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1. Introducere  
 
Schimb rileăclimaticeăreprezint ădejaăoăcomponent ăreal ăaăvie iiăplaneteiănoastre,ă
efecteleălorănegativeăfiindăresim iteăatâtăînăplanăeconomic,ăcâtă iăsocial.ăConstrân iă
de amploarea acestor fenomene, dar mai ales de pericolele mai mult sau mai 
pu inăvizibile pe care acestea le ascund, liderii lumii au angajat negocieri la nivel 
mondial,ă pentruă aă stabiliă obliga iileă fiec reiă ri,ă înă vedereaă reduceriiă impactuluiă
globalăalăschimb rilorăclimatice.ăCaăStatăMembruăalăUniuniiăEuropene,ăRomâniaăs-
a implicat în modă responsabilă înă acestă efortă interna ional.ă Prină naturaă activit iiă
sale,ăMinisterulăMediuluiă iăSchimb rilorăClimatice,ăcareăjoac ăunărolăimportantăînă
îndeplinireaă obliga iiloră asumate,ă aă concepută Strategiaă Na ional ă privindă
Schimb rileă Climatice,ă documentă careă ofer ă suportul,ă viziuneaă iă repereleă
viitoarelorăac iuniăconcrete.ă 
În acest context, laănivelulămunicipiuluiăTîrguăMure ,ăîncepândădinălunaăoctombrieă
2015ă iăpeăparcursulăanuluiă2016,ăauăfostăelaborateăStrategiaă iăplanulădeăac iuneă
privind adaptareaă laă schimb rileă climatice,ă documenteă careă voră determinaă
cre tereaă capacit iiă municipiuluiă deă adaptareă dină punctă deă vedereă economic,ă
tehnică iă socială laă schimb rileă climatice.ăAstfel,ă strategiaă iăplanulădeăac iuneăauă
menirea de a contribui la realizareaă obiectiveloră deă mediuă iă regionaleă prină
implicareaădirect ăaăautorit iloră localeă iă regionaleă iăaă institu iilorădeăcercetareă
relevante.ă Totodat ,ă documenta iileă realizateă contribuieă laă reducereaă
vulnerabilit iiă umaneă iă aă ecosistemuluiă iă ofer ă solu ii de adaptare pentru 
sectoareleă analizate:ă agricultur ,ă silvicultur ,ă resurseă deă ap ,ă biodiversitate,ă
energie,ă industrie,ă transporturi,ă turismă iă activit iă recreative,ă s n tateă public ,ă
infrastructur ă iă urbanism,ă asigur ri,ă educa ie,ă informareă iă con tientizare. 
Documentulă contribuieă laă oă maiă bun ă în elegereă aă impactuluiă variabilit iiă iă
schimb rilorăclimatice,ăanalizândănevoileăspecificeădeăadaptareăînăacesteăsectoare.  
Aceste documente vorăaveaăunărolăputernicăinformativă iăeduca ional,ăatâtăpentruă
cet eniiă municipiului,ă câtă iă pentruă factoriiă decizionaliă (autorit ileă publice,ă
institu iileă publiceă iă agen iileă deă mediu,ă deă dezvoltare,ă lucr riă publiceă iă
planificareă urban ,ă regional ă iă local ).ă Dincoloă deă acestă aspectă informativ-
educa ional,ă documenta iile elaborate vor contribui consistent la consolidarea 
cuno tin eloră pentruă aă sprijiniă dezvoltareaă politiciiă cuă privireă laă schimb rileă
climatice,ă îmbun t ireaă rezisten eiă iă aă capacit iiă deă adaptareă laă acestea;ă
cre tereaă în elegeriiă impactuluiă schimb riloră climaticeă laă nivelă sectorială iă inter-
sectorial;ă laă dezvoltareaă procesuluiă deă integrareă iă dezvoltareaă economic ă iă
social . 
ÎnăcadrulădemersuluiădeăelaborareăaăStrategieiămunicipaleădeăadaptareălaăcondi iileă
climatice, pentru ca analiza sectoarelor vulnerabileă s ă fieă câtă maiă realist ,ă s-a 
recurs,ă peă lâng ă analizaă informa iiloră statisticeă iă laă colectareaă unoră date prin 
intermediul unor sondaje efectuate în colaborareă cuă autoritateaă public ă local ,ă
UATă Municipiulă Tîrguă Mure ,ă cuă autorit ileă publiceă i institu iileă subordonate,ă
institu iileă deă interesă locală iă membriiă comunit ii de la nivelul municipiului. 
Elaborarea documentelor s-aă realizată prină metodeă participative,ă adic ă prină
consultareaătuturorăparteneriloră iăaăgrupurilorăinteresateăsauădirectăinfluen ateădeă
rezultateleă acestoră ini iativeă (reprezentan iiă autorit iloră publice,ă dină sectorulă
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privat,ă societateaă civil ).ă A aă cumă reieseă dină centralizareaă privindă întâlnirileă deă
lucru, au avut loc 5 ateliere de lucru (21 octombrie 2015, 17-19 noiembrie 2015, 
26-28 ianuarie 2016, 23-25 februarie 2016, 10-12 mai 2016, 13-14 iulie 2016), 
avândăcaăprincipaleă temeădeădiscu ie:ămodalitateaădeă implicareăaăparteneriloră iă
stakeholderilor,ă chestionarulă privindă evaluareaă percep ieiă popula ieiă asupraă
schimb riloră climatice,ă precumă iă metodologiileă iă punereaă înă aplicareă aă
metodologiiloră(prinăateliereădeălucru)ăprivindădetectareaăschimb rilorăclimaticeăînă
temperaturiă iăprecipita iiăextremeă iăpentruă insuleădeăc ldur ăurban ,ăanalizaă iă
evaluareaă riscuriloră iă aă vulnerabilit ilor,ă prioritizareaă riscuriloră iă
vulnerabilit ilor,ă precumă iă aă sectoareloră vulnerabile,ă analizaăSWOT,ă elaborareaă
strategiiloră localeă deă adaptareă laă schimb riă climaticeă (inclusivă instrumenteă
propuse, identificare scenarii de adaptare), identificareaăobiectiveloră iăm suriloră
deă adaptareă iă prioritizareaă m surilor,ă elaborareaă planuluiă deă ac iuneă local ă
privindă adaptareaă laă schimb rileă climatice,ă aspecteă privindă implementareaă
(aprobare,ă diseminare,ă monitorizare)ă strategiiloră iă planuriloră deă ac iune. De 
asemenea, în cadrul acestor întâlniri au fost prezentate modele de bune practici 
deăc treăparteneriiădinăNorvegia. 
 
ÎnăelaborareaăPlanuluiădeăac iuniăprivindăadaptareaălaăschimb rileăclimaticeăauăfostă
implica iăurm toriiăparteneri,ăreprezentativiăpentruăsectoareleăvulnerabileăaleseăînă
cadrulăStrategiei,ăatâtăprinăintermediulăatelierelorădeălucru,ăcâtă iăprinăe-mail/fax:  
 
Agen iaăpentruăProtec iaăMediuluiă

Sibiu 
Prim riaăMunicipiuluiăTîrguăMure  

Administra iaăBazinal ădeăAp ăMure ă– 
SistemulădeăGospod rireăalăApeloră
Mure  

Institu iaăPrefectuluiăMure  

AeroportulăInterna ionalăTîrguăMure  OrdinulăArhitec ilorădinăRomâniaă– 
FilialaăMure  

Agen iaăpentruăProtec iaăMediuluiăMure  MinisterulăMediului,ăApeloră iăP durilor 
Agen iaăNa ional ădeăÎmbun t iriă
Funciare – FilialaăTeritorial ăMure ă– 
Oltul Superior – Unitatea de 
AdministrareăMure  

RCS&RDS SA România 

Agen iaăNa ional ădeăMediu RegionalaăCFăBra ov 
Asocia iaăValeaăSoarelui RegistrulăUrbani tilorădinăRomâniaă– 

Biroul Teritorial Cluj 
Asocia iaăpentruăProtec iaăMediuluiă iăaă
Naturii PRO BICICLO URBO 

SC AQUASERV SA 

AutoritateaăNa ional ăpentruă
Administrareă iăReglementare în 
Comunica iiă(ANCOM) 

SCăE.ONăGazăDistribu ieăSA 

Casa Corpului Didactic SC Proiect SRL 
ConsiliulăJude eanăMure  SC Silentia Impex SRL 
Direc iaădeăS n tateăPublic  SC Transport Local SA 
Direc iaăSilvic ăMure  Sec iaădeăDrumuriăNa ionaleăMure  
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FDEEăElectricaăDistribu ieăTransilvaniaă
Sud SA 

TELEKOM România 

Focus Eco Center UniversitateaăCulturală tiin ific ădină
TîrguăMure  

InspectoratulăpentruăSitua iiădeăUrgen ă
Mure  

Universitateaă”PetruăMaior”ăTîrguăMure  

Inspectoratulă colarăJude eanăMure  Universitateaă”LucianăBlaga”ăSibiu 
InspectoratulăTeritorialăînăConstruc iiă
Centru 

 

 

2. Sinteza strategiei  
 

2.1 Sectoare vulnerabile 
 
Pentru fiecare sector s-a realizat o ierarhizare a riscurilor prin completarea unui 
tabelă careă s ă asigureă leg tura:ă hazardă (cauz )ă – vulnerabilitate – risc – efect. 
Evaluarea riscurilor s-a realizat prin estimarea nivelului de impact (ponderea 
grupuluiă int ă afectat)ă ală schimb riloră climaticeă asupraă fiec ruiă riscă iă prină
considerareaăprobabilit iiăcaăoăanumit ăschimbareăs ăapar .ăScorulăpentruăfiecareă
risc s-a calculat ca produs Probabilitate*Impact, iar scorul pentru fiecare sector s-
aăcalculatăcaămedieăaăscorurilorăriscurilorăidentificate.ăCaă iăposibileăcauzeăauăfostă
luateă înă considerareă urm toarele:ă secet  / lips ă resurseă deă ap ,ă temperaturiă
extremeă (canicul ,ă înghe ),ă precipita iiă extremeă (z peziă abundente,ă inunda ii),ă
lips ăprecipita ii,ăvânt / vijelii / viscol,ăcea .ă 
Înă urmaă acesteiă ierarhiz riă auă fostă selectateă urm toareleă patruă sectoareă
vulnerabile,ă înă func ie deă punctajulă mediu,ă dară auă avută locă iă discu iiă cuă
stakeholderiiăprivindăimportan aăsectoruluiărespectivăpentruămunicipiu,ăprecumă iă
capacitateaă autorit iloră deă aă luaă m suriă deă adaptareă înă sectorulă respectivă iă
existen aă unoră strategiiă înă cadrulă c roraă ară puteaă fiă incluseă ac iunileă privindă
adaptareaă laă schimb rileă climatice.ă Deă asemenea,ă sectorulă Educa ieă esteă
considerată unulă transversal,ă ac iunileă întreprinseă înă acestă sectoră putândă sprijiniă
toate celelalte sectoare. 
 

Sector Punctaj 
mediu 

Industrie 14,25 
1.ăInfrastructur ă iăurbanism 12 
2.ăEnergieă iătelecomunica ii 11,25 
3.ăS n tateăpublic  11 
4. Transporturi 10 
Turismă iăactivit iărecreative 10 
Agricultur  8,4 
Biodiversitate 8 
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Resurseădeăap  7,66 
Asigur ri 4,66 
Silvicultur   

5.ăEduca ie,ăinformare, 
con tientizare 

Transversal 

 

2.2ăViziune,ăobiective,ăm suri 
 
ViziuneaămunicipiuluiăTîrguăMure ăprivindăadaptareaălaăschimb rileăclimatice: 
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) și adaptat la schimbările climatice, care să ofere 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, fiind deschiși inclusiv la 
cele mai recente inovații din domeniu.  

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.   
 
La nivelul municipiuluiă Tîrguă Mure ă auă fostă definite,ă pentruă celeă cinciă sectoareă
vulnerabile,ăurm toareleăobiectiveă iăm suri:ă 
 

Obiectiv general 

sectorial 
Obiectiv specific Măsuri 

INFRASTRUCTUR ă IăURBANISM 

1. Restrângerea 
suprafe eiăinsuleloră
deăc ldur ăurban ă

din municipiul Târgu 
Mure ăcuăminimă10%ă

pân ălaăsfâr itulă
anuluiă2020ă iăcuă
minimă50%ăpân ălaă

orizontul anului 
2050 

1.1. Reducerea 
suprafe eiă insuleloră deă
c ldur ă urban ă înă
perioadeleădeăcanicul  

1.1.1ă Cre tereaă suprafe eloră deă spa iiă
verzi 
1.1.2ă Cre terea num ruluiă deă cl diriă
publiceă iă privateă reabilitateă iă aă
fondurilor alocate pentru astfel de 
interven ii 
1.1.3ă Îmbun t ireaă reglement riloră
urbanistice cu privire la adaptarea la 
schimb rileăclimatice,ăcorelateăcuăm suriă
fiscale 
1.1.4 Panouri fotovoltaice pentru 
adaptareaă laă schimb riă climaticeă iă
încurajareaă amenaj riiă deă acoperi uriă
verzi 

1.2. Reducerea 
num ruluiă deă arboriă

1.2.1ăAsigurareaăuneiă buneăgestion riă aă
spa iilorăverzi 
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careă seă usuc ă par ială
peătimpădeăsecet  

S N TATEăPUBLIC  

2. Sc dereaă
num ruluiădeă

îmboln viriă iădeă
decese legate de 

schimb rileăclimaticeă
cuăminimă10%ăpân ă
înăanulă2020ă iăcuă
30%ăpân ăînă2050 

2.1. Reducerea 
num ruluiădeăpersoaneă
din grupuri vulnerabile 
iă celeă cuă boliă croniceă

afectate de 
temperaturi extreme 

2.1.1 Cre tereaă num ruluiă iă capacit iiă
spa iiloră deă ad postă pentruă oameniiă
str zii 
2.1.2ă Cre tereaă capacit iiă deă primireă aă
urgen elorăînăspitale 

2.2. Prevenirea 
apari ieiă vectoriloră deă
boliă infec ioaseă laă
cre tereaătemperaturii 

2.2.1 Asigurarea unei salubriz riă
adecvateă aă str zilor,ă trotuareloră iă
drenajeloră (inclusivă dotare)ă iă aă
gestion riiă eficienteă aă de euriloră
(biodegradabile / menajere) 
2.2.2ă Extindereaă iă reabilitareaă
infrastructuriiă deă ap ă iă ap ă uzat ă (înă
sistem divizor) 
2.2.3 Asigurareaă uneiă dezinsec iiă iă
deratiz riă adecvateă (inclusivă combatereă
biologic )ă aă municipiului,ă precumă iă aă
corel riiă întreă interven iileă deă deratizareăă
publice / private (inclusiv cadrul 
legislativ)  

2.3. Reducerea 
polu riiă cuă pulberiă înă
suspensie, amoniac, 
oxizi de azot în 
perioadeleădeăsecet  

2.3.1ă Asigurareaă gestion riiă
corespunz toareă aă de euriloră industrialeă
(AZOMURE ,ă firmeă deă construc ii,ă fostaă
fabric ădeăc r mid ) 

ENERGIEă IăTELECOMUNICA II 

3. Reducerea duratei 
de întrerupere a 
furniz riiăenergiei 

electrice în 
perioadele cu 
condi iiămeteoă

extreme cu minim 
20%ăpân ăînăanulă

2020ă iăcuă50%ăpân ă
în 2050 

3.1. Reducerea 
consumului de energie 

3.1.1ă Cre tereaă ponderiiă re eleloră
subteraneă deă distribu ieă aă energieiă iă
telecomunica iilor 

3.2. Reducerea 
num ruluiădeăcabluriă iă
stâlpiărup iă înăperioadeă
de vijelie / ploi 

3.2.1ă Asigurareaă uneiă dimension riă
corespunz toareăaăre eleiădeădistribu ieăaă
energiei electrice în perioadele cu 
consum ridicat 
3.2.2ăCre tereaăcapacit iiădeăinterven ieă
a firmeloră deă distribu ieă aă energieiă
electrice (personal, utilaje de 
interven ie) 

TRANSPORTURI 

4. Reducerea 
timpilor de deplasare 

în municipiu cu cel 
pu ină20%ăpân ăînă

2020ă iăcuă50%ăpân ă

4.1. Reducerea 
ponderiiă str ziloră /ă
trotuarelor deformate 
în perioadele cu 
temperaturi extreme 

4.1.1 Adaptarea materialelor utilizate la 
condi iiă meteoă extremeă înă zoneleă cuă
insuleădeăc ldur  
4.1.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru 
transport alternativ (coridoare de zone 
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în anul 2050 pietonaleă iăpisteădeăbiciclete) 

4.1.3 Fluidizarea traficului motorizat în 
interiorul municipiului, inclusiv prin 
implementareaă deă m suriă deă
management al traficului 
4.1.4 Reducerea traficului greu care 
tranziteaz ăora ulă( oseaădeăcentur ) 

4.2. Reducerea 
num ruluiă deă
perturb riă înă trafică iă
asigurareaăuneiăcalit iă
corespunz toareă aă
transportului în 
perioadele cu 
temperaturi extreme 

4.2.1ă Modernizareaă iă cre tereaă
eficien eiătransportuluiăînăcomun 

EDUCA IE,ăINFORMARE,ăCON TIENTIZARE 
5. Cre tereaă
num ruluiădeă
locuitori din 

municipiuăinforma iă
iăcon tientiza iăcuă

privire la 
problematica 
adapt riiălaă

schimb rileăclimaticeă
cuăcelăpu ină15%ă
pân ăînă2020,ă

respectiv cu 50% 
pân ăînă2050 

5.1.ă Cre tereaă
capacit iiădeăadaptareă
institu ionaleă iă
autonome la 
schimb rileăclimaticeă iă
asigurarea unui 
comportament adecvat 
în caz de dezastre 

5.1.1ăCre tereaăgraduluiădeăinformareă iă
con tientizareă inclusivă prină educa ieă
formal ă iănon-formal ăprivindăadaptareaă
laăschimb rileăclimatice 
5.1.2ă Încurajareaă cercet riiă aplicativeă iă
a transferuluiă deă buneă practiciă iă deă
know-howă înă domeniulă adapt riiă laă
schimb riăclimatice 
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3.ăPlanădeăac iune 
 
Înăceleăceăurmeaz ăesteăprezentatăplanulădeăac iuneăalămunicipiuluiăTîrguăMure  privindăadaptareaălaăschimb rileăclimatice,ămen ionându-
seăpentruăfiecareăsectorăvulnerabil:ăm surile / ac iunileăpropuse,ăleg turaăcuăobiectiveleăspecificeăaleăStrategiei,ăresponsabiliiă iăpartenerii,ă
activit iă propuseă iă ac iuniă premerg toareă necesare, rezultateă a teptate,ă termeneă deă realizare,ă precumă iă bugetulă estimată iă posibileă
surseădeăfinan are.ăPlanulădeăac iuneăaăfostă realizatăpentruăaceleăm suriăcareăauăfostă identificateăcaăfiindăprioritareăpân ă în 2020 (a se 
vedeaăAnexaă1.ăPrioritizareaăm surilor). 
 

3.1ăINFRASTRUCTUR ă IăURBANISM 
 

M suraă/ 
ac iuneaă
propus  

Obiectiv 
din 

strategie 
în care se 
încadreaz

 

Responsabili 
/ Parteneri 

Scurt ădescriere 
(activit iăpropuse) 

Rezultate 
a teptate 

Ac iuniă
premerg toare 

Termen 
de 

impleme
ntare 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finan are 

Cre tereaă
suprafe eloră
deăspa iiă

verzi 

Reducerea 
suprafe eiă

ICU în 
perioadele 
deăcanicul  

Administra iaă
serelor, 

parcuriloră iă
zonelor verzi 
Administra iaă
domeniului 

public 
Direc iaă

1. Prevederea de 
reglement riă înă PUG, 
PUZ –uri, PUD-uri 
pentru cre terea 
suprafe elor de spa ii 
verzi, HCL-uri privind 
reglementarea 
amenaj riiă deă spaţiiă

Cre tereaă 
anual  

a densit iiă
de arbori 

 
 
 
 

Corelarea cu 
Amenajamentul 

silvic 
HCL care prevede 

c ăpentruăună
copacăt iatăseă
planteaz ădoi 

Program anual de 

2020  

POR 2014 - 
2020, AP nr. 

11 
Fonduri 

norvegiene 
Buget local 

Surse 
private 
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juridic ,ă
contencios 

administrativ 
iă

administra ieă
public ălocal  

Secretar 
Ocolul silvic 
Tg.ăMure  
Priva i 

Administra iaă
Na ional ă

Apele Române 
SGAăMure  
Institu iiă

subordonate 
Prim riei 

CLăTg.ăMure  
CJăMure  
ADI Zona 

Metropolitan ă
TârguăMure  
Asocia iiădeă

locatari 

verzi 
 
2. Plantarea de noi 
arbori în zonele verzi 
deă protec ieă înă
municipiuă (t iereă
arbori cu probleme, 
achizi ionareă iă
plantare arbori noi); 
3. Transformarea 
spa iiloră viraneă înă
zone verzi 
(amenajareă iă
între inereă spa iiă
verzi prin reconversie 
foste platforme 
industriale / poluate / 
versan i conform cu 
reglement rileăPUGă– 
de ex. Remetea, 
fosta Fabrica de 
C r mid ă Mure eni,ă
depozită de euri,ă
versan iăetc.); 
4. Realizare cadastru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 parcuri 
noi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

t iere 
Impunerea prin 
reglement riă
urbanistice 

Identificarea 
terenurilor 

Identificarea 
proprietarilor 

Angajare 
speciali ti 

SF 
Tema de 

proiectare 
Proiect tehnic 

AFM 
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verde (elaborare 
documenta iiă tehniceă
iă juridice,ă

m sur toriă topoă iă
proceduri legale de 
înregistrare);  
 
5. Crearea unei 
centuri verzi 

 
 
6. Amenajare parc riă
suprateraneă iă
refunc ionalizare 
parc riă existenteă înă
spa iiăverzi. 
 
7. Creareaă deă reţeleă
deă circulaţiiă
alternativeă careă s ă
dreneze întreg 
teritoriu urban în 
vederea stabilirii unui 
sistem de dezvoltare 
durabil,ecologic, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadastru 
verde 

realizat 
 
 
 
 
 
 
 

10 km 
 

 
 
 

3 parc riă
suprateran
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s n tos e construite 

Gestionarea 
adecvat ăaă
spa iiloră
verzi din 
municipiu 

Reducerea 
num ruluiă
de arbori 
care se 
usuc ă

par ialăpeă
timp de 
secet  

Administra iaă
serelor, 

parcuriloră iă
zonelor verzi 

 

1. Elaborare studiu 
peisagistic, inclusiv 
analizeă deă sol,ă iă
realizarea de 
interven iiă
peisagistice în 
conformitate cu 
acestea; 
2. Achizi ieă si 
plantarea de copaci 
rezisten iălaăsecet ; 
 
 
 
3. Între inereă /ă
toaletare copaci; 
 
4. Elaborarea unui 
studiu cost-eficien ă
iă identificareaă deă

solu iiătehniceăprivindă
spa iileă verziă iă
irigarea acestora; 

 

1 studiu 
peisagistic 
elaborat 

 
 
 
 

 
3.000 
copaci 

rezisten iălaă
secet ă

(conform 
inventarului

) 
 
 

32.000 
arbori 

toaleta i 
 

Studiu 
cost-

eficien ă

Inventar specii 
existente 

Caiet de sarcini 
Manual de bune 
practici pentru 

cet eni 
Elaborare 
proceduri 

Încheierea de 
contracte de 

prest riăservicii 
Acord cadru 

multianual cu 
firme 

2016-
2020 

1.700.000 
Euro 

 
Bugetul local 
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5. Revizuire 
regulament / caiete 
de sarcini de spa iiă
verzi  salubritate / 
desz pezireă pentru a 
înlocui sarea cu alte 
materiale adaptate. 

elaborat 
Regulamen
t / caiete 
de sarcini 

de 
desz pezire 

/ 
salubritate 

/ 
între inereă
spa iiăverzi 
revizuite 

Îmbun t ir
ea 

reglement ri
lor 

urbanistice 
locale în 
domeniul 
adapt riiă 

Reducerea 
suprafe eiă

ICU în 
perioadele 
deăcanicul  

Direcţiaă
Arhitect- ef 

OAR 
RUR 

Comisia de 
urbanism 

Universitatea 
Cultural 
tiin ific  

1. Elaborare cod de 
bune practici pentru 
adaptarea la 
schimb riăclimatice; 
2. Adaptare 
reglement riă
urbanistice locale 
(includeă m suriă deă
adaptareă înă PUGă iă
RLU,ă elaborareă iă
aprobare prin HCL 
regulament local de 
adaptareălaăschimb riă

1 cod de 
bune 

practici 
elaborat 
1 PUGă iă

RLU 
revizuit 

1 
regulament 

local de 
adaptare 
adoptat 

Identificare 
parteneriă iă

încheiere acorduri 
de parteneriat 

Proceduri pe baza 
managementului 

riscurilor 
2016-
2017 

 
15.000  
Euro 

Fonduri 
norvegiene 

Bugetul local 
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climatice). 
Reabilitare 
termic ă iă
structural  
cl diriă
publice 
( coliă iă
gr dini e,ă
prim rie,ă
servicii 

publice) iă
private 

(blocuri, 
locuin eă

multifamilial
e) 

Reducerea 
suprafe eiă

ICU în 
perioadele 
deăcanicul ă 

Direc iaă coli 
Direc iaă
Tehnic  
Direc iaă

Arhitectă efă 
Asocia iiădeă
proprietari 

 

1. Licita ieălucr ri; 
2. Execu ieălucr ri 

5 coliă iă
gr dini eă
reabilitate 
3 Instituţii 

publice 
reabilitate 

20 de 
blocuri 

reabilitate 
5 scoli 

generale de 
cartierăşiă

gr diniţeăcuă
panouri 

voltaice/sol
are 

4ăs liădeă
sport cu 
panouri 

fotovoltaice 

PSF 
SF 
PT 

Întocmire CF 
Consultan ă
pentru studii 

 

2016-
2020 

16.000.000 
Euro 

POR – Axa 4 
Buget local 
Buget de 

stat 
Asocia iiădeă
proprietari 

AFM 
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3.2 S N TATEăPUBLIC  
 

M suraă/ 
ac iuneaă
propus  

Obiectiv din 
strategie în 

care se 
încadreaz  

Responsabili 
/ Parteneri 

Scurt ădescriere 
(activit iă
propuse) 

Rezultate 
a teptate 

Ac iuniă
premerg toa

re 

Termen 
de 

impleme
ntare 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finan are 

Cre tereaă
num ruluiă

iă
capacit iiă
spa iilorădeă
ad postă
pentru 
oamenii 
str zii 

Reducerea 
num ruluiădeă
persoane din 

grupuri 
vulnerabileă iă
cele cu boli 

cronice 
afectate de 
temperaturil
e extreme 

SPAS 
Serviciul 
Investi ii 
Direc iaă

Economic  
Serviciul 
Proiecte 
ONG-uri 

1. Construc ieă /ă
achizi ieă /ă
extindere / dotare 
spa iuă pentruă
g zduireaă
persoanelor f r ă
ad postă peă
perioadele cu 
temperaturi 
externe; 
2. Amenajareă iă
dotare (cu 
mobilier, 
echipamente etc.) 
centru de zi; 
3. Angajare 
personal 
suplimentar 
pentru operare 

1 ad postădeă
noapteăînfiin ată/ă

extins: 1 
 1 centru de zi 
amenajat: 1 

Personal 
suplimentar 

angajat: 1+2 

HG pentru 
transfer teren 

Studiu de 
fezabilitate 

Proiect tehnic, 
Întocmire 

documenta ie 
pentru 

ob inerea 
finan rii 

2016-
2020 

1.000.000 
Euro 

POR 2014 - 
2020 
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centre. 

Asigurarea 
unei 

salubriz riă
adecvate a 
str zilor,ă

trotuarelor 
iă

drenajelor 
(inclusiv 

dotare)ă iăaă
gestion riiă
eficiente a 
de euriloră
(biodegrad

abile / 
menajere) 

Prevenirea 
apari ieiă

vectorilor de 
boli 

infec ioaseălaă
cre tereaă

temperaturii 

Administra iaă
Domeniului 

Public 
CJăMure  

DSPăMure  
Operatori 
priva iădeă
salubritate 

ADI ECOLET 

1. Intensificare 
controale depozite 
necontrolate de 
de euri; 
2. Amenajare 
spa iiă deă
depozitareă iă deă
concasare pentru 
de euriă inerteă (deă
ex. din 
construc ii); 
3. Continuarea 
proiectului de 
îngropare a 
platformelor de 
depozitare a 
de euriloră
menajere. 

Nr. de activit iădeă
control realizate: 

zilnic 
Nr.ădeăspa iiă

depozitareăde euriă
inerte amenajate: 2 

Nr. de platforme 
îngropate de 

depozitareăde euriă
menajere 

amenajate: 174 
Opera ionalizare 
sta ii de sortare 1 
Opera ionalizare 

sta ii de compostare 
1 

Opera ionalizare 
instala ii de tratare 
mecano-biologic ă1 

 
2016-
2020 

1.000.000 
Euro Buget local 
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Extinderea 
i 

reabilitarea 
infrastructu
riiădeăap ă iă
ap ăuzat ă
(în sistem 
divizor) 

Prevenirea 
apari ieiă

vectorilor de 
boli 

infec ioaseălaă
cre tereaă

temperaturii 

Administra iaă
Domeniului 

Public 
Direc iaă
Tehnic  

S.C. 
AQUASERV 

S.A. 
ADIăAp -Canal 

Proprietari 
individuali 

1. Extinderea 
re eleloră deă ap ă
potabil ă iă
canalizare 
menajer ; 
2. Extindere 
sistem de 
canalizareă pluvial ă
(în regim divizor); 
3. Reabilitareă iă
cre tereaă
capacit iiă
re eleloră
existente; 
4. Între inereaă
corespunz toareă aă
gurilor de canal. 

Lungimeăre eaădeă
ap ăpotabil ă

extins :ă30,38ăkm 
Lungimeăre eaădeă

canalizareămenajer ă
extins :ă9,84ăkm 
Lungimeăre eaădeă
canalizareăpluvial ă
realizat :ă20 km 
Lungime re eaădeă

ap ăpotabil ă
reabilitat :ă9.36ăkm 
Lungimeăre eaădeă

canalizare 
reabilitat :ă2,87ăkm 

 
2016-
2020 

132.000.00
0 Euro 

POIM 2014 - 
2020 

Buget local 
Fonduri 
private 

Asigurarea 
unei 

dezinsec iiă
iăderatiz riă
adecvate 
(inclusiv 

combatere 
biologic )ăaă

Prevenirea 
apari ieiă

vectorilor de 
boli 

infec ioaseălaă
cre tereaă

temperaturii 

Serviciul 
Gospod rieă
Comunal  
Serviciul 
Achizi iiă
Publice 

Operatori 
priva i 

1. Dotarea 
operatoriloră priva iă
contracta iă deă
municipalitate cu 
echipamenteă iă
substan eă
adecvate pentru 
dezinsec ieă iă

Nr.ădeăac iuniădeă
dezinsec ieă/ă

deratizare derulate: 
6 

Nr.ădeăac iuniădeă
control realizate: 6 

Elaborare 
caiet de 

sarcini pentru 
achizi ieă

servicii de 
dezinsec ieă iă

deratizare 

2016-
2020 

4.200.000 
Euro 

Bugetul local 
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municipiulu
i,ăprecumă iă
aăcorel riiă

între 
interven iileă

de 
deratizare 
publice / 
private 
(inclusiv 
cadrul 

legislativ) 

ONG-uri 
Asocia iiădeă
proprietari 
Popula ia 

deratizare; 
2. Ac iuniă deă
control a 
operatorilor 
selecta i. 
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3.3 ENERGIEă IăTELECOMUNICA II 
 

M suraă/ 
ac iuneaă
propus  

Obiectiv din 
strategie în 

care se 
încadreaz  

Responsabili 
/ Parteneri 

Scurt ădescriere 
(activit iă
propuse) 

Rezultate 
a teptate 

Ac iuniă
premerg toare 

Termen 
de 

impleme
ntare 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finan are 

Asigurarea 
unei 

dimension
ri 

corespunz t
oare a 

re eleiădeă
distribu ie 

Reducerea 
consumului 
de energie 

Direc iaă
Tehnic  
Direc iaă

Urbanism 
Operatorii de 
distribu ie 
Proprietarii 

priva i 

1. Redimensionare 
re eaăinterioar ădeă
distribu ieă înă
locuin eă
individualeă iă
cl diriăpublice; 
2. Schimbare 
cabluriă iă
transformatoare în 
vederea 
dimension riiă
corespunz toare la 
nivel de municipiu. 

Nr. de locuin eă
cuăre eaă

redimensionat
: 4.000 

 

Recomand riălocaleă
pentruăcre tereaă

indicelui de 
dimensionareăfa ădeă

normele ANRE al 
re elelorăelectriceăcuă

ocazia aviz riiă
instala iilorăelectrice 

2016-
2020 

11.000.000 
Euro 

Fonduri 
private 
Fonduri 
proprii 

operatorilor 
deădistribu ie 

Cre tereaă
ponderii 
re eleloră

subterane 
de 

distribu ieăaă

Reducerea 
num ruluiădeă

cabluriă iă
stâlpiărup iăînă

perioadele 
cu vijelie / 

Direc iaă
Tehnic  
Direc iaă

Urbanism 
Administra iaă
Domeniului 

1. Coordonare 
interven iiă deă
trecere în 
subteran a 
cablurilor între 
municipalitateă iă

Lungimeăre eaă
de canalizare 
subteran ă

realizat : 15 
km 

 

2016-
2020 

22.000.000 
Euro 

POR 2014 - 
2020 

Fonduri 
norvegiene 
Buget local 
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energieiă iă
de 

telecomunic
a ii 

ploi Public 
Operatorii de 

profil 
Contractori 

priva i 

operatori; 
2. Extinderea 
sistemului de 
canaliza ieă
subteran , cu 
dimensionare 
corespunz toareă
pentruă cre tereaă
ulterioar ă aă
num ruluiă deă
operatori. 

Cre tereaă
capacit iiă

de 
interven ieă
a firmelor 

de 
distribu ieăaă

energiei 
electrice 

(personal, 
utilaje de 

interven ie) 

Reducerea 
num ruluiădeă

cabluriă iă
stâlpiărup iăînă

perioadele 
cu vijelie / 

ploi 

Operatorii de 
profil 

(ELECTRICA 
TRANSILVANI

A SUD) 
Direc iaă
Tehnic  

1. Dotarea cu 
echipamente de 
interven ieă aă
operatorilor de 
distribu ieă aă
energiei electrice; 
2. Recrutarea de 
personal 
suplimentar de 
interven ie. 

Nr. de 
echipamente de 

interven ieă
achizi ionate:ă2 

 

2016-
2020 

880.000 
Euro 

Fonduri 
proprii 
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3.4 TRANSPORT  
 

M suraă/ 
ac iuneaă
propus  

Obiectiv din 
strategie în 

care se 
încadreaz  

Responsabili 
/ Parteneri 

Scurt ădescriere 
(activit iă
propuse) 

Rezultate 
a teptate 

Ac iuniă
premerg toare 

Termen 
de 

impleme
ntare 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finan are 

Adaptarea 
materialelo
r utilizate la 

condi iiă
meteo 

extreme în 
zonele cu 
insule de 
c ldur  

Reducerea 
ponderii 
str ziloră/ă
trotuarelor 

deformate în 
perioade cu 
temperaturi 

extreme 

Direc iaă
Urbanism 
Direc iaă
Tehnic  

 

1. Organizare 
concursuri de 
solu iiă pentruă
adaptarea 
lucr riloră deă
construc iiă laă
schimb rileă
climatice; 
2. Elaborarea de 
documenta iiă
tehnico-economice 
în conformitate cu 
solu iileă
adaptative. 

Nr. concursuri 
deăsolu iiă

organizate: se 
stabilesc la 

nivel na ional 
prin normativ 

CNADNR 
Lungimeăstr ziă

reabilitate / 
modernizate cu 

materiale 
adaptate: 40km 

 

Revizuire standarde 
na ionaleăpentruă

construc ie / reabilitare 
drumuri, poduri, 

trotuare 

2016-
2017 

21.000.00
0 Euro 

Bugetul 
local 

Dezvoltare 
infrastructu
r ăpentruă
transport 
alternativ 

Reducerea 
ponderii 
str ziloră/ă
trotuarelor 

deformate în 

Administra iaă
Domeniului 

Public 
Direc iaă
Tehnic  

1. Amenajare 
piste de biciclete 
iă implementareă

sistem de bike 
sharing; 

Lungime piste 
de biciclete 

amenajate: 25 
km 

Suprafa ăzoneă

Finalizare PMUD 

2016-
2020 

3.500.000 
Euro 

POR 2014 - 
2020, A.P. 

nr. 4 
Bugetul 

local 
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(coridoare 
de zone 

pietonaleă iă
piste de 

biciclete), 
în 

conformitat
e cu 

prevederile 
PMUD 

perioade cu 
temperaturi 

extreme 

ONG-uri 2. Extindere zone 
pietonale umbrite. 

pietonale 
amenajate: 
97.000 mp 

Fonduri 
norvegiene 

Modernizar
eaă iă

cre tereaă
eficien eiă

transportul
ui în comun 

Reducerea 
num ruluiădeă
perturb riăînă

trafică iă
asigurarea 
uneiăcalit iă
corespunz to

are  a 
transportului 
în perioadele 

cu 
temperaturi 

extreme 

Administra iaă
Domeniului 

Public 
Operator 

privat 
partener 

1. Dotarea cu 
mijloace de 
transport 
sustenabile, cu 
confortă ridicată iă
cu rasteluri pentru 
biciclete; 
2. Sistem de 
informare a 
c l toriloră iă deă
monitorizare GPS; 
3. Implementare 
sistem de e-
ticketing; 
4. Continuare 

Nr. de mijloace 
de transport în 

comun 
achizi ionate:ă

50 
Nr. de mijloace 

de transport 
dotate cu GPS: 

80 
Nr.ădeăsta iiădeă

transport în 
comun dotate 
cu sistem de 
informare: 60 
Nr.ădeăsta iiădeă

Contract de servicii 
publice conform cu 

Regulamentul CE nr. 
1370/2007 

Finalizare PMUD 

2016-
2020 

48.000.00
0 Euro 

POR 2014 - 
2020, A.P. 

nr. 4 
Bugetul 

local 
Fonduri 

norvegiene 
iăelve iene 

Credit 
BERD 
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proces de 
modernizare sta iiă
de transport în 
comun. 

transport în 
comun 

modernizate: 
60 

Fluidizarea 
traficului 
motorizat 

în interiorul 
municipiulu
i, inclusiv 

prin 
implementa

rea de 
m suriădeă
manageme

nt a 
traficului 

Reducerea 
ponderii 
str ziloră/ă
trotuarelor 

deformate în 
perioade cu 
temperaturi 

extreme 

Direc iaă
Urbanism 
Direc iaă
Tehnic  

CFR 
Infrastructur  

1. Prelungireaă C iiă
Sighi oareiă pân ă
la Str. Livezeni; 
2. Implementare 
sistem de 
management a 
traficului, în 
conformitate cu 
prevederile PMUD. 

1)Prelungire 
Calea 

Sighi oarei 
tronson de 
leg tur ăcuă
Autostrada 

Transilvania 2,5 
km 

2) Prelungirea 
calea 

Sighişoareiă
DN13  1,6 km 

Finalizare PMUD 
Adoptare HG pentru 

mutarea liniei CF 
Identificareăsurs ădeă

finan are 
Exproprieri 

 
2016-
2020 

35.000.00
0 Euro 

POR 2014-
2020, A.P. 

nr. 4 
Bugetul 

local 
 
 

Reducerea 
traficului 
greu care 
tranziteaz ă

ora ulă
( oseaădeă
centur ) 

Reducerea 
ponderii 
str ziloră/ă
trotuarelor 

deformate în 
perioade cu 
temperaturi 

extreme 

Direc iaă
Urbanism 
Direc iaă
Tehnic  
CJăMure  
CNADNR 

1. Construire 
oseaădeăcentur ă

DN 13 – DN 15 – 
DN 15E – DN 15, 
inclusiv poduri, 

intersec ii. 

Lungimeă oseaă
deăcentur ă

construit :ă11,6 
km 

5 poduri, 2 
pasaje 

Încheiere parteneriat CJ 
– CL – ADI Zona 
Metropolitan  

Elaborareădocumenta iiă
tehnico-economice 
Identificareăsurs ădeă

finan are 
Exproprieri 

2016-
2020 

36.000.00
0 Euro 

Bugetul de 
stat 

Bugetul CJ 
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3.5 EDUCA IE,ăINFORMARE,ăCON TIENTIZARE 
 

M suraă/ 
ac iuneaă
propus  

Obiectivul 
din 

strategie în 
care se 

încadreaz  

Responsabili 
/ Parteneri 

Scurt ădescriere 
(activit iă
propuse) 

Rezultate 
a teptate 

Ac iuniă
premerg toare 

Termen 
de 

impleme
ntare 

Buget 
estimativ 

Surse de 
finan are 

Cre tereaă
gradului de 
informare 

iă
con tientiza
re inclusiv 

prin 
educa ieă
formal ă iă

non-
formal ă(aă
APL-urilor 

iă
institu iiloră
publice, a 
popula iei,ă
a firmelor) 

Cre tereaă
capacit iiădeă

adaptare 
institu ionaleă
iăautonomeă

la 
schimb rileă
climaticeă iă
asigurarea 

unui 
comportame
nt adecvat în 

caz de 
dezastre 

APM Mure  
APM Sibiu 
Ministerul 
Mediului, 
Apeloră iă
P durilor 

ANM – Centrul 
Meteo 

Regional 
Transilvania 

Sud 
Universitatea 
”Petru Maior”ă 
Universitatea 
”Sapien ia” 
UMF Târgu 

Mure  

1. Derularea de 
activit iă deă
informareă iă
con tientizareă
(diseminare 
informa iiă cuă privireă
la adaptarea la 
schimb riă climaticeă
prin site-urile WEB 
ale diferitelor 
institu ii,ă conferin eă
de pres ,ă pliante,ă
afi e,ă dezbateriă
etc.); 
2. Derularea de 
activit iă deă
promovarea 

Nr. de site-uri 
WEB care 

promoveaz ă
strategiaă iăplanul 
deăac iuneălocalădeă

adaptare: 5 
Nr. de materiale 
de promovare 
elaborateă iă

distribuite: 10.000 
Nr.ădeăcurriculeă iă

manuale de 
adaptare elaborate 

iăaprobate:ă5 
 

Nr. de centre de 
excelen ăînă

Încheierea de 
parteneriate 

întreăinstitu iileă
implicate în 
elaborareaă iă

implementarea 
strategieiă iăaă

planului local de 
ac iune 2020 

1.000.000 
Euro 

POCU 
2014-2020 
Buget local 
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privind 
adaptarea 

la 
schimb rileă
climatice 
(Toate 

activit ileă
vor viza 

urm toarel
e domenii: 

aspecte 
climatice, 

regulament
e 

urbanistice, 
ob inereaă

autoriza iilo
r, costurile 

iă
beneficiile 
utiliz riiă
surselor 

alternative 
de energie, 
între inereaă

ISJ Mure  
CCD Mure  
ISU Mure  
SVSU Tg. 
Mure  

DSP Mure  
ONG-uri 

 

educa ieiă formaleă înă
domeniulă adapt riiă
laă schimb riă
climatice (formare 
profesional ă
continu ă cadreă
didactice; 
dezvoltare curricul ă
iă elaborareă deă

manuale pentru 
înv mântulă
preuniversitară iă
universitar; 
dezvoltare produse 
educa ionaleă noi:ă
cursă op ională înă
preuniversitar, curs 
postuniversitară iă
modul pentru 
studen i); 
3. Derularea de 
activit iă deă
promovare a 
educa ieiă non-
formale /ăpracticeă iă

domeniulăadapt riiă
înfiin ate:ă1 

Nr. de cursuri 
preventive 

organizate: 10 
Nr. de concursuri 

organizate: 5 
Nr.ădeăinstitu iiă
reprezentate în 
Comitetul de 

Monitorizare: 5 
Nr. de senzori de 

temperatur ă
instala i:ă20 
Sistem de 

avertizare în caz 
deăpoleiăînfiin at:ă

1 
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i 
protejarea 
spa iiloră
verziă iă

plantarea 
arborilor, 

sisteme de 
iriga ii, 
efectele 

expunerii la 
temperaturi 
extremeă iă
posibilit iă

de adresare 
/ 

comportam
ent, 

evitarea 
fluctua iiloră

de 
temperatur

,ă
gestionarea 
colect riiă
de eurilor,ă

a voluntariatului în 
domeniulă adapt riiă
laă schimb riă
climatice 
(amenajarea unui 
Centru educa ional 
pentru adaptarea la 
schimb riă climatice,ă
dotarea cu 
materiale de 
exerci iu,ă
organizarea de 
cursuriă deă educa iaă
preventiv ă cuă
dimensiune 
teoretic ă iăpractic ,ă
concursuriă iă
activit iă deă tipă
” coalaă Altfel”ă
pentru elevi); 
4. Derularea de 
activit iă deă
multiplicare a 
strategiiloră iă
planurilor de 
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norme de 
igien ă iă
sanitar-

veterinare, 
mijloace de 
transport 

alternativ / 
ecologice, 
reac iaălaă
poluarea 
aerului / 

apei, 
efecteleă iă
riscurile 
utiliz riiă

aparatelor 
de aer 

condi ionat,ă
dependen aă
iăconsumulă

de energie, 
zone cu risc 

de polei, 
aglomerare
a în trafic, 

ac iuneă laă nivelulă
altor stakeholderi 
locali, inclusiv prin 
intermediul liderilor 
de opinie 
(înfiin areaă iă
func ionalizarea 
unui Comitet de 
Monitorizare, 
activit iă deă
informareă iă
con tientizareă
intern ); 
5. Dezvoltareaă iă
func ionalizarea 
uneiă re eleă deă
senzori locali de 
temperatur ,ă
inclusiv a unui 
sistem de avertizare 
/ marcare a 
extremelor la 
nivelul insulelor de 
c ldur ăidentificate; 
6. Înfiin areă sistemă
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între inereaă
an urilor,ă
cur eniaă
peă antieră

iă
depozitarea 
materialelo

r de 
construc iiă

etc.) 

de avertizare a 
factorilor 
responsabiliă iă aă
popula ieiă înă zonele 
cu risc de polei. 

Încurajarea 
cercet riiă

aplicativeă iă
a 

transferului 
de bune 
practiciă iă
de know-
how în 

domeniul 
adapt riiălaă
schimb riă
climatice 

Cre tereaă
capacit iiădeă

adaptare 
institu ionaleă
iăautonomeă

la 
schimb rileă
climaticeă iă
asigurarea 

unui 
comportame
nt adecvat în 

caz de 
dezastre 

APM Sibiu 
APMăMure  
Ministerul 
Mediului, 
Apeloră iă
P durilor 

ANM – Centrul 
Meteo 

Regional 
Transilvania 

Sud 
Universitatea 

Cultural-
tiin ific  

Universitatea 

1. Elaborarea de 
studiiă(finan ateădeă
mediulăpublică iă
privat,ădară iă
nepl tite,ăsubă

formaălucr rilorădeă
licen ,ădiserta ieă iă

doctorat) de 
adaptare la 

schimb riăclimaticeă
în domenii precum: 
siguran aăcl dirilor,ă
eficien aăenergetic ă

a acestora, 
monitorizarea 

Nr. de studii 
elaborate: 5 

Nr. de vizite de 
studiu / schimburi 
de bune practici 
organizate: 5 

Nr.ădeăconferin eă/ă
seminare 

interna ionaleă
organizate anual: 

1 

Elaborarea unui 
inventar al 
studiilor de 

fundamentare cu 
privire la  

adaptarea la 
schimb rileă
climatice 

necesare la nivel 
local 

2020 
120.000 

Euro 

POCU 
2014-2020 
POC 2014-

2020 
Fonduri 
private 
Bugetul 

local 
Sponsoriz r

i 
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”PetruăMaior” 
UMF Târgu 

Mure  
Institute de 
cercetare 
ONG-uri 
Companii 
private 

Parteneri 
externi 

factorilorăclimaticiă iă
de mediu, 

transportul durabil, 
bolileăinfec ioaseă iă
alte aspecte legate 

deăs n tateaă
uman ,ăpeisagistic ă

iăregenerareă
urban ,ăzoneă

inundabile etc.; 
2. Derularea de 

activit iădeă
transfer a bunelor 
practici de la nivel 

na ională iă
interna ional,ăprină

organizarea de 
viziteădeăstudiuă iă
deăexperien ,ă
organizarea de 
conferin eă iă
seminarii de 
specialitate, 

inclusiv a unei 
conferin eă
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interna ionaleă
anuale de adaptare 

laăschimb riă
climatice organizate 

la Sibiu; 
3. Derularea de 

activit iăde 
transfer de 

cuno tin eă iăknow-
how în cadrul 
Centrului de 

Excelen  pentru 
Adaptare la 

Schimb riăClimaticeă
(accesălaăbibliotec ă
digital ă iămaterialeă
tip rite,ăinformare,ă

consiliereă iă
asisten ,ătransferă
tehnologic etc.). 
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4. Sistemulădeăimplementare,ămonitorizareă iă
evaluare 
 

4.1 Implementare 
 
Înă vedereaă implement riiă cuă succesă aă strategiei,ă suntă propuseă urm toareleă
ac iuniăconcreteădinăparteaătuturorăresponsabililor/parteneriloră implica i 
(aă seă vedeaă Planulă deă Ac iuni)ă pentru perioada 2016-2020 (laă ac iuneaă deă
monitorizare din anul 2020, Prim riaă Municipiuluiă Târguă Mure ă iă membriă
Comitetuluiă deă Monitorizareă propusă voră reevaluaă acesteă ac iuni,ă uneleă dintreă
acesteaăputândăcontinuaăpân ălaăorizonturileă2030,ărespectivă2050): 

• AprobareaăStrategieiă iăPlanuluiădeăac iuneăînăcadrulăConsiliuluiăLocal, prin 
adoptareaădeăhot râriăînăacestăsens; 

• Elaborarea,ă înă colaborareă cuă organismeleă deă specialitateă (deă ex.ă OARă iă
RUR),ăcuăstakeholderiiălocaliă iăcuăceiădinămunicipiileăSibiuă iăBra ov (grup 
de lucru comun),ă iăadoptareaăînăConsiliulăLocalăaăunuiăregulament pentru 
aprobareaă iă implementareaă m suriloră localeă deă adaptareă laă schimb riă
climatice,ăcareăs ădevin ăobligatoriuădeărespectatăpentruăto iădezvoltatoriiă
imobiliari,ăpân ă laă revizuireaăurm toareăaăPUGă iăaăRLU.ă Înăcazulă înăcareă
procesul de revizuire a PUGă iă aă RLUă nuă vaă fiă finalizată pân ă laă acelă
moment,ă acesteăm suriă voră fiă incluseă directă înă noileă versiuniă aleă acestoră
documenta iiădeăurbanism; 

• Corelarea Strategiei si a Planului de actiune cu toate documentele de 
planificareă (urbanistic ,ă strategic -sectorial )ă existenteă i/sauă elaborate 
ulterior la nivel local (de exemplu revizuirea Regulamentului de organizare 
iăfunc ionareăaăserviciuluiăpublicădeăsalubrizareăînăsensulăutiliz riiăsolu iiloră

deădesz pezităcuăimpactămaiăredusăasupraămediuluiăînăperioadeleăcuăz peziă
abundenteă iăpolei,ăcareăs ăseăîncadrezeăînănormativeleăNTPAă002ă iăNTPAă
001,ăcareăs ănuăafectezeăsolul,ăvegeta iaă iăarboriiă – recomandareăf cut ă
deăreprezentan iiăAPMăSibiu); 

• DiseminareaăStrategieiă iăPlanuluiădeăac iuneă(înăconformitateăcuăm surileă
de comunicare propuse);  

• Elaborarea studiilor de fundamentare / oportunitate necesare 
implement riiă m suriloră deă adaptareă laă schimb riă climaticeă propuseă înă
strategieă iă înă planulă deă ac iuneă (deă ex.ă studiiă deă inundabilitate,ă deă
evaluareăaăriscurilorăunorăcl diri,ădeămobilitateăetc.); 

• Elaborarea documenta iilor tehnico-economice aferente proiectelor 
identificateăînăplanulădeăac iune; 

• Identificarea, analizarea i selectarea surselor de finan are pentru 
proiectele propuse spre implementare; 

• Identificarea partenerilor publici i priva i pentru dezvoltarea i 
implementarea proiectelor; 
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• RealizareaădeăacorduriădeăparteneriateăîntreăPrim rieă i actorii relevan i de 
la nivel local, jude ean i na ional pentru realizarea proiectelor din Planul 
deăac iune; 

• Identificarea i informarea poten ialilor beneficiari asupra surselor de 
finan are complementare existente pentru cre terea gradului de absorb ie 
al fondurilor europene; 

• Planificareaă multianual ă aă bugetuluiă avândă înă vedereă resurseleă necesareă
pentru implementarea proiectelor; 

• Preg tireaă cadruluiă institu ional i a resurselor umane pentru 
implementarea cu succes a proiectelor; 

• Implementarea proiectelor; 
• Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel na ional i interna ional 

(materiale promo ionale,ăparticipareălaămanifest riă interna ionale, site-uri, 
etc.); 

• Monitorizarea stadiuluiă implement riiă proiecteloră i realizarea unor 
rapoarte de progresădeăc treăAutoritateaăUrban ăceăurmeaz ăaăfiăînfiin at ă
deă c treă Prim rieă pentruă implementareaă Axeiă Prioritareă nr.ă 4ă dină PORă
2014-2020,ă cuă atribu iiă delegateă internă deă monitorizareă a tuturor 
documentelor locale de planificare (SIDU, PAED, PMUD etc.), inclusiv cu 
implicareaă altoră actoriă relevan iă deă laă nivelă locală (alteă institu iiă publice,ă
mediul privat, ONG-uri,ăuniversit iăetc.); 

• Evaluareaăintermediar ăaăStrategieiă iăPlanuluiădeăac iune; 
• RevizuireaăStrategieiă iăPlanuluiădeăac iuneăpeăbazaăevalu riiă şiă luareaădeă

m suriăcorective. 
 

4.2 Comunicare i diseminare 
 
Înă ceeaă ceă prive teă comunicarea / diseminareaă strategieiă localeă c treă
stakeholderiă iă publiculă larg,ă ulterioră aprob riiă saleă înă Consiliul Local, sunt 
propuseăurm toareleăac iuniăconcreteăpentruăperioadaă2014-2020 (o parte dintre 
acesteaă suntă detaliateă înă planulă deă ac iuni,ă laă sectorulă vulnerabilă ”Educa ie,ă
Informare,ăCon tientizare): 

  Organizareaăuneiăconferin eădeăpres ă iăemitereaăunuiăcomunicatădeăpres ă
deă c treă Prim riaă Municipiuluiă Târguă Mure  cuă ocaziaă adopt riiă deă c treă
ConsiliulăLocalăaăStrategieiă iăaăPlanuluiădeăac iune;  Promovareaă Strategieiă iă aă Planuluiă deă ac iuneă înă mediulă virtual,ă prină
post riăpeăsite-ulăWebă iăpagina deăFacebookăaăPrim rieiăTarguăMures iăaă
institu iilorăpartenereă iăimplicateăînăprocesulădeăelaborare;  Organizarea, în parteneriat inter-institu ional,ă aă uneiă conferin eă
interna ionaleă anualeă dedicat ă adapt riiă laă schimb riă climatice,ă careă s ă
reuneasc ă exper iă dină domeniulă academică iă ală cercet rii,ă administra ieiă
publice,ădară iăpracticieni dinăsferaăpublic ă iăprivat ; 
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 Organizareaă deă cursuriă deă formareă profesional ă continu ă înă domeniulă
adapt riiă laă schimb rileă climaticeăpentruăpersonalulă dinăeduca ie,ă careă s ă
activezeăulteriorăcaăvectoriădeăcomunicareăpentruăeleviă iăstuden i;  Elaborareaăunorămaterialeădeăpromovareăaăstrategieiă iăplanuluiădeăac iune,ă
cuă prec dereă aă unuiă filmă deă prezentare,ă careă s ă fieă promovată online,ă peă
site-urileăWebă iăpeăpaginileăde Facebookăaleăinstitu iilorăimplicate,ădarăcareă
s ă iărulezeălaăsediileăunorăinstitu iiă iăînăuneleăspa iiăpublice;   Derulareaă deă campaniiă mediaă deă interesă public,ă cuă rolă deă avertizareă iă
sensibilizareăaăpopula ieiăînăperioadeleăcuăfenomeneămeteoăextreme;  Încheierea de acorduri de parteneriat cu liderii de opinie locali (ONG-uri, 
reprezentan iă aiă asocia iiloră deă proprietari,ă mediciă deă familieă iă colari,ă
dirigin i,ă lideriă spiritualiă etc.)ă pentruă derulareaă deă ac iuniă deă informare-
con tientizareăaăpubliculuiălarg;  Organizareaă deă concursuriă pentruă ideiă iăm suriă concreteă deă adaptareă laă
schimb rileă climaticeă înă rândulă diferiteloră categoriiă deă stakeholderiă localiă
(deăex.ăelevi,ăstuden i,ăpensionari,ăasocia iiădeălocatari,ăfirmeăetc.);ă  Adoptareaă iă între inereaă deă c treă companiileă localeă aă unoră spa iiă verzi,ă
locuriădeăjoac ,ăsta iiădeătransportăînăcomunăetc.ădinămunicipiu,ăînăschimbulă
mont riiădeăpanouriăpublicitare.ă  Crearea unui Centruă Educa ională privindă Adaptareaă laă Schimb rileă
Climaticeă înă Tg.ă Mure  (î iă vaă desf uraă activitateaă intr-oă loca ieă ceă
apar ineă municipalit ii)ă ceă vaă puneă bazeleă uneiă activit iă deă cercetare,ă
informareă iădiseminareăaăinforma iilorăcuăprivireălaăconceptulădeăAdaptareă
laă Schimb rileă Climaticeă înă Tg.ă Mure . De asemenea va fi implicat  în 
monitorizareaă iă evaluareaă stadiuluiă deă implementareă aă strategieiă
municipale  

 

4.3 Monitorizare i evaluare 
Monitorizareaăimplement riiăstrategieiăseăvaăderulaăconformăurm toruluiăcalendară
deăactivit i:  Ac iuni de monitorizare a implement riiă strategieiă localeăseăvoră realizaă înă

anulă2020,ăorizontă laăcareăară trebuiă finalizat ă implementareaăm suriloră iă
ac iuniloră prev zuteă înă strategie,ă revizuireaă acesteiaă iă selectareaă
interven iiloră propuseă pentruă orizontulă 2030,ă respectivă 2050ă (întreaga 
perioad ă acoperit ă deă viziune).ă Aceast ă ac iuneă deă monitorizareă
corespundeăpracticăuneiăevalu riă”deăetap ” / intermediareăaăimplement riiă
strategiei,ă avândă înă vedereă faptulă c ă aceastaă vizeaz ,ă înă principiu,ă treiă
orizonturi de timp: scurt (2020), mediuă(2030)ă iălungă(2050);  Rezultateleăac iuniiădeămonitorizareăpropuseă(2020)ăseăvorăcentralizaăîntr-
un Raport de monitorizare. Principalul scop al Raportului de monitorizare 
este de a eviden ia stadiulă privindă implementareaă strategieiă şiă deă aă
propuneă recomand riă pentruă eficientizareaă implement riiă acesteia.ă Esteă
recomandată caă acestaă s ă aib ă oă structur ă simpl ,ă careă s ă cuprind ă oă
introducere (în care se vor men iona informa ii cu privire la perioada 
acoperit ă deă raportulă deă monitorizare,ă surseleă deă dateă utilizateă pentruă
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aprecierea progresului în implementarea strategiei, dificult i 
întâmpinate),ăoăsec iuneăcareăs ădescrieăcronologică iăsinteticăactivit ileădeă
monitorizare întreprinse, un capitol careă s ă prezinteăm surileă iă ac iunileă
careăauăf cutăobiectulăprocesuluiădeămonitorizare,ăprecumă iărecomand rileă
deă eficientizareă aă implement riiă fiec reiă m suriă iă ac iuniă înă parte,ă
respectivăoăsec iuneăfinal ,ăcareăs ăprezinteăsinteticăapreciereaăgeneral ăaă
raportului cu privire la progresele realizate în implementarea strategiei în 
perioada 2016-2020;  Raportulădeămonitorizareăvaăfiădezb tutăînăplenulăConsiliuluiăLocal,ăpentruăaă
analizaă progresulă înregistrată înă implementareaă Strategieiă şiă aă identificaă
recomand riăpentruăeficientizareaăimplement riiăacesteia;  Prim riaăMunicipiuluiăTârguăMure ,ăcareăî iăvaăasumaădocumentulăstrategică
prină HCL,ă vaă aveaă caă atribu iiă documentareaă valoriiă indicatoriloră deă
monitorizareă selecta i,ă prezenta iă înă tabelulă deămaiă jos, pe baza surselor  
secundare:ă dateleă statisticeă puseă laă dispozi ieă deă Institutulă Na ională deă
Statistic ă (deă ex.ă Bazaă deă dateă TEMPOă Online),ă dateă proprii,ă aleă
operatoriloră deă utilit i,ă aleă Aeroportuluiă Interna ional,ă aleă altoră institu iiă
etc.ă iă dină Rapoartele Anuale de Implementare / de Progres ale 
Programeloră Opera ionaleă aferenteă perioadeiă 2014-2020, elaborate de 
Autorit ileădeăManagement / Organismele Intermediare (pe baza datelor 
din SMIS), în contextul în care unele dintre proiectele prioritare din 
portofoliulă strategieiă suntă propuseă spreă finan areă dină Programeă
Opera ionale;  Înă contextulă înă careă seă vaă constataă c ă informa iileă disponibileă laă nivelulă
surseloră deă informa iiă existenteă nuă suntă suficienteă pentruă aă reflectaă
progresulă implement riiă strategiei, se poate opta, complementar, pentru 
aplicarea de chestionare de monitorizare organiza iilor careăimplementeaz ă
proiecteă relevanteă pentruăm surileă strategieiă (aă seă vedeaă responsabilii / 
parteneriiădinăplanulădeăac iune);  Pentru a asigura reprezentativitateaă factoriloră interesa iă deă laănivelă local,ă
continuitateaă procesuluiă deă planificare,ă precumă iă succesulă activit iiă deă
monitorizare,ă recomand mă înfiin areaă unuiă Comitetă deă Monitorizareă ală
strategiei,ăcareăs ărealizezeăactivit iădeămonitorizareăintermediare (de ex. 
anualeăsauă laă fiecareădoiăani)ă iăs ăsprijineădirectăreprezentan iiăPrim rieiă
Municipiului TârguăMure  (de ex. cu documentarea valorii indicatorilor de 
monitorizare,ă cuă stabilireaăm suriloră deă eficientizareă aă implement rii,ă cuă
identificarea de noiăproiecte,ăparteneri,ăsurseădeăfinan areăetc.)ăînăprocesulă
de monitorizare care va trebui derulat la orizontul anului 2020;  Pentruămonitorizareaă implement riiă strategiei,ă seă propuneă urm torulă setă
deăindicatori,ăcareăvorăfiădocumenta iălaăorizontulăanului 2020: 
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Indicatori de obiectiv (la 

nivel sectorial) 
Indicatoriădeărezultată(laănivelădeăm sur /proiect) 

SECTORULăVULNERABILăPRIORITARă”INFRASTRUCTUR ă IăURBANISM” 

Restrângereaăsuprafe eiă
insulelorădeăc ldur ă
urban ădinămunicipiulă

TârguăMure  

 Nr. de arboriăplanta i  Suprafa ăspa iiăverziănou-amenajate  Cadastru verde realizat  Nr. de coliăgeneraleădeăcartieră iăgr dini eăcuăacoperi ă
verdeă iăpanouriăfotovoltaiceă/ăsolare  Nr. de s liă deă sportă cuă acoperi ă verdeă iă panouriă
fotovoltaice  Nr de parc riăsuprateraneăconstruite  Nr de studii peisagistice elaborate  Nr. de copaciărezisten iălaăsecet   Nr. de arboriătoaleta i  Nr. de ac iuniădeătoaletare  Studiu cost-eficien ăelaborat  Nr. de regulamente /ăcaieteădeăsarciniădeădesz pezireă/ă
salubritate / între inereăspa iiăverziărevizuite  Nr. de coduri de bune practici elaborat  Nr. de PUGă iăRLU-uri revizuite  Nr. regulamente locale de adaptare adoptate  Nr. de coliă iăgr dini eăreabilitate  Nr.ădeăcl diri publice reabilitate  Nr. de apartamente reabilitate  Nr. de case reabilitate  Nr. de sedii de firme reabilitate 

SECTORULăVULNERABILăPRIORITARă”S N TATEăPUBLIC ” 

Sc dereaănum ruluiădeă
îmboln viriă iădeădeceseă
legateădeăschimb rileă

climatice 

 Nr.ădeăad posturiădeănoapteăînfiin ateă/ăextinse  Nr. centre de zi amenajate  Nr. personal suplimentar angajat în domeniul 
serviciilor sociale  Nr.ădeăactivit iădeăcontrolărealizate:  Nr.ădeăspa iiădepozitareăde euriăinerteăamenajate  Nr.ă deă platformeă îngropateă deă depozitareă de euriă
menajere amenajate  Lungimeăre eaădeăap ăpotabil ăextins   Lungimeăre eaădeăcanalizareămenajer ăextins   Lungimeăre eaădeăcanalizareăpluvial ărealizat   Lungimeăre eaădeăap ăpotabil ăreabilitat   Lungimeăre eaădeăcanalizareăreabilitat   Nr.ădeăac iuniădeădezinsec ieă/ăderatizareăderulate  Nr.ădeăac iuniăde control realizate 
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SECTORULăVULNERABILăPRIORITARă”ENERGIE IăTELECOMUNICA II” 
Reducerea duratei de 
întrerupereăaăfurniz riiă

energiei electrice în 
perioadeleăcuăcondi iiă

meteo extreme cu minim 
20%ăpân ăînăanulă2020ă iă
cuă50%ăpân ăînă2050 

 Nr. de locuin eă cuă re eaă deă distribu ieă aă energieiă
electriceăredimensionat   Lungimeăre eaădeăcanalizareăsubteran ărealizat   Nr.ădeăechipamenteădeăinterven ieăachizi ionate 

SECTORULăVULNERABILăPRIORITARă”TRANSPORT” 

Reducerea timpilor de 
deplasare în municipiu cu 
celăpu ină20%ăpân ăînă
2020ă iăcuă50%ăpân ăînă

anul 2050 
 

 Nr.ăconcursuriădeăsolu iiăorganizate  Lungimeă str ziă reabilitateă /ă modernizateă cuă materialeă
adaptate  Lungime piste de biciclete amenajate  Suprafa ăzoneăpietonaleăamenajate  Nr. de mijloace de transportăînăcomunăachizi ionate  Nr. de mijloace de transport dotate cu GPS  Nr.ădeăsta iiădeătransportăînăcomunădotateăcuăsistemădeă
informare  Nr.ădeăsta iiădeătransportăînăcomunămodernizate  Lungimeă str ziă nouă amenajateă în inelul interior de 
circula ie  Nr. deăintersec iiăreorganizate  Lungimeă oseaădeăcentur ăconstruit  

SECTORULăVULNERABILăPRIORITARă”EDUCA IE,ăINFORMARE,ăCON TIENTIZARE” 

Cre tereaănum ruluiădeă
locuitori din municipiu 

informa iă iăcon tientiza iă
cu privire la problematica 
adapt riiălaăschimb rileă

climatice 

 Nr. de site-uriăWEBăcareăpromoveaz ăStrategiaă iăPlanul 
deăac iuneălocalădeăadaptare  Nr.ădeămaterialeădeăpromovareăelaborateă iădistribuite  Nr.ă deă curriculeă iă manualeă deă adaptareă elaborateă iă
aprobate  Nr.ădeăproduseăeduca ionaleănoiăînădomeniulăadapt rii  Nr.ă deă centreă deă excelen ă înă domeniulă adapt riiă
înfiin ate  Nr. de cursuri preventive organizate  Nr. de concursuri organizate  Nr.ă deă institu iiă reprezentateă înă Comitetulă deă
Monitorizare  Nr.ădeăsenzoriădeătemperatur ăinstala i  Nr. de sistemeădeăavertizareăînăcazădeăpoleiăînfiin ate  Nr. de studii elaborate  Nr. de vizite de studiu / schimburi de bune practici 
organizate  Nr.ă deă conferin eă /ă seminareă interna ionaleă organizateă
anual 
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Anexaă1ăPrioritizareaăm surilor 
Criteriileăutilizateăpentruăprioritizareaăm surilor: 

C1.ăRelevan ăpentruăstrategiileădeălaăniveleleăsuperioareă/ăcomplementaritateaăcuăalteăstrategiiă– 1ăpunctădac ăsuntărelevanteăînă
domeniulăadapt riiălaăschimb riăclimatice 
C2. Sectoare vizate: Agricultura,ăSilvicultura,ăResurseleădeăap ,ăBiodiversitatea,ăEnergiaă iătelecomunica iile,ăIndustria,ăTransporturile,ă
Turismulă iăactivit ileărecreative,ăS n tateaăpublic ,ăInfrastructuraă iăurbanismul,ăAsigur rile,ăEduca ia,ăinformareaă iăcon tientizareaă
– 1 punctădac ăvizeaz ămaiămulteăsectoare 
C3.ăNum rulădeăriscuriălaăcareăr spundeă– 1ăpunctădac ăr spundălaămaiămulteăriscuri 
C4.ăUrgen aă– 1ăpunctădac ăsuntăconsiderateăurgenteă(scorulădeălaăriscuriăeăpesteă15ă– risc ridicat) 
C5. Responsabili – 1ăpunctădac ăm suraăpoateăfiăimplementat ădeăAPL 
C6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1ăpunctădac ăareăefecteăînătoateătreiădomeniile 
C7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1ăpunctădac ăexist ăposibilitateădeăfinan areădinăsurseăexterneă 
C8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane / cuno tin elor)ă– 1ăpunctădac ăexist ăresurseleănecesareăpentruă
implementare  
C9.ăAcceptabilitateaăsocial ă– 1ăpunctădac ăm suraăesteăacceptat  
C10.ăLegisla ieă– 1ăpunctădac ăexist ădejaăcadrulălegislativănecesar  
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INFRASTRUCTUR ă IăURBANISM 
 

M suraăpropus  PUNCTAJ ACORDAT 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Cre tereaăsuprafe elorădeăspa iiăverzi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Cre tereaă num ruluiă deă cl diriă publiceă iă
privateă reabilitateă iă aă fonduriloră alocateă
pentruăastfelădeăinterven ii 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Asigurareaăuneiăbuneăgestion riăaăspa iiloră
verzi 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Îmbun t ireaă reglement rilorăurbanisticeă
cuă privireă laă adaptareaă laă schimb rileă
climatice,ăcorelateăcuăm suriăfiscale 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Panouri fotovoltaice pentru adaptarea la 
schimb riă climaticeă iă încurajareaă
amenaj riiădeăacoperi uriăverzi 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 
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S N TATEăPUBLIC  
 

M suraăpropus  PUNCTAJ ACORDAT 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Cre tereaănum ruluiă iăcapacit iiăspa iilorădeăad postăpentruăoameniiăstr ziiă 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Asigurareaă uneiă salubriz riă adecvateă aă str zilor,ă trotuareloră iă drenajeloră (inclusivă
dotare)ă iăaăgestion riiăeficienteăaăde euriloră(biodegradabileă/ămenajere) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Extindereaă iăreabilitareaăinfrastructuriiădeăap ă iăap ăuzat ă(înăsistemădivizor) 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Asigurareaă uneiă dezinsec iiă iă deratiz riă adecvateă (inclusivă combatereă biologic )ă aă
municipiului,ă precumă iă aă corel riiă întreă interven iileă deă deratizareă publiceă /ă privateă
(inclusiv cadrul legislativ) 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Asigurareaăgestion riiă corespunz toareăaăde euriloră industrialeă (AZOMURE ,ă firmeădeă
construc ii,ăfostaăfabric ădeăc r mid ) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

Cre tereaăcapacit iiădeăprimireăaăurgen elorăînăspitale 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

ENERGIEă IăTELECOMUNICA II 
 

M suraăpropus  PUNCTAJ ACORDAT 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Cre tereaă ponderiiă re eleloră subteraneă deă distribu ieă aă energieiă iă deă
telecomunica ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Asigurareaăuneiădimension riăcorespunz toareăaăre eleiădeădistribu ieăaă
energiei electrice în perioadele cu consum ridicat 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Cre tereaăcapacit iiădeăinterven ieăaăfirmelorădeădistribu ieăaăenergiei 
electriceă(personal,ăutilajeădeăinterven ie) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

 
 
TRANSPORTă IăTELECOMUNICA II 
 

M suraăpropus  PUNCTAJ ACORDAT 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Adaptareaămaterialelorăutilizateălaăcondi iiămeteoăextremeăînăzoneleă
cu insuleădeăc ldur  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Dezvoltareă infrastructur ă pentruă transportă alternativă (coridoareă deă
zoneăpietonaleă iăpisteădeăbiciclete) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Modernizareaă iăcre tereaăeficien eiătransportuluiăînăcomun 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Fluidizarea traficului motorizat în interiorul municipiului, inclusiv prin 
implementareaădeăm suriădeămanagementăaătraficului 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Reducereaătraficuluiăgreuăcareătranziteaz ăora ulă( oseaădeăcentur ) 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
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EDUCA IE,ăINFORMARE,ăCON TIENTIZARE 
 

M suraăpropus  PUNCTAJ ACORDAT 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL 

Cre tereaăgraduluiădeăinformareă iăcon tientizareăinclusivăprină
educa ieăformal ă iănon-formal ă(aăAPL-uriloră iăinstitu iilorăpublice,ă
aăpopula iei,ăaăfirmelor)ăprivindăadaptareaălaăschimb rileăclimatice 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

Încurajareaăcercet riiăaplicativeă iăaătransferuluiădeăbuneăpracticiă iă
de know-howăînădomeniulăadapt riiălaăschimb riăclimatice 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

 


