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Procesul de elaborare și
implementare a unei Strategii de
adaptare la schimbările climatice din
sectoarele vulnerabile – Faze și etape

Faza de inițiere a strategiei / planului de acțiune
Faza de elaborare a strategiei / planului de acțiune
Faza de implementare a strategiei / planului de acțiune
Etapa 1. Structura și competențele echipei de management / implementare
Etapa 2. Identificarea și implicarea părților interesate
Etapa 3. Planificarea activităților
Etapa 4. Realizarea diagnosticului teritoriului vizat
Etapa 5. Identificarea sectoarelor și a zonelor vulnerabile
Etapa 6. Elaborarea analizei SWOT
Etapa 7. Stabilirea direcțiilor generale și definirea alternativelor
Etapa 8. Stabilirea viziunii, a țintelor, a scenariilor, a obiectivelor și măsurilor aferente strategiei

Etapa 9. Evaluarea și selectarea alternativelor
Etapa 10. Definirea acțiunilor și elaborarea Planului de acțiune
Etapa 11. Stabilirea mecanismului de implementare, comunicare, monitorizare și evaluare

Structura Ghidurilor de bune practici
cu privire la adaptarea la schimbări
climatice pentru sectoarele
vulnerabile

Introducere
1. Sinteza metodologiei propuse prin ghid
2. Detalierea etapelor parcurse în cadrul procesului
2.1 Faza de inițiere
2.2 Faza de elaborare
2.2.1 Analiza situației existente în sectorul ...
2.2.2 Evaluarea riscurilor din sectorul ...
2.2.3 Elaborarea analizei SWOT și definirea alternativelor
2.2.4 Stabilirea obiectivelor și măsurilor aferente sectorului ...
2.2.5 Evaluarea și selectare alternativelor (prioritizarea măsurilor din sectorul ...)
2.2.6 Elaborarea Planului de acțiune
2.3. Faza de implementare a strategiei / planului de acțiune
2.3.1 Stabilirea mecanismului de implementare
2.3.2 Acțiuni de Comunicare și diseminare
2.3.3 Monitorizare & evaluare, revizuire & îmbunătățire
3. Bune practici de adaptare în sectorul ...
Concluzii și recomandări
Surse de informare

Ghiduri de bune practici cu privire la
adaptarea la schimbări climatice pentru
sectoarele vulnerabile:
Energie, Transporturi, Ecosisteme și
Infrastructură, construcții, planificare

ENERGIE

Parteneri

Furnizori de energie și consumatori de energie:
 companii de furnizare a energiei electrice și termice de la nivel
local,
 operatori regionali pentru managementul apei și serviciilor de
canalizare,
 operatori pentru serviciile de salubrizare,
 operatori transport public,
 agenția pentru protecția mediului,
ANRE,
 reprezentanți ai industriei,
Ministerul Energiei,
 clustere și agenții pentru energie,
MDRAPFE
 ONG-uri din domeniul energiei și mediului,
publicul larg
 asociații locale de proprietari,
 instituții de cercetare și educație,
 instituții financiare și de credit.

Indicatori pentru analiza situației existente

Indicatori
- Cererea și oferta de energie (electrică, termică,
cogenerare), structura producției și consumului
- Infrastructura de rețele energetice
- Consumul energetic al clădirilor publice
- Consumul energetic al clădirilor de locuințe
- Consumul energetic al sectorului economic
- Consumul energetic al sistemului de iluminat public
- Consumul energetic al sistemului de transport în comun
- Prețul energiei
- Lucrări de eficientizare energetică

Surse de informare
- Recensământul
General
al
Populației și al Locuințelor 2011,
INS
- Autoritatea
Națională
de
Reglementare
în
domeniul
Energiei
- Statistici și informații oferite de
operatorii de profil
- Plan de Acțiune pentru Energie
Durabilă

Evaluarea riscurilor – Tîrgu Mureș

Hazard

Vulnerabilități

Riscuri

Temperaturi
în creștere

Locuințe nereabilitate

Creșterea
numărului de
aparate de aer
condiționat

Temperaturi
extreme
(ger)
Schimbări
climatice

Creșterea numărului
centralelor individuale

Scăderea
presiunii la gaz

Segmente vechi de
rețea; Consum scăzut
de energie

Nerentabilitate
pe anumite
segmente/rețele

Secetă

Scăderea producției
hidro

Vijelie / ploi
înghețate

Procent ridicat de
cabluri aeriene de
distribuție;
Dependența ridicată
de energie

Schimbare coș
energetic
(creșterea
prețului)
Prăbușire cabluri

Efecte

Probabilitate

Impact

Punctaj
total
10

Creșterea
costurilor;
Creșterea
consumului de
energie
Scăderea calității
vieții

5

2

1

2

2

Creșterea prețului;
Dificultăți pentru
cei care nu își
permit
Afectare
consumatori
industriali și casnici

5

2

10

5

2

10

Întrerupere
furnizare energie;
Întrerupere
iluminat public

5

3

15

Obiective și măsuri – Tîrgu Mureș

Obiectiv general
Reducerea
duratei
de
întrerupere
a
furnizării
energiei
electrice
în
perioadele cu condiții meteo
extreme cu minim 20%
până în anul 2020 și cu 50%
până în 2050

Obiective specifice
1. Reducerea consumului
energie

Măsuri
de 1.1 Creșterea ponderii rețelelor
subterane de distribuție a
energiei și telecomunicațiilor
2. Reducerea numărului de 2.1
Asigurarea
unei
cabluri și stâlpi rupți în perioade dimensionări corespunzătoare a
de vijelie / ploi
rețelei de distribuție a energiei
electrice
în
perioadele
cu
consum ridicat
2.2 Creșterea capacității de
intervenție
a
firmelor
de
distribuție a energiei electrice
(personal,
utilaje
de
intervenție)

Plan de acțiune – Tîrgu Mureș

Măsura / acțiunea
propusă
Asigurarea unei
dimensionări
corespunzătoare a
rețelei de
distribuție

Obiectiv din
strategie
Reducerea
consumului de
energie

Creșterea ponderii
Reducerea
rețelelor
numărului de cabluri
subterane de
și stâlpi rupți în
distribuție a
perioadele cu vijelie
energiei și de
/ ploi
telecomunicații

Creșterea
capacității de
intervenție a
firmelor de
distribuție a
energiei electrice
(personal, utilaje
de intervenție)

Reducerea
numărului de cabluri
și stâlpi rupți în
perioadele cu vijelie
/ ploi

Responsabili /
Parteneri
Direcția Tehnică
Direcția Urbanism
Operatorii de
distribuție
Proprietarii privați

Scurtă descriere (activități
Rezultate
propuse)
așteptate
1.
Redimensionare
rețea Nr. de locuințe
interioară de distribuție în
cu rețea
locuințe individuale și clădiri redimensionată
publice;
: 4.000
2.
Schimbare
cabluri
și
transformatoare în vederea
dimensionării corespunzătoare
la nivel de municipiu.

Acțiuni
Termen de
Buget
Surse de
premergătoare
implementare estimativ
finanțare
Recomandări locale
2016-2020
11 mil.
Fonduri
pentru creșterea
Euro
private
indicelui de
Fonduri proprii
dimensionare față
operatorilor de
de normele ANRE al
distribuție
rețelelor electrice cu
ocazia avizării
instalațiilor electrice

Direcția Tehnică
1.
Direcția Urbanism
Administrația
Domeniului Public
Operatorii de profil 2.
Contractori privați

Coordonare
intervenții
de Lungime rețea
trecere în subteran a cablurilor de canalizare
între
municipalitate
și
subterană
operatori;
realizată: 15
Extinderea
sistemului
de
km
canalizație
subterană,
cu
dimensionare corespunzătoare
pentru creșterea ulterioară a
numărului de operatori.

2016-2020

22 mil.
Euro

POR 20142020
Fonduri
norvegiene
Buget local

Operatorii de profil 1.
(ELECTRICA
TRANSILVANIA
SUD)
2.
Direcția Tehnică

Dotarea cu echipamente de
Nr. de
intervenție a operatorilor de echipamente de
distribuție a energiei electrice;
intervenție
Recrutarea
de
personal achiziționate: 2
suplimentar de intervenție.

2016-2020

880 mii
Euro

Fonduri proprii

Indicatori de monitorizare – Tîrgu Mureș

Căsuța 4. Indicatori de rezultat propuși în cadrul Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice 2013-2020:
Reducerea emisiilor de CO2
Societăți de distribuție care au implementat distribuție inteligentă până în 2020
Capacități instalate de energie regenerabilă (eoliană, solară, biomasă, biogaz) și cogenerare
Creșterea capacității de integrare a surselor regenerabile
Economii de energie pentru furnizare, transport distribuție
Economii de energie în sectorul industrial
Economii de energie în sectorul locuințelor
Economii de energie în sectorul clădirilor publice și serviciilor
Reducerea consumului de energie primară
Reducerea intensității energetice la nivelul industriei
Reducerea consumului mediu de energie în gospodării
Reducerea pierderilor din rețelele de termoficare – transport și distribuție
Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice
Economii de energie în iluminatul public
Identificarea consumatorilor vulnerabili

Indicatori de obiectiv (la nivel sectorial)
Reducerea duratei de întrerupere a 
furnizării
energiei
electrice
în
perioadele cu condiții meteo extreme cu 
minim 20% până în anul 2020 și cu 
50% până în 2050

Indicatori de rezultat (la nivel de măsură/proiect)
Nr. de locuințe cu rețea de distribuție a energiei electrice
redimensionată
Lungime rețea de canalizare subterană realizată
Nr. de echipamente de intervenție achiziționate

Ghiduri de bune practici cu privire la
adaptarea la schimbări climatice pentru
sectoarele vulnerabile:
Energie, Transporturi, Ecosisteme și
Infrastructură, construcții, planificare

TRANSPORTURI

Parteneri












operatori publici și privați din sectorul transport,
aeroport,
CFR Infrastructură,
agenția pentru protecția mediului,
firme din sectorul transport,
clustere și agenții pentru transport,
ONG-uri din domeniul transporturilor și mediului,
asociații locale de proprietari,
instituții de cercetare și educație,
instituții financiare și de credit

Ministerul Transporturilor,
 CNADNR,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
Agenția Națională de Mediu
MDRAPFE
Agenția de dezvoltare regională,
Consiliul Județean, Prefectura
publicul larg

Indicatori pentru analiza situației existente

Indicatori
- Starea / uzura infrastructurii de transport
- Volumul de trafic
- Volumul parcului auto
- Durata și viteza deplasărilor
- Impactul fenomenelor meteo asupra infrastructurii și
activităților de transport
- Infrastructura și calitatea serviciilor de transport public
- Infrastructura de transport alternativ

Surse de informare
- Baza de date Tempo Online, INS
- Studii de trafic
- Planul
de
Mobilitate
Urbană
Durabilă (PMUD)
- Statistici și informații oferite de
operatorii de transport în comun,
feroviar, aerian

Evaluarea riscurilor – Sibiu

Hazard

Vulnerabilități

Probabilitate

Impact

5

3

Punctaj
total
15

5

2

10

Restricții / întârzieri de transport Pagube economice
pentru CF
+zăpadă Materiale necorespunzătoare folosite pentru străzi/trotuare; Apariția de /gropi pe străzi
Degradare
Deszăpezire cu substanțe care afectează stratul asfaltic; Nu Degradare strat asfaltic
automobile
/
dispunem de tehnologii și materiale de reparare a asfaltului iarna
accidente
(asfalt rece stocabil – preț ridicat); Refaceri deficitare
Temperatu Rețete de asfalt care nu iau în calcul rezistența asfaltului la Apariția de deformări
ri ridicate temperaturi înalte; Tranzitarea unor zone din oraș de autovehicule
cu gabarit mare– căi de penetrare în oraș; Lipsă inel sud

4

1

4

5

4

20

Exces
Canalizare învechită în sistem unitar;
precipitații Străzi U (podul CFR)
Dezvoltare urbanistică fără a se avea în vedere preluarea debitelor
de ape pluviale suplimentare
+ zăpadă Nerespectarea obligațiilor civice; Deszăpezire deficitară; Costuri
mari; Mașini
parcate neregulamentar,
care îngreunează
deszăpezirea; Străzi înguste
Vijelii
Management defectuos la CFR; Toaletaj necorespunzător al
copacilor; Rețea aeriană; Opoziție civică
Ceață
Sisteme de balizaj și de navigație uzate și moral; Insuficiente
Zăpadă
echipamente de intervenție / învechite
Vijelii
Vijelii
Existența rețelei de transport și distribuție aeriene; Echipamente
vechi; Lipsă dotări UPS

Ambuteiaje,
inundare subsoluri și
proprietăți situate la
cote mai joase
Îngreunare trafic cauzat de zăpadă; Accidente
Dificultăți în intervenții în caz de
urgență
Căderi de copaci și blocaje trafic
Pagube economice

5

4

20

5

2

10

5

1

5

Restricții la transportul
Perturbare trafic aerian

aerian; Pagube economice

5

2

10

Pierderi economice

5

3

15

Temperatu Procent scăzut de mijloace de transport în comun cu climă;
ri extreme Supra-aglomerare autobuze la orele de vârf; Parcul auto învechit;
Investiții mari pentru autobuze electrice / tramvaie / troleibuze;
Lipsă benzi dedicate transport în comun
Infrastructură uzată; Insuficientă dotare / sisteme de informații
(computer de bord, soft etc.); Lipsă benzi dedicate transport în
comun

Riscuri

Efecte

Condiții de transport neprietenoase Scăderea
/ necorespunzătoare
vieții

calității

Întârzieri în trafic la transportul de Pagube economice
persoane

Inundare temporară străzi

Căderi de curent

Obiective și măsuri – Sibiu

Obiectiv general
Reducerea timpilor de așteptare /
întârziere în trafic (cu autoturismul,
transportul în comun și cel aerian)
cu minim 15% până în 2020,
respectiv cu 30% până în 2050.
Creșterea ponderii populației care
utilizează transportul în comun cu
minim 10% până în 2020 și cu 25%
până în 2050.

Obiective specifice
1. Reducerea timpilor de deplasare în
traficul de persoane și asigurarea unor
condiții
adecvate
de
transport
în
perioadele cu temperaturi extreme
2. Reducerea numărului de perturbări a
traficului aerian în perioadele cu ceață,
zăpadă, vijelii
3. Reducerea gradului de degradare a
stratului
asfaltic
în
condiții
de
temperaturi extreme și zăpadă

Măsuri
1.1 Optimizarea sistemului local de
transport
în
comun
și
creșterea
atractivității acestuia pentru cetățeni
1.2 Promovarea transportului alternativ
la nivelul municipiului
2.1
Dezvoltarea
infrastructurii
și
asigurarea unor echipamente moderne și
necesare aeroportului
3.1 Asigurarea adaptării / rezilienței
infrastructurii locale de transport la
fenomenele
asociate
schimbărilor
climatice
și
a
mentenanței
corespunzătoare a acestora
4.1 Dezvoltarea infrastructurii de cablaj
metropolitan

4. Creșterea rezilienței rețelelor de
distribuție a energiei electrice și a celei
de telecomunicații la fenomene meteo
extreme
5. Asigurarea fluidizării traficului în 5.1 Asigurarea accesului facil pe străzi a
condiții de zăpadă și în caz de urgențe
utilajelor de deszăpezire și ISU; folosirea
unor soluții de deszăpezit cu impact
redus asupra mediului înconjurător
pentru protejarea zonelor verzi limitrofe
drumurilor și parcărilor

Obiective și măsuri – Tîrgu Mureș

Obiectiv general
Obiective specifice
Măsuri
Reducerea timpilor de deplasare în 1.
Reducerea
ponderii
străzilor
/ 1.1 Adaptarea materialelor utilizate la
municipiu cu cel puțin 20% până în trotuarelor deformate în perioadele cu condiții meteo extreme în zonele cu
2020 și cu 50% până în anul 2050
temperaturi extreme
insule de căldură
1.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru
transport alternativ (coridoare de zone
pietonale și piste de biciclete)
1.3 Fluidizarea traficului motorizat în
interiorul municipiului, inclusiv prin
implementarea
de
măsuri
de
management al traficului
1.4 Reducerea traficului greu care
tranzitează orașul (șosea de centură)
2. Reducerea numărului de perturbări în 2.1 Modernizarea și creșterea eficienței
trafic
și
asigurarea
unei
calități transportului în comun
corespunzătoare
a
transportului
în
perioadele cu temperaturi extreme

Plan de acțiune – Sibiu

Măsura / acțiunea
Obiectiv din
Responsabili / Scurtă descriere (activități
propusă
strategie
Parteneri
propuse)
Optimizarea
Reducerea timpilor
S.C. TURSIB 1.
Amenajare / modernizare
sistemului local de
de deplasare în
S.A.
stații de transport în
transport în
traficul de persoane
Direcția
comun,
în
vederea
comun și
în perioadele cu
Strategie,
asigurării protecției solare
creșterea
temperaturi extreme
Programe,
/
de
precipitații
a
atractivității
Asigurarea unor
Prognoze
călătorilor;
acestuia pentru condiții adecvate de
2.
Reorganizarea rutelor de
cetățeni
transport în
transport
în
comun,
perioadele cu
inclusiv implementarea de
temperaturi extreme
benzi
dedicate,
în
conformitate
cu
prevederile PMUD;
3.
Dotarea cu mijloace de
transport sustenabile și
confortabile;
4.
Implementarea
de
sisteme de informare a
pasagerilor în stații;
5.
Implementarea
de
sisteme de e-ticketing.
Dezvoltarea
Reducerea
Aeroportul
1.
Modernizarea
sistemului
infrastructurii și
numărului de
Internațional
de balizaj;
asigurarea unor
perturbări a
Sibiu
2.
Dotarea aeroportului cu
echipamente
traficului aerian în
CJ Sibiu
echipamente de degivrare
moderne și
perioadele cu ceață,
Ministerul
și deszăpezire.
necesare
zăpadă, vijelii
Transporturilor
Aeroportului
Direcția
Internațional
Strategie,
Sibiu
Programe,
Prognoze

Rezultate
așteptate

Acțiuni
Termen de
premergătoare implementare

Buget
estimativ

Surse de
finanțare

Nr. de stații
amenajate /
modernizate: 50
Nr. de mijloace de
transport
achiziționate: 45 Finalizare PMUD
Nr. de sisteme de
e-ticketing
implementate: 20
de automate de
vânzare a biletelor

2020

20 mil. Euro

POR 2014-2020,
A.P. nr. 4
Fonduri BERD
Credite
Buget local

Nr. de sisteme de
balizaj
modernizate
pentru asigurarea
conformării la
cerințele
europene: 1
Nr. de
echipamente de
degivrare și
deszăpezire
achiziționate: 4

2020

2,2 mil. Euro

POIM 2014-2020
Fonduri proprii
Bugetul CJ

Plan de acțiune – Sibiu

Măsura / acțiunea
Obiectiv din
Responsabili / Scurtă descriere (activități
Rezultate
Acțiuni
Termen de
propusă
strategie
Parteneri
propuse)
așteptate
premergătoare implementare
Adaptarea regulamentelor locale
Asigurarea
Reducerea gradului Direcția Tehnică 1.
de urbanism și de salubritate /
adaptării/rezilienț
de degradare a
Direcția
deszăpezire pentru integrarea
ei infrastructurii stratului asfaltic în
Urbanism
aspectelor legate de schimbările
locale de
condiții de
PIU
climatice
și
monitorizarea
implementării acestora;
transport la
temperaturi extreme
Direcția
2.
Modernizarea
străzilor
de
fenomenele
și zăpadă
Investiții
Nr. de
pământ (proiect cu finanțare din
asociate
Contractanți
împrumutul
BERD
aferent regulamente locale
schimbărilor
Furnizori de
perioadei 2016-2018 – zonele
care includ măsuri
vizate:
Marmeladă,
Oborclimatice și a
utilități
de adaptare la
Viitorului, Lupeni, Piața Cluj,
mentenanței
Lazaret, Țiglari, Tilișca, Turnișor, schimbări climatice
corespunzătoare a
Gușterița), inclusiv lucrări de
adoptate: 2
Elaborare studii
acestora
modernizare carosabil, trotuare,
Lungime străzi
pentru
rețele de apă și canalizare,
modernizate:
18
identificarea
de
iluminat
public,
cablaj
km
soluții tehnice de
metropolitan;
2020
3.
Asigurarea corelării în timp și Nr. de parteneriate
adaptare
spațiu
a
lucrărilor
de
încheiate cu
adecvate pentru
modernizare
/
reabilitare
/
furnizorii
de
diferite
categorii
întreținere a străzilor cu cele
utilități pentru
de lucrări publice
operate de furnizorii de utilități;
4.
Amenajarea
de
noi
parcări
corelarea
înierbate, cu precădere în zonele
intervențiilor: 3
cu insule de căldură identificate;
Nr. de parcări
5.
Adaptarea
lucrărilor
de
înierbate nouintervenție
la
infrastructura
locală
de
transport
pentru amenajate: 200
integrarea aspectelor referitoare
la
adaptarea
la
schimbări
climatice
în
tehnologiile
și
materialele folosite, inclusiv prin
prevederi în acest sens în
regulamente locale și caiete de
sarcini.

Buget
estimativ

Surse de
finanțare

15 mil. Euro

Împrumut BERD
Bugetul local

Plan de acțiune – Sibiu

Măsura / acțiunea
Obiectiv din
Responsabili /
propusă
strategie
Parteneri
Dezvoltarea
Creșterea rezilienței Direcția Tehnică
infrastructurii de
rețelelor de
Direcția
cablaj
distribuție a energiei
Investiții
metropolitan
electrice și a celei de
Direcția
telecomunicații la
Strategie,
fenomene meteo
Programe și
extreme
Prognoze
Operatorii
publici și privați
Promovarea
Reducerea
Direcția Tehnică
transportului
numărului de
Direcția
alternativ la
întârzieri în traficul
Strategie,
nivelul
de persoane în
Programe,
municipiului, în
perioadele cu
Prognoză
conformitate cu temperaturi extreme Serviciul Public
prevederile PMUD
de Administrare
a Domeniului
Public și Privat
ONG-uri

Scurtă descriere (activități
Rezultate
Acțiuni
Termen de
Buget
propuse)
așteptate
premergătoare implementare
estimativ
1. Realizarea infrastructurii de
Buget inclus în
cablaj
metropolitan
pentru
proiectul
demontarea cablurilor aeriene
Lungime rețea de
derulat cu
și
trecerea
acestora
în
cablaj
Notificare
finanțare
subteran.
2020
metropolitan
operatori
BERD pentru
realizată: 18 km
modernizarea
străzilor de
pământ
1.

2.
3.

Amenajarea de noi zone
pietonale
umbrite
și
modernizarea trotuarelor
existente;
Indicatorii se vor
Realizarea de noi piste de
stabili la momentul Finalizare PMUD
biciclete;
finalizării PMUD
Implementarea
unui
sistem de bike sharing.

2020

5 mil. Euro

Surse de
finanțare

Bugetul local

POR 2014-2020,
A.P. nr. 4
Bugetul local

Indicatori de monitorizare – Sibiu și Tîrgu Mureș
Indicatori de obiectiv (la
nivel sectorial)

Indicatori de rezultat (la nivel de măsură/proiect)

Reducerea timpilor de
așteptare/întârziere în trafic
(cu autoturismul, transportul
în comun și cel aerian) și
creșterea ponderii populației
care utilizează transportul în
comun












Reducerea timpilor de
deplasare în municipiu cu cel
puțin 20% până în 2020 și cu
50% până în anul 2050













Municipiul Sibiu
Nr. de stații amenajate/modernizate
Nr. de mijloace de transport achiziționate
Nr. de sisteme de e-ticketing implementate
Nr. de sisteme de balizaj modernizate pentru asigurarea conformării la cerințele europene
Nr. de echipamente de degivrare și deszăpezire achiziționate
Nr. de regulamente locale care includ măsuri de adaptare la schimbări climatice adoptate
Lungime străzi modernizate
Nr. de parteneriate încheiate cu furnizorii de utilități pentru corelarea intervențiilor
Nr. de parcări înierbate nou-amenajate
Km. de rețea de cablaj metropolitan realizați
Municipiul Tg. Mureș
Nr. concursuri de soluții organizate
Lungime străzi reabilitate / modernizate cu materiale adaptate
Lungime piste de biciclete amenajate
Suprafață zone pietonale amenajate
Nr. de mijloace de transport în comun achiziționate
Nr. de mijloace de transport dotate cu GPS
Nr. de stații de transport în comun dotate cu sistem de informare
Nr. de stații de transport în comun modernizate
Lungime străzi nou amenajate în inelul interior de circulație
Nr. de intersecții reorganizate
Lungime șosea de centură construită

Ghiduri de bune practici cu privire la
adaptarea la schimbări climatice pentru
sectoarele vulnerabile:
Energie, Transporturi, Ecosisteme și
Infrastructură, construcții, planificare

ECOSISTEME

Parteneri

 agenția pentru protecția mediului,
 administratori/custozi ai ariilor naturale protejate,
 microîntreprinderi și IMM-uri cu activități în
domeniul mediului,
 ONG-uri din domeniul mediului
 instituții de cercetare și educație,
 instituții financiare și de credit.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
Agenția Națională de Meteorologie,
Ministerul Energiei,
Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
MDRAPFE
publicul larg

Indicatori pentru analiza situației existente

Indicatori
- Suprafața zonelor protejate
- Starea și vulnerabilitățile habitatelor și
ecosistemelor
- Managementul zonelor protejate

Surse de informare
- Raport Anual Privind Starea Mediului, APM
- Statistici și informații oferite de structurile de
administrare / custozii ariilor protejate

Evaluarea riscurilor – Brașov

Hazard

Vulnerabilități

Riscuri

Efecte

Probabilitate

Impact

Secetă

Fonduri și personal
redus pentru
monitorizare
Lipsă fonduri pentru
implementarea
planului de
management
Sporturi extreme

Scăderea
resurselor de
apă
Incendii
vegetație

Pun în pericol
specii

1

2

Punctaj
total
2

Pun în pericol
specii

3

1

3

Migrația unor
specii în zone
neprotejate
Afectarea
ciclului de viață
al animalelor
(urși, mistreți)
Apariția unor
specii invazive
(țânțari,
limacși, melci)

Pericol pentru
conservare /
dispariție
Schimbare
comportament
animale;
Pagube
Afectarea
speciilor
autohtone +
sănătate

4

3

12

4

2

8

4

4

16

Caniculă

Exces
precipitații

Sporturi extreme;
Turism necontrolat

Obiective și măsuri – Brașov

Obiectiv general
Reducerea
suprafeței
ecosistemelor afectate de
schimbările
climatice
cu
minim 10% până în anul
2020 și cu 30% până în
2050

Obiective specifice
1. Prevenirea afectării ciclului
de
viață
al
plantelor
și
animalelor în perioadele cu
fenomene meteo extreme

Măsuri
1.1
Întărirea
capacității
instituționale a custozilor ariilor
protejate
1.2 Studii privind evaluarea
vulnerabilității
diferitelor
ecosisteme și specii la efectele
schimbărilor climatice
1.3
Management
forestier
adaptat zonei și schimbărilor
climatice
2. Prevenirea apariției unor 2.1
Îndepărtarea
speciilor
specii invazive în perioadele cu invazive
exces
de
precipitații
sau
caniculă

Plan de acțiune – Brașov
Măsura /
acțiunea
propusă
Întărirea
capacității de
management a
custozilor
ariilor
protejate

Studii privind
evaluarea
vulnerabilității
diferitelor
ecosisteme și
specii la
efectele
schimbărilor
climatice
Îndepărtarea
speciilor
invazive

Obiectiv din
strategie

Responsabili /
Parteneri

Prevenirea afectării
ciclului de viață al
plantelor și
animalelor în
perioadele cu
fenomene meteo
extreme

Agenția Metropolitană
Brașov
Regia Publică Locală a
Pădurilor Kronstadt RA
Brașov

Prevenirea afectării
ciclului de viață al
animalelor în
perioadele cu
fenomene meteo
extreme

Scurtă descriere (activități
propuse)

1.
Formare
personal
cu
atribuții
în
domeniul
managementului
zonelor
protejate;
2. Alocare fonduri de către
UAT-urile
din
Zona
Metropolitană
pentru
managementul
ariilor
protejate
Agenția Metropolitană
1.Realizarea
de
studii
Brașov
externalizate
pentru
Regia Publică Locală a
vulnerabilitatea ecosistemelor
Pădurilor Kronstadt RA
și speciilor la schimbările
Brașov
climatice,
în
caz
de
Universitatea
necesitate;
”Transilvania” Institute de 2.Implementarea
măsurilor
cercetare
cuprinse în studiile elaborate.

Rezultate
așteptate
Nr. de persoane
formate: 6
Nr. de planuri de
management a
ariilor protejate
implementate: 2

Acțiuni
Termen de
premergăto implementare
are

Buget
estimativ

Surse de
finanțare

2016-2020

1,5 mil.
Euro

Bugete
locale
Alte surse

2016-2020

200 mii
Euro

Bugete
locale
Alte surse

2016-2020

100 mii
Euro

Bugete
locale
Alte surse

2016-2020

200 mii
Euro

Bugete
locale
Alte surse

Nr. de studii
elaborate și
implementate: 4

Prevenirea apariției
APM Brașov
1.Îndepărtarea plantelor cu
Nr. de acțiuni de
Bază de date
unor specii invazive
DSP Brașov
alergeni.
îndepărtare a
la nivel local
în perioadele cu
Universitatea
speciilor invazive: 5
exces de precipitații ”Transilvania” Institute de
sau caniculă
cercetare
Management
Prevenirea afectării
Agenția Metropolitană
1. Extragere arbori căzuți sau Suprafețe împădurite
forestier
ciclului de viață al
Brașov
infestați;
cu specii autohtone
adaptat zonei
plantelor și
Regia Publică Locală a
2.
Promovare
amestecuri
adaptate: 214 ha
și schimbărilor
animalelor în
Pădurilor Kronstadt RA
mozaicate;
Suprafețe amenajate
climatice
perioadele cu
Brașov
3.
Împădurire
cu
specii
cu amestecuri
fenomene meteo
Facultatea de Silvicultură autohtone
adaptate mozaicate: 214 ha
extreme
din cadrul Univ.
schimbărilor climatice.
”Transilvania” APM Brașov
Institute de cercetare

Indicatori de monitorizare – Brașov

Indicatori de obiectiv (la nivel
sectorial)

Indicatori de rezultat (la nivel de măsură/proiect)



Reducerea suprafeței ecosistemelor
afectate de schimbările climatice cu

minim 10% până în anul 2020 și cu

30% până în 2050



Nr. de persoane formate
Nr. de planuri de management a ariilor protejate
implementate
Nr. de studii elaborate și implementate
Nr. de acțiuni de îndepărtare a speciilor invazive
Suprafețe împădurite cu specii autohtone adaptate
Suprafețe amenajate cu amestecuri mozaicate

Ghiduri de bune practici cu privire la
adaptarea la schimbări climatice pentru
sectoarele vulnerabile:
Energie, Transporturi, Ecosisteme și
Infrastructură, construcții, planificare

INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCȚII, PLANIFICARE

Parteneri















ADI zona metropolitană (dacă există),
agenția pentru protecția mediului,
constructori,
operatori utilități,
inspectoratul general pentru situații de urgență,
sistemul de gospodărire a apelor,
ocol silvic,
poliția locală,
reprezentanți ai industriei,
ONG-uri din domeniul planificării urbane și mediului
asociații locale de proprietari,
instituții de cercetare și educație,
instituții financiare și de credit.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
Administrația Națională de Meteorologie,
Ministerul Energiei,
ANRE,
Ministerul Educației și Cercetării
Științifice,
MDRAPFE,
Administrația Națională Apele Române,
Ordinul Arhitecților din România,
Registrul Urbaniștilor din România,
Agenția de dezvoltare regională,
Consiliul Județean,
Prefectura,
publicul larg

Indicatori pentru analiza situației existente

Indicatori
- Structura utilizării terenurilor din intravilan (zonificare)
- Reglementări urbanistice și de construcții în vigoare
- Ritmul construcției de locuințe și de clădiri cu alte destinații
- Infrastructura de transport, energetică, tehnico-edilitară
existentă
- Numărul de clădiri expuse la riscuri naturale
- Planuri de analiză și de acoperire a riscurilor
- Capacitate administrativă de gestiune a riscurilor

Surse de informare
- Baza de date Tempo Online, INS
- Bilanț teritorial, PUG
- Registrul spațiilor verzi
- Sistemul de gospodărire a Apelor
- Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană

Evaluarea riscurilor – Tîrgu Mureș

Hazard

Caniculă

Temperatur
i extreme +
vijelii +
precipitații
îngheț
Secetă
Vijelii
Precipitații
extreme

Vulnerabilități

Riscuri

Creștere suprafețe
construite; Zone
Extinderea
cu densitate mare
suprafeței insulelor
de locuire;
de căldură urbană
Suprafață verde
redusă
Clădiri vechi;
Afectare fațade,
Fațade și
acoperișuri,
acoperișuri
elemente
degradate /
structurale, structuri
neîntreținute
de rezistență
Intervenții
reabilitare + cloruri

Uscare parțială
arbori
Arbori doborâți
Alunecări de teren

Efecte

Probabilitate

Impact Punctaj
total

Afectarea
sănătății și
confortului

5

5

25

Accidente

5

1

5

Tăieri arbori, cu
efecte asupra
sănătății și
confortului
termic

5

4

20

5

1

5

5

1

5

Obiective și măsuri – Brașov

Obiective specifice
Măsuri
Obiectiv
general
Restrângerea 1. Stoparea extinderii insulelor 1. 1 Creșterea suprafețelor verzi
suprafeței
de
căldură
urbană
în 1.2 Reducerea suprafețelor cu zone industriale poluate
insulelor
de perioadele de secetă
1.3 Elaborarea de regulamente restrictive cu privire la
regimul construcțiilor și a suprafețelor verzi
căldură
1.4 Reducerea numărului de parcări asfaltate
urbană
din
municipiul
1.5 Completarea și revizuirea legislației de la nivel
național în domeniul urbanismului
Brașov
cu
minim
10% 2. Reducerea numărului de 2.1 Stabilizarea versanților instabili, cu risc de activare
până
la alunecări de teren și depuneri 2.2 Dezvoltarea sistemului de canalizare pluvială
sfârșitul
de aluviuni în perioadele cu
anului 2020 și precipitații abundente
cu minim 50% 3. Reducerea gradului de 3.1 Creșterea alocărilor financiare și a numărului de
până
la afectare
a
fațadelor, persoane angajate în domeniul urbanismului
orizontul
elementelor structurale și a 3.2 Revizuirea legislației în domeniul monumentelor
anului 2050
structurii de rezistență a istorice și clarificarea regimului juridic al imobilelor
clădirilor
ca
urmare
a
intemperiilor

Obiective și măsuri – Sibiu

Obiectiv general
Obiective specifice
Măsuri
Restrângerea 1.
Stoparea 1.1 Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a spațiilor verzi și
suprafeței
extinderii
insulelor creșterea suprafeței acestora, cu precădere în zonele cu insule de
insulelor de de căldură urbană și căldură
căldură
prevenirea formării 1.2 Reabilitarea termică și structurală a clădirilor publice și a locuințelor
urbană din de noi insule de 1.3 Mobilitate urbană durabilă pentru adaptare locală la schimbări
municipiul
căldură pe teritoriul climatice
Sibiu cu minim municipiului
1.4 Elaborarea și implementarea unor reglementări urbanistice
corespunzătoare
10% până la
sfârșitul
1.5 Creșterea suprafețelor permeabile în vederea reducerii acumulării de
căldură
anului 2020 și
1.6 Elaborarea unor ghiduri / standarde în construcții
cu minim 50%
până la
2.
Reducerea 2.1 Construirea unor sisteme (bazine) de colectare temporară a
orizontul
frecvenței
de surplusului de apă pluvială înainte de a ajunge la gurile de canal și
anului 2050 inundare a străzilor îmbunătățirea/extinderea canalizării pluviale
în
perioadele
cu 2.2 Întreținerea corespunzătoare și decolmatarea albiilor sectoarelor
exces de precipitații locale de emisari naturali
2.3 Asigurarea unei curățări corespunzătoare a străzilor și întreținerea
corespunzătoare a șanțurilor de scurgere a apei; realizarea (acolo unde
este posibil) a unor rigole stradale pentru preluarea apelor pluviale și
descărcarea acestora în emisarii naturali

Obiective și măsuri – Tîrgu Mureș

Obiectiv general
Obiective specifice
Măsuri
Restrângerea
suprafeței 1.
Reducerea
suprafeței 1.1 Creșterea suprafețelor de spații
insulelor de căldură urbană insulelor de căldură urbană verzi
din municipiul Târgu Mureș în perioadele de caniculă
1.2 Creșterea numărului de clădiri
cu minim 10% până la
publice și private reabilitate și a
sfârșitul anului 2020 și cu
fondurilor alocate pentru astfel de
intervenții
minim 50% până la orizontul
anului 2050
1.3 Îmbunătățirea reglementărilor
urbanistice cu privire la adaptarea la
schimbările climatice, corelate cu
măsuri fiscale
1.4 Panouri fotovoltaice pentru
adaptarea la schimbări climatice și
încurajarea amenajării de acoperișuri
verzi
2. Reducerea numărului de 2.1 Asigurarea unei bune gestionări
arbori care se usucă parțial a spațiilor verzi
pe timp de secetă

Plan de acțiune – Brașov

Măsura / acțiunea
Obiectiv din
Responsabili /
Scurtă descriere (activități
propusă
strategie
Parteneri
propuse)
Creșterea
Stoparea extinderii
Direcția Tehnică 1.
Elaborare
studii
de
suprafețelor și a ICU în perioadele cu Serviciul Spații Verzi
peisagistică;
spațiilor verzi și
secetă
Direcția Arhitect-Șef 2.
Plantare arbori adaptați la SC;
gestiunea
UT – Facultatea de 3.
Elaborare și diseminare pliante
corespunzătoare a
Silvicultură
cu
privire
la
toaletarea
celor existente,
Consultanți
arborilor;
inclusiv terase și
Asociații de
4.
Plantare-pilot de arbori în
fațade verzi
proprietari
curțile școlilor;
Ocolul Silvic
5.
Plantare vegetație care să
Kronstadt
filtreze aerul;
6.
Acțiuni
de
control
la
dezvoltatorii
imobiliari
la
momentul dării în folosință;
7.
Elaborare
studiu
de
reconfigurare a spațiilor dintre
blocuri;
8.
Proiect-pilot de amenajare
acoperișuri verzi pe clădiri
publice;
9.
Proiect-pilot de amenajare
fațade verzi pe clădiri fără
valoare arhitecturală;
10. Program
de
informare
a
cetățenilor
cu
privire
la
fațadele verzi;
11. Instalarea
de
rezervoare
subterane pentru colectare
ape pluviale si irigare spații
verzi;
12. Amenajarea spațiilor verzi din
jurul unităților de învățământ.

Rezultate
Acțiuni
Termen de
Buget
Surse de
așteptate
premergătoare implementare estimativ finanțare
Nr. de clădiri
publice cu
acoperișuri verzi:
10
Nr. de clădiri cu
fațade verzi: 10
Nr. de curți ale
școlilor
amenajate: 10
Nr. de studii
peisagistice
POR 2014elaborate: 1
2020, A.P. 4
Nr. de parcuri
AFM
dotate cu instalații
Elaborare registru
Fonduri
de irigat: 3
verde
3 mil.
proprii
Nr. de arbori
2017-2025
Întabulare parțială
Euro
Buget local
plantați: 1.500
terenuri
(schemă de
Nr. de pliante
sprijin pentru
pentru toaletare
proprietari
arbori elaborate:
privați)
1.000

Plan de acțiune – Brașov

Măsura /
Obiectiv din
acțiunea
strategie
propusă
Reconversia
Stoparea extinderii
zonelor
ICU în perioadele
brownfield din
cu secetă
zone cu ICU
(Platforma
RULMENTUL)
Stabilizarea
Reducerea
versanților
numărului de
vulnerabili la
alunecări de teren
fenomene meteo
și depuneri de
extreme
aluviuni în
perioadele cu
precipitații
abundente

Responsabili /
Parteneri
Direcția ArhitectȘef
Direcția Juridică
Consultanți
Dezvoltatori
imobiliari
Direcția Tehnică
Proprietari privați
ONG-uri de mediu

Scurtă descriere (activități
propuse)

Rezultate
așteptate

Acțiuni
Termen de
Buget
premergătoare implementar estimati
e
v

Elaborare PUZ funcțiuni mixte Nr. de PUZ-uri
pentru platforma RULMENTUL
elaborate și
(suprafețe verzi, reglementări
aprobate: 1
Elaborare studiu
fațade și acoperișuri verzi pentru
de oportunitate
clădiri, rezervoare ape pluviale –
sit adaptat la schimbări climatice
1. Elaborare
studii
de Nr. de studii de
pedologie, eroziune și de fundamentare
amenajare a versanților ca PUZ elaborate: 3
studii
de
fundamentare Suprafață lucrări Elaborare referat
PUZ;
de consolidare
de necesitate
2. Executare
lucrări
de versanți: 10 ha
intern
stabilizare pe baza soluțiilor
tehnice propuse în studiile
de fundamentare.
Elaborarea unui Stoparea extinderii Direcția Arhitect 1. Elaborarea unui studiu de Nr. de studii de
studiu de
ICU în perioadele
Șef
fundamentare (PUG, PUZ) cu fundamentare
fundamentare cu
cu secetă
Direcția Tehnică privire la regimul construcțiilor și PUZ elaborate: 3
privire la
APM Brașov
a suprafețelor verzi.
regimul
Ordinul
construcțiilor și
Arhitecților din
a suprafețelor
România
verzi
Universități
Consiliul Local

Surse de
finanțare

2017-2020

300 mii
Euro

Buget local
Alte surse

2017-2020

500 mii
Euro

Buget local
Alte surse

2020

100 mii
Euro

Buget local
Alte surse

Indicatori de monitorizare – Sibiu

Indicatori de obiectiv
(la nivel sectorial)








Restrângerea

suprafeței insulelor

de căldură urbană din 
municipiul Sibiu









Indicatori de rezultat (la nivel de măsură/proiect)
Nr. lucrări de cadastru verde realizate
Nr. de clădiri publice cu acoperișuri verzi
Nr. de clădiri cu fațade verzi
Nr. de parcuri/scuaruri extinse/modernizate
Nr. de parcuri/zone verzi nou-amenajate
Nr. de arbori plantați
Nr. de inventare al clădirilor cu risc elaborate
Nr. de ghiduri de intervenție elaborate
Nr. de clădiri publice reabilitate și consolidate
Nr. de blocuri de locuințe reabilitate și consolidate
Nr. de planuri de mobilitate urbană durabile elaborate și implementate
Nr. de studii elaborate
Nr. de cursuri de apă amenajate
Nr. de lacuri amenajate
Nr. de studii de fezabilitate elaborate pentru gestiunea apelor pluviale
Lungime rețea de canalizare pluvială realizată
Număr rezervoare colectare surplus apă realizate
Nr. de cursuri de apă și canale naturale decolmatate și amenajate

Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”
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