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Date utilizate în detectarea schimbărilor 
climatice

Schimbări 
climatice în ZMC

21 indicatori de 
temperatură

5 indicatori de precipitații
9 indicatori de fenomene 

climatice

Date zilnice pe 53 
de ani: 1961-2013

Date zilnice pe 46 
de ani: 1969-2014



Lista de indicatori
Indicatori de temperaturi 
ridicate

Indicatori de temperaturi 
scăzute

Indicatori de 
variabilitate a temp.

Indicatori de precipitații Indicatori de 
fenomene 

Valurile de căldură: număr, 
durată individuală si 
cumulată, intensitate

Valurile de frig: număr, 
durată individuală si 
cumulată, intensitate

Temperatura medie 
zilnică

Cantitatea de precipitații
cumulată în zilele cu 
precipitații semnificative

Cer cețos

Zile de vară 
(Tmax>=25 gr. C)

Zile cu îngheț
(Tmin<=0 gr. C)

Durata sezonului de 
vegetație

Zile cu precipitații foarte
abundente (>=20 l/m2/zi

Ceață

Zile tropicale
(Tmax>=30 gr. C)

Temperaturile minime 
zilnice (medii și extreme

Suma temperaturilor
eficiente pt. vegetație

Cantitatea maximă de pre-
cipitații înregistrată în 24 h

Descărcări
electrice

Zile caniculare
(Tmax>=35 gr. C)

Ponderea nopților reci
(Tmin<=P10)

Zile consecutive fără 
precipitații semnificative

Grindină

Temperaturile maxime
zilnice (medii și extreme)

Grosimea stratului de zăpadă Brumă

Ponderea zilelor foarte 
calde (Tmax>=P90)

Chiciura

Viscol

Vijelii

Polei



Schimbări climatice detectate
Temperatura 

aerului
Precipitații Fenomene

• Creștere accelerată a
temperaturii manifestată
prin modificări statistic
semnificative pentru cea
mai mare parte a indicilor
de temperaturi extreme;

• Durata sezonului de
vegetație nu se modifică
seminificativ, dar
cantitatea de căldură
disponibilă pentru plante
este semnificativ mai
mare;

•Predomină creșterea ne-
semnificativă statistic în
cazul indicatorilor de
frecvență;
•Creștere semnificativă s-a

constatat pentru indicatorii
de intensitate (o
concentrare a unor
cantități mai mari în mai
puține zile);

•Nu s-au înregistrat
modificări semnificative
în frecvența de apariție a
fenomenelor analizate, cu
excepția aerului cețos
care a scăzut semnificativ
în perioada analizată;
•Pentru viscol, vijelii, polei

nu s-a putut calcula
tendința.

În ultimele decenii, aerul respirabil a devenit mai sufocant (temperatura și 
cantitatea de vapori de apă cresc, în perioada caldă din an, iar la nivelul solului se 

poate vorbi de un climat mai cald și mai uscat (temperatura crește, dar nu și 
precipitațiile)



Insula de căldură urbană



Identificarea insulei de căldură urbană în Municipiul Cluj-
Napoca și a temperaturii suprafețelor pentru toate 
comunele din ZMC

ICU se poate determina:
• prin măsurători indirecte (imagini satelitare): insula de căldură a 

suprafețelor (ICUS);
• Prin măsurători directe: insula de căldură atmosferică (în stratul respirabil –

1.5 m) (ICUA). S-au efectuat măsurători:
• În puncte fixe, situate în zone reprezentative ale orașului;
• Pe profile;



Insula de căldură urbană a suprafețelor (imagini 
satelitare)



Insula de căldură atmosferică în Mun. Cluj-
Napoca (măsurători în puncte fixe)
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Temperatura aerului înregistrată în punctele fixe în
timpul campaniei de vară (22-23 iulie 2015) (°C); 
timpul este dat în OVR (UTC + 3): 
FP1 – Zonă cu blocuri înalte în cartierul Mărăști; 
FP2 – Zonă cu blocuri înalte în cartierul Mănăștur; 
FP3 – Blocuri 2-8 etaje în cartierul Gheorgheni; 
FP4 – Centrul istoric (Piața Unirii); 
FP5 – Zona de case în cartierul Andrei Mureșanu; 
FP6 – Malul Someșului lângă Sala Sporturilor Horia
Demian; 
FP7 – Zonă verde în Complexul stundețesc B.P. 
Hașdeu; 
FP8 – Zonă de case, cu densitate mică, în cartierul
Gruia; 
RP – punct de referință în mediul rural (sensul
giratoriu din Florești)
Sursa datelor: Herbel et al. (2016, modificat)



Insula de căldură atmosferică în Mun. Cluj-
Napoca (măsurători pe profile)



Temperatura suprafețelor în comuna Florești



Temperatura suprafețelor în
Gilău



Temperatura suprafețelor în comuna Baciu



Temperatura suprafețelor în comuna Apahida



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (I)

• Adaptarea lucrărilor de reabilitare termică la
creșterea temperaturilor, mutând accentul pe mai
buna aerisire a acestora în sezonul cald;

• Limitarea investițiilor pentru creșterea
capacității de producere a energiei termice pentru
sezonul rece;

• Implementarea unor sistemele de adaptare a
livrării acesteia la temperaturile exterioare;

• Elaborarea și mediatizarea hărților cu punctele
de prim-ajutor fixe și mobile în caz de ger ;

• Asigurarea adaptării / rezilienței infrastructurii
locale de transport la fenomenele asociate
schimbărilor climatice și a mentenanței
corespunzătoare a acestora.

Temperaturile scăzute (valuri de frig, zile cu
îngheț, temperaturi minime etc.)



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (II)

• implementarea unor sisteme de monitorizare a condițiilor meteo-climatice și
în interiorul localităților, nu numai la Stația Meterologică Cluj-Napoca;

• adoptarea țesuturilor urbane sustenabile în proiectarea clădirilor și cartierelor
noi: inventarierea țesuturilor urbane de tip ”cool spot” și a celor de tip ”hot
spot”; recomandarea replicării țesuturilor urbane de tip ”cool spot” și evitării
celor de tip ”hot spot”;

• reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor: pentru clădirile
vechi/deja existente: prin programele de reabilitare termică, adoptarea unor
soluții de tip ”cool roofs” (de ex. cele acoperite cu pietriș de râu sau cu alte
soluții inovative, acoperișuri vopsite cu vopsea reflectorizantă etc.);

• pentru clădirile ce urmează a fi construite adoptarea unor soluții de tip
”cool/green roofs” încă din stadiul de proiectare;

• creșterea suprafețelor permeabile (trotuare verzi, spații verzi) în vederea
reducerii acumulării de căldură, prin alegerea unor soluții inovative de tip
”cool/green” pentru parcări și trotuare, acolo unde este posibil (de tip nnova,
pietruite);

Temperaturile ridicate (valuri de căldură, zilele de vară,
tropicale, caniculare, temperaturi maxime zilnice etc.)



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (III)

• utilizarea în amenajarea spațiilor verzi din interiorul orașelor a
plantelor celor mai eficiente din punct de vedere al efectului de
răcire (prin consultarea cu specialiști horticultori);

• amplasarea de corpuri de apă/instalații de pulverizare a apei în
arealele de tip ”hot spot”;

• cresterea numărului de cișmele stradale;

• creșterea numarului de fântâni arteziene;

• adoptarea și îmbunătățirea mobilității urbane durabile pentru
adaptare locală la schimbările climatice: creșterea/înființarea de
parcuri auto electrice/hibride; creșterea rețelei de piste pentru
biciclete/trotinete, utilizarea autobuzelor electrice preponderant
pe nnova/liniile care traversează arealele cele mai calde, pentru
evitarea supraîncălzirii prin emisia gazelor de eșapament;

• elaborarea unor ghiduri în construcții;

• elaborarea și implementarea unor reglementări urbanistice
corespunzătoare;

Temperaturile ridicate (valuri de căldură, zilele de vară,
tropicale, caniculare, temperaturi maxime zilnice etc.)



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (IV)

• dotarea tuturor mijloacelor de transport cu instalatii de 
climatizare; 

•  dotarea institutiilor publice cu instalatii de climatizare; 

•  amenajarea de trasee pietonale umbrite în cartiere și in 
centru; 

•  campanii de informare a populatiei; 

•  sisteme de avertizare în timp real

•  elaborarea și mediatizarea hărților cu punctele de prim-
ajutor fixe și mobile în caz de caniculă;

• pregătirea unor planuri anuale (a ”calendarului anual”) 
pentru programarea și organizarea evenimentelor culturale, 
recreative  și sportive în aer liber ținând cont și de condițiile
climatice.

Temperaturile ridicate (valuri de căldură, zilele de vară,
tropicale, caniculare, temperaturi maxime zilnice etc.)



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (V)

• identificarea unor soluții de retenție a apei pluviale la nivel individual sau al
comunităților mici (asociații de proprietari) (ex. rezervoare) pentru utilizarea ulterioară a
acesteia, pentru irigarea spațiilor verzi din gospodării sau din jurul blocurilor;

• construirea unor sisteme (bazine) de colectare temporară a surplusului de apă pluvială
înainte de a ajunge la gurile de canal la nivelul imobilelor (ce ar putea fi ulterior utilizată și
pentru irigarea spațiilor verzi);

• identificarea unor soluții de retenție a apei pluviale la nivel individual sau al
comunităților mici (asociații de proprietari) pentru utilizarea ulterioară a acesteia;

• întreținerea corespunzătoare și decolmatarea albiilor sectoarelor locale de emisari
naturali;

• asigurarea unei curățări corespunzătoare a străzilor și întreținerea corespunză-toare a
șanțurilor de scurgere a apei.

• extinderea/(re)dimensionarea sistemului de canalizare pluvială;

• executarea de lucrări de imbunătățiri funciare pentru a preveni eroziunea solului pe
versanții neîmpăduriți;

• crearea de zone umede controlate;

• reabilitarea lucrărilor de indiguiri, canale de desecare etc

Regimul precipitațiilor



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (V)

• măsurile pentru deszăpezire trebuie menținute încă, dar
se anticipează o scădere a costurilor pentru deszăpezirel;

• asigurarea fluidizării traficului în condiții de ninsori
abundente prin: asigurarea accesului facil pe străzi a
utilajelor de deszăpezire și ISU și prin folosirea unor
substanțe pentru deszăpezire cu impact redus asupra
mediului înconjurător (evitarea, pe cât posibil a clorurii de
sodiu);

• asigurarea adaptării / rezilienței infrastructurii locale de
transport la fenomenele asociate schimbărilor climatice și a
mentenanței corespunză-toare a acestora.

• dotarea pârtiilor cu instalații de producere a zăpezii
artificiale;

• identificarea unor forme de turism alternative în arealele
în care turismul pentru sporturi de iarnă va fi afectat.

Regimul precipitațiilor



Recomandări pentru mai buna adaptare la schimbările climatice (VI)

• îmbunătățirea sistemului de avertizare privind
vizibilitatea scăzută, vijelii, descărcări electrice;

• includerea acestor fenomene în lista fenomenelor
asigurate prin PAD;

• dezvoltarea infrastructurii de cablaj subteran;

• îmbunătățirea monitorizării factorilor de mediu cu
impact asupra sănătății umane;

• stabilirea de proceduri de reducere a poluării cu pulberi
din șantiere/ demolări în condiții vânt/vijelii (ex.
umectarea arealului respectiv);

• creșterea gradului de respectare a reglementărilor
privind amenajarea șantierelor, stropirea zonelor limitrofe
șantierelor și curățarea autovehiculelor de praf și noroi de
către firme (controale).

• dotarea cu sisteme de protecție antigrindină;

• înființarea unei unități a sistemului național anti-
grindină care să deservească ZMCN;

Alte fenomene (ceață, vijelii, descărcări electrice)



Vă mulțumesc pentru atenție!


