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Strategia locală și Planul de acțiune
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"We must continue to go into space for the future of
humanity," Mr Hawking said.
"I don't think we will survive another 1,000 years without
escaping beyond our fragile planet."

DE CE AVEM NEVOIE DE STRATEGIE DE ADAPTARE ?

• VULNERABIL  Care poate fi rănit. (DEX)
• RISC  Posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de
înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă; pericol posibil. (DEX), (
PROBABILITATEx CONSECINȚE)

• DEZVOLARE DURABILĂ : este dezvoltarea care urmărește
satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. (Raportul Brundtland)

SUNTEM VULNERABILI-TREBUIE SĂ SUPRAVIEȚUIM

1.

TRAVERSĂM O CRIZĂ MONDIALĂ (FENOMEN SOCIAL)

2.TEMPERATURA MEDIE GLOBALĂ ESTE ÎN CREȘTERE (FENOMEN NATURAL)
3.ATÂT OMUL CÂT ȘI NATURA, SUNT VULNERABILI
4.NATURA NU ARE NEVOIE DE OM, OMUL ARE NEVOIE DE NATURĂ
5.ACȚIUNE LOCALĂ <==> EFECT GLOBAL
6.DOAR DEZVOLTAREA DURABILĂ POATE CREA PREMIZELE SUSTENABILITĂȚI ( GÂNDIRE
HOLISTICĂ)
7.MATEMATICA POATE FI LIMBAJUL COMUN (PARAMETRII
MĂSURABILI,CALCULABILI,COMPARABILI,PREVIZIBILI)

Metodologie. Pași realizați
 Pasul I: Analiza evenimentelor meteo ce au afectat cele 3 municipii și a altor
studii deja elaborate, pentru evaluarea riscurilor și identificarea trendului
variabilelor climatice relevante (temperatură, precipitații sub formă de ploi
torențiale, strat de zăpadă, zile caniculare, vijelii etc.);
 Pasul II: Analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la schimbări climatice
în cele 3 municipii (documentare, grupuri de lucru, sondaj în rândul populației)
Sibiu necesită măsuri de adaptare la efectele
 Pasul III: Prioritizarea sectoarelor care
- Transporturi
schimbărilor climatice (impact,
probabilitate) – Târgu Mureș:
- Infrastructură și urbanism
- Sănătate
publică
Transporturi
- Resurse de apă

Infrastructură și urbanism
- Educație,
informare și publică
conștientizare
Sănătate
Energie și telecomunicații
Educație, informare și conștientizare

Metodologie. Pași realizați

 Pasul IV: Elaborarea analizei SWOT pentru sectoarele prioritare selectate

 Pasul V: Identificarea alternativelor
 Pasul VI: Evaluarea și selectarea alternativelor (prioritizarea măsurilor)
 Pasul VII: Pregătirea documentului strategic
 Pasul VIII: Elaborarea Planului de acțiune
 Pasul IX: Elaborarea sistemului de implementare monitorizare și evaluare

 Pasul X: Aprobarea și asumarea documentului de către Consiliul Local

Efecte locale ale schimbărilor
climatice – municipiul Târgu Mureș

Temperaturi extreme
(caniculă, îngheț, alternanță temperaturi pe intervale scurte de timp)
 Apariție și extindere Insule de Căldură Urbană
 Afectare fațade, acoperișuri, elemente structurale, structuri de rezistență clădiri
 Creșterea numărului de aparate de aer condiționat
 Consum sporit de energie
 Scăderea presiunii la gaz

Efecte locale ale schimbărilor
climatice – municipiul Târgu Mureș

Temperaturi extreme
(caniculă, îngheț, alternanță temperaturi pe intervale scurte de timp)
 Acutizare boli cronice
 Afectare grupuri vulnerabile
 Apariție vectori boli infecțioase
 Deformare / fisurare străzi și trotuare (mai ales la gurile de canal)
 Perturbare program de circulație transport în comun

 Perturbare / restricții trafic rutier / CF / aerian

Efecte locale ale schimbărilor
climatice – municipiul Târgu Mureș

Insula de
căldură urbană
în municipiul
Târgu Mureș
(1989 și 2015)

Efecte locale ale schimbărilor
climatice – municipiul Târgu Mureș
Vânt, vijelii, viscol
 Afectare fațade, acoperișuri, elemente structurale, structuri de rezistență clădiri
 Arbori doborâți
 Prăbușire/rupere cabluri

 Întrerupere alimentare energie electrică

Efecte locale ale schimbărilor
climatice – municipiul Târgu Mureș
Secetă, lipsă precipitații
 Uscare parțială arbori
 Schimbare coș energetic (creșterea prețului)
 Poluare cu praf, amoniac

 Scădere producții agricole
 Declin productivitate forestieră și diversitate păduri
 Afectare stare de conservare habitate și specii protejate

Efecte locale ale schimbărilor
climatice – municipiul Târgu Mureș
Precipitații extreme
 Afectare fațade, acoperișuri, elemente structurale, structuri de rezistență clădiri
 Alunecări de teren
 Inundații (dejecții pe străzi și în subsoluri)

 Intervenții dificile în caz de urgență
 Inundare străzi și aducerea de aluviuni pe carosabil
 Rupere cabluri

Viziunea
Municipiul Târgu Mureș va fi, la orizontul anului 2050 un oraș :
• cu o dezvoltare durabilă și corespunzător planificată,

• cu un consum redus de resurse (mai ales energetice)
• adaptat la schimbările climatice,
• care oferă cetățenilor săi posibilitatea de a duce o viață sănătoasă.
Cetățenii orașului:
• vor fi informați și conștientizați cu privire la schimbările suferite de climă și

• vor avea un comportament adecvat și solidar de adaptare la acestea,
• vor fi deschiși inclusiv la cele mai recente inovații din domeniu.

Viziunea

Măsurile de adaptare se vor implementa într-un larg proces participativ și de cooperare
interinstituțională, care va cuprinde administrația publică locală, mediul de afaceri, sectorul
ONG, cel universitar, societatea civilă și toți cetățenii orașului.
Acestea vor viza cu precădere sectoarele vulnerabile identificate ca fiind prioritare la nivel
local, respectiv: infrastructura și urbanismul, transporturile, energia și telecomunicațiile,
sănătatea, educația-informarea și conștientizarea.

Sinteza strategiei
Obiectiv general sectorial

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

Sinteza strategiei
Obiectiv general
sectorial

Obiectiv specific

Măsuri

SĂNĂTATE PUBLICĂ
2.1. Reducerea numărului de 2.1.1 Creșterea numărului și capacității spațiilor de
persoane
din
grupuri adăpost pentru oamenii străzii
2. Scăderea numărului vulnerabile și cele cu boli 2.1.2 Creșterea capacității de primire a urgențelor în
afectate
de
de îmbolnăviri și de cronice
spitale
temperaturi
extreme
decese legate de
schimbările climatice
2.2.1 Asigurarea unei salubrizări adecvate a străzilor,
cu minim 10% până în
trotuarelor și drenajelor (inclusiv dotare) și a
Prevenirea
apariției
anul 2020 și cu 30% 2.2.
gestionării eficiente a deșeurilor (biodegradabile /
vectorilor
de
boli
infecțioase
la
până în 2050
menajere)
creșterea temperaturii
2.2.2 Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată (în sistem divizor)

Sinteza strategiei

Obiectiv general
sectorial

Obiectiv specific

Măsuri

SĂNĂTATE PUBLICĂ
2.2.3 Asigurarea unei dezinsecții și deratizări adecvate
2.2.
Prevenirea
apariției
2. Scăderea numărului vectorilor de boli infecțioase la (inclusiv combatere biologică) a municipiului, precum și
a corelării între intervențiile de deratizare publice /
de îmbolnăviri și de creșterea temperaturii
private (inclusiv cadrul legislativ)
decese legate de
schimbările climatice
cu minim 10% până în 2.3. Reducerea poluării cu
anul 2020 și cu 30% pulberi în suspensie, amoniac, 2.3.1 Asigurarea gestionării corespunzătoare a
deșeurilor industriale (AZOMUREȘ, firme de
până în 2050
oxizi de azot în perioadele de
construcții, fosta fabrică de cărămidă)
secetă

Sinteza strategiei
Obiectiv general sectorial

Obiectiv specific

Măsuri

ENERGIE ȘI TELECOMUNICAȚII
3.1. Reducerea consumului de 3.1.1 Creșterea ponderii rețelelor subterane de
energie
distribuție a energiei și telecomunicațiilor

3. Reducerea duratei de
întrerupere a furnizării
energiei electrice în
perioadele cu condiții meteo 3.2. Reducerea numărului de
extreme cu minim 20% până cabluri și stâlpi rupți în
în anul 2020 și cu 50% până în perioade de vijelie / ploi
2050

3.2.1 Asigurarea unei dimensionări
corespunzătoare a rețelei de distribuție a
energiei electrice în perioadele cu consum
ridicat
3.2.2 Creșterea capacității de intervenție a
firmelor de distribuție a energiei electrice
(personal, utilaje de intervenție)

Sinteza strategiei
Obiectiv general
sectorial

Obiectiv specific

Măsuri
TRANSPORTURI

4.1.1 Adaptarea materialelor utilizate la condiții meteo
extreme în zonele cu insule de căldură
4. Reducerea
timpilor de
deplasare în
municipiu cu cel
puțin 20% până în
2020 și cu 50% până
în anul 2050

4.1. Reducerea ponderii
străzilor / trotuarelor
deformate în perioadele cu
temperaturi extreme

4.1.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru transport alternativ
(coridoare de zone pietonale și piste de biciclete)
4.1.3 Fluidizarea traficului motorizat în interiorul
municipiului, inclusiv prin implementarea de măsuri de
management al traficului
4.1.4 Reducerea traficului greu care tranzitează orașul
(șosea de centură)

Sinteza strategiei

Obiectiv general sectorial

Obiectiv specific

Măsuri

TRANSPORTURI

4. Reducerea timpilor de 4.2. Reducerea numărului de
deplasare în municipiu cu perturbări în trafic și asigurarea
cel puțin 20% până în
unei calități corespunzătoare a
2020 și cu 50% până în
transportului în perioadele cu
anul 2050
temperaturi extreme

4.2.1 Modernizarea și creșterea eficienței
transportului în comun

Sinteza strategiei
Obiectiv general sectorial

Obiectiv specific

Măsuri

EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE
5.1.1 Creșterea gradului de
informare și conștientizare inclusiv
5. Creșterea numărului de locuitori
prin educație formală și non-formală
din municipiu informați și
5.1. Creșterea capacității de
privind adaptarea la schimbările
conștientizați cu privire la
adaptare instituționale și autonome climatice
problematica adaptării la
la schimbările climatice și asigurarea
schimbările climatice cu cel puțin unui comportament adecvat în caz
5.1.2 Încurajarea cercetării aplicative
15% până în 2020, respectiv cu 50% de dezastre
și a transferului de bune practici și
până în 2050
de know-how în domeniul adaptării
la schimbări climatice

Planul de acțiune – Sectorul
Infrastructură și Urbanism
Măsura / acțiunea
propusă

Responsabili / Parteneri

Creșterea
suprafețelor de
spații verzi

Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi
Administrația domeniului public
Direcția juridică, contencios administrativ și adm.
publică locală
Secretar
Ocolul silvic Tg. Mureș
Privați
Administrația Națională Apele Române
SGA Mureș
Instituții subordonate Primăriei
CL Tg. Mureș
CJ Mureș
ADI Zona Metropolitană Târgu Mureș
Asociații de locatari

Buget
estimativ

Surse de
finanțare

POR 2014-2020,
AP nr. 11
Fonduri
norvegiene
Buget local
Surse private
AFM

Planul de acțiune – Sectorul
Infrastructură și Urbanism
Buget
estimativ
Gestionarea adecvată a
1.700.000
Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi
spațiilor verzi din municipiu
Euro
Îmbunătățirea
Direcţia Arhitect-șef
reglementărilor urbanistice
OAR
locale în domeniul
RUR
15.000
adaptării
Comisia de urbanism
Euro
Universitatea Cultural Științifică
Măsura / acțiunea propusă

Reabilitare termică și
structurală clădiri publice
(școli și grădinițe, primărie,
servicii publice) și private
(blocuri, locuințe
multifamiliale)

Responsabili / Parteneri

Direcția școli
Direcția Tehnică
Direcția Arhitect șef
Asociații de proprietari

16.000.000
Euro

Surse de
finanțare
Bugetul local
Fonduri
norvegiene
Bugetul local

POR – Axa 4
Buget local
Buget de stat
Asociații de
proprietari
AFM

Planul de acțiune – Sectorul
Sănătate publică
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili / Parteneri

Creșterea numărului și capacității
spațiilor de adăpost pentru oamenii
străzii

SPAS
Serviciul Investiții
Direcția Economică
Serviciul Proiecte
ONG-uri

Asigurarea unei salubrizări adecvate
a străzilor, trotuarelor și drenajelor
(inclusiv dotare) și a gestionării
eficiente a deșeurilor
(biodegradabile / menajere)

Administrația Domeniului Public
CJ Mureș
DSP Mureș
Operatori privați de salubritate
ADI ECOLET

Buget
estimativ

Surse de finanțare

1.000.000
Euro

POR 2014-2020

1.000.000
Euro

Buget local

Planul de acțiune – Sectorul
Sănătate publică
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili / Parteneri

Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată (în
sistem divizor)

Administrația Domeniului Public
Direcția Tehnică
S.C. AQUASERV S.A.
ADI Apă-Canal
Proprietari individuali

Asigurarea unei dezinsecții și
deratizări adecvate (inclusiv
combatere biologică) a municipiului,
precum și a corelării între
intervențiile de deratizare publice /
private (inclusiv cadrul legislativ)

Serviciul Gospodărie Comunală
Serviciul Achiziții Publice
Operatori privați
ONG-uri
Asociații de proprietari
Populația

Buget
estimativ

Surse de finanțare

132.000.000
Euro

POIM 2014-2020
Buget local
Fonduri private

4.200.000
Euro

Bugetul local

Planul de acțiune – Energie și
telecomunicații
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili / Parteneri

Asigurarea unei dimensionări
corespunzătoare a rețelei de distribuție

Direcția Tehnică
Direcția Urbanism
Operatorii de distribuție
Proprietarii privați

Creșterea ponderii rețelelor subterane de
distribuție a energiei și de telecomunicații

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

Buget
estimativ

Surse de
finanțare

11.000.000
Euro

Fonduri private
Fonduri proprii
operatorilor de
distribuție

Direcția Tehnică
Direcția Urbanism
Administrația Domeniului
Public
Operatorii de profil
Contractori privați

22.000.000
Euro

POR 2014-2020
Fonduri
norvegiene
Buget local

Operatorii de profil (ELECTRICA
TRANSILVANIA SUD)
Direcția Tehnică

880.000
Euro

Fonduri proprii

Planul de acțiune – Sectorul
Transport
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili / Parteneri

Adaptarea materialelor utilizate la
condiții meteo extreme în zonele cu
insule de căldură

Direcția Urbanism
Direcția Tehnică

Dezvoltare infrastructură pentru
Administrația Domeniului
transport alternativ (coridoare de zone
Public
pietonale și piste de biciclete), în
Direcția Tehnică
conformitate cu prevederile PMUD
ONG-uri

Buget
estimativ

Surse de finanțare

21.000.000
Euro

Bugetul local

3.500.000
Euro

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

Planul de acțiune – Sectorul
Transport
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili / Parteneri

Modernizarea și creșterea eficienței
transportului în comun

Administrația Domeniului
Public
Operator privat partener

Fluidizarea traficului motorizat în
interiorul municipiului, inclusiv prin
implementarea de măsuri de
management a traficului

Direcția Urbanism
Direcția Tehnică
CFR Infrastructură

Reducerea traficului greu care
tranzitează orașul (șosea de centură)

Direcția Urbanism
Direcția Tehnică
CJ Mureș
CNADNR

Buget
estimativ

Surse de finanțare

48.000.000
Euro

POR 2014 -2020, A.P. nr. 4
Bugetul local
Fonduri norvegiene și
elvețiene
Credit BERD

35.000.000
Euro

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

36.000.000
Euro

Bugetul de stat
Bugetul CJ

Planul de acțiune – Sectorul Educație,
Informare, Conștientizare
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili /
Parteneri

Creșterea gradului de informare și conștientizare inclusiv prin
APM Mureș
educație formală și non-formală (a APL-urilor și instituțiilor publice, a
APM Sibiu
populației, a firmelor) privind adaptarea la schimbările climatice
Ministerul Mediului,
(Toate activitățile vor viza următoarele domenii: aspecte climatice,
Apelor și Pădurilor
regulamente urbanistice, obținerea autorizațiilor, costurile și
ANM – Centrul Meteo
beneficiile utilizării surselor alternative de energie, întreținerea și
Regional Transilvania Sud
protejarea spațiilor verzi și plantarea arborilor, sisteme de irigații,
Universitatea ”Petru
efectele expunerii la temperaturi extreme și posibilități de
Maior”
adresare/comportament, evitarea fluctuațiilor de temperatură,
Universitatea ”Sapienția”
gestionarea colectării deșeurilor, norme de igienă și sanitarUMF Târgu Mureș
veterinare, mijloace de transport alternativ/ecologice, reacția la
ISJ Mureș
poluarea aerului/apei, efectele și riscurile utilizării aparatelor de aer
CCD Mureș
condiționat, dependența și consumul de energie, zone cu risc de
ISU Mureș
polei, aglomerarea în trafic, întreținerea șanțurilor, curățenia pe
SVSU Tg. Mureș
șantier și depozitarea materialelor de construcții etc.)
DSP Mureș
ONG-uri

Buget
Surse de
estimativ finanțare

1.000.000
Euro

POCU
20142020
Buget
local

Planul de acțiune – Sectorul Educație,
Informare, Conștientizare
Măsura / acțiunea propusă

Responsabili / Parteneri

Încurajarea cercetării aplicative și a transferului de
bune practici și de know-how în domeniul adaptării la
schimbări climatice

APM Sibiu
APM Mureș
Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor
ANM – Centrul Meteo Regional
Transilvania Sud
Universitatea CulturalȘtiințifică
Universitatea ”Petru Maior”
UMF Târgu Mureș
Institute de cercetare
ONG-uri
Companii private
Parteneri externi

Buget
Surse de
estimativ finanțare

120.000
Euro

POCU
20142020
POC
20142020
Fonduri
private
Bugetul
local
Sponsori
zări

Acțiuni concrete de implementare pentru perioada
2016-2020
• Aprobarea Strategiei și Planului de acțiune în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri
în acest sens;
EVENIMENTUL A AVUT LOC ÎN ŞEDINŢA CL DIN NOIEMBRIE 2016
• Elaborarea, în colaborare cu organismele de specialitate (de ex. OAR și RUR), cu stakeholderii
locali și cu cei din municipiile Sibiu și Brașov (grup de lucru comun), și adoptarea în Consiliul
Local a unui regulament pentru aprobarea și implementarea măsurilor locale de adaptare la
schimbări climatice, care să devină obligatoriu de respectat pentru toți dezvoltatorii imobiliari,
până la revizuirea următoare a PUG și a RLU. În cazul în care procesul de revizuire a PUG și a
RLU nu va fi finalizat până la acel moment, aceste măsuri vor fi incluse direct în noile versiuni
ale acestor documentații de urbanism;
• Corelarea Strategiei și a Planului de acțiune cu toate documentele de planificare (urbanistică,
strategică-sectorială) existente și/sau elaborate ulterior la nivel local (de exemplu revizuirea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în sensul utilizării
soluțiilor de deszăpezit cu impact mai redus asupra mediului în perioadele cu zăpezi abundente
și polei, care să se încadreze în normativele NTPA 002 și NTPA 001, care să nu afecteze solul,
vegetația și arborii – recomandare făcută de reprezentanții APM Sibiu);

Acțiuni concrete de implementare pentru perioada
2016-2020
• Diseminarea Strategiei și Planului de acțiune (în conformitate cu măsurile de comunicare
propuse);
• Elaborarea studiilor de fundamentare / oportunitate necesare implementării măsurilor de
adaptare la schimbări climatice propuse în strategie și în planul de acțiune (de ex. studii de
inundabilitate, de evaluare a riscurilor unor clădiri, de mobilitate etc.);
• Elaborare documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor identificate în planul de
acțiune;
• Identificarea, analizarea și selectarea surselor de finanțare pentru proiectele propuse spre
implementare;
• Identificarea partenerilor publici și privați pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor;
• Realizarea de acorduri de parteneriate între Primărie și actorii relevanți de la nivel local,
județean și național pentru realizarea proiectelor din Planul de acțiune;
• Identificarea și informarea potențialilor beneficiari asupra surselor de finanțare complementare
existente pentru creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene;

Acțiuni concrete de implementare pentru perioada
2016-2020
• Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele necesare pentru implementarea
proiectelor;
• Organizarea de competiții pentru finanțarea proiectelor derulate de ONG-uri în domeniul
adaptării la schimbări climatice de la bugetul local și al CJ;
• Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane pentru implementarea cu succes a
proiectelor;
• Implementarea proiectelor;
• Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel național și internațional (materiale promoționale,
participare la manifestări internaționale, site-uri, etc.);
• Monitorizarea stadiului implementării proiectelor și realizarea unor rapoarte de progres, inclusiv
prin realizarea unui comitet unic de monitorizare a proiectelor din domeniul energiei și al
adaptării la schimbări climatice (prin extinderea și întărirea unei structuri deja existente la nivel
local);
• Evaluarea intermediară a Strategiei și Planului de acțiune;
• Revizuirea Strategiei și Planului de acțiune pe baza evaluării și luarea de măsuri corective.

”NATURĂ MOARTĂ”

MAI SUNT SPERANȚE
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VA FI VERDE ? VA FI ALBASTRU? VA FI ?

Proiect
„Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”
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