
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactul Schimbărilor Climatice asupra teritoriului 

administrativ al comunei Tomești (jud. Timiș) 

Studiu de fundamentare pentru PUG Tomești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Schimbări climatice la nivel global și regional 

Prin impactul pe care-l are asupra tuturor ecositemelor naturale, schimbarea climei este 

o problemă globală[1]. Cauza principală a acestui fenomen unanim acceptat de către 

cercetători este creșterea concentrației gazelor cu efect de seră în atmosferă. Dintre acestea, 

dioxidul de carbon a cunoscut o sporire considerabilă în perioada care a urmat revoluției 

industriale, ajungând în prezent la concentrația maximă din ultimii 800 000 de ani[2].  

În ciuda politicilor de reducere drastică a emisiilor gazelor cu efect de seră la care au 

aderat majoritatea statelor globului, concentrațiile de astfel de gaze în atmosferă continuă să 

crească în fiecare an. Numai în ultimii 40 de ani a fost eliberată în atmosferă o cantitate de 

gaze cu efect de seră egală cu cea produsă în precedentele două secole, mai precis în intervalul 

1750 – 1970[2]. 78% din această cantitate de gaze provine exclusiv din arderea combustibilului 

fosil și din procese industriale (IPCC)[2]. În ultimele patru decenii, sporirea arderilor 

combustibilior fosili s-a datorat creșterii producției industriale și sporirii constante a populației 

planetei[1].      

În afara emisiilor de dioxid de carbon, concentrațiile de metan și oxid de azot din 

atmosferă au cunoscut, de asemenea, creșteri importante în perioada ce a urmat marii 

revoluții industriale[1]. Între 1750 și 2011 au fost eliberate în atmosferă 2040 (±310) gigatone 

de dioxid de carbon[2]. În ultimii ani rata de creștere a cantității de dioxid de carbon din 

atmosferă a crescut permanent fiind mai mare decât cea corespunzătoare întregului interval 

pentru care există astfel de înregistrări (Ex: 1960 – 2005: 1,4 ppm/an, iar 1995-2005: 1,9 

ppm/an)[2].  

Schimbările climatice implică nu doar creșterea temperaturii medii a aerului, dar și 

modificări ale caracteristicilor altor parametrii meteorologici (ex: precipitații, vânt, strat de 

zăpadă etc.). În ultimii 50 de ani ai secolului XX creșterea temperaturii aerului a fost mult mai 

pronunțată, fiind de 0,13⁰ C / decadă, aproximativ dublu față de încălzirea corespunzătoare 

ultimului secol (0,74⁰ C pentru perioada 1906-2005)[2]. Clima Europei s-a încălzit cu aproape 

1⁰ C în ultimii 100 de ani, amplitudinea încălzirii fiind superioară mediei globale[3].  

În afara încălzirii atmosferei, a fost raportată și creșterea temperaturii oceanelor, în timp 

ce un volum important de gheață a dispărut, topindu-se și conducând la creșterea nivelului 

Oceanului Planetar. Rata încălzirii oceanelor în primii 75 de metri este de 0,11⁰ C / decadă, 

conform înregistrărilor din ultimele 3 decenii[2]. Numai în intervalul 1901 – 2010 creșterea 

nivelului Oceanului Planetar a fost de 19 cm, în timp ce pH-ul apelor oceanice de suprafață a 

crescut cu 0,1, ca urmare a absorbției dioxidului de carbon[2]. Criosfera a fost afectată în mod 

pronunțat de încălzirea globală, mase importante de gheață din Groenlanda și Antarctica de 

Vest dispărând, în timp ce ghețarii continentali, cu foarte puține excepții au cunoscut un declin 

dramatic. În plus, zona acoperită de gheață marină în Arctica înregistrează o puternică 

tendință de reducere, iar stratul continental de zăpadă sezonieră s-a diminuat considerabil în 

lunile de primăvară[4].   
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Fiecare din ultimele trei decade a fost succesiv mai caldă decât precedentele decade din 

1850 până în prezent, în timp ce intervalul 1983-2012 a reprezentat la nivel global cea mai 

caldă perioadă din ultimii 1400 de ani în Emisfera  Nordică[2]. Din 1880 până în 2012 

temperatura medie globală a crescut cu 0,85⁰ C, iar 14 din cei mai calzi 15 ani începând cu 

jumătatea a doua a secolului XIX au fost înregistrați în secolul XXI[1]. 

În ceea ce privește evoluția precipitațiilor, se poate aprecia că acestea au cunoscut o 

variabilitate spațială și temporală semnificativă. La nivel global s-a constatat pe de-o parte 

sporirea arealelor afectate de secetă și implicit extinderea zonelor deșertice sau semi-

deșertice, dar pe de altă parte a fost înregistrată o creștere a frecvenței ciclonilor tropicali 

intenși sau a ploilor cu caracter torențial. Generalizând, se poate spune că pentru anumite 

regiuni geografice s-au înregistrat excedente de precipitații (ex: nordul Europei, estul Americii 

de Nord, nordul și centrul Asiei etc.), în timp ce în cazul Sahelului, sudului Africii și Asiei sau 

chiar proximității bazinului mediteraneean au fost semnalate descreșteri importante[3]. Chiar 

la nivelul Europei variabilitatea regimului pluviometric a fost pronunțată, remarcându-se 

printr-o evoluție deficitară în sudul continentului și excedentară în nord[2]. Accentuarea 

episoadelor de secetă a fost semnalată în spațiul mediteraneean, unde a crescut foarte mult 

și frecvența incendiilor de vegetație. 

În opinia cercetătorilor principalele consecințe ale încălzirii globale sunt[5]. 

• Creșterea nivelului oceanelor cu impact socio-economic major asupra zonelor costiere; 

• Creșterea frecvenței și intensității fenomenelor extreme de natură climatică și hidrologică 

(ex: secete, inundații, valuri de căldură, valuri de frig, precipitații cu intensitate mare, cicloni 

etc.); 

• Diminuarea bio-diversității; 

• Diminuarea resurselor de apă și în anumite zone chiar epuizarea acestora;  

• Extinderea fenomenului de deșertificare; 

• Degradarea solurilor prin desecare și intensificarea eroziunii; 

Clima Europei a cunoscut o încălzire cu aproximativ 1⁰ C în ultimul secol [4]., fiind mai 

ridicată decât media globală. În ultimii ani la nivelul continentului european principalele efecte 

ale schimbărilor climatice au fost[6]: 

• Valuri de căldură, incendii forestiere și secetă, cu precădere în Europa Centrală și de Sud,  

în zona mediteraneeană aridizarea fiind și mai accentuată;  

• Precipitații mai bogate în nordul Europei, coraborate cu inundații în special în timpul iernii; 

• Schimbarea regimului hidrologic al râurilor care izvorăsc din zonele montane (ex: Munții 

Alpi, Pirinei, Alpii Scandinaviei), urmare a topirii ghețarilor și a reducerii perioadei cu strat 

de zăpadă; 

• Creșterea nivelului mării și a riscului evenimentelor meteorologice extreme în regiunile 

costiere; 



4 
 

• Creșterea frecvenței ploilor cu intensitate mare a favorizat producerea viiturilor și 

înregistrarea de pagube materiale zonelor construite și infrastructurii, în special în cazul 

văilor inundabile dens populate; 

 

Schimbările în regimul climatic din România (ANM) 

În urma analizei datelor climatice din intervalul 1960-2007 de la 94 de stații 

meteorologice din România, Administrația Națională de Meteorologie a sesizat următoarele 

schimbări importante în regimul evoluției temperaturilor, precipitațiilor și vântului[3]: 

• Creșterea cu până la 2⁰ C a temperaturilor din timpul verii în toată țara, iar în unele regiuni 

extracarpatice și în timpul iernii și primăverii; 

• Scăderea cantităților de precipitații în cazul iernii și primăverii, cu precădere în partea 

sudică și estică a țării; 

• Creșterea precipitațiilor în lunile de toamnă, în timp ce vara s-au constatat evoluții diferite 

de la o regiune la alta; 

• Scăderi semnificative ale vitezei medii a vântului în majoritatea țării, cu precădere iarna și 

primăvara; 

Totuși, în comparație cu încălzirea globală, care a fost de 0,74⁰ C în ultimul secol, în 

România creșterea temperaturii a fost mai limitată (0,5⁰ C)[6]. Cu toate că există 

neconcordanțe între rapoartele elaborate de ANM datorate în principal considerării unor stații 

meteorologice/intervale diferite în ceea ce privește tendințele de încălzire corespunzătoare 

ultimului secol, din toate variantele consultate reiese o creștere a temperaturii în partea de 

vest de a țării. Astfel, conform unui raport recent întocmit de ANM și ICPA[7] în intervalul 1981-

2003 în regiunea Banat-Crișana temperatura medie anuală a fost cu 0,5⁰ C mai ridicată decât 

cea corespunzătoare intervalului 1961-1990 (tabelul 1). 

Tabelul 1. Amplitudinea încălzirii temperaturii medii anuale a aerului în diferite regiuni în intervalul 

1981-2013, comparativ cu perioada 1961-1990 (sursa: Sandu și colab., 2014). 

Regiunea 1961-1990 1981-2013 Schimbări observate 

Dobrogea 10,9⁰ C 11,4⁰ C +0,5⁰ C 
Moldova 8,4⁰ C 9⁰ C +0,5⁰ C 

Muntenia 9,8⁰ C 10,3⁰ C +0,4⁰ C 
Oltenia 10⁰ C 10,5⁰ C +0,5⁰ C 

Banat-Crișana 9,6⁰ C 10,1⁰ C +0,5⁰ C 
Transilvania-Maramureș 7,5⁰ C 8⁰ C +0,5⁰ C 

 

În același raport[7] analizând creșterea temperaturii în diferite luni, s-a prezentat faptul 

că în luna ianuarie temperaturile au crescut cu 1,3⁰ C în intervalul 1981-2013 față de intervalul 

de referință (1901-1980), pe când creșterea temperaturilor în luna cea mai caldă (iulie) a fost 

de 0,8⁰ C. Analizând cei mai călduroși ani din intervalul 1901-2013, același studiu subliniază că 



5 
 

toți cei 20 de ani prezenți în acest top sunt cuprinși în intervalul 1980-2013, iar 13 dintre 

aceștia au fost semnalați în perioada 2000-2013[7].  

În plus, studiile realizate de Administrația Națională de Meteorologie au subliniat 

creșterea semnificativă a duratei maxime a intervalului cu zile consecutive fără precipitații 

lichide în sudul țării în timpul iernii, iar în vestul țarii în timpul verii[3]. 

De asemenea, în ceea ce privește frecvența ploilor cu intensitate ridicată s-a semnalat 

creșterea numărului de zile cu precipitații mai mari de 10 mm/zi (până la 4 zile/an) în nordul 

țării în lunile de toamnă, respectiv a cantităților excepționale de precipitații în anotimpul de 

toamnă, în jumătatea de nord, vest și sud-vest, până la 3 zile[3]. 

Unul din principalele efecte ale schimbărilor climatice în România îl constituie creșterea 

frecvenței fenomenelor meteorologice extreme. Fenomenele meteorologice extreme sunt 

considerate atunci când parametrul analizat diferă mult de norma climatică pentru un anumit 

interval de timp. Principalele fenomene extreme care au înregistrat o sporire la nivelul 

frrecvenței lor la nivel național în ultimele decenii au fost valurile de căldură[3]. În România 

este considerat val de căldură un interval de minim 2 zile consecutive în care temperaturile 

maxime sunt egale sau depășesc 37⁰ C. La nivel național cea mai mare frecvență a valurilor de 

căldură a fost constatată în sudul, estul și vestul țării în exteriorul Carpaților[4]. 

În multe situații valurile de căldură sunt asociate cu intervale secetoase, în care există 

un deficit important în regimul precipitațiilor. Este considerată secetă meteorologică acel 

interval de minim 10 zile, în timpul sezonului cald, în care nu se înregistrează precipitații[3].  

Un alt fenomen care determină condiții de stres termic accentuat, mai ales în perioada 

de creștere intensă a plantelor, este cel de „arșiță”. Acesta se calculează în perioada iunie-

august prin însumarea temperaturilor maxime zilnice ale aerului ≥ 32⁰ C[7]. Cercetările recente 

evidențiază creșterea cu aproape de 3 ori a intensității fenomenului de arșiță în intervalul 

1981-2013, în comparație cu intervalul 1961-1990[7]. Cele mai mari creșteri sunt evidențiate 

pe hărțile prezentate în regiunile agricole din sudul, vestul și sud-estul țării[7]. Conform 

aceluiași raport anii în care intensitatea fenomenului de arșiță a depășit cu mult media 

climatologică de 30 de „unități” au corespuns cu anii în care au avut loc cele mai călduroase 

veri din România (toate după anul 2000)[7]. 

O consecință a condițiilor climatice care generează mari cantități de precipitații, 

coroborate în unele situații cu topirea bruscă a zăpezii sunt inundațiile. Fără să se constate 

neapărat o tendință de creștere a amplitudinii și frecvenței inundațiilor la nivel național în 

ultimele decenii, în anumite bazine hidrografice mici, în care nici utilizarea terenurilor nu a 

fost efectuată corespunzător s-au înregistrat viituri rapide de tipul „flash floods”, ca urmare a 

intervalelor cu precipitații intense[3].  

În ciuda distribuției neuniforme a precipitațiilor, s-a constatat o creștere a frecvenței 

anilor extrem de secetoși / ploioși de la 1-2 pe deceniu la 3-4 în decada 2001-2010[3]. Astfel, 
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analizând valorile medii multianuale din perioada 1981-2013 și comparându-le cu cele din 

perioada de referință (1961-1990), s-a constatat că în majoritatea regiunilor s-a înregistrat o 

descreștere a cantităților de precipitații (tabelul 2)[3]. Cele mai accentuate scăderi s-au 

înregistrat în Oltenia și Muntenia (peste 10 mm), în timp ce în Transilvania și Maramureș 

cantitățile medii de precipitații din ultimele 3 decenii au fost ușor excedentare[3]. 

Tabelul 2. Modificări ale cantităților medii de precipitații în regiunile României în intervalul 1981-

2013, în comparație cu perioada 1961-1990 (sursa: Sandu și colab., 2014). 

Regiunea 1961-1990 1981-2013 Schimbări observate 

Dobrogea 417  mm/an 412,6 mm/an -4,4 mm 
Moldova 576,7 mm/an 575,7 mm/an -1 mm 
Muntenia 592,8 mm/an 579,9 mm/an -18,3 mm 

Oltenia 673,4 mm/an 642 mm/an -31,4 mm 
Banat-Crișana 711,2 mm/an 702 mm/an -9,2 mm 

Transilvania-Maramureș 740 mm/an 746,2 mm/an +6,2 mm 

 

În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, România a eliberat în anul 2013 o 

cantitate de 118 milioane tone de dioxid de carbon, reprezentând 2,4% din emisiile totale ale 

UE[8]. În comparație cu alte țări din Uniunea Europeană, România se situa pe locul 10 raportat 

la cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră echivalent CO2
[8]. Principalele surse de poluare 

cu gaze cu efect de seră identificate în România, în intervalul 2000-2013 sunt industria 

energetică (39,63%), agricultura (18,58%), industria producătoare și de construcții (16,86%), 

procese industriale și utilizarea produsului (15,89%), transport (13,47%) și deșeuri (5,54%)[8]. 

Cele mai mari creșteri ale emisiilor gazelor cu efect de seră în intervalul 2000-2013 s-au 

constatat în cazul transporturilor (de la 9,91 mil. T. echivalent CO2 în 2000, la 15,09 în 2013), 

în timp ce industria energetică a fcăut cele mai spectaculoase progrese, reușind să raporteze 

o scădere de aproape 50% a emisiilor gazelor de seră între 2000 și 2013[8].   

 

Scenarii privind schimbările climatice viitoare  

În ultimii ani Intergovernmental Panel of Climatce Change[1,2] a elaborat mai multe 

scenarii climatice globale, în încercarea de a prognoza evoluția viitoare a climei. Toate 

scenariile realizate prognozează o creștere a temperaturilor cu valori cuprinse între 1,8°C și 

4,0°C pentru ultimul deceniu al secolului XXI (2090-2099), în comparație cu intervalul de 

referință considerat (1980-1990)[2]. Amplitudinea încălzirii este variabilă în funcție de diferitele 

scenarii privind emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, scenariile prognozează o 

creștere a cantităților de precipitații la latitudini mari și o diminuare a precipitațiilor în 

regiunile subtropicale[2]. Trebuie precizat însă că proiecțiile schimbărilor climatice sunt mai 

credibile pentru temperatură, față de precipitații, deoarece modelele evoluției precipitațiilor 

prezintă un nivel de incertitudine ridicat. Chiar și în condițiile reducerii imediate a emisiilor de 
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gaze cu efect de seră în atmosferă, încălzirea globală va continua, dar creșterea temperaturii 

va fi limitată[2].   

Pentru perioada 2001-2030 Administrația Națională de Meteorologie a realizat cu 

ajutorul modelelor statistice mai multe scenarii de evoluție a principalilor parametrii climatici 

(ex: temperatură, precipitații, vânt), raportându-se la intervalul de referință 1961-1990. 

Principalele concluzii ale raportului au subliniat[3]: 

• Încălzirea medie anuală la nivelul României fiind cuprinsă între 0,7 și 1,1⁰ C, cele mai 

mari creșteri fiind așteptate în zona montană. Cele mai accentuate încălziri sunt prognozate 

pentru lunile noiembrie-decembrie și mai-septembrie. La munte, dar și în sudul și vestul țării 

creșterile temperaturilor medii lunare în sezonul cald ar putea ajunge la 1,4 – 1,5⁰ C. 

• În ceea ce privește evoluția precipitațiilor modelele realizate nu surprind schimbări 

semnificative din punct de vedere statistic. Totuși, în ciuda incertitudinilor destul de ridicate, 

scenariul A1B considerat proiectează o scădere a cantităților de precipitații lunare în lunile de 

iarnă (decembrie, februarie), o creștere a precipitațiilor în octombrie, în timp ce în iunie se 

proiecteză o ușoară creștere la stațiile de munte și scăderi la deal și câmpie.  

Cercetările recente[3] evidențiază creșterea frecvenței anuale a zilelor tropicale (maxima 

zilnică > 30⁰ C) și scăderea frecvenței zilelor de iarnă (caracterizate prin maxime zilnice < 0⁰ C). 

În plus și acest studiu accentuează asupra creșterii semnificative a temperaturilor din timpul 

verii, în special în sudul și sud-estul României.  

În studiul realizat de Sandu și colaboratorii (2014) sunt prezentate câteva scenarii de 

evoluție a temperaturii medii a aerului și a precipitațiilor medii multianuale în perioada 2011-

2040, în comparație cu perioada 1961-1990. În ceea ce privește încălzirea temperaturii 

aerului, conform scenariului A1B se estimează o creștere cu până la 1,3⁰ C, cea mai mare 

amplitudine a încălzirii urmând să se înregistreze în sudul și estul țării (fig. 1)[7]. În partea 

vestică a țării, în arealul comunei Tomești este prognozată o creștere cuprinsă între 1,14 și 

1,16⁰ C. Conform aceluiași scenariu (A1B), lunile de vară din intervalul 2061-2090 ar urma să 

cunoască încălziri cuprinse între 3 și 4⁰ C, comparativ cu intervalul 1961-1990, ceea ce ar 

corespunde cu încălziri dramatice[2]. 

Estimările cantităților de precipitații nu prognozează modificări foarte mari pentru 

intervalul 2011-2040, comparativ cu intervalul de referință (1961-1990). Se pot observa 

diminuări cuprinse între 0 și 10 mm în partea sudică, în sudul Moldovei și chiar sud-vestul 

Banatului, în timp ce jumătatea nordică a țării pare să nu cunoască scăderi semnificative, ba 

chiar să înregistreze, pe alocuri, creșteri cuprinse între 0 și 2 mm (ex: Transilvania, 

Maramureș)[7].  
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Fig. 1. Schimbări ale temperaturii medii multianuale a aerului în România proiectate pentru perioada 

2011-2040, față de perioada de referință (1961-1990) (sursa hărții: ANM, din Sandu și colab, 2014). 

 

Fig. 2. Schimbări privind precipitațiile medii multianuale în România proiectate pentru perioada 

2011-2040, față de perioada de referință (1961-1990) (sursa hărții: ANM, din Sandu și colab, 2014). 

Pentru comuna Tomești, scenariul prevede o ușoară reducere a precipitațiilor, cuprinsă 

între -1,9 și 0 mm[7]. Dacă cantitățile anuale de precipitații, par să nu se modifice în mod 

semnificativ, în schimb scenariile valabile pentru intervalul 2061-2090, semnalează descreșteri 
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foarte mari ale cantităților de precipitații din timpul verii, care se vor reduce cu 20-24%, față 

de perioada 1961-1990[7]. Aceleași scenarii indică, de asemenea, faptul că modificările 

temperaturilor și precipitațiilor vor fi însoțite de schimbări ale frecvenței fenomenelor 

extreme, fiind așteptate în principal creșteri ale frecvenței valurilor de căldură și ale ploilor cu 

intensitate mare[7].     

În concluzie se poate afirma că schimbările estimate pentru teritoriul României se 

încadrează în contextul global. Astfel, pe baza estimărilor realizate de International Panel on 

Climate Change prezentate în AR4 se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale față de 

perioada 1980-1990, asemănătoare întregii Europei, cu diferențe reduse pentru primele 

decenii ale secolului XXI și mai mari spre sfârșitul secolului[2]. Rezultatele acestor estimări 

prezintă[2]: 

- încălziri cuprinse între 0,5 și 1,5⁰ C pentru perioada 2020-2029; 

- încălziri cuprinse între 2 și 5⁰ C pentru perioada 2090-2099, în funcție de scenariul 

utilizat. 

În ceea ce privește cantitățile de precipitații, majoritatea scenariilor prognozează secete 

pronunțate în timpul sezonului cald în România. Se pare că cele mai afectate zone vor fi sudul 

și sud-estul țării, unde abaterile vor depăși chiar 20%, față de intervalul din perioada 1980-

1990[7].  

Deoarece incertitudinile acestor scenarii privind evoluția precipitațiilor sunt destul de 

mari, ANM a realizat propriile modele statistice mult mai detaliate. Acestea prognozează 

creșterea precipitațiilor de iarnă și vestul și nord-vestul României cu până la 30-40 mm în 

perioada 2070-2099, față de perioada 1961-1990, în schimb scăderea precipitațiilor vara în 

aproape toată țara, exceptând câteva părți din Transilvania[6]. 

În sezonul activ de vegetație al culturilor agricole, care se întinde din aprilie până în 

octombrie, cantitățile de precipitații medii multianuale evidențiază faptul că în Dobrogea se 

înregistrează cu regim pluviometric excesiv de secetos și secetos, în Moldova, Muntenia, 

Oltenia și Banat moderat secetos, iar în cea mai mare parte din Crișana și Transilvania un regim 

optim pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole[7]. 

 

Caracteristici climatice locale și schimbări climatice viitoare 

Amplasarea României, în partea mediană a emisferei nordice, precum și poziționarea 

continentală, determină climatul temperat de tranziție al țării noastre. Prin poziţia geografică 

pe care o ocupă în interiorul României, comuna Tomești se află cu precădere sub influenţa 

maselor de aer maritim din vest, cu un grad ridicat de umiditate și a maselor de aer subtropical 

dinspre Marea Mediterană, iar într-o măsură foarte mică suprafața comunei este afectată de 

masele de aer continentale din est. 
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Pe teritoriul comunei Tomești nu este amplasată nicio stație meteorologică din cadrul 

rețelei naționale aparținând Administrației Naționale de Meteorologie. Prin urmare, 

surprinderea specificului climatic local impune consultarea datelor climatice de la cele mai 

apropiate stații meteorologice și a modelelor climatice existente.  

Deoarece relieful comunei Tomești prezintă variații importante, desfășurându-se între 

200 și 1360 m, acesta impune și o etajare a climatului în funcție de altitudine. În principiu se 

pot diferenția 3 tipuri majore de topoclimate: topoclimatul de vale, topoclimatul de versant și 

topoclimatul de culme. Caracteristicile regimului termic al aerului pentru teritoriul analizat 

sunt influențate în primul rând de altitudine. Pe baza valorilor termice medii multianuale de 

la cele mai apropiate stații meteorologice a fost realizată corelația între temperatura medie 

anuală și altitudine, construindu-se modelul distribuției temperaturii medii multianuale în 

comuna Tomești (fig. 3).  

 

Fig. 3. Distribuția valorilor de temperatură medie anuală pe teritoriul comunei Tomești.  
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Astfel, temperatura medie anuală variază între 4,3 și 10,4⁰ C, cele mai ridicate valori 

caracterizând partea nordică a comunei, unde sunt concentrate și localitățile, în timp ce în 

extremitatea sudică, unde altitudinile depășesc chiar 1200 m să se înregistreze temperaturi 

medii anuale cuprinse între 4 și 6⁰ C. Așadar ecartul de variație termică între altitudinea de 

200 și 1360 m este de 6,1⁰ C, ceea ce corespunde unui gradient termic vertical mediu de 0,52⁰ 

C / 100 m. În comparație cu gradientul termic vertical mediu pentru România (0,57⁰ C / 100 

m)[14] acesta este mai redus. 

Analizând variația temperaturii în funcție de anotimpuri (fig. 4) se poate constata că 

există diferențe importante din punct de vedere termic între sezonul cald și cel rece. Astfel, 

iarna este caracterizată de temperaturi medii negative, care afectează aproape în întregime 

teritoriul comunei. Temperaturile medii ale iernii sunt cuprinse între 0,3 și -4,3⁰ C, dar în 

jumătatea nordică a comunei, acolo unde sunt concentrate localitățile aparținătoare acestea 

sunt cuprinse între -1,5 și 0,3⁰ C. 

Primăvara, temperaturile medii variază între 3,4 și 10,7⁰ C, în timp ce toamna acestea 

sunt ușor mai ridicate, fiind cuprinse între 5,1 și 10,8⁰ C. Atât primăvara, cât și toamna, în zona 

localităților din nordul comunei, temperaturiile medii oscilează între 8 și 10,7⁰ C. În luna martie 

și chiar în aprilie temperaturile minime coboară frecvent sub pragul de îngheț, inclusiv în 

jumătatea nordică a comunei, în timp ce la peste 1200 m altitudine înghețul poate apărea 

inclusiv în mai. Toamna, în schimb, cele mai multe zile cu temperaturi minime negative sunt 

în luna noiembrie și octombrie în timp ce în septembrie înghețul apare doar la altitudini 

ridicate. 

Vara, temperaturile medii oscilează între 13,3 și 20,2⁰ C, dar pe cea mai mare suprafață 

a comunei sunt cuprinse între 16 și 20⁰ C (fig. 4).  

În general, cea mai rece lună este ianuarie, când temperaturile medii variază între -0,5 

și -4,7⁰ C (fig. 5). Pe cele mai înalte culmi (>1200 m), cea mai rece lună este februarie. 

Temperaturile minime coboară foarte rar sub -30⁰ C în aceste luni în partea de vest a țării. În 

29.01.1963, la stația meteorologică Timișoara s-au înregistrat -35,3⁰ C[9], dar în mod normal 

minimele termice sunt cuprinse între -10 și -20⁰ C. În intervalul 1980-2012, temperaturi 

minime sub -20⁰ C s-au înregistrat în ianuarie 1980, 1985, 1987, 2000 și în februarie 1985, 

2004, 2005 și 2012 la stația meteorologică Lugoj. Minimele lunii decembrie nu au coborât însă 

sub -20⁰ C în intervalul 1980-2012. Iarna sunt caracteristice inversiunile de temperatură, în 

special în depresiuni și culoare de vale și pot avea o durată de la câteva ore la câteva zile.  

Cea mai caldă lună este iulie, când temperaturile medii sunt cuprinse între 14 și 20,9⁰ 

C (fig. 5). În această lună temperaturile maxime pot depăși frecvent 35⁰ C în partea nordică a 

comunei, în timp ce în zona celor mai ridicate altitudini, temperaturile maxime sunt cuprinse 

între 20 și 30⁰ C. La stația Lugoj, în luna iulie s-au înregistrat inclusiv valori de 40⁰ C, așa cum a 

fost în 2007, unul din cei mai calzi ani din România.   
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Fig. 4. Temperatura medie a anotimpurilor în comuna Tomești. 
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Fig. 5. Temperatura medie în ianuarie și iulie în comuna Tomești. 

Poziționarea comunei Tomești în partea vestică a țării corespunde circulației 

predominant vestice (oceanice), dar și celei sudice, impuse de acțiunea ciclonilor 

mediteraneeni. Aceste aspecte favorizează un regim pluviometric mai bogat, decât de pildă în 

partea estică a arcului carpatic, unde influențele oceanice nu sunt atât de pregnante. În ciuda 

faptului că  regimul precipitațiilor prezintă o variabilitate sporită, în comparație cu cel termic, 

principalul factor care condiționează distribuția precipitațiilor în arealul analizat rămâne 

relieful. Prin urmare, ascensiunile orografice, precum și convecțiile din zonele montane 

determină precipitații mai ridicate în partea sudică a teritoriului comunei, unde sunt localizate 

și cele mai mari înălțimi. În partea nordică și centrală a comunei precipitațiile anuale variază  

între 729 și 900 mm. 

În ceea ce privește repartiția pe anotimpuri a precipitațiilor, aceasta prezintă o 

importanță practică mai ales pentru agricultură. Conform datelor climatice disponibile[10] cele 

mai mari cantități de precipitații cad în arealul comunei Tomești vara (31%) și primăvara (25%), 

în timp ce toamna (23%) și iarna (21%), precipitațiile sunt mai reduse. Iarna, precipitațiile nu 

sunt foarte bogate, dar se remarcă gradul destul de ridicat de omogenitate în distribuția 

acestora pe toată întinderea comunei, înregistrându-se diferențe de doar 50 mm, între zonele 

periferice nordice (152.4 mm) și culmile înalte din sud (202.9 mm). Primăvara, cantitățile de 

precipitații au valori ușor mai ridicate, cuprinse între 188,4 și 265,5 mm. Cele mai însemnate 

cantități de precipitații aparțin lunilor de vară, când și diferențele dintre cantitățile aferente 

părții sudice a comunei (377,8 mm), respectiv nordice (235,7 mm) sunt însemnate. Toamna, 



14 
 

în partea nordică, precipitațiile nu sunt cu mult mai mari față de cele din timpul iernii (159,1 

mm), dar în partea înaltă a Munților Poiana Ruscă, se înregistrează o cantitate semnificativ 

mai mare decât cea specifică lunilor de iarnă (234,5 mm). 

 

Fig. 6. Precipitații multianuale în comuna Tomești. 

La stația meteorologică Lugoj, aflată în apropierea comunei Tomești umezeala relativă 

a aerului, care relevă gradul de încărcare cu vapori de apă în atmosferă, înregistrează valori 

anuale de 75%. Cele mai ridicate valori sunt specifice sezonului rece (peste 80%), în timp ce în 

lunile de vară valorile medii lunare coboară sub 70%, în principal datorită temperaturii 

ridicate[11]. 
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Fig. 7. Distribuția în funcție de anotimpuri a precipitațiilor multianuale în comuna Tomești. 

În strânsă legătură cu umezeala aerului este nebulozitatea atmosferică, care depinde 

foarte mult de circulația generală a atmosferei și de dinamica convectivă. Astfel, la stația 
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meteorologică Lugoj se înregistrează în medie 120 zile cu cer senin/an, 129 de zile cu cer noros 

și 116 de zile cu cer acoperit[11]. 

Regimul eolian este influențat de circulația generală a atmosferei, dar local pot să 

adauge influențe particulare. Astfel, la stația meteorologică Lugoj, aproximtiv 50% dintr-un an 

se înregistrează calm atmosferic. Frecvența cea mai ridicată o au vânturile din direcție sud-

estică (15,9%), dar această situație este influențată de poziționarea stației meteorologice în 

partea respectivă a orașului. Mai relevantă poate fi considerată frecvența ridicată a vânturilor 

din sector nord-vestic (7,8%). Viteza medie a vânturilor este 1,3 și 2,6 m/s, cele mai mari viteze 

corespunzând tot vânturilor din sector sud-estic[11].  

Pe teritoriul comunei poate fi resimțit uneori un vânt local uscat și cald, care accelerează 

topirea zăpezii, numit coșava. Acesta are caracter de foehn și poate avea un caracter foarte 

intens (25-30 m/s)[12]. 

În ceea ce privește fenomenele atmosferice care au impact asupra activităților 

economice, la stația meteorologică Lugoj se înregistrează anual, aproximativ 36 de zile de 

brumă, dar în zona montană din sudul comunei numărul zilelor cu brumă depășește 60 de 

zile/an. Bruma se produce în special în cea de-a doua jumătate a toamnei și începutul 

primăverii și poate afecta recolta agricolă, în special pomii fructiferi, atunci când se manifestă 

primăvara. Referitor la numărul zilelor cu chiciură, la stația meteorologică Lugoj se 

înregistrează anual 3 zile, dar în partea montană se produc peste 10 zile/an. Numărul mediu 

de zile cu polei este cuprins în medie între 3 și 5 pe an[9]. 

Efecte foarte dăunătoare pentru culturile agricole sunt produse și de către grindină. În 

medie numărul anual al zilelor cu grindină în arealul analizat variază între 1 și 8 zile[9]. Acest 

hidrometeor solid este caracteristic în special sezonului cald, fiind asociat formațiunilor 

noroase de tip Cumulonimbus și apărând însoțit de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt 

cu intensitate ridicată. Cele mai afectate de căderile de grindină sunt culturile de legume și 

pomii fructiferi. 

De mare importanță, în special pentru culturile de iarnă, dar și pentru alte activități 

economice (ex: turismul) sunt zilele cu diferite caracteristici termice. Astfel, în comuna 

Tomești se înregistrează anual între 12 și 56 de nopți geroase, când temperatura minimă 

coboară sub -10⁰. Numărul zilerelor de iarnă, când temperatura maximă este ≤ 0 este cuprins 

între 20 și 63, în timp ce zile cu îngheț sunt între 94 și 147[9]. Așadar, la peste 1300 m în aproape 

150 de zile/an este posibilă ocurența înghețului, în timp ce în zona localităților Românești, 

Tomești, Baloșești, Luncanii de Jos se înregistrează aproximativ 100 de zile cu îngheț (fig. 8). 

În ceea ce privește numărul mediu de zile cu precipitații, acesta variază între 140 și 170 

zile/an[10]. La postul pluviometric Rusca Montană, de pe versantul sudic al Munților Poiana 

Ruscă se înregistrează 142.8 zile, dintre care în 11,8 zile sunt precipitații cu intensitate mare 

(între 20 și 30 mm)[10]. Cel mai mare număr de zile cu precipitații este caracteristic lunilor mai 
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și iunie (peste 15 la Rusca Montană). Numărul mediu al zilelor cu precipitații lichide este de 

124,1 zile la Rusca Montană, adică 86% din numărul total de zile cu precipitații[10]. 

 

Fig. 8. Număr de zile cu ger și cu îngheț în comuna Tomești. 

Pe culmile cele mai înalte numărul mediu al zilelor cu precipitații solide este considerabil 

mai mare, dacă ținem cont de apropierea de Semenic, unde sunt 85,4 zile cu precipitații solide 

pe an[9]. În ceea ce privește numărul zilelor cu averse de ploaie acesta este de 58,8 zile/an la 

Rusca Montană și 69,2 zile/an la Lugoj[9]. În zona înaltă, Vf. Padeș - Vf. Rusca se produc peste 

70 zile/an, ținând cont că la Semenic sunt 78,7 zile[9]. Cea mai mare probabilitate de producere 

a averselor de ploaie este în luna iunie.  

În partea cea mai înaltă a comunei Tomești, ninsoarea poate apărea în oricare din lunile 

de toamnă, iarnă și primăvară putând totaliza 65 de zile pe an. La Rusca Montană, în schimb, 

intervalul în care ninsorile sunt posibile este octombrie-aprilie[9]. Cele mai multe zile cu 

ninsoare se înregistrează însă în intervalul decembrie-februarie și variază între 7 și 14 

zile/lună[9]. La Rusca Montană, data medie a primei ninsori este 30 noiembrie, în timp ce data 

medie a ultimei ninsori este 18 martie, totalizând un interval cu posibilitate mare de producere 

a ninsorii de 108 zile[9]. La Semenic, în schimb, acest interval poate avea 199 de zile (între 20 

octombrie și 7 mai)[9]. 

În urma ninsorilor care se produc cu precădere în sezonul rece, se formează stratul de 

zăpadă. La Rusca Montană intervalul posibil cu strat de zăpadă are 77 de zile, fiind cuprins 

între 10 decembrie și 25 februarie[9]. Situația nu este caracteristică însă pentru zona cea mai 
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înaltă a comunei, unde stratul de zăpada se menține pe Vf. Padeș inclusiv pe durata lunii 

martie, totalizând peste 100 zile/an. Astfel, numărul mediu al zilelor cu strat de zăpadă 

oscilează între 70 și peste 120 zile/an. În acest sens, trebuie precizat că la Brebu Nou, de pildă, 

la 800 m altitudine în Munții Semenic, se înregistrează 93,5 zile cu strat de zăpadă[9]. Grosimea 

medie a stratului de zăpadă este cuprinsă, în general, sub 10 cm, dar la peste 800 m depășește 

acest prag (ex: Brebu Nou – 10,3 cm; Semenic – 34,5 cm)[9]. 

În ceea ce privește principalele schimbări climatice prognozate la nivel regional și care 

vor afecta și comuna Tomești, acestea sunt prezentate sintetic, în cele ce urmează: 
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Impactul schimbărilor climatice asupra principalelor hazarde naturale 

Impactul schimbărilor climatice asupra inundațiilor 

În intervalul 1997-2007 localitatea Tomești a fost afectată de 6 inundații, valoarea 

pagubelor estimate depășind 3,4 milioane euro[13]. Principalele surse de risc identificate în 

bazinul superior al Begăi au fost: revărsările, ploile abundente și scurgerile de pe versanți, 

eroziunea malurilor, băltirile, dar și avariile la construcțiile hidrotehnice și canalizări[13]. Astfel, 

în anul 2000 au fost raportate avarieri ale apărărilor de mal, iar în mai-iunie 2005 eroziunea 

malurilor la Tomești[13]. De fapt, ultimii ani în care s-au produs inundații în bazinul superior al 

Begăi au fost: 1999, 2000 și 2005. 

În ceea ce privește vulnerabilitatea la inundații, utilizând cei mai importanți receptori de 

risc: locuitori afectați, locuințe distruse și suprafețe inundate, același raport prezintă 

următoarea situație: 

Tabelul 1. Vulnerabilitatea la inundații în comuna Tomești (conform Planului pentru prevenirea, 

protecția și diminuarea inundațiilor în S.H. Banat). 

Localitate Suprafață intravilan 
afectată (Km2) 

Număr de gospodării 
potențial inundabile 

Număr locuitori potențial 
afectați 

Tomești 0,3760 111 311 

Luncanii de Jos 0,1035 31 87 

Românești 0,3177 94 265 

 

Principalul rol în declanșarea inundațiilor îl au ploile, fie singure, fie asociate cu topirea 

zăpezilor, dar utilizarea necorespunzătoare a suprafețelor de teren din bazinele hidrografice 

(ex: despăduriri, întreținerea necorespunzătoare a albilor, lipsa lucrărilor anti-erozionale pe 

versanți etc.) poate stimula apariția inundațiilor.  

După cum s-a precizat anterior modificările în regimul anual al precipitațiilor nu vor fi 

semnificative, dar distribuția temporală a acestora va fi mult mai eterogenă, fiind așteptate 

scăderi ale cantităților de precipitații din timpul verii și creșteri iarna[15]. De asemenea, 

simulările climatice relevă faptul că evenimentele climatice extreme ar putea avea o ocurență 

mai mare în secolul acesta. Pe de altă parte, încălzirea climatului va determina probabil 

reducerea rezervelor de apă din majoritatea bazinelor hidrografice și implicit scăderea riscului 

de producere a inundațiilor. 

În toate scenariile este estimată o încălzire în lunile martie-aprilie, ceea ce va accelera 

topirea zăpezilor. Acest lucru nu va conduce în mod obligatoriu la inundații mai mari, deoarece 

rezerva totală de zăpadă va depinde foarte mult de precipitațiile din timpul iernii. Totuși, în 

anii cu precipitații bogate în timpul sezonului rece, șansele de a apărea inundații la începutul 

primăverii vor fi ridicate. Referitor la scenariile existente pentru precipitațiile din sezonul rece, 

majoritatea modelelor globale[1] acreditează ideea creșterii precipitațiilor iarna. Într-un studiu 

recent[6], realizat de ICPA-București și ANM se avansează ideea creșterii cantității de 
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precipitații cu până la 40 mm în intervalul 2071-2090 în partea vestică și nord-vestică, conform 

analizelor statistice efectuate de ANM. În ceea ce privește perioada mai-iunie, când se 

înregistrează și cele mai mari cantități de precipitații în arealul analizat, scenariile nu surprind 

schimbări semnificative în regimul pluviometric. Pe durata verii, majoritatea scenariilor 

prognozează o scădere a precipitațiilor, ceea ce implicit va conduce la reducerea riscului de 

producere a inundațiilor în intervalul iulie-septembrie. În schimb, scenariile indică o creștere 

a cantităților de precipitații din timpul toamnei, când din cauza debitelor reduse, considerăm 

că riscul de producere a inundațiilor va fi redus.  

Considerând scenariile climatice existente și ținând cont și de incertitudinile acestora 

este foarte posibil ca în următoarele decenii frecvența și magnitudinea medie a inundațiilor să 

scadă, dar în condiții excepționale (precipitații abundente în timpul iernii și o topire rapidă), 

inundații extreme să se producă în special la începutul primăverii[16] pe teritoriul comunei 

Tomești. Pe de altă parte, inundațiile de la începutul verii ar trebui să aibă o frecvență mai 

redusă. Există, însă, și studii care susțin accentuarea relevanței extremelor pluviale maxime în 

această regiune[17].  Prin urmare, apariția unor evenimente caracterizate de precipitații 

abundente, specifice în special sezonului cald, ar putea conduce la apariția unor viituri în 

bazinul Begăi. Ceea ce este foarte probabil să se întâmple însă în deceniile următoare este 

creșterea frecvenței apelor minime de toamnă și vară[16] și chiar apariția ocazională a 

deficitului sever de apă în special în zona de câmpie județului Timiș. 

Impactul schimbărilor climatice asupra proceselor geomorfologice 

La nivel național procesele geomorfologice responsabile de cele mai intense eroziuni 

sunt spălările în suprafață, eroziunea liniară și alunecările de teren, fiecare dintre acestea 

contribuind la degradarea terenurilor agricole sau forestiere. Studiile au arătat că în România 

se pierd anual 150 milioane tone de sol, care din punct de vedere calitativ, înseamnă 1,5 

milioane tone de humus[21]. Conform hărții lui Moțoc[18], terenurile agricole din comuna 

Tomești pierd în medie între 10-15 t/ha/an, valoarea fiind inferioară zonelor subcarpatice și 

de podiș, dar superioară arealelor din zona de șes (fig. 9). Riscul erozional maxim se produce 

în perioada de vară, atunci când și ocurența ploilor abundente este mai ridicată. 

Toate procesele amintite anterior depind de o serie de factori fizico-geografici 

(litologie, înclinarea versanților, utilizarea terenurilor, tipul de vegetație, caracteristicile 

solului etc.), dar manifestarea acestora este strâns legată de ploile abundente. Pentru 

alunecări de teren de pildă, în zonele temperate sunt folosite diferite praguri (120 mm/24 h; 

100 mm/24 h sau 60 mm/24 h), care sunt stabilite în funcție de condițiile particulare ale 

regiunii. În Munții Banatului cantitățile de precipitații căzute în 24 h pot depăși valorile-prag 

prezentate anterior, fiind destule situații în care într-o singură zi s-au înregistrat peste 90 mm 

(ex: Brebu Nou, 157,6 mm în iunie 1966; Semenic, 122,7 mm în septembrie 1974; Caransebeș, 

91,7 mm în iulie 1990; Văliug, 109,8 mm în iunie 1966 etc.)[9]. Valori de peste 60 mm/24 h s-

au înregistrat chiar și în Câmpia Banatului (ex: Timișoara, 76,8 mm în mai 1982; Recaș, 83,2 

mm în august 1988; Buziaș, 102,1 în august 1966; Lugoj, 78,5 mm în august 1982 etc.) [9]. Cert 
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este că ploi cu o amplitudine precum cele menționate mai sus, sunt capabile să afecteze foarte 

mult stabilitatea versanților, prin intensificarea proceselor erozionale.   

 

Fig. 9. Zonarea eroziunii totale pe terenurile agricole – t/ha/an (Moțoc, 1983). 

Schimbările climatice surprinse de studiile ANM pentru ultimele 3 decade au arătat 

printre altele o tendință de creștere a frecvenței zilelor cu precipitații abundente. Așadar, este 

de așteptat ca în deceniile următoare evenimentele pluviometrice excepționale din punct de 

vedere al cantităților măsurate în 24 h să sporească. Această modificare va conduce la 

intensificarea eroziunii versanților, în special în cazul versanților înclinați și lipsiți de vegetație 

forestieră. 

Din fericire, teritoriul comunei Tomești este acoperit în proporție de aproximativ 70% 

de pădure[19], iar acest lucru atenuează foarte mult caracterul erozional al precipitațiilor. Prin 

capacitatea de reținere a precipitațiilor (unele specii de arbori pot intercepta până la 90% din 

cantitatea de precipitații) și atenuarea energiei de impact a picăturilor de ploaie, pădurea 

poate atenua până la anihilare eroziunea în suprafață. Versanții defrișați sau terenurile arate, 

sau pajiștile cu o vegetație rară vor fi puternic erodate în timpul averselor de ploaie. 

Agresivitatea erozională a unei ploi torențiale este dată de dimensiunile picăturii (mm), 

intensitatea ploii (mm/h) și de viteza cu care cade aceasta (m/s), fiind proporțională cu energia 

cinetică (J/m2/mm de ploaie) a acesteia[20]. În cazurile ploilor torențiale energia cinetică a 

picăturilor cu un diametru de peste 2 mm poate depăși 20 J/ m2/mm de ploaie, care are 

capacitatea de a disloca solurile lipsite de vegetație și de a stimula pluviodenudația și eroziune 

areolară[20]. În afară de retenția precipitațiilor de către arbori prin trunchi și rădăcini și litiera 

reține și ea o cantitate importantă din precipitații (ex: 30-40% la fag și 21% la stejar)[21].  

Pădurea are un rol stabilizator și în ceea ce privește fixarea depozitelor superficiale, 

conducând la limitarea declanșării alunecărilor de teren. Totuși, studiile au arătat că eficiența 

rădăcinilor este foarte mare doar în cazul alunecărilor de teren translaționale, în timp ce în 

cazul celor rotaționale efectele asupra controlului acestora sunt neglijabile[22]. Așadar, dacă 

instabilitatea se produce la adâncimi foarte mari, pădurea nu va ajuta la stabilizarea 
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versantului și alunecarea de teren va antrena versantul cu tot cu vegetația acoperitoare. În 

cazul comunei Tomești, litologia nu recomandă ocurența alunecărilor de teren rotaționale 

profunde, majoritatea cazurilor consemnate fiind în zona piemontană nordică, unde deluviile 

sunt mai groase și mai instabile. În altă ordine de idei, alunecările din apropierea localităților 

Românești și Baloșești sunt mai degrabă superficiale și au fost stabilizate de vegetație. 

Alunecări de mici dimensiuni mai apar în zona de obârșie a ravenelor și torenților, prin 

subminarea versantului, ca urmare a eroziunii regresive a acestor râpe torențiale. 

În cazul arealului analizat cea mai eficientă formă eroziune este cea prin curenți liniari. 

În timpul precipitațiilor abundente apa este dirijată spre aceste formațiuni torențiale, care pot 

avea adâncimi de câțiva metri și lungimi de câteva sute de metri sau chiar peste un kilometru. 

Studiile au arătat că pe o pantă de 2-3⁰ inițierea rigolelor se poate realiza cu o rată de 3-3,5 

cm/s[20]. Cea mai mare parte din debitul solid transportat în rigole, ogașe și ravene este 

deversat în râuri, dacă nu există lucrări hidroameliorative speciale, completate de plantații 

forestiere. Este cunoscut faptul că torenții transportă o cantitate de aluviuni de 1,5 – 1,8 mai 

mare decât apele limpezi ale râurilor[21]. 

Studiile experimentale realizate de Traci (1985) în România au arătat că există o relație 

foarte strânsă între eroziunea în suprafață și utilizarea terenurilor[23]. Conform clasificării 

acestuia eroziunea în cazul terenurilor împădurite este în medie sub 1 m3/ha/an, în timp ce în 

cazul pajiștilor naturale aceasta este de 1-4 ori mai mare, de 20-60 de ori mai mare pe 

terenurile agricole cultivate cu plante prășitoare, iar pe terenurile nude poate ajunge la 500 

m3/ha/an[23]. 

La întrebarea „cum va influența schimbarea climei stabilitatea versanților din comuna 

Tomești?”, se poate afirma cu certitudine că sporirea frecvenței ploilor cu intensitate mare va 

crește riscul erozional, dar acesta va fi atenuat semnificativ de existența pe suprafețe întinse 

a pădurilor. Pe terenurile lipsite de pădure, însă, este posibil ca degradarea să se intensifice și 

după un timp acestea să nu mai poată fi utilizate, evoluând până la stadiul de „badlands” 

(popular: „râpe”). De aceea, principala preocupare ar trebui să vizeze menținerea unui procent 

cât mai ridicat din terenurile neagricole acoperit cu pădure și amenajarea ogașelor, ravenelor 

și torenților activi. 

În diverse bazine hidrografice s-a demonstrat că alunecările de teren apar foarte rar în 

cazul suprafețelor ocupate de pădure (în multe cazuri sub 1% din suprafață), fiind determinate 

de factori incidentali (subminarea erozivă sau prin săpătură, atunci când se construiesc 

drumuri sau alte construcții). S-a arătat, de asemenea, că proporția cea mai mare a 

alunecărilor în aria forestieră se înregistrează după tăiere rasă sau tăiere de regenerare[21]. În 

afara tăierilor rase și a reducerii consistenței pădurii s-a constatat că alunecările de teren apar 

și în situația tasării excesive a solului prin suprapășunat[21]. Aproximativ 25% din suprafețele 

cu alunecări din păduri au loc în arboret cu consistență sub 0,5%[21]. Stabilizarea versanților 

începe la scurt timp după plantarea pădurii. Astfel, în cazul alunecărilor superficiale, fixarea 
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terenului se realizează după 5-6 ani de la plantarea arborilor, iar în cazul celor profunde este 

nevoie de 15-20 de ani[21].        

Într-un studiu recent, efectul schimbărilor climatice asupra alunecărilor de teren a fost 

evaluat la nivel național. Rezultatele cercetării au arătat că pentru partea de vest a României 

ocurența alunecărilor cu perioadă de revenire de 10 ani va scădea în intervalul 2021-2050, dar 

frecvența alunecărilor cu perioadă de revenire de 100 de ani va crește[24]. 

Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii 

 

Dinamica schimbărilor climatice afectează în mod direct agricultura prin modificarea 

condițiilor de creștere a culturilor și a plantelor, creșterea presiunii asupra disponibilității 

solului și a apei, precum și a metodelor de creștere, a fertilizanților sau a altor produse 

chimice. Totodată, schimbările climatice vor avea consecințe asupra frecvenței dăunătorilor și 

a izbucnirii bolilor în rândul culturilor agricole (tulburări biotice), dar și o serie de tulburări 

abiotice referitoare în special la modificări climatice semnificative la nivel regional și zonal.  

Deciziile privind gestionarea și dezvoltarea durabilă ar trebui să vizeze specializarea 

producției agricole prin cultivarea în fiecare regiune a culturilor adecvate care au cel mai mare 

beneficiu din potențialul natural al agriculturii, care este evaluat prin analiza pedo-climatică 

(fig. 10). Agricultura este puternic influențată de disponibilitatea resurselor de apă. După cum 

s-a arătat anterior schimbările climatice vor modifica atât regimul pluviometric, cât și 

caracteristicile evaporării, scurgerii și umidității solului.  

 
Fig. 10. Efectele încălzirii globale asupra agriculturii (sursa: Nicolescu, 2014). 
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Apariția stresului de umiditate este dăunător pentru majoritatea culturilor și, în special, 

pentru porumb, soia și grâu. Creșterea evaporării apei din sol și transpirația accelerată a 

plantelor va cauza stres de umiditate. În consecință, va exista necesitatea de a dezvolta soiuri 

de culturi cu mai mare toleranță la secetă. În condițiile unui climat mai cald, este certă 

creșterea consumului de apă destinat irigării terenurilor agricole. Diagnosticarea exactă a 

condițiilor agrometeorologice este un proces esențial necesar înțelegerii riscurilor cauzate de 

fenomenele meteorologice extreme și pentru luarea deciziilor în contextul dezvoltării 

durabile. 

Frecvența ridicată a perioadelor secetoase, precum și excesul de umiditate în anii ploioși 

afectează în prezent peste 15 milioane hectare în România[25]. Pentru a evita degradarea 

solului se recomandă înființarea unui sistem de agricultură conservativă prin plantare de 

perdele de protecție și împăduriri, ameliorarea pajiștilor și pășunilor în curs de degradare, 

tehnologii de cultivare a solurilor în pantă măsuri de protecție a solurilor contra inundațiilor[25].  

Condițiile climatice oscilante au un impact semnificativ și asupra rezervelor de apă dulce, 

care reprezintă cea mai importantă resursă naturală în domeniul agriculturii. Astfel apare 

diminuarea cantitativă a cursurilor de apă de suprafață, adâncirea pânzelor de apă freatică, 

epuizarea acviferelor profunde. Ca soluții practice, se recomandă: tehnologii agricole pentru 

folosirea eficientă a apei (tip dry farming), reabilitarea sistemelor de irigații și perfecționarea 

tehnicilor de irigații, modalități de valorificare a resurselor locale de apă, crearea de 

soiuri/hibrizi cu toleranță, sporită la secetă, plantare de perdele de protecție și împăduriri[25].  

Creșterea frecvenței valurilor de căldură (când temperaturile depășesc 37⁰ C) poate 

determina diminuarea producției agricole anuale cu cel puțin 30-50%, în timp ce alternanțele 

de climat uscat și umed contribuie la aridizarea și deșertificarea zonelor agricole[25]. Astfel, 

pentru a combate efectele fenomenelor meteorologice extreme asupra agriculturii trebuie 

creat un ansamblu de măsuri de contracarare a efectelor naturale și a organismelor biologice, 

crearea de soiuri/hibrizi toleranți la secetă, extinderea sortimentului autohton de specii de 

plante cultivate cu specii din zone subtropicale/tropicale[25].  

Depășirea condițiilor optime de temperatură pentru o cultură dintr-o anumită zonă 

provoacă un răspuns negativ asupra culturilor prin scăderea productivității. Menționăm faptul 

că în România majoritatea culturilor sunt sensibile la caniculă. Temperaturile foarte ridicate 

au efecte devastatoare asupra frunzelor plantelor aflate chiar în medii variate. Totuși, 

vulnerabilitatea culturilor la temperaturi ridicate variază în funcție vârsta culturii, în timp ce 

existența unor temperaturi ridicate in timpul procesului de reproducere are un efect nociv.  

Datorită stresului termic sunt afectate procesele fiziologice și biochimice din plante și 

are loc accelerarea parcurgerii fazelor fenologice, scurtându-se perioada de vegetație. 

Consecința este reducerea biomasei, diminuându-se și rata fotosintezei cu peste 50%[25]. Toate 

acestea au un impact major asupra viabilității polenului care scade la temperaturi ridicate la 
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majoritatea speciilor (ex: la porumb, la peste 35⁰ C; la soia la peste 32⁰ C; la orez, dacă 

temperaturile din timpul nopții depășesc 21⁰ C) [25]. 

În comuna Tomești, terenurile agricole ocupă aproximativ 30%, dar datorită calității lor 

slabe (acestea corespund zonei 4 de fertilitate a terenurilor), cea mai mare suprafață a 

acestora este ocupată de pășuni și fânețe (85%). Este de așteptat ca încălzirea climei să 

genereze o scădere a productivității pășunilor, productivitatea maximă a acestora urmând să 

migreze spre altitudini mai mari. Terenurile arabile ocupă mai puțin de 5% din suprafața 

comunei, în special în vecinătatea localităților Românești și Tomești, unde suprafețele 

compacte arabile sunt mai însemnate. Se cultivă, cu precădere, porumb, grâu, cartofi, ovăz, 

legume, sfeclă, orz sau trifoi și lucernă. După cum s-a arătat anterior fenomenul de „arșiță” 

determină stres termic accentuat în perioada de creștere intensă a plantelor agricole, cele mai 

afectate urmând a fi: porumbul, grâul de toamnă sau orzul. Scenariile ANM au arătat că cel 

mai mult vor avea de suferit de pe urma secetei pedologice plantele cu cerințe maxime de apă 

în lunile iulie și august (ex: porumbul). Urmare a încălzirii climei se estimează modificări privind 

data semănatului și recoltatului la diverse culturi (ex: grâu de toamnă, porumb etc.) [7].   

Măsuri pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice în arealul comunei Tomești 

Scenariile privind evoluția climei în România în secolul XXI indică creșterea temperaturilor 

medii, sporirea incidenței fenomenelor meteorologice extreme, creșterea frecvenței 

intervalelor secetoase precum și reduceri ale cantităților de precipitații.  

În vederea diminuării efectelor acestor schimbări, amenajarea  teritoriului comunei Tomești 

trebuie să țină cont de  următoarele propuneri: 

• Extinderea suprafețelor împădurite pentru a reduce procesele de eroziune în zonele 

cu versanți înclinați, a alunecărilor de teren, dar și pentru diminuarea debitelor torenților sau 

pentru protecția culturilor agricole. Nu trebuie omis nici rolul de regulator climatic local pe 

care-l are pădurea, respectiv  pentru creșterea calității aerului. În vederea plantării de specii 

lemnoase sunt preferate speciile cu acumulări superioare de biomasă în noile condiții de 

mediu. 

• Împădurirea unor terenuri degradate şi a unor terenuri marginale, necorespunzătoare 

pentru o agricultură eficientă. De asemenea, este indicată şi plantarea de perdele forestiere 

de protecţie a câmpurilor agricole, a cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţie, pentru 

protecţia antierozională a terenurilor în pantă. 

• Măsuri de apărare a integrității fondului forestier, prin interzicerea schimbării utilizării 

terenurilor cu păduri.  

• Efectuarea de lucrări hidrotehnice care au ca scop protecția populației și a bunurilor, 

concretizate, în principal, prin: îndiguiri în zonele de luncă, regularizări de albie și construcție 

de lacuri de acumulare. Aceste lucrări se fac în concordanță cu hărțile de risc la inundații 

existente, iar în cazul în care aceste hărți se dovedesc incorecte, dezvoltarea de noi studii 

necesare fundamentării măsurilor de adaptare la inundații. 
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• Modificarea infrastructurilor existente în vederea unei mai bune regularizări a debitelor 

lichide a căror distribuţie în timp se va modifica ca urmare a schimbărilor climatice. 

• Implementarea unor soluţii pentru colectarea mai eficientă a apei din precipitaţii și 

utilizarea ei în activități economice (ex: agricultură).  

• Asigurarea unei mai bune colectări a apelor pluviale din rețeaua stradală.  

• Interzicerea constuirii în zonele inundabile. 

• Măsuri pentru eficientizarea utilizării apei prin reabilitarea instalațiilor de transport și 

prin modificări tehnologice.  

• Protejarea solurilor împotriva eroziunii hidrice și scurgerii în suprafață prin măsuri 

agroameliorative specifice (ex: lucrarea solului pe versanți pe direcția curbelor de nivel; 

arătura adâncă de toamnă, răsturnarea brazdei spre amonte, subsolajul, amplasarea culturilor 

în fâșii alternative eventual intercalate cu bezni-tampon, drumurile de exploatare dintre 

parcele să fie orientate pe direcția curbelor de nivel, evitarea pășunatului pe versanții înclinați 

în perioadele cu sol foarte umectat etc.). 

• Protejarea terenurilor împotriva eroziunii în adâncime are ca scop general reducerea 

afluxului de apă din bazinul formațiunii de eroziune în adâncime, reducerea pantei de scurgere 

pe firul principal și protejarea malurilor. Pe firul formațiunilor de eroziune liniară, de tipul 

ogașelor, ravenelor sau torenților se vor realiza după caz: praguri, gabioane sau baraje. 

• Protejarea terenurilor utilizate ca pajiști prin cultivarea de plante amelioratoare și bune 

protectoare contra eroziunii. 

•   Protejarea solurilor împotriva formării excesului de apă și al sărăturării (prin crearea de 

rigole temporare de evacuare a surplusului de apă care apare în perioadele ploioase). 

• Măsuri de atenuare a secetei pedologice (prin cultivarea speciilor, soiurilor, hibrizilor 

rezistenți la secetă; măsuri de captare a apei pe terenurile în pantă).  

• Protecția solurilor împotriva poluării prin utilizarea unor instalații de epurare a apelor 

uzate și a tehnologiilor adecvate de prelucrare a produselor reziduale. De asemenea, 

administrarea îngrășămintelor și pesticidelor trebuie să se realizeze cu precauție; 

• Cultivarea de genotipuri rezistente la condițiile limitative de vegetație (secetă, excese 

de umiditate, temperaturi ridicate etc.). 

• Cultivarea unui număr ridicat de varietăți de plante, cu perioada de vegetație diferită, 

pentru o mai bună valorificare a condițiilor climatice. 

• Folosirea culturilor mixte, culturi intercalate, culturi permanente, culturi duble pe 

aceleaşi parcele sau în cadrul fermei pentru creşterea biodiversităţii. 

• Pentru păstrarea biodiversității aplicarea unor măsuri de management a habitatelor 

naturale în vederea stopării degradării acestora ca urmare a schimbărilor climatice. De 

asemenea, trebuie avută în vedere reducerea activităților care afectează speciile vulnerabile 

(ex: exploatare forestieră, activități agricole sau industriale).  

• Construirea după caz a facilităților care să asigure tranzitul animalelor sălbatice a căror 

habitat este fragmentat de drumuri, prin construcția de pasaje verzi. 

• În cazul fenomenelor extreme asigurarea unor sisteme de prevenire și intervenție rapidă 

eficientă. 
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• Încurajarea transporturilor alternative cu impact redus asupra mediului. 

• Măsuri de promovare a producerii de energie din resurse regenerabile. 

• Racordarea la sistemul național anti grindină, care să permită intervenția rapidă în cazul 

dezvoltării formațiunilor noroase cu dezvoltare verticală care pot furniza precipitații solide în 

sezonul cald, acestea putând afecta culturile agricole. 

• Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră 

• Măsurile de amenajare a teritoriului să țină cont de efectele schimbărilor climatice. 
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