
 
 

 
 

INFRASTRUCTURĂ ȘI URBANISM 

Măsura propusă PUNCTAJ ACORDAT 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Creșterea suprafețelor de 
spații verzi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Creșterea numărului de clădiri 
publice și private reabilitate și 
a fondurilor alocate pentru 
astfel de intervenții 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Asigurarea unei bune 
gestionări a spațiilor verzi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Elaborarea unui cod de bune 
practici privind spațiile verzi și 
creșterea gradului de 
respectare a reglementărilor 
urbanistice în domeniu 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

Asigurarea unei toaletări 
corespunzătoare a arborilor și 
alocarea de fonduri la nivel 
local pentru întreținerea 
acestora 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 



 
 

 
 

Elaborarea unor reglementări 
pentru optimizarea și 
reducerea traficului în 
interiorul orașului 
 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 

Îmbunătățirea 
reglementărilor urbanistice 
corelate cu măsuri fiscale 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 

Actualizarea legislației din 
domeniul urbanismului, 
adaptată la schimbări 
climatice 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 

Dezvoltarea unor programe 
de stimulare a utilizării 
surselor regenerabile 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 

 
  



 
 

 
 

 
Măsura propusă Obiectiv /măsura 

din strategie în care 
se încadrează 

Responsabili / 
Parteneri 

Scurtă descriere Rezultate așteptate Acțiuni 
premergătoare 

Termen de 
implement

are 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finanțare 

Plantarea de noi 
arbori în zonele verzi 

de protecție în 
municipiu 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / Creșterea 

suprafețelor de 
spații verzi 

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi 

Ocolul silvic Tg. 
Mureș 

APM Mureș 

Activități propuse: 
1) Tăiere arbori cu probleme 

2) Achiziționare arbori noi 
3) Plantare arbori noi 

Creșterea cu 10% anual 
Creșterea densității de 

arbori 

Corelarea cu 
Amenajamentu

l silvic 
HCL care 

prevede că 
pentru un 

copac tăiat se 
plantează doi 

Program anual 
de tăiere 

Continuu 15.000 
Eur/an 

Buget local 

Transformarea 
spațiilor virane în 

zone verzi 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / Creșterea 

suprafețelor de 
spații verzi 

Privați 
Administrația 

Națională Apele 
Române 

SGA Mureș 

Activități propuse: 
1) Amenajare spații verzi 
2) Întreținere spații verzi 

15 ha spații verzi noi Impunerea prin 
reglementări 
urbanistice 

Identificarea 
terenurilor 

Identificarea 
proprietarilor 

2016-2020 ? Surse private 
 

Realizare cadastru 
verde 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / Creșterea 

suprafețelor de 

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi 
Administrația 

Activități propuse: 
1) Elaborarea documentației 

tehnice și juridice 
2) Măsurători topo și proceduri 

juridice legale de înregistrare 

Cadastru verde realizat Angajare 
specialiști 

2016-2020 30.000 
Euro 

POR – Axa 11 
Buget local 



 
 

 
 

spații verzi domeniului 
public 

Direcția juridică, 
contencios 

administrativ și 
administrație 
publică locală 

Secretar  

Acoperișuri verzi și 
panouri fotovoltaice 

pentru instituțiile 
publice 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / Creșterea 

suprafețelor de 
spații verzi 

Instituții 
subordonate 

Primăriei 
CL Tg. Mureș 

CJ Mureș 

Activități propuse: 
1) școli generale de cartier și 

grădinițe 
2) săli de sport 

10 școli generale de cartier 
și grădinițe cu acoperiș 

verde și panouri 
fotovoltaice 

4 săli de sport cu acoperiș 
verde și panouri 

fotovoltaice 

SF 
Tema de 

proiectare 
Proiect tehnic 

2016-2020 ? Fonduri 
norvegiene 
Buget loacl 

AFM 

Elaborarea unui 
studiu cost-eficiență 

și identificarea de 
soluții tehnice 

privind spațiile verzi 
și irigarea acestora 

Reducerea 
numărului de arbori 
care se usucă parțial 
pe timp de secetă / 

Asigurarea unei 
bune gestionări a 

spațiilor verzi 

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi 

 

Activități propuse: 
1) achiziționare consultant 
pentru realizarea studiului 

2) concurs de soluții tehnice 

Studiu cost-eficiență 
elaborat 

Caiet de sarcini 2016-2018 15.000 
Euro 

Buget local 

Plantare copaci 
rezistenți la secetă 
pe domeniul public 

Reducerea 
numărului de arbori 
care se usucă parțial 
pe timp de secetă / 

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi 

Activități propuse: 
1) achiziție copaci rezistenți la 

secetă 
2) plantare copaci 

X copaci rezistenți la 
secetă (conform 

inventarului) 

Inventar specii 
existente 

2016-2018 ? Buget local 



 
 

 
 

Asigurarea unei 
bune gestionări a 

spațiilor verzi 

 3) întreținere copaci 

Elaborarea unui cod 
de bune practici 

pentru spații verzi 
(reglementări 
urbanistice) 

Reducerea 
numărului de arbori 
care se usucă parțial 
pe timp de secetă / 
Elaborarea unui cod 

de bune practici 
privind spațiile verzi 
și creșterea gradului 

de respectare a 
reglementărilor 
urbanistice în 

domeniu 

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi 

Direcția juridică, 
contencios 

administrativ și 
administrație 
publică locală 
APM Mureș 
Instituții de 

învățământ și 
cercetare  
ONG-uri  

Activități propuse: 
1) Elaborare cod de bune 

practici 
2) Reglementări urbanistice 

Cod de bune practici 
elaborat 

Identificare 
parteneri și 
încheiere 

acorduri de 
parteneriat 

Proceduri pe 
baza 

managementul
ui riscurilor 

2016-2018 10.000 
Euro 

Buget local 
Fonduri de la 

parteneri 

Toaletarea 
corespunzătoare a 

arborilor de pe 
domeniul public 

Reducerea 
numărului de arbori 
care se usucă parțial 
pe timp de secetă / 

Asigurarea unei 
toaletări 

corespunzătoare a 
arborilor și alocarea 

de fonduri de la 

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi 

 

Activități propuse: 
1) Acțiuni de toaletare 

X arbori toaletați 
Y acțiuni de toaletare 

Manual de 
bune practici 

pentru cetățeni 
Elaborare 
proceduri 

Încheierea de 
contracte de 

prestări servicii 
Acord cadru 

Continuu 200.000 
Euro/an 

Buget local 



 
 

 
 

nivel local pentru 
întreținerea 

acestora 

multianual cu 
firme 

Reabilitare clădiri 
publice (școli și 

grădinițe, primărie, 
servicii publice) 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / Creșterea 
numărului de clădiri 

publice și private 
reabilitate și a 

fondurilor alocate 
pentru astfel de 

intervenții 

Direcția școli 
Direcția tehnică 
Direcția Arhitect 

șef  

Activități propuse: 
1) Licitație lucrări 
2) Execuție lucrări 

10 școli și grădinițe 
reabilitate 

Sediul primăriei reabilitat 
5 sedii ale serviciilor 
publice reabilitate 

PSF 
SF 
PT 

Întocmire CF 
Consultanță 
pentru studii 

2016-2020 2.000.000 
Euro 

POR – Axa 4 
Buget local 

AFM 

Reabilitare blocuri / 
locuințe 

multifamiliale 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / Creșterea 
numărului de clădiri 

publice și private 
reabilitate și a 

fondurilor alocate 
pentru astfel de 

intervenții 

Direcția tehnică 
Asociații de 
proprietari 

Activități propuse: 
1) Licitație lucrări 
2) Execuție lucrări 

4.000 de apartamente 
reabilitate 

PSF 
SF 
PT 

Întocmire CF 
Consultanță 
pentru studii 

2016-2022 10.000.000 
Euro 

POR – Axa 4 
Buget local 

Buget de stat 
Asociații de 
proprietari 

AFM 

Reabilitare locuințe 
personale / clădiri 

private 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 

Cetățeni 
Firme 

Activități propuse: 
1) Contractare executant 

2) Execuție lucrări 

6.800 case reabilitate 
200 firme reabilitate 

Înlesnire la 
impozite / taxe 
locale la nivel 

2016-2022 ? Fonduri private 
AFM 



 
 

 
 

caniculă / Creșterea 
numărului de clădiri 

publice și private 
reabilitate și a 

fondurilor alocate 
pentru astfel de 

intervenții 

de municipiu (5 
ani scutire) 

Amenajare zone 
pietonale 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / 

Elaborarea unor 
reglementări pentru 

optimizarea și 
reducerea traficului 
în interiorul orașului 

Direcția tehnică 
Direcția Poliția 
locală (comisia 
de circulație) 
Administrația 
domeniului 

public 
 

Activități propuse: 
1) Amenajare zone pietonale 

2) Identificare zone de 
intervenție 

3) Marcare semnalizare 
4) Informare  
5) Întreținere 

1.000 mp Studiu de 
circulație / 

oportunitate 
Contract cadru 

anual acord 
subsidiar 
Contract 

întreținere 
 

2016-2018 100.000 
Euro/an 

Buget local 

Amenajare și 
construcție piste de 

biciclete 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / 

Elaborarea unor 
reglementări pentru 

optimizarea și 
reducerea traficului 
în interiorul orașului 

Direcția tehnică 
Direcția Poliția 
locală (comisia 
de circulație) 
Administrația 
domeniului 

public 
 

Activități propuse: 
1) Licitație lucrări 

2) Contractare lucrări 
3) Execuție lucrări 

15 km de piste de biciclete 
amenajate sau construite 

Studiu de 
circulație / 

oportunitate 
SF 
PT 

2016-2020 1.000.000 
Euro 

POR – Axa 4 
Buget local 

Sistem de Reducerea Direcția tehnică Activități propuse: Sistem de management al Întrunire 2016-2018 150.000 POR – Axa 4 



 
 

 
 

management al 
traficului 

suprafeței ICU în 
perioadele de 

caniculă / 
Elaborarea unor 

reglementări pentru 
optimizarea și 

reducerea traficului 
în interiorul orașului 

Direcția Poliția 
locală (comisia 
de circulație) 
Administrația 
domeniului 

public 
 

1) Elaborare studiu traficului elaborat Comisiei de 
circulație 

Consultare 
Elaborare caiet 

de sarcini 

Euro Buget local 

Centură (prelungire 
Calea Sighișoarei) 

Reducerea 
suprafeței ICU în 

perioadele de 
caniculă / 

Elaborarea unor 
reglementări pentru 

optimizarea și 
reducerea traficului 
în interiorul orașului 

Direcția tehnică 
Direcția Arhitect 

șef 
Direcția Poliția 
locală (comisia 
de circulație) 
Administrația 
domeniului 

public 
 

Activități propuse: 
1) Licitație lucrări 

2) Contractare lucrări 
3) Execuție lucrări 

2 km de centură construiți Există deja SF și 
PT 

Actualizare PT 
Exproprieri  

Elaborare CF 
Achiziție 

consultant 

2016-2020 20.000.000 
Euro 

POR – Axa 7 
Buget local 

 
  



 
 

 
 

SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Măsura propusă PUNCTAJ ACORDAT 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

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 

           

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) 

           



 
 

 
 

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) 

           

 
 

Măsura propusă Obiectiv 
/măsura 

Responsabili / 
Parteneri 

Scurtă 
descriere 

Rezultate 
așteptate 

Acțiuni 
premergătoare 

Termen 
implement 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finanțere 

         

         

         



 
 

 
 

         

         

 
 
 
 
ENERGIE ȘI TELECOMUNICAȚII 

Măsura propusă PUNCTAJ ACORDAT 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Creșterea numărului de clădiri publice și private reabilitate             

Elaborarea unor regulamente urbanistice privind estetica 
clădirilor (AC) 

           



 
 

 
 

Asigurarea unei dimensionări corespunzătoare a rețelei de 
distribuție 

           

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 

           

Creșterea ponderii rețelelor subterane            

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) 

           

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Măsura propusă Obiectiv 
/măsura 

Responsabili / 
Parteneri 

Scurtă 
descriere 

Rezultate 
așteptate 

Acțiuni 
premergătoare 

Termen 
implement 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finanțere 

         

         

         

         



 
 

 
 

         

 
 
 
 
TRANSPORT 

Măsura propusă PUNCTAJ ACORDAT 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Dezvoltarea unor mijloace de alarmare / alertare de urgență la 
apariția poleiului 

           

Modernizarea și creșterea eficienței transportului             

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 

           

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            

 
 
 
 
 
 

Măsura propusă Obiectiv 
/măsura 

Responsabili / 
Parteneri 

Scurtă 
descriere 

Rezultate 
așteptate 

Acțiuni 
premergătoare 

Termen 
implement 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finanțere 



 
 

 
 

         

         

         

         

         



 
 

 
 

 
EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE 

Măsura propusă PUNCTAJ ACORDAT 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

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 de impact/ghiduri de bune practici 
destinate autorităților publice, cetățenilor, ONG-urilor și 
firmelor 

           

Realizarea unor cercetări aplicative în domeniul SC            

 
 



 
 

 
 

 

Măsura propusă Obiectiv 
/măsura 

Responsabili / 
Parteneri 

Scurtă 
descriere 

Rezultate 
așteptate 

Acțiuni 
premergătoare 

Termen 
implement 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finanțere 

         

         

         

         



 
 

 
 

         

 
 
 


