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Strategia locală și Planul de acțiune 
de adaptare la schimbările climatice 

ale municipiului Sibiu



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)



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)

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



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



Efecte locale ale schimbărilor 
climatice – municipiul Sibiu

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 Sibiu

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



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 Sibiu



Secetă, lipsă precipitații

Uscare parțială arbori 

 Schimbare coș energetic (creșterea prețului)

 Poluare cu praf Scădere producții agricole

 Declin productivitate forestieră și diversitate păduri

 Afectare stare de conservare habitate și specii protejate

Efecte locale ale schimbărilor 
climatice – municipiul Sibiu



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

Efecte locale ale schimbărilor 
climatice – municipiul Sibiu



Zone și sectoare vulnerabile

Hazard
Vulnerabilitate

Risc
Efect



•După evaluarea riscurilor prin estimarea nivelului de impact al 
schimbărilor climatice asupra fiecărui risc și prin considerarea 
probabilității ca o anumită schimbare să apară 

4 sectoare vulnerabile

Sectoare vulnerabile I



Sectoare vulnerabile II

URBANISM
RESURSE 

DE APĂ  



VIZIUNEA

•La nivelul anului 2050, MUNICIPIUL Sibiu va fi:

O comunitate 
cu o creștere 

durabilă

Rezilientă la 

modificările 

condițiilor 
climatice

Un  oraș 

verde și 
curat

Mediu 
sănătos

Atractiv și sigur 
pentru locuitori

Cu cetățeni 

responsabili 

față de 

mediul 
înconjurător



Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

INFRASTRUCTURĂ ȘI URBANISM

1. Restrângerea suprafeței

insulelor de căldură

urbană din municipiul

Sibiu cu minim 10% până

la sfârșitul anului 2020 și

cu minim 50% până la

orizontul anului 2050

1.1. Stoparea extinderii insulelor

de căldură urbană și prevenirea

formării de noi insule de căldură

pe teritoriul municipiului

1.1.1 Creșterea suprafețelor de spații verzi

1.1.2 Reabilitarea termică și structurală a clădirilor

publice și a locuințelor

1.1.3 Mobilitate urbană durabilă pentru adaptare locală

la schimbări climatice

1.1.4 Elaborarea și implementarea unor reglementări

urbanistice corespunzătoare

1.1.5 Creșterea suprafețelor permeabile în vederea

reducerii acumulării de căldură

1.1.6 Elaborarea unor ghiduri / standarde în

construcții

Sinteza strategiei



Sinteza strategiei

Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

INFRASTRUCTURĂ ȘI URBANISM

1.2. Reducerea frecvenței de inundare a 

străzilor în perioadele cu exces de 

precipitații

1.2.1 Construirea unor sisteme 

(bazine) de colectare temporară a 

surplusului de apă pluvială înainte 

de a ajunge la gurile de canal și 

îmbunătățirea/extinderea canalizării 

pluviale

1.2.2 Întreținerea corespunzătoare și 

decolmatarea albiilor sectoarelor locale 

de emisari naturali

1.2.3 Asigurarea unei curățări 

corespunzătoare a străzilor și 

întreținerea corespunzătoare a șanțurilor 

de scurgere a apei; realizarea (acolo 



Obiectiv general 

sectorial
Obiectiv specific Măsuri

SĂNĂTATE PUBLICĂ

2. Scăderea numărului 

de îmbolnăviri și de 

decese legate de 

schimbările climatice 

cu minim 10% până în 

anul 2020 și cu 30% 

până în 2050

2.1Combaterea vectorilor de

transmisie a bolilor infecțioase

în perioadele de precipitații și

temperaturi extreme

2.1.1 Prevenirea apariției unor vectori de boli infecțioase

asociate schimbărilor climatice

2.2. Reducerea stresului
termic în perioadele cu
temperaturi extreme

2.2.1 Creșterea numărului de spații de agrement
pentru sănătate, inclusiv cișmele publice și fântâni
arteziene

2.3. Scăderea poluării aerului
cu pulberi în suspensie din
șantiere și demolări în
perioadele cu vânt / vijelii

2.3.1 Îmbunătățirea monitorizării factorilor de mediu
cu impact asupra sănătății umane

2.3.2 Creșterea gradului de respectare a
reglementărilor privind amenajarea șantierelor,

Sinteza strategiei



Sinteza strategiei

Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

SĂNĂTATE PUBLICĂ

2. Scăderea numărului de 

îmbolnăviri și de decese legate de 

schimbările climatice cu minim 10% 

până în anul 2020 și cu 30% până în 

2050

2.4. Îmbunătățirea capacităților de 

gestiune în caz de urgență în situații de 

catastrofe naturale

2.4.1 Îmbunătățirea nivelului de 

cooperare instituțională în domeniul 

sănătății

2.4.2 Dezvoltarea infrastructurii și 

serviciilor medicale (inclusiv 

personalul necesar)



Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

TRANSPORT

3. 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.

3.1. Reducerea timpilor de

deplasare în traficul de persoane și

asigurarea unor condiții adecvate

de transport în perioadele cu

temperaturi extreme

3.1.1 Optimizarea sistemului local de transport în
comun și creșterea atractivității acestuia pentru
cetățeni
3.1.2 Promovarea transportului alternativ la nivelul
municipiului

3.2. Reducerea numărului de

perturbări a traficului aerian în

perioadele cu ceață, zăpadă, vijelii

3.2.1 Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea unor
echipamente moderne și necesare aeroportului

3.3. Reducerea gradului de

degradare a stratului asfaltic în

condiții de temperaturi extreme și

zăpadă

3.3.1 Asigurarea adaptării / rezilienței infrastructurii
locale de transport la fenomenele asociate schimbărilor
climatice și a mentenanței corespunzătoare a acestora

Sinteza strategiei



Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

TRANSPORT

3. 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

3.4. Creșterea rezilienței rețelelor

de distribuție a energiei electrice și

a celei de telecomunicații la

fenomene meteo extreme

3.4.1 Dezvoltarea infrastructurii de cablaj
metropolitan

3.5. Asigurarea fluidizării
traficului în condiții de zăpadă
și în caz de urgențe

3.5.1 Asigurarea accesului facil pe străzi a utilajelor
de deszăpezire și ISU; folosirea unor soluții de
deszăpezit cu impact redus asupra mediului
înconjurător pentru protejarea zonelor verzi
limitrofe drumurilor și parcărilor

Sinteza strategiei



Sinteza strategiei

Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

RESURSE DE APĂ

4. Asigurarea accesului a

100% dintre locuitorii

municipiului la apă potabilă

de calitate din sistem

centralizat până în anul 2020

4.1. Creșterea gradului de
siguranță în furnizarea apei
potabile

4.1.1 Extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție
a apei, inclusiv a rețelei de hidranți pentru situații de
urgență; reabilitarea rețelelor de transport apă potabilă
și a subtraversărilor râului Cibin; reabilitarea aducțiunii
de apă brută Dn.600 Gura Râului-Sibiu.
4.1.2 Asigurarea accesului local la surse de apă
alternative, cu precădere pentru marii agenți economici

4.2. Asigurarea unei calități
corespunzătoare la sursă
pentru apa brută, în vederea
potabilizării

4.2.1 Reducerea poluării surselor de apă cu
deșeuri menajere și industriale depozitate
necontrolat; monitorizarea de către Apele Române
a deversărilor de ape uzate în sursele de apă
potabilă Sadu și Cibin
4.2.2 Asigurarea unei mentenanțe
corespunzătoare a Lacului Sadu 2, SI de asemenea,
realizarea unei rețele de preluare ape uzate în
comuna Râu Sadului, cu descărcarea efluentului
aval de sursa de apa potabilă.



Sinteza strategiei

Obiectiv general sectorial Obiectiv specific Măsuri

EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE

5.Creșterea numărului de locuitori din 

municipiu informați și conștientizați cu 

privire la problematica adaptării la 

schimbările climatice cu cel puțin 15% 

până în 2020, respectiv cu 50% până în 

2050.

5.1. Creșterea capacității de adaptare 

instituționale și autonome la schimbările 

climatice și asigurarea unui 

comportament adecvat în caz de 

dezastre

5.1.1 Creșterea gradului de informare și 

conștientizare inclusiv prin educație 

formală și non-formală privind adaptarea 

la schimbările climatice

5.1.2 Încurajarea cercetării aplicative și a 

transferului de bune practici și de know-

how în domeniul adaptării la schimbări 

climatice



Plan de acțiune
Infrastructură si urbanism

Elaborare 
cadastru verde

Noi spații 
verzi

Fațade

Acoperișuri verzi

Parcuri 
Reglementă

ri

urbanistice

Împăduri

Perdele de 
arbori

Inventar clădiri 
pericol 

fenomene 
meteo

Ghid 
intervenții

Reabilitare termică 
clădiri



Plan de acțiune
Infrastructură si urbanism

Elaboarea unui 
studiu cu privire 

la riscul de    
inundatii

Curățare,decolmatar
e, amenajare 

cursurilor de apă

Amenajare Lac 
Binder

Amenajarea 
râului Cibin

Extinderea 
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pluviale

Amenajarea 
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retenție temporara 
a apei pluviale



Sănătate publică

Noi spații 

de

agrement

Platforme 
depozitar
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e de 
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e

Instalare
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Plan de acțiune
TRANSPORT
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stații 

transport
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Plan de acțiune
TRANSPORT

Noi zone 
pietonale

Noi piste 
de 

biciclete
BIKE 

SHARING



Plan de acțiune
Resurse de apă

Extinderea și 
modernizarea

rețelei publice 
de apă 
potabilă



Plan de acțiune
Educație, informare, conștientizare

Activitati de 
constientizare/

informare

Promovarea 
educației 
formale

Activități de 
promovare a 

educației non-
formale



Adaptarea la schimbările climatice
Un obiectiv la nivel internațional

Ce fac celelalte municipalități din Europa? 

Copenhaga – Danemarca, vrea să neutralizeze emisiile de CO2 
până în 2025.

Viena – Austria, vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
din 1990 până în 2020 cu 20%. 

Würzburg - Germania vrea să reducă emisiile de CO2 cu 50% 
până în 2020. 



•Viena, Copenhaga cât şi alte municipalităţi au adoptat 
modalităţi de transport Eco friendly

•Copenhaga și-a propus ca până în anul 2030 să asigure 
necesarul de electricitate din surse provenite din parcurile 
eoliene



VA FI VERDE ? VA FI ALBASTRU? VA FI ?



Alina Ștefan
Consilier
Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională
Primăria Municipiului Sibiu

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

Proiect 

„Calea Verde spre Dezvoltare 

Durabilă”


