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 Pasul I: Analiza evenimentelor meteo ce au afectat cele 3 municipii și a altor studii deja
elaborate pentru evaluarea riscurilor – trendul 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)

 Pasul III: Prioritizarea sectoarelor care necesită măsuri de adaptare la efectele schimbărilor
climatice (impact, probabilitate)

 Pasul IV: Elaborarea analizei SWOT pentru sectoarele prioritare selectate

 Pasul V: Identificarea alternativelor

Pași realizați

Sibiu
- Transporturi
- Infrastructură și urbanism
- Sănătate publică
- Resurse de apă

Brașov
- Sănătate publică
- Infrastructură și urbanism
- Biodiversitate
- Turism și activități recreative

Târgu Mureș
- Transporturi
- Infrastructură și urbanism
- Sănătate publică
- Energie

- Educație, informare și conștientizare



 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

Pași de realizat



Strategie



Structura documentului final

1. Introducere  (inclusiv Glosar de termeni)

2. Sinteza strategiei 

3. Analiza-diagnostic a situației existente 

4. Zone și sectoare vulnerabile sub aspectul schimbărilor 

climatice 

5. Analiza SWOT

6. Context strategic

7. Strategie

8. Planul de acțiune 

9. Sistemul de implementare, evaluare și monitorizare

Strategia privind adaptarea la 
schimbările climatice în municipiul …



 Viziune, direcții strategice (2050?) – impactul pe termen lung

 Obiective sectoriale și transversale – situația existentă la finalul implementării (fără probleme 

majore)

 fiecare obiectiv va fi justificat plecând de la riscurile și vulnerabilitățile identificate în analiza-diagnostic, 

a zonelor și sectoarelor vulnerabile și în analiza SWOT

 Măsuri de adaptare pentru fiecare obiectiv specific – rezultatele care se vor obține în urma 

implementării strategiei – operaționalizează direcțiile strategice și obiectivele

 se va elabora o fișa de măsură care va cuprinde următoarele informații:

• Scop

• Responsabili (administrație, mediul privat, cetățeni)

• Resurse necesare (umane, materiale, financiare)

• Termen: scurt (2020), mediu (2050), lung (2100)

Structura Capitolului Strategie



Viziunea

• o descriere a destinației dorite și a rațiunii de a ajunge la această destinație

• permite membrilor comunității să privească în viitor, să gândească creativ și să se întrebe cum ar vrea să fie 

comunitatea lor în 20 sau 50 de ani

• prezintă o imagine ideală a teritoriului la sfârșitul perioadei de planificare

O viziune comună: 

• duce la o înțelegere comună. 

• poate fi un puternic instrument de comunicare 

• pe termen lung poate direcționa politicile spre un viitor durabil

Viziune, direcții strategice



Viziune – Întrebări chestionar
Având în vedere adaptarea la schimbările climatice....

În ce cuvinte aţi descrie localitatea în care trăiţi? 

Care sunt lucrurile care vă plac cel mai mult la localitatea în care trăiţi? 

Care sunt lucrurile pe care le-aţi prezenta unor vizitatori/turişti despre localitatea în care trăiţi? 

Ce le lipseşte locuitorilor cel mai mult? 

Ce impact vor avea schimbările climatice asupra localității? 

Care ar fi primul lucru pe care l-aţi face pentru comunitatea dumneavoastră pentru a o adapta la schimbări 

climatice? 

Cum v-ar plăcea să arate localitatea dumneavoastră în 2050? 

Cum ar trebui să se comporte cetățenii din localitatea dumneavoastră în 2050 astfel încât localitatea să fie mai 

bine adaptată la schimbări climatice? 



Pornind de la viziune și având în vedere sectoarele vulnerabile:

• definirea obiectivelor strategice, pe termen lung

• pentru fiecare sector vulnerabil sau 

• pentru fiecare aspect: economic, social, de mediu

• pentru fiecare categorie de beneficiari: cetățeni, companii, turiști/vizitatori, administrație/instituții 

publice 

Direcții strategice

Specific – precizează obiectivul în mod simplu și precis ce se dorește să se obțină?

Măsurabil – există indicatori clari/măsurabili pentru obiectivul stabilit?

Appropriate - Potrivit – se încadrează obiectivul în viziunea globală?

Realistic – se poate atinge obiectivul în condițiile existente (resurse disponibile, piedici)?

încadrat în Timp – se poate stabili un termen pentru realizarea obiectivului?



• Metodă de analiză de tip cauză-efect

Pași

• Identificarea problemei

• Identificarea factorilor care au dus la apariția problemei (cauza principală sau categorii de 

cauze care generează problema): organizare instituțională, proceduri, resurse umane, 

resurse financiare, resurse materiale, comunicare

• Identificarea cauzelor secundare

• Identificarea măsurilor necesare – soluții care ar putea elimina cauza problemei

Ce s-a făcut? 
Identificarea cauzelor

Diagrama Ishikawa (os de pește - fishbone)



Ce s-a făcut?
Diagrama Ishikawa (os de pește - fishbone)

Problema
RISCUL

Cauza 1

Cauza 2

Cauza 1

Cauza 2

Cauza 1

Cauza 2

Cauza 1

Cauza 2

OBIECTIV Măsuri Acțiuni

Identificarea vulnerabilităților pe categorii de stakeholderi: 
administrație publică, cetățeni, ONG-uri, guvern, privați



Arborele problemelor
• Permite vizualizarea problemelor sub forma unei diagrame - arborele problemelor
• Este construit pe baza relațiilor de tip cauză-efect
Pași:
• identificarea problemelor existente, 
• alegerea unei probleme de bază (majore), 
• se caută problemele legate de această problemă majoră, 
• se stabilește ierarhia cauzelor și efectelor

Metoda arborelui problemelor și obiectivelor

Dacă o problemă nu este nici cauză, nici efect, atunci se 
plasează la același nivel, formând un nou arbore

Care sunt problemele care cauzează problema de 
bază? Acestea se plasează la rădăcină; 

Care probleme constituie efecte directe ale problemei de 
bază? Acestea se plasează în coroană;



Arborele obiectivelor
• Analiza obiectivelor descrie o situație viitoare, la care se va ajunge prin rezolvarea 

problemelor
• Identifică soluții potențiale pentru o situație dată
• Transformă aspectele negative în aspecte pozitive dorite
• Problemele vor fi transformate în obiective

Definirea Obiectivelor și măsurilor
Metoda arborelui problemelor și obiectivelor

Se reformulează situațiile
negative, identificate în
arborele problemelor, în
situații pozitive dezirabile
și realiste.

Arborele obiectivelor este imaginea ”în oglindă” a arborelui problemelor



Definirea Obiectivelor și măsurilor
Metoda arborelui problemelor și obiectivelor

OBIECTIV

Rezultate
DIRECȚII STRATEGICE

Mijloace
MĂSURI DE ADAPTARE



Scenarii de intervenție:

• Intervenții ale autorităților publice/instituțiilor publice

• Intervenții ale cetățenilor/societății civile

• Intervenții ale mediului de afaceri

• Intervenții mixte

Pregătirea documentului strategic –
opțiuni strategice



Opțiuni pentru abordarea adaptării:

• Abordări non-structurale ”soft” – proiectarea și implementarea de politici și proceduri,

controlul utilizării terenurilor, diseminarea informațiilor, stimulente economice pentru reducerea

și prevenirea vulnerabilității la dezastre. (managementul sistemelor umane)

• Abordări structurale ”verzi” – contribuie la creșterea rezilienței ecosistemelor, țintind, în

același timp, stoparea pierderii biodiversității și a degradării ecosistemelor și de a restabili

circuitul apei, și folosind funcții și servicii furnizate de ecosisteme pentru a obține soluții de

adaptare mai rentabile și uneori mai fezabile decât bazându-se exclusiv pe infrastructura gri

• Abordări de tip infrastructuri ”gri” (proiecte hard) – intervenții fizice (folosind servicii de

inginerie) pentru a realiza construcții și infrastructuri esențiale pentru bunăstarea socio-

economică a societății, mai reziliente la fenomene extreme

Pregătirea documentului strategic –
opțiuni strategice



Gruparea măsurilor

Tipuri de acțiuni vizate de măsuri:

- Informaționale / educative / de conștientizare

- Instituționale / consolidarea capacității

- Investiționale

- Politice / legislative



Rezultate workshop februarie

Obiective și măsuri



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar



Criterii de prioritizare a măsurilor
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Strategia națională pentru schimbări climatice 2013-2020

 Obiective

 integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în legislația
aferentă politicilor actuale și viitoare din momentul promovării și implementării sau
după caz al modificării acesteia;

 revizuirea tuturor strategiilor și programelor naționale/sectoriale, astfel încât
acestea să includă cerințele de adaptare la efectele schimbărilor climatice aferente
politicilor sectoriale;

 dezvoltarea comunicării pentru implementarea măsurilor de adaptare la nivel local;
multe din deciziile care au un impact direct sau indirect asupra adaptării la efectele
schimbărilor climatice sunt luate la nivel local;

 creșterea conștientizării publicului privind necesitatea adaptării la efectele
schimbărilor climatice;

 schimbările comportamentului în societate și la nivel comunitar prin conștientizarea
problemelor existente și viitoare.

Context național



 Acțiuni de adaptare la nivel sectorial

 Construcții și infrastructură

 corectarea standardelor şi normelor de

construcţie existente

 actualizarea şi revizuirea periodică a

parametrilor pe care se bazează standardele

tehnice, temperatură, umiditate etc.

 mai multe spaţii verzi şi/sau umbrite

 introducerea unor sisteme de încălzire şi

răcire mai eficiente

 informarea populaţiei urbane cu privire la

riscurile SC

 promovarea asigurărilor obligatorii ale

locuinţelor împotriva dezastrelor naturale:

inundaţii, alunecări de teren

Context național

 Sănătate publică

 studii epidemiologice,

 monitorizare

 abordare orientată spre prevenție



 Acțiuni de adaptare la nivel sectorial

 Transport

 drumuri acoperite cu materiale rezistente

la fluctuaţiile de temperatură şi inundaţii,

ca şi poduri care ţin seama de debitele de

apă record,

 modurile de transport alternativ,

mijloacele de transport trebuie să fie

adaptate la SC,

 sisteme de avertizare în timp real pentru

nivelurile apei şi alunecări de teren, ca şi

pentru evenimentele meteorologice

extreme cu potenţial distructiv

Context național

 Energie și telecomunicații

 identificarea infrastructurii critice în

sistemele energetice și aplicarea măsurilor

pentru ameliorarea efectelor evenimentelor

extreme,

 înțelegerea efectelor potențiale ale

schimbărilor climatice în sistemul cererii de

energie



 Acțiuni de adaptare la nivel sectorial

 Educație

 educarea și formarea unor cetăţeni

capabili care să deţină capacitatea şi

cunoştinţele, necesare pentru promovarea

unui spirit inovativ la nivel local şi

promovarea proiectelor de adaptare la

efectele schimbărilor climatice,

 acţiuni de sensibilizare pentru schimbarea

comportamentului,

 promovarea utilizării bicicletelor,

 voluntariat,

 proiecte și schimburi de experiență

Context național



 Planul Regional de Acțiune pentru Mediu

 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020

 Strategia de Dezvoltare a Județului

 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean

 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă

 Planul de Acțiune pentru Situații de Urgență

Context regional, județean, local



Rezultate grupuri de lucru mai – aplicarea 
metodologiei pentru sectorul Urbanism și 

infrastructură



Prioritizare măsuri

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



Plan de acțiune



Planul de acțiune

• Introducere – metodologie, parteneri implicați

• Context - Sinteza strategiei

 prezentare sintetică a sectoarelor vulnerabile, direcțiilor, obiectivelor, măsurilor

• Acțiuni propuse

 organizarea pe sectoare, obiective și mărsuri

 termene de implementare

 descrierea grupurilor țintă

 resurse implicate – estimare buget

 surse de finanțare

• Sistemul de implementare, evaluare și monitorizare

 prezentarea măsurilor, mecanismelor, rolurilor și procedurilor de implementare

 monitorizare și evaluare: structura rapoartelor de monitorizare și evaluare, prezentarea setului de 

indicatori propuși și a surselor de documentare a acestora

Structura Planului de acțiune



• identifică și descrie acțiunile/proiectele necesare pentru atingerea obiectivelor definite în strategie

• va prezenta următoarele aspecte pentru fiecare măsură/acțiune în parte: 

 obiectivele / măsurile, 

 organizația (departamentul) responsabilă cu implementarea și potențialii parteneri, 

 o scurtă descriere (principalele activități),

 rezultate

 acțiuni premergătoare

 durata (termen scurt, mediu, lung), 

 bugetul estimat

 surse de finanțare potențiale (buget local, programe naționale, programe europene, fonduri private, 

împrumuturi, parteneriat public-privat)

Planul de acțiune



Planul de acțiune

Obiectiv / 
măsură

Responsabil/ 
parteneri

Descriere Rezultate Acțiuni 
premergătoare

Termen Buget 
estimat

Sursă de 
finanțare

Amenajare
a de noi 
spații verzi 
în 
municipiul 
Sibiu

Stoparea 
extinderii 
insulelor de 
căldură și 
prevenirea 
formării de 
noi insule de 
căldură pe 
teritoriul 
municipiului 
/ Creșterea 
suprafeței de 
spații verzi 

Primăria Sibiu
Mediul privat
ONG-uri

Crearea 
de noi 
spații
verzi pe 
terenuri 
abandona
te / 
degradat
e, fațade 
și 
acoperișu
ri verzi

10.000 
mp de 
spații 
verzi noi

Identificare
terenuri / 
clădiri
Încheiere 
parteneriate cu 
ONG-uri / 
firme
Clarificare 
statut juridic 
terenuri

Scurt 
(2020)

100.000 
Euro

Buget local
POR 2014-
2020, AP 4
AFM
PPP
Fonduri
private

Proiect 2...



Rezultate grupuri de lucru mai – aplicarea 
metodologiei pentru sectorul Urbanism și 

infrastructură



Plan de acțiune

Măsura propusă Obiectiv /măsura Respons/ 
Parten

Scurtă descriere Rezultate așteptate Acțiuni premerg Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

Plantarea de 
noi arbori în 
zonele verzi 

de protecție în 
municipiu

Reducerea 
suprafeței ICU 
în perioadele 
de caniculă / 

Creșterea 
suprafețelor 

de spații verzi

Administrați
a 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 
Amenajamentul 

silvic
HCL care 

prevede că 
pentru un 

copac tăiat se 
plantează doi

Program anual 
de tăiere

Continu
u

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
Administrați
a Națională 

Apele 
Române

SGA Mureș

Activități propuse:
Amenajare spații 

verzi
Întreținere spații 

verzi

15 ha spații verzi 
noi

Impunerea prin 
reglementări 
urbanistice

Identificarea 
terenurilor

Identificarea 
proprietarilor

2016-
2020

? Surse 
private



Plan de acțiune

Măsura propusă Obiectiv 
/măsura

Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni 
premerg

Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

Realizare 
cadastru 

verde

Reducerea 
suprafeței 

ICU în 
perioadele 

de caniculă / 
Creșterea 

suprafețelor 
de spații verzi

Administrația serelor, 
parcurilor și zonelor 

verzi
Administrația 

domeniului public
Direcția juridică, 

contencios administrativ 
și administrație publică 

locală
Secretar 

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

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 și 

4 săli de 
sport cu 
acoperiș 
verde și 
panouri 

fotovoltaice

SF
Tema de 

proiectare
Proiect 
tehnic

2016-
2020

? Fonduri 
norvegi

ene
Buget 
local
AFM



Plan de acțiune

Măsura propusă Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni 
premerg

Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

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 / 

Asigurarea unei bune 
gestionări a spațiilor 

verzi

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi

Activități propuse:
1) achiziție copaci 

rezistenți la secetă
2) plantare copaci

3) întreținere copaci

X copaci 
rezistenți la 

secetă 
(conform 

inventarulu
i)

Inventar 
specii 

existente

2016-
2018

? Buget 
local



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă 
descriere

Rezultate 
așteptate

Acțiuni premerg Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

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)Reglemen

tări 
urbanistice

Cod de 
bune 

practici 
elaborat

Identificare parteneri 
și încheiere acorduri 

de parteneriat
Proceduri pe baza 
managementului 

riscurilor

2016-
2018

10.000 
Euro

Buget 
local

Fonduri 
de la 

partener
i

Toaletarea 
corespunzătoa
re 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 

nivel local pentru 
întreținerea acestora

Administrația serelor, 
parcurilor și zonelor verzi

Activități 
propuse:

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 

multianual cu firme

Continu
u

200.000 
Euro/an

Buget 
local



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ 
Parten

Scurtă 
descriere

Rezultate așteptate Acțiuni premerg Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de finan

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

10.00
0.000 
Euro

POR – Axa 4
Buget local

Buget de stat
Asociații de 
proprietari

AFM

Reabilitare 
locuințe 

personale / 
clădiri private

Reducerea suprafeței ICU în 
perioadele de caniculă / 
Creșterea numărului de 
clădiri publice și private 
reabilitate și a fondurilor 
alocate pentru astfel de 

intervenții

Cetățeni
Firme

Activități 
propuse:

1) Contract
are 

executan
t

2) Execuție 
lucrări

6.800 case 
reabilitate
200 firme 
reabilitate

Înlesnire la 
impozite / taxe 

locale la nivel de 
municipiu (5 ani 

scutire)

2016-
2022

? Fonduri private
AFM



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni premerg Terme
n 

imple

Buget 
estim

Surse 
de 

finan

Amenajar
e 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

Amenajare zone 
pietonale

Identificare zone de 
intervenție

Marcare semnalizare
Informare 
Întreținere

1.000 mp Studiu de 
circulație / 

oportunitate
Contract cadru 

anual acord 
subsidiar
Contract 

întreținere

2016-
2018

100.00
0 

Euro/an

Buget 
local

Amenajar
e și 

construcți
e 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:
Licitație lucrări

Contractare lucrări
Execuție lucrări

15 km de 
piste de 
biciclete 
amenajat

e sau 
construite

Studiu de 
circulație / 

oportunitate
SF
PT

2016-
2020

1.000.0
00 Euro

POR –
Axa 4
Buget 
local

Sistem de 
managem

ent al 
traficului

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:
Elaborare studiu

Sistem de 
managem

ent al 
traficului 
elaborat

Întrunire Comisiei 
de circulație
Consultare

Elaborare caiet de 
sarcini

2016-
2018

150.00
0 Euro

POR –
Axa 4
Buget 
local



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni premerg Terme
n 

imple

Buget 
estim

Surse 
de 

finan

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



Urbanism și infrastructură
Revizuire



Obiectiv1 Reducerea suprafeței ICU în perioadele de caniculă

Îmbunătățirea reglementărilor urbanistice corelate cu măsuri fiscale

Creșterea suprafețelor de spații verzi

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

Elaborarea unor reglementări pentru optimizarea și reducerea traficului în interiorul orașului

Actualizarea legislației din domeniul urbanismului, adaptată la SC (introducerea unor restricții privind materialele folosite)

Dezvoltarea unor programe de stimulare a utilizării surselor regenerabile (reluarea Programului Casa Verde)

Elaborare PMUD

Introducerea senzorilor de căldură

Elaborarea unor cercetări specifice privind spațiile verzi, materialele prietenoase cu mediul

Elaborarea unei strategii naționale unitare (armonizarea legilor)

Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor/populației în găsirea unor soluții tehnice

Creșterea gradului de preocupare a firmelor privind aspectele climatice

Creșterea gradului de respectare a regulamentelor urbanistice de către mediul privat

Creșterea nivelului de informare a cetățenilor privind activitatea/sprijinul oferit de APL (obținerea autorizațiilor)

Creșterea gradului de informare privind oportunitățile oferite de reglementările urbanistice

Creșterea gradului de informare privind costurile și beneficiile utilizării surselor alternative

Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor de specialitate în informarea populației

Obiective_măsuri



Obiectiv2 Reducerea numărului de arbori care se usucă parțial pe timp de secetă

Asigurarea unei bune gestionări a spațiilor verzi

Elaborarea unui cod de bune practici privind spațiile verzi (, unde se plantează arbori, corelarea cu sistemul de rețele edilitare)

și creșterea gradului de respectare a reglementărilor urbanistice privind spațiile verzi / copacii

Asigurarea unei toaletări corespunzătoare a arborilor de pe domeniul public, din grădinile personale sau cele din jurul

blocurilor și alocarea de fonduri la nivel local pentru întreținerea arborilor

Creșterea nivelului de preocupare a asociaților de proprietari și firmelor pentru întreținerea spațiilor verzi

Creșterea nivelului de cointeresare de a planta arbori în spații proprii / publice (ex. concursuri – cea mai frumoasă grădină)

Reducerea gradului de reticență a populației la intervențiile publice asupra arborilor îmbătrâniți sau afectați

Elaborarea unei strategii naționale de construire a sistemelor de irigații (Apele Române) – posibilitatea de folosire a apelor

din râu pentru irigații (cod de bune practici)

Creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la protejarea spațiului verde (dezvoltarea spiritului civic)

Obiective_măsuri



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar



Prioritizare măsuri

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



Plan de acțiune

Măsura propusă Obiectiv /măsura Respons/ 
Parten

Scurtă descriere Rezultate așteptate Acțiuni premerg Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

Plantarea de 
noi arbori în 
zonele verzi 

de protecție în 
municipiu

Reducerea 
suprafeței ICU 
în perioadele 
de caniculă / 

Creșterea 
suprafețelor 

de spații verzi

Administrați
a 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 
Amenajamentul 

silvic
HCL care 

prevede că 
pentru un 

copac tăiat se 
plantează doi

Program anual 
de tăiere

Continu
u

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
Administrați
a Națională 

Apele 
Române

SGA Mureș

Activități propuse:
Amenajare spații 

verzi
Întreținere spații 

verzi

15 ha spații verzi 
noi

Impunerea prin 
reglementări 
urbanistice

Identificarea 
terenurilor

Identificarea 
proprietarilor

2016-
2020

? Surse 
private



Plan de acțiune

Măsura propusă Obiectiv 
/măsura

Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni 
premerg

Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

Realizare 
cadastru 

verde

Reducerea 
suprafeței 

ICU în 
perioadele 

de caniculă / 
Creșterea 

suprafețelor 
de spații verzi

Administrația serelor, 
parcurilor și zonelor 

verzi
Administrația 

domeniului public
Direcția juridică, 

contencios administrativ 
și administrație publică 

locală
Secretar 

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

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 și 

4 săli de 
sport cu 
acoperiș 
verde și 
panouri 

fotovoltaice

SF
Tema de 

proiectare
Proiect 
tehnic

2016-
2020

? Fonduri 
norvegi

ene
Buget 
local
AFM



Plan de acțiune

Măsura propusă Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni 
premerg

Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

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 / 

Asigurarea unei bune 
gestionări a spațiilor 

verzi

Administrația 
serelor, 

parcurilor și 
zonelor verzi

Activități propuse:
1) achiziție copaci 

rezistenți la secetă
2) plantare copaci

3) întreținere copaci

X copaci 
rezistenți la 

secetă 
(conform 

inventarulu
i)

Inventar 
specii 

existente

2016-
2018

? Buget 
local



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă 
descriere

Rezultate 
așteptate

Acțiuni premerg Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de 
finan

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)Reglemen

tări 
urbanistice

Cod de 
bune 

practici 
elaborat

Identificare parteneri 
și încheiere acorduri 

de parteneriat
Proceduri pe baza 
managementului 

riscurilor

2016-
2018

10.000 
Euro

Buget 
local

Fonduri 
de la 

partener
i

Toaletarea 
corespunzătoa
re 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 

nivel local pentru 
întreținerea acestora

Administrația serelor, 
parcurilor și zonelor verzi

Activități 
propuse:

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 

multianual cu firme

Continu
u

200.000 
Euro/an

Buget 
local



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ 
Parten

Scurtă 
descriere

Rezultate așteptate Acțiuni premerg Termen 
imple

Buget 
estim

Surse de finan

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

10.00
0.000 
Euro

POR – Axa 4
Buget local

Buget de stat
Asociații de 
proprietari

AFM

Reabilitare 
locuințe 

personale / 
clădiri private

Reducerea suprafeței ICU în 
perioadele de caniculă / 
Creșterea numărului de 
clădiri publice și private 
reabilitate și a fondurilor 
alocate pentru astfel de 

intervenții

Cetățeni
Firme

Activități 
propuse:

1) Contract
are 

executan
t

2) Execuție 
lucrări

6.800 case 
reabilitate
200 firme 
reabilitate

Înlesnire la 
impozite / taxe 

locale la nivel de 
municipiu (5 ani 

scutire)

2016-
2022

? Fonduri private
AFM



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni premerg Terme
n 

imple

Buget 
estim

Surse 
de 

finan

Amenajar
e 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

Amenajare zone 
pietonale

Identificare zone de 
intervenție

Marcare semnalizare
Informare 
Întreținere

1.000 mp Studiu de 
circulație / 

oportunitate
Contract cadru 

anual acord 
subsidiar
Contract 

întreținere

2016-
2018

100.00
0 

Euro/an

Buget 
local

Amenajar
e și 

construcți
e 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:
Licitație lucrări

Contractare lucrări
Execuție lucrări

15 km de 
piste de 
biciclete 
amenajat

e sau 
construite

Studiu de 
circulație / 

oportunitate
SF
PT

2016-
2020

1.000.0
00 Euro

POR –
Axa 4
Buget 
local

Sistem de 
managem

ent al 
traficului

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:
Elaborare studiu

Sistem de 
managem

ent al 
traficului 
elaborat

Întrunire Comisiei 
de circulație
Consultare

Elaborare caiet de 
sarcini

2016-
2018

150.00
0 Euro

POR –
Axa 4
Buget 
local



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv /măsura Respons/ Parten Scurtă descriere Rezultate 
așteptate

Acțiuni premerg Terme
n 

imple

Buget 
estim

Surse 
de 

finan

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



Obiectiv1 Reducerea numărului de persoane din grupuri vulnerabile și cele cu boli cronice afectate de temperaturile 

extreme

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

Creșterea numărului de persoane angajate în domeniul social

Reducerea numărului de arbori / plante care generează alergii

Asigurarea unor temperaturi optime în clădiri și evitarea fluctuațiilor de temperatură 

Scăderea numărului de persoane ale străzii care nu respectă regulile din adăposturi 

Dezvoltarea unor programe de conștientizare a efectelor expunerii la temperaturi extreme și posibilități de adresare

Creșterea nivelului de informare a cetățenilor privind expunerea la temperaturi extreme și modul de adresare

Creșterea nivelului de informare a grupurilor vulnerabile din partea ONG-urilor

Creșterea nivelului de educație timpurie privind comportamentul pe perioada temperaturilor extreme

Conștientizarea populației privind importanța asigurării unei temperaturi  optime acasă (evitarea fluctuațiilor de 

temperatură)

Obiective_măsuri



Obiectiv2 Reducerea frecvenței de apariție a vectorilor de boli infecțioase la creșterea temperaturii

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)

Reducerea nivelului de poluare a apei Mureșului

Introducerea unor măsuri de monitorizare / control / pedepsire a aplicării programelor de vaccinare / prevenție

Creșterea nivelului de respectare a modului de gestionare a colectării deșeurilor (asociații de proprietari – curățenia 

de primăvară / toamnă) și de respectare a normele de igienă și sanitar-veterinare

Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor în informarea corectă a populației privind necesitatea respectării 

normelor de igienă / vaccinare a cetățenilor

Obiective_măsuri



Obiectiv3 Reducerea poluării cu pulberi în suspensie, amoniac, oxizi de azot în perioadele de secetă

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)

Asigurarea unui program corespunzător pentru asigurarea unui control eficient privind noxele generate de industrie / 

Asigurarea transmiterii în timp util a datelor monitorizate astfel încât să se poată lua măsuri

Impunerea unor taxe suplimentare pentru autoturisme personale  

Limitarea extinderii zonelor locuite în apropierea combinatului prin reglementări urbanistice

Sprijinirea construcției unei centuri ocolitoare de la nivel central 

Introducerea unor măsuri împotriva firmelor generatoare de noxe (pe lângă amenzi) Reducerea numărului de firme care 

generează praf, amoniac, oxizi de azot (firme de construcții, șantiere demolări)

Dezvoltarea unor programe pentru schimbare centrale și stimularea înnoirii parcului auto public și privat

Dezvoltarea unor programe de conștientizare privind utilizarea mijloacelor de transport alternativ

Creșterea gradului de reacție a populației la poluarea cu amoniac, oxizi de azot

Schimbarea mentalității cetățenilor privind utilizarea mijloacelor de transport ecologice

Obiective_măsuri



Prioritizare măsuri

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)



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar
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Energie și telecomunicații



Obiectiv1 Reducerea consumului de energie

Creșterea numărului de clădiri publice și private reabilitate 

Elaborarea unor regulamente urbanistice privind estetica clădirilor (AC)

Asigurarea unei dimensionări corespunzătoare a rețelei de distribuție

Creșterea gradului de conștientizare a populației privind efectele utilizării AC

Creșterea nivelului de informare a populației cu privire la riscuri (boli, alergii)

Creșterea capacității de adaptare a populației (scăderea gradului de dependență de energie)

Obiectiv2 Asigurarea rentabilității în rețeaua energetică

Reducerea numărului de extinderi energetice subvenționate la consumatori

Adaptarea legislației în domeniul energetic (orientarea spre rentabilitate)

Scăderea numărului de furturi din rețea

Asigurarea unei evaluări corecte a rețelelor de distribuție preluate

Obiective_măsuri



Obiectiv3 Limitarea creșterii prețului la energie electrică în perioadele de secetă

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

Îmbunătățirea modului de contractare a furnizorilor de energie

Dezvoltarea legislației privind protejarea segmentelor sociale (școli, populație)

Organizarea unor campanii de informare / conștientizare a populației privind consumul de energie

Creșterea nivelului de informare a populației privind consumul de energie

Schimbarea mentalității cetățenilor în vederea reducerii consumului de energie

Obiectiv4 Reducerea numărului de cabluri și stâlpi rupți în perioade de vijelie/ploi

Creșterea ponderii rețelelor subterane

Creșterea fondurilor (accesului la fonduri) disponibile pentru creșterea siguranței (introducerea cablurilor în subteran) 

Simplificarea/reglementarea corelării  intervențiilor de trecere în subteran dintre operatori și APL-uri

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)

Revizuirea reglementărilor în domeniu de către ANRE pentru a nu fi atât de permisive (aviz de intervenții)

Reducerea sensibilității la furnizarea de energie electrică și telecomunicații (ap electrocasnice, internet) Reducerea 

dependenței de consum de energie electrică și telecomunicații a firmelor

Obiective_măsuri



Prioritizare măsuri

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)



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar
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Transport



Obiectiv1 Reducerea numărului de accidente generate de polei

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

Creșterea nivelului de mediatizare și atenție privind zonele cu risc de polei

Obiectiv2 Reducerea numărului de perturbări în trafic și asigurarea unei calități corespunzătoare a transportului în 

perioadele cu temperaturi extreme

Modernizarea și creșterea eficienței transportului 

Introducerea unui sistem de monitorizare a traficului

Înnoirea parcului auto de transport în comun, introducerea unui tren pentru transportul comun (corelat cu programul 

CFR) și dezvoltarea unui sistem de tip car-sharing

Asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a trecerilor la nivel de cale ferată

Asigurarea unei climatizări corespunzătoare a mijloacelor de transport public și private 

Reducerea aglomerărilor în trafic (pod, centură ocolitoare, legături între inele ocolitoare cu DN și autostradă)

Creșterea gradului de conștientizare a populației privind aglomerarea

Obiective_măsuri



Obiectiv3 Reducerea numărului de inundații și aluviuni pe carosabil în perioadele cu precipitații extreme

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

Asigurarea întreținerii șanțurilor de către cetățeni

Creșterea gradului de respectare a reglementărilor privind curățenia pe șantier și depozitarea materialelor de 

construcții

Obiectiv4 Reducerea ponderii străzilor/trotuarelor deformate în perioadele cu temperaturi extreme

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

Creșterea accesului la fonduri pentru întreținerea stratului asfaltic

Asigurarea refacerii corespunzătoare și în timp optim a spargerilor de străzi pentru utilități

Reducerea procentului de străzi nereabilitate

Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru utilizarea mijloacelor de transport alternativ (electric)

Obiective_măsuri



Prioritizare măsuri

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



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar
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EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE



Obiectiv Creșterea capacității de adaptare instituționale și autonome la schimbările climatice și asigurarea unui

comportament adecvat în caz de dezastre

Măsuri

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

Obiective_măsuri



Prioritizare măsuri

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



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar



Plan de acțiune

Măsura 
propusă

Obiectiv 
/măsura

Responsabili / 
Parteneri

Scurtă 
descriere

Rezultate 
așteptate

Acțiuni 
premergătoare

Termen 
implement

Buget 
estimativ

Surse de 
finanțere



• o descriere a mecanismelor, rolurilor și resurselor în ce privește:

• implementarea strategiei și a planului de acțiune, 

• identificarea și depășirea potențialelor bariere tehnice și a chestiunilor administrativ-organizaționale, 

• controlul și raportările periodice cu privire la progresul înregistrat

• evaluarea strategiei și a implementării ei

• comunicarea acesteia către actorii interesați și publicul larg

• revizuirea și actualizarea acesteia etc. 

• stabilirea unui set de indicatori pentru monitorizarea, observarea și evaluarea strategiei

• se vor stabili perioadele pentru evaluările intermediare și pentru evaluarea ex-post (finală)

• o structură orientativă a rapoartelor de monitorizare și evaluare, sursele de documentare a indicatorilor de 

evaluare și monitorizare, precum și responsabilitățile instituționale

• se va propune permanentizarea grupurilor de lucru stabilite pentru elaborarea strategiilor și planurilor locale 

de acțiune, în vederea preluării unor activități de monitorizare pe durata implementării – formarea 

Comitetului de monitorizare

Sistemul de implementare, monitorizare și 
evaluare



• Indicatorii de rezultat

• măsoară gradul de realizare a acțiunilor și măsurilor stabilite
• indică rezultatele care se obțin după finalizarea fiecărui tip de proiect
• sunt principalii indicatori utilizați în procesul de monitorizare și evaluarea pe parcurs a Strategiei și

Planului de acțiune

• Indicatorii de obiectiv

• măsoară gradul de realizare a obiectivelor sectoriale stabilite
• se obțin după finalizarea proiectelor strategice aferente fiecărui obiectiv și sunt utilizați în evaluarea

de la data finalizării implementării Strategiei și Planului de acțiune (evaluare finală).

• Indicatorii de impact

• operaționalizează obiectivele strategice, în vederea monitorizării și raportării modalității de evoluție
a anumitei problematici identificate,

• se obțin la câțiva ani după finalizarea proiectelor și vor fi urmăriți în cadrul evaluării Strategiei și
Planului de acțiune după o anumită perioadă de timp (evaluare ex-post)

Indicatori de monitorizare



Exemple de acţiuni de întreprins pe termen scurt-mediu-lung
• Aprobarea Strategiei și Planului de acțiune în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în acest sens
• Diseminarea Strategiei și Planului de acțiune
• Elaborare documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor identificate în planul de acțiune
• Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare pentru proiectele propuse spre implementare
• Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor
• Realizarea de acorduri de parteneriate între Primărie şi actorii relevanţi de la nivel local, judeţean şi naţional pentru

realizarea proiectelor din Planul de acțiune
• Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari asupra surselor de finanţare complementare existente pentru

creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene
• Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele necesare pentru implementarea proiectelor
• Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru implementarea cu succes a proiectelor
• Implementarea proiectelor
• Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional (materiale promoţionale, participare la

manifestări internaţionale, site-uri, etc.)
• Monitorizarea stadiului implementării proiectelor şi realizarea unor rapoarte de progres
• Evaluarea intermediară a Strategiei și Planului de acțiune
• Revizuirea Strategiei și Planului de acțiune pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective

Sistemul de implementare, monitorizare și 
evaluare



Teme de reflecție

• Pași necesari pentru aprobarea Strategiei și Planului de acțiune 

• Pași necesari pentru diseminarea Strategiei și Planului de 
acțiune 

• Pași necesari pentru integrarea rezultatelor Strategiei și 
Planului de acțiune în alte documente strategice (PUG, SIDU, 
PMUD Planuri de acțiune în diferite sectoare – energie 
durabilă, situații de urgență, etc.)



Rezultate grupuri de lucru mai



- se va face, conform legii, prin HCL, cu consultare publică prealabilă de 10-30 de zile,
funcție de regulile fiecărei primarii; promovarea se va face pe site, în ziar și la avizierul
primăriei;

- dacă se optează pentru o dezbatere publică (nu e obligatorie), pot fi invitate ONG-urile,
președinții asociațiilor de proprietari, universitățile și alți actori implicați în workshop-
urile de elaborare a strategiilor;

- se propune organizarea unei întâlniri prealabile ședinței de CL cu comisiile de specialitate,
la care cineva va prezenta în 10-15 minute draftul de strategie; în prealabil de aceasta
întâlnire, se transmit materialele consilierilor cu 1-2 săptămâni în avans, pentru a le studia.

Aprobarea strategiilor locale



- afișe în stațiile și mijloacele de transport în comun, autobuze, cutii poștale, aviziere de bloc,
școli/universități;
- este recomandată dezvoltarea unui slogan și a unui logo emblematic pentru strategii;
- e necesar un pliant cu privire la toaletarea arborilor din spațiile publice;
- site-ul primăriei trebuie să conțină strategiile locale;
- se poate face parteneriat cu ONG-urile de profil pentru acțiuni de informare-conștientizare;
- discuțiile cu asociațiile de proprietari pot fi utile pentru comunicarea strategiei, existând cel puțin o
persoană de legătură în Primărie care le coordonează:
- la Brașov se propune amenajarea unui centru de informare experimental, o clădire ”verde”, unde să ruleze
filme despre adaptarea la schimbările climatice, să se facă experimente pentru copii și tineri, și eventual să
funcționeze ca centru de zi pe durata temperaturilor extreme;
- parteneriatele cu medicii de familie pot fi utile pentru implementarea măsurilor din strategie care vizează
sănătatea publică;
- se pot utiliza spațiile centrelor de informare pentru cetățeni pentru diseminarea informațiilor despre
strategie;
- aprobarea strategiei ar trebui însoțită de o conferință și un comunicat de presa

Comunicarea/diseminarea strategiilor 
locale



- cea mai rapidă soluție de implementare a strategiilor este ca CL să aprobe un
regulament pentru aprobarea măsurilor locale de adaptare la schimbări climatice, care
să devină obligatoriu de respectat pentru toți dezvoltatorii imobiliari, până la revizuirea
următoare a PUG;

- revizuirea PUG și RLU în conformitate cu strategia, la momentul expirării acestora;

- corelarea proiectelor din strategie cu SIDU, PMUD și PAED, planuri pentru situații de
urgență, cele mai multe documente de planificare de acest tip fiind în curs de elaborare

Asigurarea coerenței strategiilor locale 
cu alte documente de planificare de la 
nivel local



SC AVENSA CONSULTING SRL
Bucuresti, str. Felicia Racovita nr. 8, tel./fax: 0040-314-
370555 Mobil: 004 0758 050735; 004 0740 674207 Web:
www.avensa.ro

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”


