astfel de analiză nu impune cuantificarea beneficiilor.
(ENHANCE, Catalogue and toolbox of risk assessment and
management tools)
Analiza impactului studiază în mod empiric consecințele
hazardelor naturale și colectează informațiile necesare pentru
dezvoltarea soluțiilor de recuperare/reconstrucție. (ENHANCE,
Catalogue and toolbox of risk assessment and management
tools)
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Avertizare timpurie

Oferirea la timp a informaţiilor relevante, prin instituțiile
identificate, care permit persoanelor expuse la hazard să ia
măsuri care să permită diminuarea riscului și pregătirea pentru
un răspuns eficace. Sistemele de avertizare timpurie depind de
nivelul de înțelegere și de cartografierea hazardului; monitorizare
și previziune; și adoptarea corectă, în timp util a acțiunilor de
răspuns la avertizare. (UN, Disaster Through A Different Lens)

C
Capacitate

Capacitate de adaptare
Clima

Combaterea/atenuarea

Combinația tuturor punctelor tari și a resurselor disponibile într-o
comunitate, societate sau organizație care poate reduce nivelul
de risc sau efectele unui dezastru. Cpacitatea poate include
mijloace fizice, instituționale, sociale sau economice, ca și
personal calificat sau atribute colective precum leadershipul sau
abilitățile de management. (UN, Disaster Through A Different
Lens)
Totalitatea instrumentelor, resurselor și structurilor necesare
implementării în mod eficient a măsurilor de adaptare
Clima, într-un sens restrâns se referă la parametrii medii ai
vremii; într-o definire mai riguroasă, reprezintă descrierea
statistică în termeni de medie şi variabilitate a cantităţilor
relevante pentru o perioadă de timp care poate varia de la o luna
calendaristică și până la milioane de ani. Aceste cantităţi
caracterizează, de cele mai multe ori, temperatura, precipitaţiile
și vântul. Perioada cea mai întâlnită este de 30 de ani, aşa cum
este definită de către Organizaţia Mondială pentru Meteorologie
(WMO). © European Climate Adaptation Platform - Glossary
Acest termen are înțelesuri diferite pentru practicienii din
domeniul schimbărilor climatice și pentru practicienii din domeniul
gestiunii riscului de producere a dezastrelor, adesea conducând
la confuzii. Combaterea, în domeniul gestiunii riscului de
producere a dezastrelor înseamnă adoptarea unor măsuri
structurale sau nestructurale pentru limitarea impactului advers
al hazardelor naturale, degradării mediului și al hazardelor
tehnologice. (UN, Disaster Through A Different Lens)

D
Dezastru

Dezastru complex

Dezastrul reprezintă o combinaţie de hazarde, stări de
vulnerabilitate și capacitate sau masuri insuficiente pentru a
diminua conseinţele negative ale riscului. Un hazard devine
dezastru atunci când coincide cu o situaţie de vulnerabilitate și
societatea sau comunităţile sunt incapabile să facă faţă cu
propriile resurse şi capacităţi. (UN, Disaster Through A Different
Lens)
Un dezastru care nu are o singura cauză (precum o furtună), dar
provine dintr-o combinație de factori, care pot implica elemente
precum un eveniment meteo extrem, conflicte sau migrație,
degradarea factorilor de mediu și altele. Urgențele extreme sunt
tot mai posibile datorită schimbărilor climatice, care pot modifica
riscurile și amplifica vulnerabilitățile asociate. (UN, Disaster
Through A Different Lens)
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Dezvoltarea durabilă

Diminuarea riscului
dezastrelor

Modalitatea de dezvoltarea care permite integrarea nevoilor
culturale, sociale, politice și economice ale generației prezente
fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și
îndeplini propriile nevoi. © European Climate Adaptation Platform
- Glossary
Reducerea riscului producerii dezastrelor include toate politicile,
strategiile și măsurile prin care se poate îmbunătăţi rezilienţa și
reduce vulnerabilitatea la dezastre a persoanelor, satelor,
oraşelor
și
ţărilor.
Include
diferite
componente:
'- Prevenirea - integrează toate activităţile care permit evitarea
efectelor adverse ale hazardelor și minimizarea dezastrelor de
mediu,
tehnologice
și
biologice.
'- Atenuarea poate avea mai multe înţelesuri pentru practicienii
din domeniul schimbărilor climatice și comunitatea specialiştilor
în gestionarea riscurilor, conducând, adesea, la apariţia unor
confuzii. Din perspectiva gestiunii dezastrelor, atenuarea se
concentrează pe măsurile structurale și nestructurale ce pot fi
adoptate în vederea limitării impactului advers al hazardelor
naturale, degradarea mediului și hazardele naturale.
'- Activităţile de pregătire contribuie la planificarea răspunsului
eficient al persoanelor şi comunităţilor pentru a reduce impactul
hazardului natural și a consecinţelor unui dezastru potenţial.
'- Recuperarea constă în decizii și acţiuni întreprinse după
producerea dezastrului pentru a
restaura sau îmbunătăţi
condițiile de viaţă din situaţia pre dezastru a comunităţii.
'- Reconstruirea reprezintă setul de acţiuni întreprinse, după un
dezastru pentru a face posibilă funcţionarea serviciilor de bază,
reluarea activităţii economice și sprijinul psihologic şi starea de
bine a supravieţuitorilor.

E
Evaluarea / analiza
riscului

Eveniment meteo extrem

O metodologie pentru determinarea naturii și a amplitudinii
riscului prin analizarea potențialelor hazarde și evaluarea
vulnerabilităților existente care pot reprezenta amenințări pentru
oameni, bunuri, condițiile de locuit și mediul înconjurător de care
acestea depind. (UN, Disaster Through A Different Lens)
Un eveniment meteo extrem este un eveniment care se produce
rar într-o anumită locaţie şi într-un anumit moment al anului. ... ©
European Climate Adaptation Platform - Glossary

F
G
Gaze cu efect de seră

Gaze, precum dioxidul de carbon și metanul, care absoarb și re
emit radiația infraroșie. Când poluarea adaugă aceste gaze la
atmosfera Terrei, acestea rețin mai multă energie din energia
Soarelui, încălzind Pamantul, asemenea unei sere. (UN, Disaster
Through A Different Lens)

H
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Hazard

Un hazard reprezintă un eveniment fizic, fenomen sau activitate
umană care poate cauza îmbolnăvirea, pierderea vieții, pierderi
materiale perturbări economice și sociale sau degradarea
mediului. Hazardele au diferite origini: naturale (geologice,
hidrologice, meteorologice și biologice) sau antropice (de mediu
sau tehnologice). (UN, Disaster Through A Different Lens)

I
Impact al schimbărilor
climatice
Impact potenţial
Impact rezidual
Încălzirea globală

Incendii de vegetație
necontrolate
Incertitudine

Inundații

Efectele schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și
antropice. Este necesară diferenţierea efectelor potenţiale de
cele reziduale în cazul implementării unor măsuri de adaptare
Efectele care apar în urma schimbărilor climatice în viitor, fără a
se lua în considerare măsurile de adaptare
Efectele schimbărilor climatice ce pot apărea după aplicarea
măsurilor de adaptare
Încălzirea globală se referă la creșterea graduală observată sau
previzionată a temperaturii la suprafața Terrei, ca una dintre
consecințele efectului de seră cauzat de emisiile antropogene. ©
European Climate Adaptation Platform - Glossary
Termenul este utilizat pentru a defini incendiile de vegetație
necontrolate care distrug păduri și multe alte tipuri de vegetație,
inclusiv specii de animale.
O expresie a gradului în care o valoare (ex. starea viitoare a
sistemului climatic) este necunoscută. Incertitudinea poate
rezulta din lipsa de informații sau din lipsa acordului general
asupra a ceea ce este sau poate fi cunoscut. Poate avea mai
multe tipuri de surse, de la cuantificarea erorilor intr-un șir de
date, la ambiguitatea definirii conceptelor sau terminologiei sau
proiecții ale comportamentului uman.
În acest sens,
incertitudinea poate fi reprezentată prin măsuri cuantificabile,
spre exemplu, o serie de valori calculate prin modele diferite sau
prin afirmatii calitative, spre exemplu, opiniile unui grup de
specialiști. © European Climate Adaptation Platform - Glossary
Inundațiile sunt, de obicei, rezultatul ploilor abundente rapide sau
îndelungate, care exced capacitatea de absorbție a solului și
capacitatea de preluare a albiilor apelor curgatoare din zonă.
Inundațiile pot fi consecința unor furtuni, tornade, cicloni tropicali,
moson, topirea zăpezii sau spargerea unor diguri. Cele mai
obișnuite tipuri de inundații sunt cele generate de torenți, topirea
zăpezii, inundații în zonele costiere și inundații produse de râuri.

L
M
Managementul riscului
de mediu (clima)

Modelarea riscului

O abordare pentru gestionarea sistematică a riscurilor legate de
climă și care afectează activități, strategii sau investiții, prin
luarea în considerare a variabilității curente și a extremelor din
prezent și a celor previzionate. . (UN, Disaster Through A
Different Lens)
Modelarea riscului de producere a dezastrelor este un instrument
cheie pentru studierea impactului potential, utilizând abordări
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numerice. (ENHANCE, Catalogue
assessment and management tools)

and

toolbox

of

risk

P
Parteneriate
multisectoriale

Percepția riscului

Planificarea utilizării
terenurilor

Pregătirea pentru
dezastru
Prevenirea

Parteneriatele multisectoriale sunt angajamente voluntare și
aplicabile încheiate între diferite sectoare (autorități pubice,
servicii/entități private și societatea civilă), care pot fi temporare
sau pe termen lung. Ele se bazează pe obținerea de beneficii
comune, diminuarea riscului și creșterea rezilienței (Rhodes,
1997).
Percepția riscului reprezintă emiterea de judecați de valoare cu
privire la caracteristicile și severitatea riscurilor naturale utilizând
modele mendale, mai degrabă decât modele numerice (IPCC
2012). Percepția riscului este conturată de factori cognitivi,
culturali și sociali (Slovic, 2010) și joacă un rol esențial în decizia
asupra implementării măsurilor de diminuare a riscului.
(ENHANCE, Catalogue and toolbox of risk assessment and
management tools)
Ramură a planificării fizice și socio-economice care evaluează
costurile, limitările și consecinţele diferitelor opțiuni de utilizare a
terenurilor pentru diferite segmente de populaţie sau interese ale
comunităţii și care rezultă în luarea unor decizii. (UN, Disaster
Through A Different Lens)
Aceasta include activităţi care contribuie la pregătirea
răspunsului eficient al indivizilor şi comunităţilor pentru reducerea
impactului hazardelor şi buna gestionare a consecinţelor unui
dezastru. (UN, Disaster Through A Different Lens)
Activitatea de prevenire include toate activitățile care oferă
posibilitatea evitării efectelor hazardelor și sunt direcționate către
minimizarea impacturilor dezastrelor de mediu, tehnologice și
biologice. (UN, Disaster Through A Different Lens)

Q
R
Recuperarea după
dezastru şi reabilitarea

Reglementari în
construcţii

Reziliența

Reprezintă o serie de decizii și acţiuni întreprinse după
producerea dezastrului pentru a
restaura sau îmbunătăţi
condițiile de viaţă din situaţia pre-dezastru a comunităţii asociate
cu setul de acţiuni întreprinse după un dezastru pentru a face
posibilă funcţionarea serviciilor de bază, reluarea activităţii
economice și sprijinul psihologic şi starea de bine a
supravieţuitorilor în timp ce contribuie la diminuarea riscurilor
viitoare. (UN, Disaster Through A Different Lens)
Reguli cu privire la proiectare, construire, materiale, amplasare şi
ocupare a clădirilor pentru a asigura siguranţa şi bunăstarea
oamenilor. Regulamentul include prevederi atât pentru aspectele
tehnice, cât şi pentru cele funcţionale . (UN, Disaster Through A
Different Lens)
Abilitatea unui sistem social sau ecologic de a absorbi
perturbările în timp ce își continuă funcționarea, capacitatea de a
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se auto-organiza și capacitatea de a se adapta la stres și
schimbare. © European Climate Adaptation Platform - Glossary
Riscul

Riscul acceptabil

Riscul reprezintă probabilitatea de producere a unor consecințe
dăunătoare sau a unor pierderi (de vieți umane, ale stării de
sănătate, ale proprietăților, perturbarea activității economice sau
degradarea mediului înconjurător ) care rezultă din interacțiuni
între hazarde naturale/antropice și populația vulnerabilă. (UN,
Disaster Through A Different Lens)
Nivelul pierderilor pe care societatea sau comunitatea îl
consideră acceptabil date fiind condițiile sociale, economice,
politice, culturale, tehnice și de mediu. (UN, Disaster Through A
Different Lens)

S
Scenariu privind
schimbările climatice

Schimbări climatice

Schimbări climatice
bruşte

Secetă

Sensibilitatea climei

O reprezentare plauzibilă și credibilă a climei din viitor, realizată
pe baza unor seturi de relaţii coerente şi a unor ipoteze, fiind
construită și utilizată ca date de intrare pentru modelarea
impactului schimbărilor climatice. Un scenariu privind schimbările
climatice reprezintă diferenţa dintre un scenariu privind clima și
clima din prezent. © European Climate Adaptation Platform Glossary
UNFCCC definește schimbările climatice ca pe o modificare ce
poate fi atribuită direct sau indirect activității umane și care
conduce la modificarea compoziției atmosferei globale și care
este suplimentară față de variabilitatea naturală a climei
observată în perioade comparabile de timp. UNFCCC face,
astfel, diferența între schimbările climei atribuite omului și
schimbările climei datorate cauzelor naturale. (UN, Disaster
Through A Different Lens)
Neliniaritatea sistemului climatic poate ocaziona producerea de
schimbări climatice bruşte, denumite uneori și schimbări climatice
rapide, evenimente bruşte sau chiar surprize. Termenul de brusc
se referă la scala timpului. © European Climate Adaptation
Platform - Glossary
Noţiunea de seceta se referă, de obicei, la o perioadă de timp
prelungită în care se înregistrează precipitaţii sub nivelul normal.
Deşi ceea ce este considerat normal diferă de la o regiune la alta,
seceta reprezintă o caracteristică prezentă în aproape toate
zonele climatice ale lumii. Efectele secetei variază foarte mult
depinzând de nevoia de apă a sectorului agricol, a mediului urban
și a mediului natural.
În rapoartele IPCC, echilibrul sensibilităţii climei se referă la
schimbările echilibrului mediei anuale a temperaturii la suprafaţa
Terrei, ca urmare a dublării concentraţiei de CO2 în atmosferă.
Modelarea acestui echilibru este o activitate complexă
necesitând resurse şi cunoştinţe de specialitate. © European
Climate Adaptation Platform - Glossary
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Sistem climatic

Sistemul climatic este definit prin interacţiunea dinamică dintre
cinci componente majore: atmosfera, hidrosfera, suprafață de
uscat şi biosfera. Dinamica sistemului climatic este determinaţă
atât de elemente endogene, cât şi de elemnte exogene, precum
erupțiile vulcanilor, ciclurile solare sau modificări generate de om,
spre exemplu prin emisiile antropogene de GES și/sau utilizarea
terenurilor. © European Climate Adaptation Platform - Glossary

U
V
Variabilitatea climei

Vulnerabilitate

Vulnerabilitate

Variabilitatea climei se referă la variații ale mediilor sau altor indici
statistici cu privire la climă, pe scală temporală și spațială, dincolo
de evenimentele meteo individuale. Variabilitatea se poate datora
unor procese naturale endogene sau unor procese naturale sau
antropogene exogene. © European Climate Adaptation Platform
- Glossary
Vulnerabilitatea reprezintă gradul până la care un sistem este
susceptibil / incapabil să facă față efectelor schimbărilor
climatice, inclusiv variabilității climei și extremelor acesteia.
Vulnerabilitatea depinde de caracterul, magnitudinea și rata
schimbărilor climatice și variația la care acesta este supus,
sensibilitatea acestuia și capacitatea lui de adaptare. © European
Climate Adaptation Platform - Glossary
Impactul negativ al schimbărilor climatice, inclusiv al variabilităţii
climatice și al evenimentelor meteorologice extreme asupra
sistemelor naturale și antropice. Vulnerabilitatea depinde de tipul,
amplitudinea şi rata variabilităţii climatice la care un sistem este
expus, precum și posibilitatea lui de adaptare

W
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Anexa 1 la PAED. STRATEGIA UAT TOPOLOVENI

1) Obiectivul global de reducere a emisiilor de CO2

Cel puţin 25 (%) până în anul
2030
Reducere absolută: 1 266 t CO2
Anul de referință: 2013
Populația estimată în anul 2020:
9 000 locuitori

2) Viziunea pe termen lung a autorităţii locale
“Topoloveni, exemplu ilustrativ pentru dezvoltarea durabilă în România.”
În contextul dezvoltării durabile, planificarea integrată a resurselor energetice reprezintă un instrument
eficient, dar şi o condiţie preliminară importantă pentru acoperirea nevoilor energetice actuale fără a
afecta posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. În același timp, creșterea
capacității de adaptare a comunității, infrastructurii și administrației la impactul schimbărilor variabilelor
climatice, se poate converti într-un avantaj considerabil pentru localitate, fară a aduce, în mod
obligatoriu, dezavantaje.
Ghidați de aceste idealuri, reprezentanții orașului Topoloveni au decis elaborarea Planului de Acţiune
pentru Energie Durabilă și Climă, plan ce va sta la baza ierarhizării acţiunilor şi proiectelor pentru
alocarea resurselor financiare în atingerea obiectivelor stabilite. Monitorizarea proiectelor implementate
va permite calculul reducerii emisiilor de CO2, până în anul 2030 şi în continuare, contribuind și la
îmbunătățirea rezilienței localității (/adaptarea la schimbările climatice).
Obiectivele strategice vizate prin elaborarea şi aplicarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă și
Climă Topoloveni au fost următoarele:
 Formularea şi aplicarea de măsuri de eficienţă energetică, proiecte privind energia regenerabilă
şi alte acţiuni în materie de energie în diverse domenii de activitate ale autorităţilor locale;
 Elaborarea şi aplicarea de programe şi acţiuni destinate să economisească energia în clădiri;
 Informarea şi motivarea cetăţenilor şi altor actori locali cu privire la posibilităţile de utilizare a
energiei în mod eficient;
 Existenţa unui plan energetic și de adaptare la schimbările climatice coerent, susţinut politic şi
financiar de comunitatea locală.
Principalele domenii în care se vor desfăşura activităţi înscrise în plan sunt:
 Clădirile şi instalaţiile aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terţiar, clădiri rezidenţiale,
iluminat public);
 Producţia de energie regenerabilă din surse locale;
 Transportul (flota municipală);
 Planificare urbană (planificare urbană strategică, dezvoltarea de reglementări locale în sprijinul
realizării construcţiilor durabile);
 Comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, campanii de informare şi conştientizare,
organizarea Zilelor Energiei);
3) Coordonarea şi structurile organizaţionale create/atribuite:
La nivelul Primăriei UAT Topoloveni a fost constituit, în mod formal, un grup de lucru pentru elaborarea,
implementarea, monitorizarea și raportarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al
localității Topoloveni. Acesta este coordonat de către dl primar şi are ca membri angajaţi ai Primăriei din
mai multe structuri. În afară de membrii formali a grupului de lucru, un numar de 4-5 persoane din
diferite departamente au fost implicate în elaborarea Planului și vor fi implicate în implementarea
măsurilor și monitorizare.
4) Resurse umane alocate:
5 persoane (cu timp partial).
Un coordonator plus patru angajaţi ai primăriei, care sunt implicati, partial, in implementarea PAED
5) Implicarea părților interesate și a cetățenilor:
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Informarea, instruirea şi motivarea permanentă şi cu regularitate prin întâlniri cu populaţia, reprezentanţii
agenţilor economici, asociaţiile de proprietari de condominii precum şi cu elevii.
6) Bugetul general estimat pentru punerea în aplicare a PAEDC-ului: 35 280 000 euro, din care
24,465 mil euro, pentru implementarea componentei referitoare la energie și 10, 815 mil euro
pentru implementarea componentei de adaptare la schimbările climatice
Perioada: 2013-2030: 17 ani
7) Surse de finanţare
prevăzute pt. Investiţii în
cadrul planului dvs. de
acţiune:

Publice
Resursele proprii ale autorității locale – 6 975 000 euro
20 %
Fonduri și programe naționale și europene – 22 905 000 euro 65 %
Private- 5 400 000 euro
15 %

8) Măsurile de monitorizare
şi follow-up planificate:

Planul de acţiune privind energia durabilă și clima este monitorizat
permanent, analizat la fiecare doi ani şi actualizat (daca este cazul) la
fiecare patru ani. Planul de măsuri operaţionale la nivelul
departamentelor municipale se verifică anual privind măsurile aplicate
şi planificarea celor care urmează a fi implementate în anul următor.
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Anexa 2 la PAED. INVENTARUL DE REFERINȚĂ AL EMISIILOR
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B3. Local/distributed electricity production

Locally generated electricity
(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

from
renewable
sources

Total

Fossil fuels
Natural gas

Liquid gas Heating oil

Locally generated heat/cold
[MWh]
from
Total
renewable Natural gas

Fossil fuels
Liquid gas Heating oil

Combined Heat and Power

CO2 / CO2‐eq emissions

Energy carrier input [MWh]

Electricity produced [MWh]

Lignite

Waste

Coal

Plant oil

Other
biomass

Other
renewable

Other

Other
biomass

Other
renewable

other

Fossil
sources

Renewable
sources

Other

Please specify: _________________
Total

B4. Local heat/cold production

Locally generated heat/cold

CO2 / CO2‐eq emissions
[t]
Fossil
Renewable
sources
sources

Energy carrier input [MWh]
Lignite

Waste

Coal

Plant oil

Combined Heat and Power
District Heating plant(s) (heat‐only)
Other
Please specify: thermal solar panels
Total

C. CO2 emissions
C1. Please insert the CO2 emission factors adopted [t/MWh]
Electricity
National

Fossil fuels

Local

Natural gas Liquid gas Heating oil Diesel

Heat/cold

0.312
0.202
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf

0.267

0.279

Renewable energies

Gasoline

0.267

Lignite

0.249

Coal

0.364

Other fossil Biofuel

0.354

Plant oil
0

0.33

Other biomaSolar thermalGeothermal
0

0

0

0

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf

C2. Please tick the box in case non-energy related sectors are included:
CO2 eq.
Emissions

Non-energy related sectors
Waste management
Waste water management
Other non-energy related

Your Baseline Emission Inventory

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]
Sector

Fossil fuels
Electricity

Heat/cold

Natural gas

Liquid gas Heating Oil

Diesel

Gasoline

Lignite

Other fossil
fuels

Coal

Renewable energies
Other
Solar
biomass
thermal

Biofuel

Plant oil

Geothermal

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities
Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities
Residential buildings
Municipal public lighting
Industries
non ETS
ETS (not reccomended)
Total
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries

32
9519
1528
295
0.00
0.00
0.00
0.00
11374

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

360.53
2719.94
4430.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7511.13

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

392
12239
5959
295
0
0
0
0
18885

TRANSPORT:
Municipal fleet
Public transport
Private and commercial transport
Subtotal transport

58.041742 25.33029

0

0

0

0

0

58

83

25

0

0

0

0

0

0

0

0

83

OTHER:
Waste management
Waste water management
Other non‐energy related

Total

11373.83

0.00

7511.13

0.00

0.00

58.04

25.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Anexa 3 la PAED. PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILĂ

1) Titlul planului de acţiune privind energia durabilă
PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL ORASULUI TOPOLOVENI
2) Elementele cheie ale planului de acţiune privind energia durabilă
Domeni
Instru
ul
Origi
Acţiuni/măsuri-cheie pe
ment
de
nea
COD
domenii de acţiune
de
interve
acţiu
politic
nţie
nii
ă
C1

C2

C3

IC3

Estimări pentru 2030
Responsabil

Imple
ment
are

Costuri
estimative
[Euro]

Consum total
EE+GN la nivelul
anului 2013
MWh/an

Economia de
energie
MWh/an

Producţie de
energie
regenerabilă
MWh/an

Reducere
emisii
CO2
t CO2/a

CLĂDIRI MUNICIPALE
Reabilitarea și modernizarea
clădirilor publice

A11
A13

B12

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20172030

1 500 000

NE

NE

NE

NE

Repararea, modernizarea
școlilor și a sălilor de sport

A11
A13

B12

C1

20172030

NE

NE

NE

NE

NE

Îmbunătățirea eficientei
energetice în alte clădiri
publice ale UAT Topoloveni

A11
A13

B12

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni
Unitățile de
învățământ
Primăria
Orașului
Topoloveni

20172030

NE

NE

NE

NE

NE

Îmbunătățirea eficientei
energetice și a
managementului energetic
pentru iluminatul interior în
clădirile publice
CLĂDIRI REZIDENȚIALE
Reabilitarea termică a
clădirilor de locuințe și a
celor sociale

A14

B12

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20172030

NE

NE

NE

NE

NE

A11
A13
A14

B12

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20172030

5959

1190

NE

357

Schimb
ări
comport
amental

B71

NE

NE

NE

NE

CLĂDIRI TERȚIARE
Campanie
anuală
de
educație pentru utilizarea
rațională a resurselor de

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

2 500 000

NE
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COD

C4

SER1

Acţiuni/măsuri-cheie pe
domenii de acţiune

energie, achiziționarea de
aparate eficiente și producție
de energie verde
ILUMINAT PUBLIC
Modernizarea, extinderea și
eficientizarea iluminatului
public (inclusiv ornamental,
arhitectural și semaforizare) în
orașul Topoloveni
PRODUCERE ENERGIE
Valorificarea potențialului solar
existent

Domeni
ul
de
interve
nţie

Estimări pentru 2030

Instru
ment
de
politic
ă

Origi
nea
acţiu
nii

A21

B21

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20182022

A53

B54

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni
Primăria
Orașului
Topoloveni
Primăria
Orașului
Topoloveni

Valorificarea potențialului
microhidro existent

A51

B54

C1

SER3

Valorificarea potențialului de
biomasă existent

A54

B54

C1

TRANSPORT
Dezvoltarea de bariere
vegetale de-a lungul
arterelor principale de
circulație

Costuri
estimative
[Euro]

Consum total
EE+GN la nivelul
anului 2013
MWh/an

Economia de
energie
MWh/an

Producţie de
energie
regenerabilă
MWh/an

Reducere
emisii
CO2
t CO2/a

1 500 000

946

142

NE

43

2030

8 000 000

0

0

4000

1200

2030

6 000 000

0

0

17000

5100

0

0

NE

NE

NE

NE

NE

NE

319

48

NE

14

e

SER2

T1

Responsabil

Imple
ment
are

A73

B72

C1

C1

2030
NE

Primăria
Orașului
Topoloveni

20182030
Perm
anent

Primăria
Orașului
Topoloveni

20182025
Perm
anent

NE

T2

Înlocuirea treptata a flotei
auto municipale cu
autovehicule mai
performante și cu emisii mai
scăzute

A41
A42

B47

T3

Dezvoltarea unei
infrastructuri dedicate
deplasărilor cu mijloace
nepoluante într-un concept
unitar și coerent

A44

B45

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20182025
Perm
anent

1 000 000

NE

NE

NE

NE

T4

Amenajarea unui sistem de
parcări pentru biciclete

A44

B45

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20182025
Perm

Inclus mai sus

NE

NE

NE

NE

30 000
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COD

T5

T6

T7

P1

Acţiuni/măsuri-cheie pe
domenii de acţiune

Repararea, modernizarea,
extinderea și iluminarea
corespunzătoare a
trotuarelor

Domeni
ul
de
interve
nţie

Instru
ment
de
politic
ă

Estimări pentru 2030
Origi
nea
acţiu
nii

P2

B45

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

A71

B45

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

A71

B45

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

A75

B73

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

20182025
Perm
anent
20182025
Perm
anent
20182025
Perm
anent
20182025
Perm
anent
20182025
Perm
anent

A71

B74

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

A73

B74

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

A73

B74

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

A73

B74

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

Reabilitarea spatiilor verzi
P3
Amenajarea unor spații
verzi în fiecare cvartal
P4
Realizarea de perdele
forestiere
P5
Împădurirea unor suprafețe
de teren
LUCRUL CU CETĂŢENII ŞI
PĂRŢILE INTERESATE:

anent
20182025
Perm
anent
20182025
Perm
anent
20182025
Perm
anent

A44

Repararea și modernizarea
străzilor de interes local
Construirea unei variante de
ocolire a centrului orașului
pentru transportul de marfă
și traficul de tranzit
PLANIFICAREA
TERITORIULUI
Interzicerea aprobării
construcțiilor noi în zonele
cu risc natural și zonele de
protecție stabilite legal

Responsabil

Imple
ment
are

Costuri
estimative
[Euro]

Consum total
EE+GN la nivelul
anului 2013
MWh/an

Economia de
energie
MWh/an

Producţie de
energie
regenerabilă
MWh/an

Reducere
emisii
CO2
t CO2/a

200 000

NE

NE

NE

NE

500 000

NE

NE

NE

NE

500 000

NE

NE

NE

NE

-

-

-

-

1 000 000

-

-

-

-

800 000

NE

NE

-

-

NE

NE

NE

NE

NE

600 000

NE

NE

NE

NE

35 000

20 000
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COD

Acţiuni/măsuri-cheie pe
domenii de acţiune

IC1

Organizarea anuală a unor
evenimente de tipul “Ziua
energiei inteligente” în
localitate

IC2

Crearea și distribuirea unor
materiale informative
(broșuri) cuprinzând
măsurile de eficientizare a
consumului de energie sau
de reducere a acestuia
Campanie
anuală
de
educație pentru utilizarea
rațională a resurselor de
energie, achiziționarea de
aparate eficiente și producție
de energie verde

IC3

IC4

IC5

Conștientizarea și informarea
cetățenilor ș i a mediul ui
eco nomiccu privire la
reducerea consumurilor de
energie prin implementarea
unor proiecte specifice
Desfășurarea campaniei
Săptămâna mobilității http://www.mobilityweek.eu/ și
serbarea Zilei fără mașini în
vederea conștientizării
impactului generat de sectorul
transport.

Domeni
ul
de
interve
nţie

Estimări pentru 2030

Instru
ment
de
politic
ă

Origi
nea
acţiu
nii

B71

C1

Primăria
Orașului
Topoloveni

B71

C1

Schimb
ări
comport
amental
e

B71

Schimb
ări
comport
amental
e

A18

Schimb
ări
comport
amental
e

B71

Schimb
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CATEGORII
A1 Clădiri municipale, terțiare, rezidențiale
Domeniul de intervenție
A11 Anveloparea clădirii
A12 Energia regenerabilă pentru încălzirea spațiului și
a apei calde
A13 Eficiența energetică în încălzirea spațiului și a apei
calde
A14 Sisteme de iluminat eficiente energetic
A15 Energie aparate electrice eficiente
A16 Acțiune integrată ( toate de mai sus )
A17 Tehnologiile informației și comunicațiilor
A18 Schimbări comportamentale
A19 Altele
A2 Iluminat public
Domeniul de intervenție
A21 Eficiență energetică
A23 Energie din surse regenerabile integrate
A24Tehnologiile informației și comunicațiilor
A25 Altele

A4 Transport
Domeniul de intervenție
A41 Vehicule mai curate/eficiente
A42 Vehicule electrice (inclusiv infrastructura)
A43 Utilizarea transportului public
A44 Utilizarea mersului pe jos&bicicletei
A45 utilizarea în común a autoturismelor (car
sharing/pooling)
A46 Imbunatatirea logisticii și a transportului public de
marfuri

Instrumentul de politică

Originea acțiunii

B11 Creșterea gradului de conștientizare / formare
B12 Managementul energiei
B13 Certificarea energetică / etichetare
B14 Obligațiile furnizorilor de energie
B15 Taxe de energie / carbon
B16 Prime și subvenții
B17 Finanțare terță parte . PPP
B18 Achizițiile publice
B19 Standardele de constructii
B110 Teren reglementarea utilizării de planificare
B111 Nu se aplică
B112 Altele

C1 Autoritatea locală
C2 Coordonator teritorial
C3 Altele ( național , regional , ... )
C4 Altele

Instrumentul de politică
B21Managementul energiei
B22 Obligațiile furnizorilor de energie
B23 Finanțare terță parte . PPP
B24 Achizițiile publice
B25 Nu se aplică
B26 Altele
Instrumentul de politică

Originea acțiunii

B41 Conștientizare / training
B42 Sistem de tarife și taxare integrate (ex. bilet unic
pentru mai multe moduri d etransport)
B43 Granturi și subventii (ex. subventii pentru
achizitionarea de biciclete electrice)
B44 Taxare pentru accesul pe anumite strazi (ex. taxa
pentru decongestionarea traficului)
B45 Planificarea teritoriului/Urbanism(ex. prevederi cu
privire la durata parcarii în proximitatea locuintei)
B46 Reglementari pentru planificarea
transportului/mobilitate (ex. limitari ale vitezei , restrictii

C1 Autoritatea locală
C2 Coordonator teritorial
C3 Altele ( național , regional , ... )
C4 Altele
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cu privire la traficul de marfa în centrul orasului)
B47 Achizitii publice (ex. introducere de cerinte privind
eficienta motoarelor)
B48 Acorduri voluntare cu partile interesate
B49 Nu se aplica
B410 Altele
A5 Producția locală de electricitate
Domeniul de intervenție
A51 Energie hidroelectrică
A52 Energie eoliană
A53 Fotovoltaic
A54 Centrală electrică utilizand biomasă
A55 Căldură și electricitate
A56 Rețelele inteligente
A57 Alte

A6 Producția locală de caldura/frig
Domeniul de intervenție
A61 Cogenerere
A62 Centrala pentru incalzire / racire centralizata
A63 Retele pentru incalzire / racire centralizata (noi,
extinderi, reabilitari)
A64 Altele

A7 Regenerarea Urbana
Domeniul de intervenție
A71 Regenerare Urbana
A72 Gestiunea deseurilor & apelor uzate
A73 Plantarea de copaci în zonele urbane
A74 Actiuni asociate agriculturii și gestiunii padurilor
A75 Altele

Instrumentul de politică
B51 Creșterea gradului de conștientizare / formare
B52 Obligațiile furnizorilor de energie
B53 Prime și subvenții
B54 Finanțare terță parte . PPP
B55 Standardele de construcții
B56 Planificarea utilizării terenurilor
B57 Nu se aplică
B58 Altele
Instrumentul de politică
B61 Creșterea gradului de conștientizare / formare
B62 Obligațiile furnizorilor de energie
B63 Prime și subvenții
B64 Finanțare terță parte . PPP
B65 Standardele de construcții
B66 Planificarea utilizării terenurilor
B67 Nu se aplică
B68 Altele

Instrumentul de politică
B71 Creșterea gradului de conștientizare / formare
B72 Planificarea utilizării terenurilor
B73 Nu se aplică
B74 Altele
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