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1. INTRODUCERE 

Studiul de față face parte din demersul de reactualizare a Planului Urbanistic General al 

comunei Josenii Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud și are ca obiective principale: (1) 

analiza modificărilor climatice curente și potențiale din teritoriul studiat și din arealul 

geografic din care acesta face parte, (2) identificarea evoluțiilor prognozate ale schimbărilor 

climatice și a efectelor posibile ale acestora asupra habitatului uman, calității vieții și 

activităților socio-economice, dar și asupra funcționării ecosistemelor naturale și 

antropizate, și (3) elaborarea unor recomandări generale sau specifice menite să crească 

adaptabilitatea și reziliența habitatului uman la schimbările climatice prognozate. 

 În elaborarea acestui studiu au fost utilizate date și prognoze preluate din rapoartele 

naționale privind starea factorilor de mediu (ANPM, 2020) și din rapoartele la nivel județean 

(APM Bistrița-Năsăud, 2021), din literatura de specialitate națională și internațională, 

precum și din legislația națională care transpune și implementează prevederi ale Directivelor 

Europene din  domeniul protecției mediului. 

 Schimbările climatice se referă la modificările pe termen lung ale regimului 

temperaturii, precipitațiilor, dinamicii atmosferei și altor elemente, procese și fenomene 

meteorologice. Aceste schimbări pot fi naturale (având, așadar, o manifestare cauzată și 

guvernată în totalitate de către factori de origine naturală), însă începând cu perioada 

industrială nu mai putem vorbi de procese care să nu aibă o puternică amprentă antropică. 

 După anii 1800 activitățile umane au devenit principala cauză generatoare a 

schimbărilor climatice ca urmare a arderii pe scară largă a combustibililor fosili (cărbune, 

petrol și gaze naturale) pentru obținerea de energie, care a condus la eliberarea în geosistem 

a unor cantități uriașe de gaze cu efect de seră, determinând încălzirea atmosferei terestre. 

Și alte categorii de activități asociate funcționării habitatului și economiei produc gaze de 

seră, incluzând aici arderea biomasei pentru încălzirea locuințelor, gestionarea deșeurilor, 

agricultura, alte activități economice. 

 Conform Raportului național privind starea factorilor de mediu (ANPM, 2020), în 

România contribuția principală la volumul total de gaze cu efect de seră (GES) emise în 

atmosferă o are sectorul energetic, care produce 66,09% din volumul anual de GES (2019), 

prin următoarele sub-sectoare: 

- Industria energetică - 29,00%; 

- Industria prelucrătoare și construcții - 16,85%; 

- Transporturi - 25,63%; 

- Emisii fugitive - 11,68%; 

- Alte sub-sectoare - 15,98%. 
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 Ponderile celorlalte sectoare (altele decât producerea de energie) la nivelul anului 

2019 sunt următoarele: procese industriale și utilizarea produselor (IPPU) – cca. 11,73%, 

agricultură - 16,85% și managementul deșeurilor - 5,33%. 

 Efectele tot mai evidente ale modificărilor parametrilor climatici au fost studiate pe 

larg în ultimele decenii. Inițial, pentru a descrie fenomenele care au început să apară la scară 

globală a fost utilizată sintagma “încălzire globală”, întrucât nu erau cunoscute decât 

superficial efectele pe care le va avea creșterea observată a temperaturii medii pe Glob. În 

ultimele două decenii, pe măsură ce știința a demonstrat că procesele și fenomenele 

climatice se înscriu într-o gamă foarte variată de evoluții la nivel local, regional și global, 

termenul care s-a impus atât în literatura de specialitate, cât și în legislație, este cel de 

“schimbări climatice”. 

 Schimbările climatice globale includ o mare varietate de manifestări și efecte, la toate 

scările spațiale, printre care se numără creșterea temperaturii medii a aerului (ultimii ani 

fiind și în România cei mai calzi din ultimii 60 de ani), perturbarea curentului nord-atlantic și 

a influenței acestuia în moderarea elementelor climatice, topirea accelerată a calotei 

glaciare, intensificarea și creșterea frecvenței fenomenelor orajoase, disturbarea regimului 

pluvial atât în sensul scăderii, cât și al creșterii volumului de precipitații în alte zone etc. 

 

2. CARACTERISTICI  CLIMATICE ALE TERITORIULUI  

Caracteristicile climatice ale zonei UAT Josenii Bârgăului sunt prezentate mai detaliat în 

secțiunea 2.5. a studiului de fundamentare privind cadrul natural, protecția mediului și 

riscurile naturale și antropice. În rezumat, clima zonei din care face parte teritoriul comunei 

Josenii Bârgăului se încadrează în climatul temperat continental moderat de localizarea într-

o zonă de deal submontan, cu influență vestică, veri relativ calde și ierni friguroase și umede, 

favorabil locuirii și dezvoltării unei economii agro-pastorale și agro-silvice. 

 Temperatura medie anuală pe teritoriul aferent comunei Josenii Bârgăului se 

încadrează în ecartul 6-8°C, iar temperatura medie lunară minimă măsurată la stația 

meteorologică de la Bistrița (la  o distanță de cca. 17 km față de UAT Josenii Bârgăului, la o 

alt. medie de 331 m) se înregistrează în luna ianuarie (-5,0°C), față de o medie lunară 

maximă în luna iulie (18,3°C), rezultând o amplitudine termică medie anuală de 23,3°C. 

Variația temperaturilor medii lunare multianuale este redată în tabelul de mai jos: 

 Volumul de precipitații mediu anual în zona comunei Josenii Bârgăului este de 700-

800 mm/an, cu valori chiar mai ridicate în partea NE și SE a teritoriului în sectorul aferent 

Munților Bârgăului și piemontului Călimanilor. Cea mai redusă cantitate de precipitații se 

înregistrează în luna februarie (31 cm), iar volumul maxim este specific pentru luna iunie (97 

cm). Precipitațiile cele mai abundente cad în perioada mai-iulie, însumând 36% din 

cantitatea anuală. Precipitațiile din sezonul cald pot avea caracter torențial, cu valori ridicate 

ale volumului de precipitații în 24 ore. Cele mai reduse valori ale precipitațiilor se 

înregistrează în intervalul ianuarie-martie, ajungând la cca. 15,7% din total. 
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 În această zonă domină vânturile din vest și nord-vest, având în general intensități 

moderate. Intensitățile cele mai ridicate sunt înregistrate în lunile aprilie-iunie (în luna mai 

calmul atinge media minimă anuală de 18,7%), iar cele mai reduse în lunile noiembrie-

decembrie (când calmul atinge 46,5%). 

 Perioada medie de persistență a stratului de zăpadă este cuprinsă între luna 

noiembrie (în mod excepțional, octombrie) și martie (putând persista până în aprilie). 

 

 

3. SCHIMBĂRI CLIMATICE ACTUALE  

Schimbările climatice recente au fost studiate la diverse scări și fac obiectul unei multitudini 

de analize care cad, în general, de acord asupra unui aspect: temperatura atmosferei arată o 

tendință durabilă de creștere la nivel global, fapt care a condus la o creștere a temperaturii 

la nivelul suprafeței terestre și oceanelor cu cca. 0.08°C / deceniu începând din 1880. 

Începând din 1981, însă, rata de creștere a temperaturii s-a dublat, atingând valoarea de 

0.18°C / deceniu (NOAA, 2020), indicând o accentuare a procesului de încălzire a atmosferei 

și, cel mai probabil, atingerea unui prag dincolo de care schimbările climatice și efectele 

complexe ale acestora devin ireversibile. 
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Figura 1. Dinamica valurilor de căldură în România în perioada 1961-2010. Triunghiurile de 

culoare roșie indică tendința de creștere a frecvenței și duratei valurilor de căldură. Sursa: 

Piticari A. și Ristoiu D., 2013. 

 În România temperatura medie anuală a aerului a crescut cu peste 1°C între 1901 și 

2020, evoluție care se înscrie în media globală. Deși poate părea o diferență infimă, mai ales 

raportată la intervalul de timp considerat (peste un secol), trebuie precizat că, atunci când 

este vorba despre un sistem cu structură și funcționalitate extrem de complexe, așa cum 

este geosistemul, care menține o stare de echilibru dinamic pe suprafețe uriașe și condiții de 

mediu relativ constante favorabile vieții umane și ecosistemelor, chiar și variații termice 

aparent neglijabile pot genera afecte complexe și greu de prevăzut. 

 Mai mult, aceste creșteri ale temperaturii nu sunt uniforme în timp și spațiu, variind 

ca magnitudine în funcție de regiune și de anotimp. Spre exemplu, începând din 1961 și până 

în prezent, deși vorbim de o creștere a temperaturii medii anuale de cca. 1°C între 1901-

2020 la nivel național, în unele regiuni din sudul țării mediile temperaturii aerului au crescut 

cu 2-3°C în timpul verii. 

 

Figura 2. Tendințe recente ale temperaturii și precipitațiilor în România în perioada 1901-
2007. 

Zona vizată de acest studiu reprezintă un areal redus ca dimensiune pentru care nu s-au 

realizat studii dedicate privind schimbările climatice recente, însă teritoriul UAT Josenii 

Bârgăului se încadrează în tendințele documentate pentru zona de nord-vest a României, 

care includ următoarele modificări ale parametrilor și fenomenelor climatice: 

- Creșterea continuă a temperaturii medii a aerului în toate anotimpurile, la toate 

stațiile meteorologice, inclusiv la stația meteorologică Bistrița: o tendință liniară 

estimată de cca. 0.3°C / deceniu în intervalul 1961-2020; 

- Creșterea duratei medii de strălucire a soarelui și reducerea nebulozității; 

- Creșterea numărului de zile cu precipitații și a abundenței precipitațiilor (fapt care se 

reflectă și în numărul mai ridicat de evenimente de inundație înregistrate în perioada 
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recentă pe cursul Bistriței Ardelene), dar și a volumului mediu anual de precipitații 

(fig. 2); 

- Creșterea continuă a frecvenței și duratei valurilor de căldură pe parcursul 

intervalului 1961-2020 (fig. 1); 

- Reducerea generală a vitezei vânturilor și creșterea ponderii calmului atmosferic. 

 

 

 

 

4. SCHIMBĂRI CLIMATICE PROGNOZATE  

Realizarea prognozelor și predicțiilor privind schimbările climatice care vor avea loc pe 

termen scurt, mediu și lung reprezintă un demers științific care este de competența 

cercetătorilor ce analizează fenomenul și a instituțiilor din domeniul climatologiei și 

meteorologiei. În România aceste prognoze sunt realizate, de regulă, de Administrația 

Națională de Meteorologie, pe baza extrapolării tendințelor observate în ultimele decenii 

(1961-prezent), și luând în considerare și alte variabile. În funcție de modelele de prognoză și 

de variabilele modelate, au rezultat multiple scenarii de prognoză care vizează diverse 

orizonturi de timp (10 ani, 20 de ani, 50 de ani, etc.). 

 Conform estimărilor prezentate de Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea 

Climei (IPCC), în România se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale în primele 

decenii ale secolului nostru, care se va accentua până la finalul acestuia astfel: 

- cu valori între 0,5°C și 1,5°C în perioada 2020-2029 (comparativ cu perioada 1980-

1990); 

- între 2°C și 5°C între 2030-2099 (comparativ cu 1980-1990), valorile variind într-un 

interval destul de larg în funcție de scenariu: ex. între 2°C și 2,5°C în cazul scenariului 

care prevede cea mai redusă creștere a temperaturii medii globale, și între 4°C și 5°C 

în cazul scenariului cu cea mai pronunțată creștere a temperaturii medii globale). 



 

 6 STUDIU PRIVIND SCHIMB[RLIE CLIMATICE 

 

Figura 3. Creșterea temperaturii medii în România în intervalul 2001-2030 față de 
intervalul de referință 1960-1990. 

 O altă prognoză, realizată de către ANM pe baza modelării dinamice pentru perioada 

2001-2030 față de perioada 1961-1990, prevede următoarele evoluții: 

- temperatura medie anuală a aerului va crește cu valori între 0,7 și 1,1°C, mai reduse 

in partea de vest a României comparativ cu jumătatea estică (fig. 3); 

- temperatura aerului în timpul iernii în exteriorul Carpaților este de așteptat să scadă 

cu 1,5°C, iar în timpul verii să crească cu 0,2°C; 

- temperaturile vor crește cu cca. 1,8°C în timpul verii, fiind probabile creșteri termice 

și în sezonul de toamnă; 

- precipitațiile vor avea un trend ascendent în vestul țării, inclusiv în Depresiunea 

Transilvaniei (fig. 4), fiind de așteptat creșteri ale volumului de precipitații atât în 

timpul verii (iunie), cât și în sezonul de toamnă (octombrie); 

- se așteaptă o scădere a precipitațiilor în sezonul de iarnă (decembrie și februarie). 
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Figura 4. Diferența între volumul de precipitații prognozat pentru perioada 2001-2030 în 
România față de intervalul de referință 1960-1990. 

 

 Observațiile climatice din ultimul deceniu indică faptul că schimbările climatice 

actuale și viitoare includ și o creștere a frecvenței și magnitudinii unor fenomene 

meteorologice cu potențial de risc (episoade cu precipitații foarte abundente, furtuni, 

vânturi puternice, valuri de căldură, secete prelungite), care cel mai probabil se va accentua 

în deceniile următoare, precum și o creștere a aridității, diferențiat în funcție de zonă (fig. 5). 

 Având în vedere poziționarea zonei analizate în acest studiu în cadrul României și în 

raport cu arcul carpatic, este probabil ca teritoriul UAT Josenii Bârgăului să fie afectat într-o 

măsură moderată de schimbările climatice prognozate comparativ cu zone similare 

altitudinal din estul și sudul țării, creșterea temperaturii medii anuale fiind mai redusă, cel 

mai probabil sub 1°C în următoarele două decenii. De asemenea, se așteaptă o continuare a 

creșterii cantității de precipitații în acest areal, precum și o accentuare a caracterului 

torențial al precipitațiilor. Aceste evoluții prognozate se vor reflecta în regimul hidrologic al 

apelor de suprafață și subterane, în scurgerea de suprafață, și în declanșarea sau accelerarea 

unor procese geomorfologice erozionale și deluviale. 
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Figura 5. Evoluția prognozată a indicelui 
de ariditate în România în intervalele 
2010-2020, 2041-2050 și 2071-2080. 
Sursa: ICPA, 2007. 

 

De asemenea, conform prognozelor actuale, este de așteptat ca în interiorul arcului carpatic, 

în Depresiunea Transilvaniei, și mai ales la contactul cu zona montană (cum este cazul 

comunei Josenii Bârgăului), evoluția indicelui de ariditate să fie moderată în următorii 50 de 

ani, spre deosebire de zonele cu situare altitudinală similară din estul și sudul țării, asigurând 

condiții climatice similare cu cele din prezent, fără afectarea majoră a dezvoltării vegetației 

(inclusiv a culturilor agricole) sau a activităților umane. 

În contextul schimbărilor climatice accelerate anticipate de către specialiști, disponibilitatea 

resurselor de apă poate deveni problematică în anumite zone ale României (fig. 6). Și din 

această perspectivă, zona din care face parte comuna Josenii Bârgăului beneficiază de o 

situație favorabilă comparativ cu estul și sudul țării, unde se află atât arealele cele mai 

vulnerabile în privința asigurării resurselor de apă pentru populație, cât și teritoriile cele mai 

afectate de creșterea temperaturilor medii anuale și sezoniere, dar și de reducerea 

volumului de precipitații și accentuarea semnificativă a aridității. 
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Figura 6. Zonele cu rezerve de ape freatice reduse vulnerabile la schimbările climatice. 

 

5. EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA SISTEMELOR SOCIO -

ECONOMICE ȘI NATURALE  

Este de așteptat ca efectele schimbărilor climatice actuale și ale celor prognozate asupra 

sistemelor antropice (habitat, activități economice) și a celor naturale (ecosisteme) să fie 

complexe și de amploare, manifestându-se atât direct, cât și indirect (prin intermediul 

vegetației, faunei, proceselor geomorfologice, influenței asupra agriculturii etc.). 

 La nivel global, schimbările climatice vor afecta toate elementele care țin de 

funcționarea societății umane, precum și a ecosistemelor naturale, de la creșterea nivelului 

Oceanului Planetar și amenințarea existenței așezărilor de coastă, deșertificare și migrația 

determinată de aceasta, reducerea productivității agricole și criza alimentară, producerea de 

fenomene hidrologice și geomorfologice distructive de anvergură, restrângerea resurselor de 

apă dulce, până la schimbarea compoziției și distribuției vegetației și dispariția unor specii 

sau întregi ecosisteme. 

 Unele dintre efectele schimbărilor climatice prognozate au o probabilitate ridicată de 

a se produce și în România, în zona vizată de acest studiu (UAT Josenii Bârgăului) din partea 

nord-estică a teritoriului național. Efectele schimbărilor climatice actuale și prognozate cu 

impact major includ: 
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❑ Creșterea temperaturilor în anumite regiuni, mai ales în sezonul cald, ce are ca 

rezultat producerea unor valuri de căldură și episoade prelungite de secetă care se 

repercutează în afectarea stării de sănătate a oamenilor, reducerea randamentului 

culturilor agricole, perturbarea funcționării ecosistemelor naturale, declanșarea 

incendiilor de vegetație (ce afectează în ultimii ani suprafețe uriașe), afectarea 

ecosistemelor forestiere etc., iar, pe termen lung, la aridizare sau chiar deșertificare 

(în sudul și estul României); 

❑ Reducerea volumului de precipitații din unele areale afectează alimentarea cu apă a 

așezărilor, producția de energie hidraulică necesară locuirii și funcționării activităților 

economice, disponibilitatea apei pentru culturile agricole și zootehnie, dar și 

funcționarea ecosistemelor naturale, acționând adeseori sinergic cu creșterea 

temperaturilor; 

❑ Creșterea frecvenței și magnitudinii episoadelor pluviale foarte abundente conduce 

la declanșarea sau intensificarea proceselor hidro-geomorfologice actuale (inundații, 

viituri, eroziune torențială, alunecări de teren, curgeri pe versanți), producând efecte 

majore asupra integrității habitatului uman și culturilor agricole, asupra infrastructurii 

de transport, dar și asupra ecosistemelor naturale; 

❑ Creșterea frecvenței furtunilor cu vânturi puternice, grindină, oraje etc., care 

afectează atât ecosistemele naturale (ex. suprafețe mari cu doborâturi de vânt din 

ecosistemele forestiere carpatice), cât și așezările umane și activitățile economice 

(ex. prin afectarea construcțiilor și a infrastructurii de distribuție a energiei, 

compromiterea culturilor agricole etc.); 

❑ Pe termen mediu, creșterea temperaturilor medii anuale, și mai ales a celor din 

sezonul cald (care înregistrează o creștere mai accentuată comparativ cu valorile 

medii anuale) determină modificarea sezonului de vegetație și a intervalelor termice 

optime pentru speciile vegetale, conducând la modificarea zonelor și etajelor de 

vegetație (spre ex., pădurile de foioase vor înlocui pe cele de amestec cu rășinoase și 

molidișurile în etajul median al Carpaților, determinând restrângerea acestora din 

urmă, iar în etajul deluros ecosistemele forestiere vor fi substituite de vegetație 

erbacee) și la afectarea substanțială a culturilor agricole și a producției 

agroalimentare. 

 O parte dintre aceste efecte sunt deja sau au potențialul de a fi resimțite și în 

teritoriul studiat. Este vorba despre creșterea volumului de precipitații reflectată în 

episoadele de inundație de pe Bistrița Ardeleană, care afectează și în perioada actuală 

teritoriul UAT Josenii Bârgăului, generând pagube în cadrul gospodăriilor populației, dar și 

asupra infrastructurii și terenurilor agricole. În perspectiva creșterii prognozate a volumului 

de precipitații și a frecvenței episoadelor pluviale abundente în această zonă, se mărește și 

riscul producerii inundațiilor semnificative cu niveluri istorice pe Bistrița Ardeleană în aval de 

acumularea Colibița, conform planului de management al B.H. Someș-Tisa (2016-2021). 
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De asemenea, sunt notabile creșterile temperaturilor resimțite în timpul sezonului de vară în 

ultimul deceniu și perioadele de secetă, ce perturbă dezvoltarea culturilor agricole. De 

asemenea, în arealul montan situat la sud-est și nord-est de teritoriul UAT Josenii Bârgăului 

(munții Bârgău și Călimani) a crescut în ultimele decenii frecvența furtunilor cu vânturi 

puternice care generează doborâturi pe suprafețe însemnate, precum și a incendiilor de 

vegetație. 

 

6. RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE DE ADAPTARE A HABITATULUI ȘI 

ACTIVITĂȚILOR SOCIO-ECONOMICE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE  

Recomandările privind gestionarea schimbărilor climatice includ, în principiu, două tipuri de 

măsuri: (a) de diminuare a acestor schimbări prin reducerea cauzelor care le generează (mai 

ales prin scăderea emisiilor de GES) și menținere a unei creșteri de maxim 2°C comparativ cu 

nivelurile preindustriale (UNFCCC, 2015), și (b) de adaptare și reziliență la schimbările 

climatice prin minimizarea efectelor acestora asupra activităților și habitatului uman. 

În acord cu acest principiu, Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea 

economică bazată pe emisii reduse de carbon abordează problematica schimbărilor climatice 

în raport cu cele două componente menționate: 

(a) procesul de reducere a emisiilor de GES în vederea atingerii obiectivelor naționale 

asumate în conformitate cu Acordul de la Paris (2015), fiind identificate cinci sectoare vizate 

de măsuri concrete: energie – generarea energiei electrice și termice; transport; spațiul 

locativ și dezvoltarea urbană; procese industriale; agricultură; utilizarea terenurilor, 

schimbarea utilizării terenurilor, silvicultură; gestiunea deșeurilor; 

 (b) adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ținând cont de politica Uniunii 

Europene în domeniul schimbărilor climatice și de documentele relevante elaborate la nivel 

european precum și de studiile în domeniu, care se adresează unui număr de 12 sectoare: 

agricultura și dezvoltare rurală; resursele de apă; infrastructură și urbanism; transport; 

industrie; energie; turism și activități recreative; silvicultură; biodiversitate; sănătate publică 

și servicii de răspuns în situații de urgență; educarea și conștientizarea publicului; asigurările 

ca instrument de adaptare la schimbările climatice. 

Cele mai multe dintre aceste măsuri sunt de competența autorităților regionale, statale sau 

chiar a unor organisme suprastatale, care le emit și supervizează realizarea acestora. La nivel 

național, cel mai important instrument pentru limitarea și reducerea emisiilor GES este 

Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) 

(obiectivul stabilit la nivel european fiind de –21% în anul 2020, comparativ cu nivelul 

ipotetic al emisiilor din sectoarele EU ETS din anul 2005). Schema denumită “EU ETS”, 

reglementată prin Directiva 2003/87/CE a fost implementată în România începând cu 1 

ianuarie 2007, fiind transpusă în legislația națională prin HG nr. 780/2006 cu modificările și 

completările ulterioare. 
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La nivel micro-spațial, în cadrul teritoriului comunal care face obiectul acestui studiu se 

recomandă aplicarea unor măsuri concrete care vizează organizarea și funcționarea 

habitatului, a activităților socio-economice și a modului de utilizare a terenurilor din cadrul 

UAT Josenii Bârgăului: 

 Prioritizarea realizării construcțiilor din materiale durabile și eficiente energetic, care 

să contribuie la minimizarea consumului de energie termică necesară locuirii în bune 

condiții, și, ca atare, a emisiilor GES rezultate din arderea masei lemnoase sau gazelor 

naturale, și să asigure confortul termic in toate sezoanele, precum și rezistența și 

protecția la fenomene meteorologice periculoase (oraje, vânt puternic etc.); 

 Realizarea construcțiilor din materiale ignifuge pentru a reduce riscul de incendiu 

care va fi accentuat de creșterea prognozată a temperaturilor în sezonul cald și de 

prevalența episoadelor prelungite de secetă și a valurilor de căldură; 

 Utilizarea unor instalații cu randament ridicat pentru încălzirea locuințelor și 

obținerea energiei, vizând reducerea arderii combustibililor și emisiile de GES; 

 Prevederea unor măsuri durabile de amenajare a albiei și apărare de viituri a zonelor 

locuite din lungul Bistriței Ardelene și afluenților acesteia de pe teritoriul comunei 

Josenii Bârgăului care pun probleme de inundabilitate, având în vedere creșterea 

prognozată a frecvenței și magnitudinii evenimentelor de inundație produse ca 

urmare a intensificării unor episoade pluviale în această zonă; 

 Prioritizarea acțiunilor de plantare cu puieți de arbori și arbuști a unor zone extinse 

de versant afectate de procese de eroziune torențială și alunecare din perimetrul 

UAT Josenii Bârgăului, în condițiile creșterii riscului de declanșare sau intensificare a 

acestora ca urmare a schimbărilor climatice preconizate (mai ales a caracterului 

torențial al precipitațiilor); 

 Adaptarea în perspectivă a culturilor agricole și a modului de utilizare a terenului, în 

general, în funcție de schimbările climatice care se vor manifesta în deceniile 

următoare, favorizând specii mai puțin pretențioase și/sau mai adaptabile la 

modificările parametrilor climatici; 

 Autorizarea și susținerea constituirii în cadrul UAT a unor activități socio-economice 

cu emisii reduse de GES, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Încurajarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES generate de activitățile agricole 

(cca. 10% din total), prin: o mai bună integrare a tehnicilor inovatoare, compostarea 

corespunzătoare a deșeurilor zootehnice pentru captarea metanului provenit din 

bălegar, utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor, reducerea risipei de alimente, și 

reducerea consumului de carne și alte produse cu amprentă ecologică ridicată; 

 În măsura în care este posibil, împădurirea unor suprafețe cât mai mari, având în 

vedere capacitatea ecosistemelor forestiere de a capta și stoca gazele cu efect de 
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seră, conducând astfel la atenuarea schimbărilor climatice, atât la nivel local, cât și 

regional. 

Elaborat de: Geograf urb. Ionela Grădinaru (Mîndrescu) 

 


