Târgu Mureș
Cauze care generează riscurile
Sector
Risc

APL/Instituții
publice locale

APC

-

Cauze
INFRASTRUCTURĂ ȘI URBANISM
Extinderea suprafeței ICU în perioada de caniculă
Reglementări urbanistice deficitare (extindere parter, alei pavate, materiale / ghid cromatic, acoperișuri)
Lipsa informării cetățenilor (demersuri greoaie pentru obținere autorizații (izolare clădiri)
Deficit de spații verzi (arbori, arbuști)
Clădiri publice nereabilitate
Lipsă reglementări optimizare trafic (zone pietonale, piste de biciclete - variante alternative de transport)
Lipsă centură de ocolire (trafic greu și ușor)
Lipsă sistem de management al traficului / lipsă PMUD
Lipsă cadastru verde
Lipsă aplicare măsuri punitive
Lipsă investiții în surse alternative (acoperiș verde, energie)
Lipsă senzori de căldură
Lipsă cercetări specifice privind spațiile verzi, materialele prietenoase cu mediul
Legislație (dpdv urbanistic) deficitară / neactualizată la SC (nu există restricții privind materialele folosite)
Lipsa programelor de stimulare a utilizării surselor regenerabile (renunțarea la Casa Verde)
Lipsa unei strategii naționale unitare (nearmonizarea legilor)
Lipsă alocare fonduri pentru instituții publice pentru reabilitare (spitale, școli)

Cetățeni/Societatea
civilă

Firme

-

Risc

APL/Instituții
publice locale

Lipsă facilități fiscale pentru utilizarea anumitor materiale de construcții, amenajarea de spații / acoperișuri verzi
Sărăcie (lipsa fondurilor pentru izolare blocuri / case)
Clădiri private nereabilitate
Creșterea numărului de aparate de aer condiționat
Lipsa investițiilor în surse alternative (acoperiș verde, energie)
Lipsă centrale bio / pompe de căldură (renunțarea la Casa Verde)
Lipsa informării privind oportunitățile oferite de reglementările urbanistice
Lipsa informării de tip Costuri-beneficii
Lipsa implicării ONG-urilor de specialitate în informarea populației (constructiv, nu acuzator)
Lipsa implicării ONG-urilor /populației în găsirea unor soluții tehnice
Lipsa de preocupare privind aspectele climatice
Lipsa investițiilor în surse alternative (acoperiș verde, energie)
Investiții reduse de mediu
Nerespectarea regulamentelor urbanistice
Uscare parțială arbori

-

Lipsa aplicării de măsuri punitive
Neadoptarea unor planuri de reabilitare străzi și trotuare (spațiile din jurul copacilor)
Utilizarea unor substanțe necorespunzătoare pentru curățare
Intervenții necorespunzătoare la rețelele edilitare (afectarea rădăcinilor)
Irigația deficitară a domeniului public în timp de secetă
Lipsa unor soluții alternative de irigare (instalații de retenție și utilizare a apei din sistemul pluvial / râu)
Lipsa unui cod de bune practici privind spațiile verzi (gestionarea spațiilor verzi, unde se plantează arbori, corelarea cu sistemul de

-

rețele edilitare)
Lipsă cointeresare cetățeni de a planta arbori în spații proprii / publice (ex. concursuri – cea mai frumoasă grădină)
Centura verde neomogenă / insuficientă
Toaletare necorespunzătoare (nesupravegheată de specialiști)
Lipsa unei strategii naționale de construire a sistemelor de irigații (Apele Române) – posibilitatea de folosire a apelor din râu pentru
irigații (cod de bune practici)
Lipsa alocării de fonduri la nivel local
Lipsa de preocupare a asociaților de proprietari pentru întreținerea spațiilor verzi aferente blocurilor
Toaletări necorespunzătoare a copacilor
Lipsa de informare a cetățenilor cu privire la protejarea spațiului verde (spirit civic)
Lipsa implementării / respectării reglementărilor urbanistice (legislație silvicultură) privind spațiile verzi / copacii
Reticența / reacția la intervențiile publice asupra arborilor îmbătrâniți sau afectați
Lipsa de preocupare a firmelor pentru întreținerea spațiilor verzi

-

Cauze
SĂNĂTATE PUBLICĂ
Acutizare boli cronice și afectare grupuri vulnerabile
Resurse umane insuficiente în domeniul social
Lipsa programelor educative / de reintegrare / curative pentru persoanele fără adăpost
Lipsa adaptării programelor de lucru și controlul firmelor private privind oferirea de servicii specifice (apă, puncte de prin ajutor)
Lipsa informării cetățenilor privind expunerea la temperaturi extreme și modul de adresare
Climatizare deficitară a mijloacelor de transport public (gestiune delegată)

APC

Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

Sector
Risc
APL/Instituții
publice locale

APC

Cetățeni/Societatea
civilă

Firme
Risc
APL/Instituții
publice locale

-

Lipsă instalații de aer condiționat (dotări specifice pentru temperaturi extreme – CJ)
Existența unor arbori / plante care generează alergii
Neasigurarea temperaturilor optime în clădiri (fluctuații de temperaturi)
Insuficiente spații de adăpost pentru oamenii străzii
Capacitate redusă de primire a urgențelor în spitale (nu e o problemă atât de mare)
Lipsa unor programe naționale pentru sprijinirea dotării cu aparatură specifică
Lipsa legislației și finanțării privind asigurarea capacității necesare de primire a urgențelor
Lipsa unor programe de conștientizare a efectelor expunerii la temperaturi extreme și posibilități de adresare
Lipsa adaptării programului de lucru
Mentalitatea deficitară privind precauția în zilele caniculare
Lipsa de informare a grupurilor vulnerabile din partea ONG-urilor finanțate parțial din bugetul local (asistență socială) (vară / iarnă /
temperaturi extreme)
Cetățenii nu se informează privind efectele expunerii la temperaturi extreme și prevenire
Lipsa educației timpurii privind comportamentul pe perioada temperaturilor extreme
Neasigurarea temperaturii optime acasă (fluctuații de temperatură)
Reticență / boli psihice / adicții ale persoanelor străzii în a respecta regulile din adăposturi
Neparticiparea la programe educative / de reintegrare / curative a celor din grupurile vulnerabile (oamenii străzii)
Climatizare deficitară a mijloacelor de transport private (transport angajați / taxiuri)
Lipsa adaptării programului de lucru și oferirea de condiții corespunzătoare (apă / puncte de prim ajutor)

-

Apariția vectorilor de boli infecțioase
Lipsa unei salubrizări eficiente în anumite zone periferice
Lipsă groapă de gunoi ecologică

APC

Cetățeni/Societatea
civilă

Firme

-

Lipsă canalizare și apă potabilă în unele zone periferice ale orașului
Poluarea în exces a apei Mureșului (afectare apă potabilă)
Management deficitar în colectarea deșeurilor menajere
Lipsa obligativității corelării între intervențiile de deratizare publice / private
Lipsa măsurilor de monitorizare / control / pedepsire a aplicării programelor de vaccinare / prevenție
Lipsa legislației / obligativității privind deratizarea apelor / lacurilor (dezinsecție)
Poluarea în exces a apei Mureșului
Lipsa legislației / măsuri de amendare astfel încât deratizările făcute pe domeniul privat să fie corelate cu cele publice
Neimplicarea ONG-urilor în informarea corectă a populației privind necesitatea respectării normelor de igienă / vaccinare a
cetățenilor
Nerespectarea modului de gestionare a colectării deșeurilor (asociații de proprietari – curățenia de primăvară / toamnă)
Nerespectarea normelor de igienă
Venituri reduse (populația săracă – grup vulnerabil)
Lipsă corelare deratizări publice / private
Nerespectarea normelor sanitar-veterinare
Gestionarea deficitară a deșeurilor (biodegradabile / menajere)

-

Poluare cu pulberi în suspensie, amoniac, oxizi de azot
Control deficitar noxe generate de AZOMUREȘ (comisariatul județean – în week-end)
Curățarea necorespunzătoare a străzilor / trotuarelor / drenajelor (dotări insuficiente)
Lipsă centuri ocolitoare
Neimpunerea unor taxe suplimentare pentru autoturisme personale
Parc auto public învechit

Risc
APL/Instituții
publice locale

APC

Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

-

Cauze
ENERGIE ȘI TELECOMUNICAȚII
Creșterea numărului de aparate de aer condiționat

Sector
Risc
APL/Instituții
publice locale
APC

Extinderea zonelor locuite până în apropierea combinatului (reglementări urbanistice)
Praf provenit din piatră (deszăpezire)
Lipsă programe de conștientizare privind utilizarea mijloacelor de transport alternativ
Program necorespunzător pentru asigurarea unui control eficient privind noxele generate de industrie
Lipsa sprijinirii construcției centurii ocolitoare
Lipsă program de stimulare a înnoirii parcului auto de transport public
Lipsă luare de măsuri împotriva firmelor generatoare de noxe (pe lângă amenzi)
Lipsă programe pentru schimbare centrale, continuare program Rabla
Lipsă de reacție la poluarea cu amoniac, oxizi de azot
Lipsa capacității autonome de adaptare
Mentalitatea cetățenilor privind utilizarea mijloacelor de transport ecologice
Existența firmelor care generează praf, amoniac, oxizi de azot (AZOMUREȘ, firme de construcții, șantiere demolări)
Gestionarea deficitară a deșeurilor (AZOMUREȘ, firme de construcții, fosta fabrică de cărămidă)
Nu se transmit imediat datele monitorizate – afectează activitatea instituțiilor județene, care nu mai pot lua măsuri

-

Clădiri publice nereabilitate
Lipsă regulamente urbanistice privind estetica (AC)
Lipsa conștientizării populației privind efectele utilizării AC

Cetățeni/Societatea
civilă
Firme
Risc
APL/Instituții
publice locale
APC
Cetățeni/Societatea
civilă
Firme
Risc
APL/Instituții
publice locale
APC
Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

-

Creșterea dependenței de confort (scăderea puterii de adaptare)
Lipsa de informare cu privire la riscuri (boli, alergii)
Clădiri private nereabilitate
Subdimensionarea rețelei de distribuție
Accesibilitatea soluției de AC

-

Nerentabilitate pe anumite segmente / rețele
Extinderi energetice subvenționate la consumatori

-

Legislație orientată spre rentabilitate (nu primești curent dacă nu ești rentabil) – monopol)
Furturi din rețea
Sărăcie
Subevaluarea rețelelor preluate (distribuție)

-

Creșterea prețului la energie electrică
Îngrădiri / deficiențe în contractarea furnizorilor de energie (termen limitat de contractare)
Lipsă campanii de informare / conștientizare a populației privind consumul de energie
Dependența 100% de sistemul energetic național (reglementări)
Lipsă legislație de protejare a segmentelor sociale (școli, populație)
Lipsa de informare privind consumul de energie
Mentalitate cetățeni (consum ridicat)
Utilizarea unor tehnologii energofage

Risc
APL/Instituții
publice locale
APC (ANRE)
Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

Ruperea cablurilor și stâlpilor
-

50% rețea supraterană
Lipsă / insuficiente fonduri pentru creșterea siguranței (introducerea cablurilor în subteran)
Insuficienta toaletare a arborilor
Corelarea greoaie a intervențiilor de trecere în subteran dintre operatori și APL-uri
Reglementare permisivă (aviz de intervenții)
Lipsă reglementare corelare intervenții (cele publice cu cele ale operatorului)
Dependența de consum / sensibilitate ridicată la furnizarea de energie electrică și telecomunicații (ap electrocasnice, internet)
Insuficienta toaletare a arborilor
Rețea supraterană
Capacitate de intervenție redusă a firmelor de distribuție a energiei electrice (personal, utilaje de intervenție)
Firma de distribuție alocă fonduri insuficiente
Dependența de consum energie electrică și telecomunicații
Cauze

Sector
Risc
APL/Instituții
publice locale
APC
Cetățeni/Societatea
civilă

-

TRANSPORT
Accidente generate de polei
Lipsa mijloacelor de alarmare / alertare de urgență la apariția poleiului
Mediatizarea redusă privind zonele cu risc de polei
Lipsa de atenție la condițiile meteo (pietoni și mașini)

Firme

-

Risc
APL/Instituții
publice locale

APC
Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

Perturbare trafic și slaba calitate a transportului
-

Risc
APL/Instituții
publice locale
APC
Cetățeni/Societatea
civilă

Apa tehnologică de la combinat favorizează apariția poleiului

-

Lipsă pod – aglomerări trafic
Lipsă sistem de monitorizare a traficului
Lipsă centuri ocolitoare (inele)
Parc auto de transport în comun învechit (nu pornesc la îngheț)
Lipsa unui tren pentru transportul comun (corelat cu programul CFR)
Lipsă legături între inele ocolitoare cu DN și autostradă
Întreținerea necorespunzătoare a trecerilor la nivel de cale ferată
Nivel ridicat de utilizare a mașinilor personale (aglomerare)
Lipsă conștientizare
Lipsă sistem car-sharing
Nu există asigurat transport comun pentru angajați
Inundații și aluviuni pe carosabil
Subdimensionare sistem de canalizare și întreținerea necorespunzătoare a gurilor de canal
Sistem de canalizare mixt și învechit
Racorduri necorespunzătoare de la drumurile de pământ la cele asfaltate din oraș
Lipsă bazine de decantare
Neîntreținerea șanțurilor
Depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții

Firme

-

Risc

APL/Instituții
publice locale

APC

Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

Sector

Organizarea precară a curățeniei pe șantier (nerespectare reglementări)
Deformare străzi / trotuare (nu e așa mare)

-

Traficul greu tranzitează parțial orașul
Fonduri reduse pentru întreținere (strat de uzură)
Procent ridicat (20%) de străzi nereabilitate recent
Parc auto învechit (în curs de înlocuire)
Lipsă adaptare materiale pentru condiții extreme (străzi realizate mai demult)
Guri de canalizare necorespunzătoare (AQUASERV)
Deficit piste de biciclete
Trafic greu (lipsă centură)
Lipsă standarde adaptate
Mentenanța deficitară a trecerilor la nivel de cale ferată (CFR)
Lipsa infrastructurii necesare pentru utilizarea mijloacelor de transport alternativ (electric)
Lipsa programelor de stimulare a înnoirii parcului auto
Parc auto mare și învechit

-

Guri de canalizare necorespunzătoare (AQUASERV)
Nerefacerea corespunzătoare și în timp optim a spargerilor de străzi pentru utilități
Cauze
EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE

-

Capacitate redusă de auto-adaptare și comportament suboptimal/irațional
Lipsă de specialiști și expertiză instituțională
Slaba informare a cetățenilor (slaba dotare)
Lipsă programe educaționale
Transfer tehnologic/know-how redus
Slaba informare a cetățenilor (slaba dotare)
Lipsă programe educaționale
Transfer tehnologic/know-how redus
Slaba informare

-

Slaba informare
Lipsă programe educaționale
Transfer tehnologic/know-how redus

Risc
APL/Instituții
publice locale
APC
Cetățeni/Societatea
civilă
Firme

Obiective – Măsuri
Măsuri de adaptare la SC
Măsuri care ar trebui incluse la Educație, informare, conștientizare
Acțiuni care ar trebui incluse în Planul de acțiuni
Măsuri cu semnul întrebării (sunt de adaptare / au legătură cu SC?)

INFRASTRUCTURĂ ȘI URBANISM
Obiectiv
Reducerea suprafeței ICU în perioadele de caniculă
Măsuri
Îmbunătățirea reglementărilor urbanistice corelate cu măsuri fiscale (în ce privește extinderea parterului, pavarea aleilor, materiale utilizate în construcții,
acoperișuri, cromatică)
Creșterea suprafețelor de spații verzi
Creșterea numărului de clădiri publice și private reabilitate și a fondurilor alocate pentru astfel de intervenții

Elaborarea unor reglementări pentru optimizarea și reducerea traficului în interiorul orașului (zone pietonale, piste de biciclete - variante alternative de
transport, sistem de management, centură)
Actualizarea legislației din domeniul urbanismului, adaptată la SC (introducerea unor restricții privind materialele folosite)
Dezvoltarea unor programe de stimulare a utilizării surselor regenerabile (reluarea Programului Casa Verde)
Elaborare PMUD
Introducerea senzorilor de căldură
Elaborarea unor cercetări specifice privind spațiile verzi, materialele prietenoase cu mediul
Elaborarea unei strategii naționale unitare (armonizarea legilor)
Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor/populației în găsirea unor soluții tehnice
Creșterea gradului de preocupare a firmelor privind aspectele climatice
Creșterea gradului de respectare a regulamentelor urbanistice de către mediul privat
Creșterea nivelului de informare a cetățenilor privind activitatea/sprijinul oferit de APL (demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor)
Creșterea gradului de informare privind oportunitățile oferite de reglementările urbanistice
Creșterea gradului de informare privind costurile și beneficiile utilizării surselor alternative
Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor de specialitate în informarea populației

Obiectiv
Reducerea numărului de arbori care se usucă parțial pe timp de secetă
Măsuri
Asigurarea unei bune gestionări a spațiilor verzi
Elaborarea unui cod de bune practici privind spațiile verzi (, unde se plantează arbori, corelarea cu sistemul de rețele edilitare) și creșterea gradului de
respectare a reglementărilor urbanistice privind spațiile verzi / copacii
Asigurarea unei toaletări corespunzătoare a arborilor de pe domeniul public, din grădinile personale sau cele din jurul blocurilor și alocarea de fonduri la
nivel local pentru întreținerea arborilor

Creșterea nivelului de preocupare a asociaților de proprietari și firmelor pentru întreținerea spațiilor verzi
Creșterea nivelului de cointeresare de a planta arbori în spații proprii / publice (ex. concursuri – cea mai frumoasă grădină)
Reducerea gradului de reticență a populației la intervențiile publice asupra arborilor îmbătrâniți sau afectați
Elaborarea unei strategii naționale de construire a sistemelor de irigații (Apele Române) – posibilitatea de folosire a apelor din râu pentru irigații
(cod de bune practici)
Creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la protejarea spațiului verde (dezvoltarea spiritului civic)

SĂNĂTATE PUBLICĂ
Obiectiv
Reducerea numărului de persoane din grupuri vulnerabile și cele cu boli cronice afectate de temperaturile extreme
Măsuri
Asigurarea adaptării programelor de lucru și oferirii de servicii specifice (apă, puncte de prin ajutor) în perioadele cu temperaturi extreme
Creșterea numărului de spații de adăpost pentru oamenii străzii
Creșterea capacității de primire a urgențelor în spitale
Asigurarea legislației și a finanțării de la nivel central pentru asigurarea capacității necesare de primire a urgențelor la nivel local
Creșterea numărului de persoane angajate în domeniul social
Reducerea numărului de arbori / plante care generează alergii
Asigurarea unor temperaturi optime în clădiri și evitarea fluctuațiilor de temperatură
Scăderea numărului de persoane ale străzii care nu respectă regulile din adăposturi
Dezvoltarea unor programe de conștientizare a efectelor expunerii la temperaturi extreme și posibilități de adresare
Creșterea nivelului de informare a cetățenilor privind expunerea la temperaturi extreme și modul de adresare

Creșterea nivelului de informare a grupurilor vulnerabile din partea ONG-urilor
Creșterea nivelului de educație timpurie privind comportamentul pe perioada temperaturilor extreme
Conștientizarea populației privind importanța asigurării unei temperaturi optime acasă (evitarea fluctuațiilor de temperatură)
Obiectiv
Reducerea frecvenței de apariție a vectorilor de boli infecțioase la creșterea temperaturii
Măsuri
Asigurarea unei salubrizări eficiente în anumite zone periferice
Asigurarea canalizării și apei potabile în unele zone periferice ale orașului
Asigurarea gestionării eficiente a deșeurilor (biodegradabile / menajere) și a corelării între intervențiile de deratizare publice / private (inclusiv cadrul
legislativ)
Reducerea nivelului de poluare a apei Mureșului
Introducerea unor măsuri de monitorizare / control / pedepsire a aplicării programelor de vaccinare / prevenție
Creșterea nivelului de respectare a modului de gestionare a colectării deșeurilor (asociații de proprietari – curățenia de primăvară / toamnă) și de
respectare a normele de igienă și sanitar-veterinare

Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor în informarea corectă a populației privind necesitatea respectării normelor de igienă / vaccinare a
cetățenilor
Obiectiv
Reducerea poluării cu pulberi în suspensie, amoniac, oxizi de azot în perioadele de secetă
Măsuri
Asigurarea unei curățări corespunzătoare a străzilor / trotuarelor / drenajelor (asigurarea unor dotări corespunzătoare și suficiente)
Asigurarea gestionării corespunzătoare a deșeurilor (AZOMUREȘ, firme de construcții, fosta fabrică de cărămidă)
Asigurarea unui program corespunzător pentru asigurarea unui control eficient privind noxele generate de industrie / Asigurarea transmiterii în timp util a
datelor monitorizate astfel încât să se poată lua măsuri
Impunerea unor taxe suplimentare pentru autoturisme personale
Limitarea extinderii zonelor locuite în apropierea combinatului prin reglementări urbanistice
Sprijinirea construcției unei centuri ocolitoare de la nivel central
Introducerea unor măsuri împotriva firmelor generatoare de noxe (pe lângă amenzi) Reducerea numărului de firme care generează praf, amoniac, oxizi de
azot (firme de construcții, șantiere demolări)
Dezvoltarea unor programe pentru schimbare centraleși stimularea înnoirii parcului auto public și privat

Dezvoltarea unor programe de conștientizare privind utilizarea mijloacelor de transport alternativ
Creșterea gradului de reacție a populației la poluarea cu amoniac, oxizi de azot
Schimbarea mentalității cetățenilor privind utilizarea mijloacelor de transport ecologice
ENERGIE ȘI TELECOMUNICAȚII
Obiectiv
Reducerea consumului de energie
Măsuri
Creșterea numărului de clădiri publice și private reabilitate
Elaborarea unor regulamente urbanistice privind estetica clădirilor (AC)
Asigurarea unei dimensionări corespunzătoare a rețelei de distribuție
Creșterea gradului de conștientizare a populației privind efectele utilizării AC
Creșterea nivelului de informare a populației cu privire la riscuri (boli, alergii)
Creșterea capacității de adaptare a populației (scăderea gradului de dependență de energie)

Obiectiv
Asigurarea rentabilității în rețeaua energetică
Măsuri
Reducerea numărului de extinderi energetice subvenționate la consumatori
Adaptarea legislației în domeniul energetic (orientarea spre rentabilitate)
Scăderea numărului de furturi din rețea
Asigurarea unei evaluări corecte a rețelelor de distribuție preluate
Obiectiv
Limitarea creșterii prețului la energie electrică în perioadele de secetă
Măsuri
Îmbunătățirea reglementărilor în domeniul energetic pentru a reduce dependența de sistemul energetic național
Acordarea de stimulente pentru utilizarea unor tehnologii cu consum redus de energie (BAT) de către mediul privat
Îmbunătățirea modului de contractare a furnizorilor de energie
Dezvoltarea legislației privind protejarea segmentelor sociale (școli, populație)

Organizarea unor campanii de informare / conștientizare a populației privind consumul de energie
Creșterea nivelului de informare a populației privind consumul de energie
Schimbarea mentalității cetățenilor în vederea reducerii consumului de energie
Obiectiv
Reducerea numărului de cabluri și stâlpi rupți în perioade de vijelie/ploi
Măsuri
Creșterea ponderii rețelelor subterane
Creșterea fondurilor (accesului la fonduri) disponibile pentru creșterea siguranței (introducerea cablurilor în subteran)
Simplificarea/reglementarea corelării intervențiilor de trecere în subteran dintre operatori și APL-uri
Asigurarea toaletării corespunzătoare a arborilor de pe domeniul public și privat
Creșterea capacității de intervenție a firmelor de distribuție a energiei electrice (personal, utilaje de intervenție)
Revizuirea reglementărilor în domeniu de către ANRE pentru a nu fi atât de permisive (aviz de intervenții)
Reducerea sensibilității la furnizarea de energie electrică și telecomunicații (ap electrocasnice, internet) Reducerea dependenței de consum de
energie electrică și telecomunicații a firmelor

TRANSPORT
Obiectiv
Reducerea numărului de accidente generate de polei
Măsuri
Dezvoltarea unor mijloace de alarmare / alertare de urgență la apariția poleiului
Creșterea nivelului de mediatizare și atenție privind zonele cu risc de polei
Obiectiv
Reducerea numărului de perturbări în trafic și asigurarea unei calități corespunzătoare a transportului în perioadele cu temperaturi extreme
Măsuri
Modernizarea și creșterea eficienței transportului
Introducerea unui sistem de monitorizare a traficului
Înnoirea parcului auto de transport în comun, introducerea unui tren pentru transportul comun (corelat cu programul CFR) și dezvoltarea unui
sistem de tip car-sharing
Asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a trecerilor la nivel de cale ferată
Asigurarea unei climatizări corespunzătoare a mijloacelor de transport public și private

Reducerea aglomerărilor în trafic (pod, centură ocolitoare, legături între inele ocolitoare cu DN și autostradă)
Creșterea gradului de conștientizare a populației privind aglomerarea
Obiectiv
Reducerea numărului de inundații și aluviuni pe carosabil în perioadele cu precipitații extreme
Asigurarea unei dimensionări corespunzătoare și modernizarea sistemului de canalizare și asigurarea întreținerii corespunzătoare a gurilor de canal
Asigurarea unor racorduri corespunzătoare de la drumurile de pământ la cele asfaltate din oraș
Asigurarea întreținerii șanțurilor de către cetățeni
Creșterea gradului de respectare a reglementărilor privind curățenia pe șantier și depozitarea materialelor de construcții
Obiectiv
Reducerea ponderii străzilor/trotuarelor deformate în perioadele cu temperaturi extreme
Reducerea traficului greu care tranzitează orașul (centură)
Adaptarea materialelor utilizate la condiții extreme / Elaborare unor standarde adaptate
Creșterea numărului de km de piste de biciclete
Creșterea accesului la fonduri pentru întreținerea stratului asfaltic

Asigurarea refacerii corespunzătoare și în timp optim a spargerilor de străzi pentru utilități
Reducerea procentului de străzi nereabilitate
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru utilizarea mijloacelor de transport alternativ (electric)

EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE
Obiectiv
Creșterea capacității de adaptare instituționale și autonome la schimbările climatice și asigurarea unui comportament adecvat în caz de dezastre
Măsuri
Creșterea gradului de informare și conștientizare inclusiv prin educație practică și non-formală (a APL-urilor și instituțiilor publice, a populației, a firmelor)
privind adaptarea la schimbările climatice
Adaptarea curriculei școlare în vederea includerii de materii care să trateze SC (creșterea gradului de educație privind adaptarea la SC)
Îmbunătățirea nivelului de transfer de bune practici între APL și instituții de învățământ și cercetare
Elaborarea unor studii / ghiduri de bune practici destinate autorităților publice, cetățenilor, ONG-urilor și firmelor
Realizarea unor cercetări aplicative în domeniul SC

