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Strategia locală și Planul de acțiune 
privind adaptarea la schimbările climatice 

Municipiul Brașov



Fă rai din ce ai = 
adaptare



• Vulnerabilitate vs. Responsabilitate 

• Risc vs. Oportunitate

• Natura vs. Om

• Resurse vs. Acțiuni

trecute

viitoare

CE AM ÎNȚELES?



viziune – obiective - masuri

Municipiul Brașov va fi la orizontul anului
2050, o comunitate cu un nivel al calității
vieții aliniat la standardele europene, adaptat
la schimbările climatice, prietenos cu mediul și
mai bine conectat la natura bogată din jurul
său, care să-l propulseze în categoria celor
mai atractive orașe pentru locuitori și-n
principala destinație pentru turism natural din
România.

MUNICIPIUL 

BRASOV IN 2050



Cetațenii Brașovului vor fi conștienți și

permanent informați cu privire la schimbările
climatice și vor avea un comportament
individual și colectiv, responsabil și proactiv de
adaptare la acestea, inclusiv printr-o implicare
activă în viața comunitații. (extras din Strategia privind adaptarea la

schimbarile climatice in Mun. Brașov)

MUNICIPIUL BRASOV IN 
2050



Măsuri privind adaptarea la schimbări climatice sunt deja asumate de către
beneficiari ai documentelor de urbanism analizate în cadrul CTATU, și care sunt
aprobate în Consiliul Local al Mun. Brașov.

o reducerea locurilor de

parcari asfaltate;

o creșterea suprafețelor 

verzi;

o folosirea materialelor

reflectorizante.

MUNICIPIUL BRASOV IN 
2050



SECTOARE VULNERABILE

BRAȘOV
-Infrastructură și urbanism 15,9
-Sănătate publică 14,3
-Biodiversitate 12,0
-Turism și activități recreative 9,2
- Educație, informare și conștientizare



Infrastructură și 
Urbanism

Obiective specifice:
• stoparea extinderii insulelor de căldură;

• reducerea numărului de alunecări de teren și
depuneri de aluviuni în perioadele cu precipitații
abundente;

• reducerea gradului de afectare a fațadelor,
elementelor structurale și a structurii de rezistență a
clădirilor ca urmare a intemperiilor.



Sănătate Publică

Obiective specifice:
• reducerea nivelului de acutizare a bolilor cronice în
perioadele cu temperaturi extreme;

• reducerea frecvenței inundarii temporare a străzilor
și subsolurilor;

• prevenirea apariției vectorilor de boli infecțioase în
perioadele cu precipitații extreme;

• reducerea nivelului de poluare cu pulberi în
suspensie.



Biodiversitate

Obiective specifice:
• prevenirea afectării ciclului de viață al plantelor și
animalelor în perioadele cu fenomene meteo extreme;

• prevenirea apariției de specii invazive în perioadele
cu exces de precipitații sau caniculă.



Turism și activități 
recreative

Obiective specifice:
• prevenirea aglomerării de turiști în perioada optimă;

• creșterea sezonului turistic.



Educație, informare, 
conștientizare

Obiective specifice:
• creșterea capacității de adaptare instituționale și
autonome la schimbările climatice și asigurarea unui
comportament adecvat în caz de dezastre.



Măsuri (în derulare)

• regulamentele locale de urbanism preiau deja masuri privind creșterea
suprafețelor verzi, reducerea numărului de parcări asfaltate, sunt restrictive
cu privire la regimul construcțiilor și a suprafețelor verzi;
• a fost eliberată Autorizație de Construire pentru dezvoltarea sistemului de
canalizare pluvială într-o zonă des inundată în condiții de precipitații
abundente;
• este în procedură de aprobare o Hotarâre de Consiliu Local privind
plantarea de pomi fructiferi, arbori și arbuști, de către fiecare beneficiar de
Autorizație de Construire, precum și la cerere de către tineri căsătoriți, la
nașterea unui copil;
• sunt în curs de inițiere parteneriate cu ONGuri și cu Facultatea de
Construcții Brașov pentru inventarierea cladirilor de pe raza mun. Brașov în
vederea susținerii de către municipalitate a restaurării acestora;



Măsuri (în derulare)

• municipalitatea sprijină dezvoltarea unor trasee de
biciclete în zona Masivului Postăvaru.

De ce este importantă educația, informarea, conștientizarea?



Relația om-natură



Conștientizare



Relația om-natură

SALVÂND NATURA

NE SALVAM PE NOI!



Sibiu, 27-28.04.2017
Manolache Marilena

Arhitect Sef
Primăria Mun. Brașov

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

Proiect 
„Calea Verde spre Dezvoltare 

Durabilă”


