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Cei care trec primii la actiune sunt oamenii afectati

Claudiu ISARIE 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu



STADIUL ACTUAL

Schimbările climatice afectează deja suprafața fizică a Pământului,
mediul care oferă sprijin vieții noastre, resursele de apa si hrana,
economia și societatea.

Aceste modificări se vor accelera în următoarele câteva decenii.

Adaptarea la schimbări climatice necesită o coordonare la nivel global
și soluții locale.



EXPERIENTA ANTERIOARA

Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deșeurilor și
dezvoltare durabilă în Regiunea 7 Centru

„APM si partenerii de proiect colaboreaza și sprijina întărirea
rolului autorităților publice locale și județene, a societății civile
și a agenților economici în demersurile lor privind gestiunea
deșeurilor, dezvoltare durabilă și schimbări climatice.”



IDENTIFICARE – CINE ACTIONEAZA

Strategie analiza cross



ANALIZA – REZULTATE

In opinia dumneavoastra, care este cea mai importanta problema de
mediu din localitate?



STRATEGII DE OPTIMIZARE A ACTIUNILOR

Focus – schimbari climatice
Intrebari inchise / deschise
Opinii / responsabilitate.



ORIZONTUL DE 
TIMP

Actiune asupra modificarii
vitezei de crestere (derivatei):

Management deseuri – sortare
Schimbari climatice – adaptare

ANPM - creşterea temperaturii
medii cu variaţii semnificative la
nivel regional



BUNE PRACTICI – NORVEGIA

Reducerea poluarii exhaust: Autovehicule electrice
This week electric vehicle No. 50,000 rolled onto
Norwegian roads. Norway has the highest number of
electric cars per capita in the world.

Prize pentru maşini

electrice, la Braşov.

Sistemul este gratuit

şase luni.



PROFESSIONAL THEME: 
MANAGING STORMWATER

SECTOR

MANAGEMENTUL APEI

Asigurarea scurgerii
apelor meteorice



PROFESSIONAL THEME: MANAGING 
STORMWATER

Solutii sustenabile pentru reducerea suprasolicitarii retelei de
canalizare a apei in conditii de precipitatii intense.

Green roof - help delay rainwater and sewage overflow

Flood mitigation, stormwater management and cleansing of
runoff (Grorud Park - Nw)



PROFESSIONAL THEME: 
MANAGING STORMWATER

Rezervor subteran

The D-Raintank® manages two important
tasks: subsurface water retention and
infiltration.
- high storage capacity;
- stability for underground use.



SECTOR SANATATE UMANA

Actiunea sinergica

poluanti + schimbari climatice



SECTOR ASIGURARI

Cresterea costului asigurarilor –
modificarea conditiilor contractuale



Va multumesc!

E-mail: claudiu.isarie@ulbsibiu.ro


