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Evaluarea riscului şi vulnerabilităţi la efectele schimbărilor
climatice pentru sectoarele prioritare:
 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 ENERGIE
 INDUSTRIE



INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ

 Ameninţări
 creştere risc alunecări de teren
 afectare construcţii (furtuni, alunecări de teren)
 afectare localităţi şi infrastructură (inundaţii)
 scădere grad confort clădiri şi populaţie
 Recomandări şi măsuri de adaptare
 sisteme de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei fenomenelor meteorologice extreme;
 redimensionare sistem canalizare pentru preluare surplus apă din precipitaţii intense;
 pavaje adecvate pentru infiltrarea apei pluviale;
 creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru întreţinere;
 standarde de construcţie pentru clădiri verzi;
 standarde şi soluţii constructive pentru îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a
construcţiilor;
 construcţii cu potenţial maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilă;
 campanii de conştientizare privind necesitatea aplicării măsurilor de adaptare;
 programe de formare profesională pentru arhitecţi pe tema asigurării rezilienţei clădirilor la efectele
schimbărilor climatice.

 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 Instrumente ale planificării urbane
 Documentaţii de amenajare a teritoriului:
 Plan de amenajare a teritoriului naţional;
 Plan de amenajare a teritoriului zonal;
 Plan de amenajare a teritoriului judeţean
 Documentaţii de urbanism :
 Plan urbanistic general si regulament local aferent acestuia;
 Plan urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia;
 Plan urbanistic de detaliu.
 Plan urbanistic general (PUG)
 are atât caracter director şi strategic, cat şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul
instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor si
acţiunilor de dezvoltare
 se actualizează la maximum 10 ani în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici,
economici, culturali si a necesităţilor locale.

 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 Stadiu actual Planuri Urbanistice Generale
 PUG Braşov
adoptată forma actualizată în anul 2011
 PUG Sibiu
adoptată forma actualizată în anul 2011
 PUG Tg Mureş
adoptat în anul 2002, în proces de actualizare
 Suprafaţa teritoriului intravilan
existent
propus
 Braşov
10 410,70 ha
11 910,95 ha
* conform PUG
 Sibiu
4 201,20 ha
5 121,70 ha
* conform PUG
 Tg Mureş
3 285,00 ha
* conform date INS
 Număr locuitori municipii
 Braşov
282 157 locuitori (anul 2005 – sursa PUG actualizat)
 Sibiu
151 967 locuitori (anul 2007 – sursa PUG actualizat)
 Tg Mureş
144 806 locuitori (anul 2008 – sursa PUG în actualizare)
Elemente suport adaptare:
 identificare disfuncţionalităţi existente (spre ex. delimitarea zonelor de risc, situaţia spaţiilor verzi,
stadiul infrastructurii)
 propuneri şi obiective concrete pentru remediere disfuncţionalităţi
 fundament pentru dezvoltarea şi integrarea măsurilor de adaptare
 actualizare periodică - oportunitate înglobare elemente relevate de noi politici şi strategii
Măsuri de adaptare
- integrare indicatori privind gradul de adaptare la efectele schimbărilor climatice – necesită suport
legislativ

 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 Infrastructura de apă şi canalizare
 Reţele alimentare cu apă
 Braşov
400,0 km
 Sibiu
322,0 km
 Tg Mureş
298,0 km
 Reţele canalizare
 Braşov
386,7 km (sistem mixt)
 Sibiu
315,0 km (sistem mixt)
 Tg Mureş
383,0 km (sistem mixt)

Elemente suport adaptare
- gestionare eficientă a infrastructurii prin operatorii regionali
SC COMPANIA APA BRAŞOV SA (Braşov)
SC APA CANAL SIBIU SA (Sibiu)
SC COMPANIA AQUASERV SA (Tg Mureş)
- proiecte majore finanţate POS Mediu în implementare

Măsuri de adaptare
- reţele de canalizare în sistem divizor pentru zonele actual deservite de colectoare unitare
- dimensionare sisteme pentru preluare surplus apă din precipitaţii intense

 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 Reţele de distribuţie a energiei electrice
 Braşov
1300 km
 Sibiu
335 km
 Tg Mureş
243 km

Elemente suport adaptare
- pondere majoră reţele subterane
Măsuri de adaptare
- relocare în subteran reţele aeriene

 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 Spaţii verzi
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Elemente suport adaptare
cerinţe legislative
suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 m2/locuitor până la data de 31 decembrie 2013 (O.U.G. nr.
114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului)
registrul local spaţii verzi (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
interiorul localităţilor)
Măsuri de adaptare
- creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru întreţinere

 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ
 Construcţii
Elemente suport adaptare
- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Scop: promovarea măsurilor pentru
creşterea performanţei energetice a clădirilor. Stabileşte condiţii cu privire la:
 cadrul general al metodologiei de calcul privind performanţa energetică a clădirilor şi a unităţilor
acestora;
 aplicare cerinţe minime de performanţă energetică la clădirile noi şi la noile unităţi ale acestora;
 aplicare cerinţe minime de performanţă energetică la clădirile existente, unităţile de clădire şi
elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum şi
în cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor;
 certificarea energetică a clădirilor şi a unităţilor acestora;
 inspecţia sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare din clădiri;
 sistemul de control al certificatelor de performanţă energetică, al rapoartelor de audit energetic,
precum şi al rapoartelor de inspecţie a sistemelor tehnice ale clădirilor.
Măsuri de adaptare
- creşterea performanţei energetice a clădirilor
- standarde de construcţie pentru clădiri verzi

 INDUSTRIE

 Stadiu actual
Nu au fost elaborate studii specifice referitoare la efectele schimbarilor climatice in sectoarele industriale.
Prin Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice s-a stabilit ca fiind necesară realizarea de
studii pentru a fundamenta ştiinţific acţiunile viitoare:
 studiu cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra diferitelor sectoare industriale
 identificarea modului in care schimbările climatice afectează diferite sectoare industriale;
 evaluarea vulnerabilităţii diferitelor sectoare ale industriei la efectele schimbărilor climatice.
 Ameninţări potenţiale:
- degradarea infrastructurii sub efectul fenomenelor naturale
- diminuarea resursei de apă
 Măsuri de adaptare:
 utilizarea de produse, procese şi tehnologii eficiente energetic,
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
 utilizarea energiilor regenerabile,
 masuri de economisire si folosire eficientă a apei

 INDUSTRIE
 Profil activităţi industriale
 Braşov: construcţii de maşini, componente auto, industrie alimentară, confecţii textile, prelucrarea
lemnului, construcţii metalice
 Sibiu: componente auto, confecţii textile, pielărie, industria alimentară, componente electrice şi
electronice, prelucrarea lemnului
 Tg Mureş: industrie chimică, prelucrarea lemnului, construcţii de maşini, confecţii textile, pielărie,
 Instalaţii ce intră în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră
Municipiul

Număr instalaţii

Domeniul de activitate

Braşov

3

- fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
- fabricarea varului
- producţia fontei şi a oţelului

Sibiu

1

- fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă
arsă

Tg Mureş

1

- fabricarea îngrăşămintelor şi a produselor azotoase

 INDUSTRIE

Exemple măsuri pentru sectorul industrial:


studii şi audituri privind consumul apei şi utilizarea eficientă a energiei



implementare măsuri pentru reducerea consumurilor de resurse:
 reducerea consumului de apă (instalaţii de acoperiri de suprafaţă - clătiri în cascadă şi
recircularea apelor de clătire)
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (instalaţii producţie acid azotic – instalare
echipamente de distrugere selectivă catalitică a protoxidului de azot)
 realizare instalaţii cogenerare
 reducerea consumului de energie (instalaţie producţie cărămizi – utilizarea în uscător gazelor
calde din cuptorul de ardere)

 ENERGIE

 Ameninţări
– Riscuri cu privire la acoperirea necesarului de energie electrică.
– Secetele prelungite pe perioada de vară (ex. anii 2003,2007) induc un deficit de energie hidro
acoperit,în mare parte, de energia produsă prin arderea cărbunelui,mult mai costisitoare decât cea
hidro şi mai poluantă prin emisiile de bioxid de sulf,oxizi de azot şi pulberi în suspensie.
– Presiune asupra costului energiei electrice prin depăşirea cantităţii de certificate de emisii de gaze
cu efect de seră alocate termocentralelor prin Planul naţional de alocare.
– Riscuri cu privire la infrastructura energetică provocate de fenomene meteo extreme.
– Prăbuşirea liniilor de transport şi distribuţie.
– Distrugerea transformatoarelor electrice din cauza fulgerelor.
– Întreruperea prelungită a alimentării consumatorilor în cazuri de creşteri rapide a cererii de energie
pe care reţelele actuale de distribuţie nu le pot acoperi(ex. vârfuri de consum energetic datorate
creşterii necesarului de aer condiţionat în perioada de vară-caniculă).
– Colmatarea barajelor din cauza viiturilor de pe râuri.
– Imposibilitatea realizării necesarurului de răcire pentru instalaţiile mari de producere a energiei.
 Oportunităţi:
- Creşterea investiţiilor pe sectoarele :- utilizarea surselor de energie regenerabile.
– Înlocuirea şi modernizarea liniilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice .
– Automatizare/informatizare programului de funcţionare iarnă-vară la centralele care funcţionează
în cogenerare,administrate de autorităţile publice locale.
- Reducerea costurilor de producere,transport şi distribuţie a energiei electrice.

 ENERGIE


Recomandări şi măsuri de adaptare:
- Elaborarea de studii privind evaluarea riscului efectelor schimbărilor climatice pentru sectorul
energetic în general şi,în special,privind evaluarea riscului pentru sectorul hidroenergetic.
- Stabilirea infrastructurii critice din sistemul energetic,respectiv baraje,sisteme de transport şi
distribuţie pentru energie electrică,gaze naturale,petrol,în vederea promovării măsurilor ce se
impun în cazul unor fenomene meteorologice extreme (furtuni,tornade,inundaţii,secetă,etc.).
- Analize şi studii cu privire la eventualele modificări în cererea şi consumul de energie datorat
creşterii temperaturii şi a fenomenelor extreme.
- Promovarea producerii de energie din surse regenerabile.
- Elaborarea de strategii proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea utilizării
de surse de energie care să respecte standardele europene de mediu şi eficienţă.

 ENERGIE
Elaborarea de strategii proprii ale autorităţilor administraţiei publice:
 Municipiile Sibiu ,Braşov şi Târgu Mureş –administraţii locale semnatare a angajamentului
Convenţia Primarilor şi-au realizat Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă :PAED pȃnă în anul 2020
a căror obiective principale sunt :
-reducerea emisiilor de CO2/utilizarea optimă a resurselor primare
-reducerea consumurilor energetice/ găsirea unor soluţii optime cost-eficienţă
-dezvoltarea de modele noi de afaceri si achiziţii
-creşterea calităţii vieţii cetăţenilor
-responsabilizarea socială şi economică faţă de ameninţările provocate de schimbările climatice
 Semnatarii Convenţiei (autorităţile locale) şi-au asumat angajamente că vor lua măsuri în exercitarea
unora sau a tuturor funcţiilor administrative :
-consumator si prestator servicii
-planificator, investitor si autoritate de reglementare
-consultant ,factor motivator şi model
-producător şi furnizor

 ENERGIE
 La nivel UE, ţinta în ceea ce priveşte reducerea GES ca parte a obiectivului “20/20/20 “din protocolul
legislativ :Energie- Schimbări Climatice este 20% ;
pentru Romȃnia –ţinta naţională este 24%
Conform politicilor energetice definite în PAED-uri, administraţiile locale menţionate îşi asumă
următoarele ţinte pentru anul 2020:
- Municipiul Sibiu reducere cu 21% a emisiilor de CO2 faţă de anul de referintă (2012)
- Municipiul Braşov reducere cu 32% a emisiilor de CO2 faţă de anul de referinţă (2008)
- Municipiul Tg Mureş reducere cu 20,5 % a emisiilor de CO2 faţă de anul de referinţă (2004)
 Evaluarea emisiilor de CO2 în cadrul PAED au fost realizate pentru sectoarele:

-Clădiri municipale/instituţionale cu diverse funcţiuni;
-Locuinţe / clădiri rezidenţiale;
-Iluminat public municipal;
-Transport public /municipal (parc propriu)/ privat si comercial.
 La realizarea inventarului emisiilor de referinţă şi al PAED s-a optat pentru excluderea
sectorului industrial deoarece autorităţile locale nu pot influenţa consumurile de energie în acest sector.

 ENERGIE

 Prezentarea structurii consumului energetic şi a emisiei de CO2
Municipiul Sibiu/
Categoria

Producere
energie
electrica

Ardere gaz
natural

Ardere
motorină

Ardere
benzină

Total

Consum
(MWh)

442064

1129932

82514

30047

1.684.557

Sursă de
emisie

Producerea
energiei
electrice

Utilizare
gaz natural

Utilizare
carburanţi

Total

Cantitate
CO2 (tone)

172714,4

225986,4

29753,3

291.210

Pentru 2020 ţinta este 1.344.029 MWh consum
(redus cu 21% fata de anul de referinta)

şi 230.096 tone CO2 emis

 ENERGIE

 Prezentarea structurii consumului energetic si a emisiei de CO2
Municipiul
Braşov/
Categoria

Producere
energie
electrică

Producere
energie
termică

Ardere
gaz
natural

Ardere
motorină

Ardere
benzină

Total

Consum (MWh)

261833

258168

1382169

283703

312194

2.498.067

Sursa de
emisie

Producere
energie
electrică

Producere
energie
termică

Utilizare
gaz
natural

Utilizare
motorină

Utilizare
benzină

Total

Cantitate (tone)

295943

186211

279198

76749

77736

915.453

Pentru 2020 ţinta este de 2.201.690 MWh şi 622.911 tone CO2
(redus cu 32% faţă de anul de referinţă)

emis

 ENERGIE
 Prezentarea structurii consumului energetic si a emisiiei de CO2
Municipiul Tg
Mures/
Categoria

Producer
energie
electrica

Producer
e energie
termica

Ardere
gaz
natural

Ardere
motorina

Ardere
benzina

Total

Consum
(MWh)

137167

299422

791307

244586

117285

1.589.767

Sursa de
emisie

Producerea
energiei
electrice

Producere
energie
termica

Utilizare
gaz
natural

Utilizare
motorina

Utilizare
benzina

Total

Cantitate
(tone)

96154

102181

169457

65304

29204

452.687

Pentru 2020 ţinta este de 1.284.652 MWh consum şi 362.150 tone CO2 emis
(redus cu 20,5% faţă de anul de referinţă)

 Energie
 Obiective /Măsuri generale adoptate de administraţii locale în PAED pe sectoare :
- Clădiri şi echipamente/instalaţii aferente (clădiri municipale/rezidenţiale /servicii şi iluminat public
- Transport (parc propriu,transport public, transport privat şi comercial);
- Producţia de energie locală: - cogenerare de înaltă eficienţă
- instalaţii termice solare şi fotovoltaice
- instalaţii termice pe biomasă
- Planificare teritorială;dezvoltare de reglementări locale pentru sprijinirea construcţiilor durabile
privind eficienţa energetică
- Achiziţii- reglementări locale privind utilizarea surselor de energie regenerabile
- Comunicare : campanii de informare /conştientizare

 ENERGIE


Obiective /Măsuri specifice adoptate de administraţii locale în PAED:

 Municipiul Sibiu
– Implementare concept “smart city”- Dezvoltare Durabilă a zonei urbane Hipodrom
– Abordare integrată la nivelul zonei selectate:-cogenerare de înaltă eficienţă (realizarea unei noi
unităţi de cogenerare cu reţeau de termoficare aferentă şi mărirea puterii de la 950 KW la 2500 KW
-sisteme TIC:implementare şi conexare printr-un
sistem informatic integrat
 Municipiul Braşov
– Promovare sistemului centralizat de încălzire (reconectare;distribuirea pe orizontală a agentului
termic) şi introducerea unui sistem de monitorizare pentru sistemul centralizat de încălzire
– Modernizare CET Braşov: - reabilitare şi modernizare reţele termice de distribuţie
- modernizare /reabilitare grup pompe
- reabilitare puncte de transformare
 Municipiul Tg- Mureş
– Producerea de energie electrică din resurse hidroelectrice prin valorificarea potenţialului economic al
hidrocentralei construită pe un canal artificial al rȃului Mureş. Hidrocentrala este în prezent în
proprietatea societăţii Hidroelectrica ;se intenţionează a fi transferată municipalităţii .
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