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Adaptarea la schimbările climatice
în contextul dezvoltării durabile a
Municipiului Sibiu

Introducere
Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante oraşe din Transilvania cu un
remarcabil potenţial de dezvoltare economică, avantajat şi de poziţionarea sa
pe Coridorul IV Paneuropean şi beneficiind de un modern Aeroport
Internaţional.
Localitatea se situează la 45°47' latitudine nordică şi 24°05' longitudine estică.
Altitudinea faţa de nivelul mării variază între 415 m în Oraşul de Jos şi 431 m
în Oraşul de Sus.
Oraşul se află în zona temperat-continentală, cu influenţe termice datorate
zonei depresionare şi a munţilor care îl inconjoară la sud și sud-vest. Media
anuală a precipitaţiilor este de 662 mm cu valori minime în luna februarie
(26,7 mm) şi maxime în iunie (113 mm).
Temperatura medie anuală este de 8,9 grade Celsius.
Cu cei 155.000 de locuitori permanenţi şi 25000 de locuitori temporari, în
special studenţi, Sibiul este cel mai mare oraş din judeţ. Comunitatea locală
este alcatuită din grupuri etnice diverse.

• Într-o lume aflată într-o continuă schimbare și, în același timp, cu un grad
de interconectare tot mai ridicat, dezvoltarea urbană sustenabilă
reprezintă o condiție sine qua non în procesul de evoluție al unei urbe.
Sibiul este un oraș care recunoaște și face toate demersurile să integreze
tendințele internaționale în materie.

Convenția Primarilor
în toamna anului 2013, Municipiul Sibiu a aderat la Convenția
Primarilor.
reprezintă principala mișcare europeană, lansată de către Comisia
Europeană, în care sunt implicate autoritățile locale și regionale, ce se
angajează în mod voluntar în susținerea acțiunilor privind:
creșterea eficienței energetice și
utilizarea surselor de energie regenerabilă de pe teritoriile
lor.
prin angajamentul lor, semnatarii Convenției își propun atingerea și
depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor
de CO2 până în 2020.

Sibiu Smart City
Conceptul de Smart City (Oraș inteligent) definește o
modalitate de abordare prin care se poate răspunde
provocărilor menționate mai sus.

oferă o platformă de discuție care permite o mai bună
coordonare a politicilor de dezvoltare urbană, având ca
punct de pornire încurajarea capacității unui oraș de a se
dezvolta sustenabil, fructificând avantajele locale și
integrând cunoștințele din domeniul ingineriei și
tehnologiei informației.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al
Municipiului Sibiu (PAED)


setează ținta de reducere a emisiilor de CO2 pentru
Municipiul Sibiu până în 2020 la 21%.
cuantifică volumul emisiilor de CO2 datorat consumului
final de energie pe teritoriul Municipiului Sibiu (an de
referință 2012), în Inventarul de Referință al Emisiilor.
urmăreşte utilizarea eficientă a energiei în sectoarele în
care poate influenţa prin decizii şi măsuri administrative.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sibiu (PAED)

domenii de acţiune, din sectorul public și privat:
Clădiri şi echipamente/instalaţii aferente, iluminat public
Transport
Producţia de energie locală
Planificarea urbană
Achiziţii
Comunicare

• Ghidului de Dezvoltare al Municipiului Sibiu
stabileste direcții de dezvoltare viitoare ale orașului pentru perioada 2014
– 2024.
este un document convenit în comunitate.
pornind de la un set de principii directoare, dezvoltarea orașului se va
structura pe baza a patru teme principale, susținute de o serie de obiective
de dezvoltare:
• Sibiu – oraș al culturii și al sportului
• Sibiu – oraș inovativ și prosper
• Sibiu – oraș verde și responsabil
• Sibiu – oraș al comunităților

Sibiu - Oraș verde și responsabil
tratează problematica Adaptării la Schimbările Climatice, luând în calcul
schimbările climatice și încălzirea globală.
natura primește o atenţie din ce în ce mai mare.
transportul are la rândul său un impact direct asupra mediului, prin consumul
ridicat de energie. Pentru ca impactul să fie minim, orașul subscrie unei abordări
integrate în acest domeniu, promovând implementarea unor măsuri inovative,
susţinute, în paralel, de un proces continuu de conștientizare și educare a
populaţiei.
liniile de dezvoltare identificate în ghid se regăsesc preponderent și în Planul de
Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Sibiu.
în aceasta directie sunt propuse 4 obiective de dezvoltare, după cum urmează:

•
•

1.
Sibiul
devine
un
”oraș
verde”

1. Extinderea spațiilor verzi în raport cu numărul de locuitori.

2. Protejarea zonelor verzi.

3. Conectarea rețelei de spații verzi intraurbane cu cadrul
natural valoros al orașului.

2. Orașul Sibiu
dorește să își
aducă aportul la
îmbunătăţirea
condiţiilor de
mediu la nivel
local, oferind un
model de
adaptare a vieţii
urbane la
provocările
cauzate de
schimbările
climatice.

1 Colectarea și valorificarea deșeurilor.
2 Gestionarea eficientă a resurselor.
3 Reducerea amprentei de carbon.
4 Creșterea eficienței energetice a clădirilor și
ansamblurilor urbane vechi și noi precum și la nivelul
planificării urbane.

5 Stimularea adoptării și implementării altor măsuri de
adaptare la schimbările climatice.
6 Ridicarea nivelului de conștientizare privind schimbările
climatice și impactul acestora asupra mediului prin
implementarea unei serii de programe educaționale.

3. Sibiul va
răspunde la nivel
local provocărilor
energetice de la
nivel global

1. Reducerea progresivă a ponderii consumului de
energie neregenerabilă.

2. Producția locală de energie din surse
regenerabile.

3. Stocarea la nivel local a energiei.

4. Stimularea consumului eficient de energie.

•

4. Sibiu își va
consolida poziţia
de oraș european
modern și
responsabil prin
promovarea și
integrarea unor
modele sustenabile
de mobilitate
urbană, care vor
diminua influenţa
negativă a
transportului
asupra mediului
înconjurător,
susţinând creșterea
calităţii vieţii.

1 Abordarea strategică a conceptului de mobilitate la
nivelul orașului.
2 Fluidizarea traficului la nivelul orașului.

3 Stimularea dezvoltării unor puncte de transfer
intermodal (sisteme integrate de transport).
4 Încurajarea unei dezvoltări după modelul
orașului traseelor scurte.
5 Creșterea atractivității și numărului de pasageri
care utilizează transportul în comun.
6 Creșterea atractivității și a numărului de deplasări
cu bicicleta.
7 Creșterea siguranței deplasării cu bicicleta.

În continuare, Municipiul Sibiu intenționează să dezvolte pe baza acestor direcții
generale de acțiune, proiecte distincte care vin în întâmpinarea și rezolvarea
problemelor cu privire la eficiența energetică și dezvoltarea urbană sustenabilă.

Proiectul
Calea
verde spre
dezvoltare
durabilă:

• se încadrează în problematica
Ghidului de dezvoltare cu privire la
Adaptarea la schimbările climatice în
Municipiul Sibiu.
• completează demersurile începute
de către Primărie privind realizarea
infrastructurii metropolitane în oraș.
• va identifica măsuri și soluții de
adaptare la schimbările climatice
pentru Municipiul Sibiu.

Proiect pilot sector vulnerabil ”Transport”
• 1. Crearea infrastructurii pentru amplasarea în subteran a cablurilor
electrice și de telecomunicații
• 2. Plantarea a 30 de copaci în stațiile de autobuz

Infrastructură metropolitană realizată în centrul istoric al orașului
Bd. N. Bălcescu

• - înainte

• - după

Infrastructură metropolitană realizată în orașul de jos (zonă istorică)

• - înainte

• - după

Infrastructură metropolitană
realizată pe Calea Poplăcii
•

- înainte

• - după

Rezultatele
proiectului:

Energie și infrastructură/
construcții/planificare urbană
• 1 clădire a unei instituții publice (APM
Sibiu) adaptată la schimbările climatice
unde se vor implementa și măsuri de
eficiență energetică:
dotarea clădirii cu sisteme de încălzire,
răcire și ventilație bazate pe pompe de
căldură și panouri solare, sistem de
captare și recirculare a apei de ploaie,
acoperiș
verde
și
sisteme
de
termoizolație a clădirii.

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!
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