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I. GENERALITĂȚI
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2030 (PAED) reprezintă documentul de angajament
al administrației publice locale Sebeș pentru următorii 12 ani, cu scopul reducerii emisiilor de CO2
pe întreg teritoriul municipiului, conform țintelor voluntar asumate.
Municipalitatea a decis în anul 2016 să adere la Inițiativa „Convenția Primarilor” promovată de
Comisia Europeană, luându-și un angajament unilateral de reducere a emisiilor de CO2 pe teritoriul
său cu cu 40% până în 2030.
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă 2030 a fost realizat de Primăria Municipiului
Sebeș împreună cu Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA, ca document cheie definind politicile
energetice ale administrației publice locale pentru următorii 10 ani cu scopul reducerii emisiilor de
CO2 pe întreg teritoriul municipiului. Actualizarea PAED-ului, inclusiv producerea rapoartelor de
monitorizare aferente, va fi realizată cu sprijinul Agenției Locale a Energiei Alba.
Anul de referință al inventarului emisiilor (GES) este anul 2008. Acesta conține inventarul
consumurilor energetice în domeniile prioritare: clădiri și echipamente conexe (municipale,
terțiare, locuințe), utilități publice (iluminat public, gestiune deșeuri, apa-canal) și în transport
(municipal, public, privat).
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2030 este integrat în perspectivele strategice
stabilite în principal prin „Strategia de Dezvoltare locală Durabilă a Municipiului Sebeș”, “Strategia
de Dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020” și „Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru
2014 – 2020”.
În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon, sunt finanțate activități privind eficiența energetică a
clădirilor publice, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, investiții în iluminatul public,
măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport
ecologice/ electrice, etc.), autoritățile publice locale fiind beneficiari eligibili.
Conform Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, unul dintre criteriile de eligibilitate ale unui proiect este încadrarea în cel puțin
un document strategic relevant, și anume: Plan de acțiune privind energia durabilă, Strategie de
reducere a emisiilor de CO2, Strategie locală în domeniul energiei, alte documente strategice care
prevăd măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare.
O cerere de finanțare este eligibilă din acest punct de vedere dacă documentele strategice se
adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2/eficienței energetice și includ măsuri de creștere
a eficienței energetice pentru clădiri.
Mai mult decât atât, conform Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și
completările ulterioare, art. 9, alin. (21) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu
o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire
a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3 - 6 ani, cu
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respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) și b).
Prin participarea la Convenția Primarilor autoritățile locale sunt sprijinite în demersul de atenuare
a schimbărilor climatice și de reducere a poluării. Orașele semnatare ale convenției s-au angajat să
sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40 % până în 2030 și
adoptarea unui demers comun în vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor
climatice și de adaptare la acestea. Semnatarii Convenției Primarilor beneficiază de o recunoaștere
și o vizibilitate ridicată la nivel internațional pentru acțiunile autorității locale privind clima și
energia și de oportunități financiare mai bune pentru proiectele locale privind clima și energia.
Conform „Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Municipiului Sebeș”, viziunea Municipiului
Sebeș pentru orizontul de timp 2024 este dezvoltarea durabilă a municipiului Sebeș prin
utilizarea rațională și eficientă a resurselor naturale și umane, corelată cu o amenajare a
teritoriului echilibrată și prin asigurarea de servicii în concordanță cu nevoile existente,
care să permită dezvoltarea economică în scopul creșterii calității vieții cetățenilor.
Obiectivele generale ale Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Municipiului Sebeș sunt:
1. Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea mediului social, a activității culturale și a educației;
2. Amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană echilibrată, maximizarea eficienței în realizarea
infrastructurii urbane;
3. Extinderea și modernizarea infrastructurii de protecție a mediului;
4. Sprijinirea afacerilor pentru un mediu economic stabil, cu ritm de creștere susținut – economie
pentru bunăstare.
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2030 al Municipiului Sebeș se integrează în strategia
energetică a județului concretizată în Masterplanul Energetic al județului Alba, realizat în 2011,
care are ca domenii strategice de acțiune:
• Instituirea unui management energetic efectiv la nivelul autorităților publice și a
firmelor private;
•

Creșterea eficientei energetice în toate domeniile de activitate;

•

Utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat
un potențial exploatabil în termeni economici;

•

Creșterea siguranței în alimentare cu energie.

După adoptarea, în anul 2008, a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima și energia,
Comisia Europeană a lansat Convenția Primarilor pentru a susține și sprijini eforturile depuse de
autoritățile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă.

Noile obiective ale Convenției Primarilor pentru Energie și Climă prevăd o reducere de 40% a emisiilor
de CO2 până în anul 2030 realizată de către autoritățile locale semnatare. De asemenea, Planul de
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă va cuprinde o analiză de risc climatic împreună cu un set
de măsuri propuse pentru a atenua efectele produse de schimbările climatice asupra teritoriului pe
care se află Municipiul Sebeș.
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II. MUNICIPIUL SEBEȘ: PREZENTAREA LOCALITĂȚII
Municipul Sebeș este așezat pe un teren relativ plan, în partea central sudică a județului Alba,
aproape de confluența Sebeșului cu Mureșul la altitudinea de 248m, situat la intersecția
drumurilor naționale Sibiu – Cluj și Sibiu – Arad, la o distanță de 15km de Alba Iulia, 55km de Sibiu
și 63km de Deva.
Coordonatele geografice ale Municipiului Sebeș sunt: 45º 38' Latitudine nordică,
longitudine estică.

23º 34'

Teritoriul Municipiului Sebeș este străbătut de râurile Sebeș și Secașul Mare și se învecinează la:
est - comunele Daia Română, Cut și Câlnic, sud - comunele Cîlnic și Săsciori, vest - comunele
Vințu de Jos și Pianu, nord - Municipiul Alba Iulia. Din Municipiul Sebeș fac parte următoarele
localități:
- Sebeș – situat pe ambele maluri ale râului cu același nume, la intersecția drumurilor
naționale și europene DN1 și DN7;
- Lancrăm – localitate componentă, aproape de limita nordică a municipiului, la
aproximativ 2 km de localitatea Sebeș;
- Petrești – localitate componentă așezată de-a lungul râului Sebeș la 3,5 km de Sebeș spre
sud cu acumularea ce-i poartă numele, care funcționează în scopul alimentării și
atenuării undelor de viitură din amonte;
- Răhău – sat aparținător pe Valea Secașului Mare ce se deschide la sud de DN1 și așezat în
partea sud estică a localității Sebeș.

Teritoriul Municipiului Sebeș se înscrie în tipul de climat temperat continental specific
regiunilor deluroase cu înălțimi cuprinse între 200 - 800 m. Climatul este influențat de relief
prin forma sa, poziția versanților și altitudine. Munții constituie o barieră orografică, iar culoarul
Mureșului favorizează pătrunderea aerului în ambele sensuri determinând zonalitatea pe
verticală a tuturor elementelor climatice.
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Iarna, temperaturile multianuale oscileaza în jurul valorii de - 2°C. Invaziile de aer maritim
produc creșteri ușoare de temperaturi. Primavara temperaturile medii lunare sunt mai ridicate
cu 6 - 12°C, iar toamna mai coborite 5 - 9°C.
Variabilitatea anuala a temperaturii are caracter neperiodic 2 - 4°C. Cele mai mari abateri ale
mediilor lunare se inregistreaza iarna și primavara, datorate circulatiei atmosferice mai intense.
Temperatura minima absoluta - 25°C, iar maxima 39°C spre culoarul Muresului.
Regimul precipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati modeste 500 - 600 mm/an, strâns legat
de circulația atmosferică a maselor de aer. Trecerea fronturilor atmosferice peste lanturile
muntoase genereaza ploi abundente sub forma de averse, cu maxime care ajung la 10 - 30 mm
în zece minute.
Primele ninsori sunt la inceputul lui noiembrie, ultimele semnalindu-se la sfirsitul lui martie.
Indicele de ariditate se inscrie în jurul valorii de 50 - 60‰. Regimul eolian - sufera modificari
locale dupa orientarea culmilor și vailor. Vinturile dominante sunt cele de vest. Viteza medie
este de 6,5 m/s.
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III. INVENTARUL EMISIILOR DE BAZĂ
(Baseline Emission Inventory - BEI)
„Inventarul emisiilor de bază” contabilizează consumurile de energie și emisiile de CO2 în
principalele sectoare de activitate, la nivelul anului 2008. Acest inventar servește ca referință
pentru țintele stabilite de reducere a emisiilor până în 2030.
În completarea prezentului Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă, realizat inițial în
anul 2017, se vor elabora Rapoartele de Monitorizare: o dată la 2 ani (progres acțiuni), respectiv
o dată la 4 ani (progres acțiuni + consumuri și emisii), de la aprobarea inițială a prezentului
document. Aceste Rapoarte sunt elaborate pentru monitorizarea realizării acțiunilor propuse în
prezentul Plan și pentru analiza evoluției în timp a consumurilor de energie și a emisiilor de
CO2 asociate.
În realizarea inventarului de emisii au fost aplicate normele metodologice și ghidul stabilit de
Oficiul Convenției Primarilor.
Astfel, a fost aleasă metoda factorilor de emisie standard IPCC iar consumurile finale de
energie analizate în următoarele domenii:
• clădiri municipale, echipamente/facilități
• clădiri terțiare, echipamente/facilități
• locuințe
• iluminat public municipal
• transport municipal (flotă proprie)
• transport public
• transport privat și comercial.
Nu au fost analizate consumurile energetice din industrie, acest sector nefiind o țintă a
acțiunilor cuprinse în Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă.
De asemenea, nu au fost analizate emisiile de CO2 datorate generării de energie electrică și
producției centralizate de căldură/răcire întrucât nu se produce centralizat nici energie
electrică nici căldură, în Municipiul Sebeș.
Colectarea datelor pentru evaluarea consumurilor energetice a însemnat ș i inițierea, la
nivelul administrației municipale, a unui proiect de realizare a unei baze de date electronice în
domeniul energetic.
Această bază de date electronică, actualizată permanent, este identificată printr-o măsură a
PAED de realizare a managementului energetic.
Datele de consum specifice (pe locuințe, pe mp de clădire) au fost comparate cu date
similare de la nivel național sau european, rezultând concluzii privind zonele principale
de intervenție din planul de acțiuni.
Bazele de date constituite în vederea realizării Inventarului de Emisii al PAED (BEI) sunt
elaborate în asociere cu bazele de date ale PMUD; astfel conform metodologiei SIMPLA de
armonizare a bazelor de date PAED cu PMUD, indicatorii specifici din domoniul transport de la
nivel local vor fi elaborați în comun pentru cele două instrumente de planificare locală.
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Indicatorii specifici sectorului transport din PAED, respectiv cei pentru transportul public
local și cei pentru parcul auto privat și comercial sunt corelați cu indicatorii obtinuți in cadrul
PMUD prin utilizarea unor instrumente specifice de evaluare.
În PMUD vor fi utilizati indicatori specifici PAED privind emisiile de CO2 rezultate din
sectorul transport. Municipiul Sebeș a aderat în anul 2016 la observatorul energetic ANERGO,
beneficiind și pe această cale de sprijin privind dezvoltarea armonizată a bazelor de date PAED și
PMUD.
Bazele de date armonizate pentru energie și mobilitate aduc multiple beneficii pe plan local
printre care: micșorarea timpilor de elaborare a bazelor de date, înțelegerea unitară a realităților
prezentate în cele două instrumente de planificare PAED și PMUD privind consumurile de energie
și emisiile precum și reducerea cheltuielilor și simplificarea modului de lucru în cadrul procesului
de monitorizare a consumurilor de energie și a emisiilor de CO2 din sectorul transport.
De remarcat problemele deosebite puse de colectarea unor date de consumuri semnificative în
domeniul clădirilor din sectorul terțiar, precum ș i în domeniul transportului privat și
comercial. În ultimul caz a fost realizat un studiu al traficului în Municipiul Sebeș ale cărui
rezultate au fost corelate cu evoluția numărului de locuitori ș i al numărului de
autovehicule/1000 locuitori.
Consumurile energetice pentru anul de referință 2008, sunt prezentate în continuare:
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Consumuri de energie pe sectoare în anul 2008
Domeniul de activitate
Clădiri, echipamente/instalații municipale
Clădiri, echipamente/instalații terțiare
Clădiri rezidențiale

Consum Sebeș 2008 (MWh)
8841,94
30509,57
147779,54

Iluminatul public municipal

2390,00

Transport propriu municipal

297,08

Transportul public

290,83

Transportul privat și comercial
Total

71311,79
261420,75

Analizarea consumurilor de energie în diferitele sectoare incluse în PAED, permite prioritizarea
măsurilor și acțiunilor a fi întreprinse și astfel, se pot observa următoarele:
o consumul energetic cel mai ridicat se înregistrează în domeniul clădirilor (aprox. 72%
din total), cele rezidențiale fiind pe primul loc, fiind urmate de clădirile din sectorul
terțiar
o sectorul de transport privat ș i comercial prezintă un consum de aproximativ 27%
din totalul consumurilor inventariate.
Consumurile energetice finale după tipul de energie, pentru anul 2008, sunt următoarele:
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Referitor la purtătorul de energie consumat, se observa că:
• gazele naturale reprezintă principala sursă de energie, 53%, fiind utilizate în principal
pentru încălzirea spațiilor de locuit
• energia electrică reprezintă aproximativ 11% din consumul energetic total și este de
așteptat ca această pondere să crească, în special pentru producerea aerului
condiționat în sectorul terțiar
• Cumulat, carburantii (motorina și benzina) pentru transport reprezintă 24% din
consumurile energetice.
Consumul final de energie din sectorul transport în anul 2008
Motorină

Benzină

Total

U.M.
Flota municipală

MWh/an
262,53

MWh/an
34,55

MWh/an
297

Transport public
Transport privat și
comercial
Total general

290,83

-

290,83

38344,35

32967,44

71311,79

38897,71

33001,99

71899,62

Emisii de CO2 aferente acestor consumuri energetice pe domenii de activitate pentru anul 2008
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Domeniul de activitate
Clădiri, echipamente/instalații municipale

Emisii de CO2 [t]/ echivalent CO2 [t]
2008,98

Clădiri, echipamente/instalații terțiare

11803,55

Clădiri rezidențiale

41361,54

Iluminatul public municipal

1675,39

Transportul municipal

78,69

Transportul public

77,65

Transportul privat și comercial

18446,83

Total emisii

75452,66

Graficul care prezintă emisiile de CO2 corespunzătoare consumurilor de energie din
principalele sectoare prezentate mai sus, indică o pondere de 26% a emisiilor produse de
consumul de electricitate.
Gazul natural consumat pentru încălzirea clădirilor este responsabil pentru peste 37% din
emisii iar carburanții consumați în transportul urban au o pondere de 24%.
Concluzia importantă este că deși electricitatea deține numai 11% pondere în consumul de
energie, emisiile asociate acestui consum constituie un procent mult mai mare (26%) din
totalul emisiilor de CO2. Aceasta se datorează randamentelor scăzute din domeniul producerii
de energie electrică, în special termocentralelor electrice vechi ș i transportului electricității
prin rețele uzate.
Se impune ca o direcție de acțiune fermă în PAED, producerea locală de energie electrică din
surse regenerabile.
Concluziile analizei consumurilor energetice și a emisiilor aferente de CO2 în Municipiul Sebeș
în anul 2008, indică un număr de puncte critice dar și de oportunități importante de reducere a
acestor emisii, astfel:
•

în sectorul clădirilor rezidențiale ș i publice există potențial important de reducere
a consumurilor energetice prin îmbunătățirea eficientei energetice (izolația termică,
modernizarea sistemelor de producere a căldurii, producerea de energie din surse
regenerabile: sisteme solare termice și fotovoltaice sau sisteme pe biomasă);

•

în sectorul clădirilor terțiare unde există potențial de reducere a consumurilor specifice
de energie, se pot promova tehnologiile de automatizare a iluminatului interior,
automatizări ale sistemelor de producere a energiei termice și a echipamentelor electrice,
creșterea nivelului de izolație termică a clădirilor;

•

în sectorul transportului - transport local – pot fi adoptate măsuri de descurajare a
transportului privat în perimetrul orașului în paralel cu continua modernizare a
transportului public și promovarea sistemelor curate de transport: biciclete, mersul pe
jos; sunt propuse si actiuni de promovare și dezvoltare a electro-mobilității pe plan local, iar
alimentarea cu energie electrică a sectorului să fie realizată utilizând energia produsă din
surse locale regenerabile.
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IV.

VIZIUNE și STRATEGIE ÎN DOMENIUL ENERGIEI DURABILE

Obiectivul strateg ic general de reducere a emisiilor de CO2 anunțat de municipalitatea Sebeș
este de cel putin 20% până în 2020 respectiv de 40% până în 2030 în raport cu cantitatea de emisii
evaluată pentru anul de referință 2008.
În acord cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sebeș, Planul de Actiune
pentru Energie Durabilă si Climă își propune ca viziune utilizarea rațională și eficientă a energiei
și resuselor naturale în vederea creșterii competitivității tuturor activităților, al reducerii
impactului asupra mediului inconjurator naturale și umane, corelat cu o amenajare a teritoriului
echilibrată și prin asigurarea de servicii în concordanță cu nevoile existente și viitoare, care să
permită dezvoltarea locală durabilă, cu scopul central al creșterii calității vieții cetățenilor.
În conformitate cu analiza realizată prin inventarul consumurilor energetice și a emisiilor din
anul de referință (2008), pentru atingerea țintei de reducere propusă pentru anul 2030, sunt
necesare urmatoarele direcții strategice de acțiuni în principalele sectoare:

1. Sectorul clădiri (publice, terțiare și rezidențiale)
Acest sector prezintă cel mai ridicat potențial pentru economisirea energiei, prin îmbunătățirea
performanței energetice. Prin reglementări la nivel local (aplicarea prevederilor legii 372/2005,
cu modificările ulterioare) toate clădirile noi pot avea performanțe energetice superioare.
Clădirile publice sunt cele în care administrația publică locală poate interveni cu cea mai mare
ușurință, în vederea îmbunătățirii performanței energetice, atât prin lucrări de reabilitare
termică, cât și prin lucrări de modernizare a instalațiilor de producere și consum al energiei
termice și de instalare a unor sisteme de automatizare a echipamentelor de utilizare a energiei
electrice/termice.
Clădirile rezidențiale, în special blocurile de locuințe pot fi parte a unor lucrări de reabilitare
termică (prin diferitele programe de finanțare a îmbunătățirii eficientei energetice a blocurilor
de locuit).
Pentru locuințele individuale pot fi promovate programele naționale „Casa Verde” și „Casa
Verde Plus” sau programe similare și pot fi adoptate sisteme de stimulare de tipul deducerilor
de impozite locale pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare termică sau
instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă.
De asemenea, pot fi promovate proiecte demonstrative pentru producerea energiei electrice din
surse regenerabile solar- fotovoltaic pentru importante clădiri municipale din oraș.

2. Sectorul transport
În acest sector pot fi și au fost întreprinse lucrări de modernizare a arhitecturii stradale
municipale pentru fluența traficului și lucrări pentru realizarea de rute ocolitoare a traficului de
tranzit.
De asemenea, transportul public reprezintă o prioritate și o alternativă optimă a transportului
privat, drept urmare, atenția autorității publice se îndreaptă și către acest sector, prin adoptarea
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măsurilor optime în vederea îmbunătățirii și eficientizării acestui serviciu.
Alături de promovarea transportului public, se recomandă a fi adoptate măsuri care să permită
dezvoltarea sistemelor alternative de transport: mersul pe bicicletă și mersul pe jos, precum și
măsuri de decongestionare a traficului în centrul orașului, prin aplicarea unui sistem de taxare
diferențiată a parcărilor pe zone.
Toate actiunile incluse au fost analizate conform metodologiei SIMPLA sub aspectul armonizarii
cu actiunile corespunzatoare incluse in PMUS Sebes. Ele vor fi implementate in cadrul PMUD dar
analiza efectelor implementarii lor sub aspectul reducerii consumurilor de energie si al emisiilor
aferente de CO2 este cuprinsa in cadrul PAED Sebes.
Dezvoltarea conceptului de transport modal va asigura conectarea în spațiu/timp a diferitelor
modalități de transport în cadrul municipiului.

3. Iluminatul public
Asemenea altor orașe din România, Sebeș se dezvoltă, înglobând zonele periferice. Locuitorii
acestor zone, ca și cei ai orașului, trebuie să beneficieze de servicii publice conform legislației.
Drept urmare, se impune extinderea și modernizarea serviciului de iluminat public precum și
eficientizarea consumurilor de energie. Introducerea ș i implementarea conceptului de smartlighting ar permite o eficientizare maximă a consumului și producerii de energie aferentă
serviciului de iluminat public.

4. Producerea energiei din surse de energie regenerabilă
Orientarea strategică a municipalității este de a promova utilizarea surselor regenerabile locale
de energie în vederea acoperirii unei părți cât mai mari din necesarul de energie al orașului reducându-se dependența de combustibilii fosili.
Pe acoperișul clădirilor publice și pe terenuri municipale disponibile se vor instala sisteme de
producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice. Principala sursă de finanțare ar putea fi
programele naționale, acestora li se pot adăuga alte surse de finanțare, inclusiv parteneriatele
public-private.
Pentru alimentarea cu energie termică a unor clădiri publice: spitale, licee, așezăminte sociale,
ar putea fi propuse soluții care să implice utilizarea unor sisteme de cogenerare de puteri
corespunzătoare, utilizând ca și combustibil, inclusiv biomasa.

5. Utilizarea terenurilor și planificare urbană
Se va urmări planificarea dezvoltării spațiale a teritoriului cu conservarea ș i extinderea
spațiilor urbane verzi.
Este necesar ca planul urbanistic general să includă criterii clare de protejare a mediului,
precum și reglementări de sustenabilitate energetică.

6. Achiziții publice de servicii și produse
Conform reglementărilor de la nivel european și Legii 69/2016 privind achizițiile publice verzi,
municipalitatea intenționează să introducă cerințe ecologice pentru cel puțin 35% din produsele
și serviciile achiziționate.
Lucrările publice vor fi achiziționate prin caiete de sarcini cu prevederi specifice privind
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protecția mediului și specificații tehnice ce se referă la respectarea unor sisteme, standarde
și/sau niveluri de performanță cu impact asupra protecției mediului, favorizându-se
dezvoltarea durabilă, prin îmbunătățirea calității prestațiilor, a eficienței acestora și
optimizarea costurilor pe termen scurt, mediu și lung (management deșeuri rezultate din
lucrări, transport materiale).
Concesionarea serviciilor de utilități publice ca: iluminatul public, gestiunea deșeurilor,
servicii de apă-canal – cu prevederi de eficiență energetică și/sau impact redus asupra mediului.
Achiziții de mijloace de transport cu consum redus de combustibil, sau care utilizează
combustibili prietenoși cu mediul (ex. biocarburant, hidrogen) sau cu alimentare electrică din
surse regenerabile de energie.

7. Implicarea cetățenilor și a părților interesate
Întrucât o parte importantă a consumului de energie, respectiv emisiile de gaze cu efect de
seră aferente revin sectorului privat ș i locuințelor, este necesară o acțiune suținută din partea
autorităților/municipalității pentru creșterea conștientizării, informarea și educarea
cetățenilor ș i obținerea implicării acestora în acțiuni de economisire a energiei. În acest
sens, municipalitatea va dezvolta campanii de informare și conștientizare tematice care să
vizeze, utilizarea eficientă a resurselor energetice, transportul sustenabil, producția și consumul
durabile precum și alte teme care să conducă la reducerea amprentei de carbon.
De asemenea sunt necesare proiecte prin care să fie instruiți responsabilii
tehnici/administratorii de clădiri precum și funcționarii publici din administrația locală privind
eficiența energetică și reducerea amprentei de carbon.
Un dialog permanent trebuie susținut cu reprezentanții serviciilor deconcentrate, producătorii
locali de energie, reprezentanții serviciilor de transport local și alți actori interesați precum
ONG-uri, media, universitate, în vederea reducerii emisiil0r de gaze cu efect de seră și utilizarea
eficientă a energiei.
O atenție deosebită va fi acordată tinerei generații care va fi implicată în activități educaționale
voluntare și competiții tematice.

8. Bază de date municipală pentru consumuri energetice și emisii de Co2
Municipiul Sebeș a semnat în septembrie 2016 un acord de colaborare cu primul observator
energetic din România înființat în 2015 la Alba Iulia, în cadrul Agenției Locale a Energiei Alba –
ALEA – suporter al integrării măsurilor de eficientă energetică și promovarea utilizării surselor
regenerabile de energie la nivel local și regional din 2008. Municipiul Sebeș are acces prin
intermediul serviciilor furnizate de ANERGO la baza de date cu consumuri energetice proprii
(clădiri municipale) precum și o imagine a consumurilor din sectorul clădirilor terțiare, sectorul
rezidențial, serviciile de utilități publice, flota municipală și alți indicatori energetici relevați în
procesul de analiză a consumurilor energetice din sectoarele anterior menționate. Nu sunt
colectate date individuale privind consumurile energetice din sectorul rezidențial și industrial.
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Baza de date pusă la dispoziție Primăriei Municipiului Sebeș de către observatorul energetic
furnizează datele energetice necesare întocmirii inventarelor de consumuri și emisii de CO2
necesare pentru Convenția Primarilor. Datele energetice necesare pentru întocmirea rapoartelor
de monitorizare integrale întocmite la fiecare 4 ani de către Primăria Municipiului Sebeș pentru
Convenția Primarilor sunt de asemenea furnizare de către ANERGO.
În vederea integrarii PAED cu celelalte documente de planificare locală, cum ar fi Planul pentru
Mobilitate Urbana Durabila - PMUD, a fost aplicată metodologia SIMPLA de armonizare a PAED
cu PMUD. Metodologia SIMPLA a fost elaborată de un consorțiu de specialiști în domeniile energiei
durabile și mobilitaății urbane durabile în cadrul proiectului european SIMPLA, proiect finanțat
prin programl H2020.
Beneficiile planificării armonizate la nivel local sunt:
• consolidarea impactului acțiunilor din PAED și PMUD rezultat, prin sinergiile realizate ca
urmare a utilizării cadrului armonizat de planificare
• alinierea cu legislația curentă și viitoare privind utilizarea fondurilor publice prin reducerea
cazurilor de acțiuni dublate și utilizarea unei singure baze de date comune la nivel local
pentru evaluarea și monitorizarea impactului PAED și PMUD
• reducerea ale costurilor de planificare, implementare și monitorizare a acțiunilor
• justificarea reciprocă a investițiilor din PAED și PMUD prin evaluarea armonizată a efectelor
produse de cele două instrumente de planificare locală
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V.

PREZENTAREA ACȚIUNILOR DIN PAED

Capitolul prezintă pe scurt acțiunile propuse prin Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă, pe sectoare de intervenție și reluând atât măsurile pe
termen scurt (in curs de realizare sau planificate pentru 3-4 ani de la adoptarea Planului), cât și măsurile pe termen lung (până în anul 2030), în acord cu noile
documente strategice adoptate la nivelul municipalității.

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ENERGIE DURABILĂ
Actualizat

30.01.2019

Red. de
CO2
[t/an]

Starea
acțiunii

CLĂDIRI MUNICIPALE, ECHIPAMENTE/FACILITĂȚI
Cod
identi
ficare

Numele acțiunii

A1

Reabilitare instalații termice Scoala
Cls. I-VIII S. Cărpinișianu Sebeș

A2

Reabilitare termică școală și grădiniță – Școala cls. I-VIII
Lancrăm

A3

Reabilitare corp încălzire – Liceul cu Program Sportiv

A4

Reabilitare instalații termice Scoala cls. I-VIII nr. 4 Sebeș

A5

Reabilitare termica în cadrul lucrărilor de modernizare
clădiri existente – Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș

A6

Înlocuire tâmplărie clădirea A, Grup Școlar Industrial

A7
A8
A9
A10
A11
A12

Modernizare sistem de încălzire Casa de Cultură
Reabilitare termica Sc. Gen. Nr. 2 – Inst. De inc. +
centrala termică
Extindere și reabilitare Grădinița nr. 2, str. Dorin Pavel,
nr. 7
Reabilitare, modernizare și extindere sediu Primăria
Municipiului Sebeș
Reabilitare termică în cadrul lucrărilor de modernizare a
clădirilor aparținând Spitalului Municipal Sebeș
Reabilitare termică clădire Serviciul Public de
Administrarea Patrimoniului

Corpul
responsabil
Scoala Cls. I-VIII
S. Cărpinișianu
Sebeș
Școala cls. I-VIII
Lancrăm
Liceul cu
Program Sportiv
Sebeș
Scoala cls. I-VIII
nr. 4 Sebeș
Colegiul
Național Lucian
Blaga Sebeș
Grup Școlar
Industrial
Centrul Cultural
L.Blaga
Sc.Gimnazialănr.2 Sebeș
Sc.Gimnazialănr.2 Sebeș
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș
Serviciul Public
Administrare
Patrimoniu

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

Indicatori
cantitativi

Econ. de
energie
[MWh/an]

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

2008-2015

35.562

500 mp

14

2,8

Realizată

2008-2010

65.500

500 mp

24

4,8

Realizată

2008-2013

80.893

2090 mp

80

16,1

Realizată

2008-2010

76.343

1.580 mp

45

9

Realizată

2009 - 2011

47.498

9444 mp

269

54,1

Realizată

2011-2012

38.957

530 mp

10

2

Realizată

2011-2011

34.389

680 mp

19

3,8

Realizată

2012-2012

139.865

380 mp

11

2,2

Realizată

2009-2013

35.600

320 mp

9

1,8

Realizată

2017-2018

98.450

2.365 mp

90

18

În curs de
realizare

2017-2020

890.000

3.209 mp

152

30,5

Planificată

2017-2019

175.000

750 mp

35

7,1

Planificată
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A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

Reabilitare termică cămine culturale și alte clădiri
Reabilitare termică cladiri aparținând a 2 licee și clădiri
aparținând a 3 școli generale, săli de sport, grădinițe
Realizarea auditurilor energetice pentru clădirile publice
ale Consiliului Local și etichetarea lor energetică
Implementarea unui sistem de management energetic
al clădirilor proprii
Contractarea serviciilor de încălzire ale unor clădiri
municipale prin contracte de performanță energetică –
CPE
Implementare sisteme de contorizare inteligente a
energiei electrice și termice pentru clădiri municipale
Instalare colectori solari pentru producerea apei calde
la bazele sportive și de agrement
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin
modernizarea instalațiilor de iluminat interior
Aplicarea pe programul național „Casa Verde” și „Casa
Verde Plus” pentru clădiri din patrimoniul municipiului

Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș / Scoli
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș /Scoli
Municipiul
Sebeș

2018-2020

220.000

1.912 mp

91

18,3

Planificată

2017- 2020

690.000

16.380 mp

464

93,2

Planificată

2017-2024

50.000

71 cladiri
52470 mp

356

143

Planificată

2020 - 2022

40.000

10 cladiri

285

82,2

Planificată

2021-2030

120.000

4 cladiri

560

113,2

Planificată

2018-2020

40.000

25 cladiri

275

96,2

Planificată

2020-2023

20.000

120 mp

16,1

Planificată

2018-2025

95.000

20 cladiri

35

24,5

Planificată

2018-2028

150.000

7 cladiri

266

168

33,6

Planificată

3.090

248

772,5

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

Red. de
CO2
[t/an]

Starea
acțiunii

TOTAL Cladiri municipale

3.143.057

80

CLĂDIRI TERȚIARE, ECHIPAMENTE/FACILITĂȚI
Cod
identi
ficare

Numele acțiunii

A22

Realizarea auditurilor energetice pentru clădirile
instituțiilor publice și etichetarea lor energetică

A23

Promovarea introducerii unor cerințele minime de
performanță energetică a clădirilor conform legii
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

A24

Implementarea unor sisteme de contorizare inteligente
a energiei electrice ș i termice pe clădiri - spații
comerciale, birouri, sedii d e agenți economici

A 25

A26

Aplicarea pe programul național „Casa Verde” și „Casa
Verde Plus” pentru clădiri ale unor instituții publice,
spitale
Contractarea serviciilor de încălzire ale unor clădiri
din sectorul terțiar prin contracte de performanță
energetică – CPE

Corpul
responsabil
Proprietari
cladiri publice
(nemunicipale)
Proprietari
cladiri terțiare
(nemunicipale)
Proprietari
cladiri terțiare
(nemunicipale)
Proprietari
cladiri publice
(nemunicipale)
Proprietari
cladiri publice
(nemunicipale)

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

Indicatori
cantitativi

Econ. de
energie
[MWh/an]

2017-2030

12.000

55 cladiri

420

152

Planificată

2018-2024

1.350.000

120 cladiri

2.120

742

Planificată

2018-2026

105.000

120 cladiri

680

238

Planificată

2018-2028

480.000

14 cladiri

230

210

Planificată

2020-2030

186.000

12 cladiri

876

320

Planificată

460
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A27

Reabilitare termică spații comerciale, birouri, sedii
agenți economici – circa 80 de sedii (prin deducerea
impozitului local pe imobil)

Proprietari
cladiri publice
(nemunicipale)

2018-2030

Total cladiri tertiare

1.800.000

85 cladiri

3.933.000

1.720

602

Planificată

6.046

460

2.264

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

Red. de
CO2
[t/an]

Starea
acțiunii

CLĂDIRI REZIDENȚIALE
Cod
identi
ficare
A28

A29

A30
A31
A32

A33

Numele acțiunii

Corpul
responsabil

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

Indicatori
cantitativi

Econ. de
energie
[MWh/an]

2017-2024

3.200.000

2000
locuințe

4.400

884

Planificată

2017-2028

100.000

Deduceri
pentru 1600
locuințe

4.600

924

Planificată

3.200

1.240

Planificată

850

596

Planificată

322

Planificată

1.215

Planificată

Reabilitarea termică a blocurilor de apartamente prin
programul național de reabilitare a locuințelor multiple,
dar și prin alte programe de finanțare
Deduceri de impozite locale pentru proprietarii de
locuințe care le izolează termic din surse proprii de
finanțare

Municipiul
Sebeș / Asociatii
de proprietari
Municipiul
Sebeș și
proprietari loc.

Promovarea etichetării energetice a clădirilor
rezidențiale

Persoane fizice

2017-2020

2.000

Persoane fizice

2017-2020

220.000

Persoane fizice

2018-2030

840.000

560 locuințe

Municipiul
Sebeș și
furnizorii de
energie

2020-2026

2.000

2 campanii
de
informare

Implementare sisteme de contorizare inteligente a
energiei electrice la consumatori casnici
Aplicarea pe programul „Casa Verde” pentru locuințe
sau pe alte programe asemănătoare
Promovarea utilizării de programe electronice de
urmărire și autoevaluare a consumurilor de energie în
locuințe
Total cladiri rezidentiale

2 campanii
de
informare
2480
locuințe

4.364.000

1.600

3.560

16.610

1600

5.181

Econ. de
energie
[MWh/an]

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

Red. de
CO2
[t/an]

ILUMINAT PUBLIC
Cod
identi
ficare

Numele acțiunii

A34

Extindere rețea de iluminat public – Parcul Arini, Mun.
Sebeș: 968 m de rețea cu 28 stâlpi cu corpuri de
iluminat cu vapori de sodiu

Municipiul
Sebeș

2008-2010

20.300

A35

Iluminat public Str. Vânători– 306m rețea iluminat, 14
stâlpi cu corpuri vapori de sodiu 150W

Municipiul
Sebeș

2008-2014

21.280

Corpul
responsabil

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

Indicatori
cantitativi
28 stalpi de
iluminat cu
corpuri de
iluminat cu
vapori sodiu
14 stalpi cu
corpuri
iluminat cu
vap.de sodiu

Starea
acțiunii

Realizată

5

3,5

Realizată
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83 stalpi cu
corpuri de
iluminat cu
vapori de
sodiu 100W
71 stalpi cu
corpuri
iluminat cu
vapori de
sodiu

A36

Iluminat public pe străzile 8 Aprilie, Pădurenilor, Luncii,
Speranței, Cloșca, Zori Noi, Viitorului, Lemnarilor,
Stejarului, Ogorului, Oașa, M. Sadoveanu, L. Prigoanei,
Lungă, Izvorului, Mun. Sebeș – 3.566m de rețea cu
corpuri de iluminat cu vapori de sodiu de 100W

Municipiul
Sebeș

2013-2015

178.700

A37

Rețea Iluminat public Cartier Lucian Blaga
(Inițial corpuri de iluminat cu vapori de mercur) –
2.450m rețea de iluminat cu 71 stâlpi cu corpuri de
iluminat cu vapori de sodiu

Municipiul
Sebeș

2011-2015

135.600

A38

Modernizarea și eficientizarea energetica a sistemului
de iluminat public stradal din Municipiul Sebeș și satele
aparținătoare (Petrești, Lancrăm, Răhău)

Municipiul
Sebeș

2018-2025

1.850.000

650 stp

A39

Extinderea sistemului de iluminat public în Lancrăm,
Petrești și Rahău

Municipiul
Sebeș

2018-2026

1.250.000

300 stp.

Planificată

Serviciul Public
Administrare
Patrimoniu

2017 - 2021

380.030

114 stp.

În curs de
realizare

Municipiul
Sebeș

2017-2022

55.000

150 stp.

54

37,8

Planificată

122

85,5

Planificată

A40

A41

Extindere rețele iluminat public pe str. Dorin Pavel –
Mun. Sebeș, 1 Mai – Petrești, Călărași, Drumul Sibiului,
Mărășești, Valea Frumoasei Augustin Bena - Municipiul
Sebeș și Valea Sebeșului - Petrești – 4,63 km de rețea,
cu 114 stâlpi cu corpuri de iluminat cu lămpi cu LED-uri
Reabilitarea și extinderea iluminatului arhitectural și
ambiental în centrul istoric al Municipiului Sebeș

41

28,7

Realizată

35

24,5

Realizată

880

618,5

Planificată

A42

Implementarea unui sistem de telegestiune pentru
iluminatul public

Municipiul
Sebeș

2017-2020

25.000

2234 stp.

A43

Realizare audit energetic al sistemului de iluminat
public al municipiului

Municipiul
Sebeș

2017-2018

5.000

2234 stp.

A44

Concesionarea iluminatului public către un operator
privat în vederea eficientizării consumurilor – aplicarea
pe un contract de performanță energetică – CPE

Municipiul
Sebeș

2018-2020

48.000

2234 stp.

330

231,3

Planificată

A45

Modernizarea sistemului de iluminat de artă și
decorativ a clădirilor și monumentelor istorice

Municipiul
Sebeș

2017-2020

30.000

20 clădiri și
monumente
istorice

12

8,4

Planificată

A46

Instalarea unor sisteme de iluminat independente
energetic (utilizând panouri fotovoltaice) în zone
rezidențiale

Municipiul
Sebeș

2017-2020

200.000

50 stp.

6,3

Planificată

A47

Implementarea unei zone de iluminat public „ smart
lightning” în centrul municipiului

Municipiul
Sebeș

2026-2030

225.000

400 stp.

38,5

Planificată

Total Iluminat public

4.423.910

Planificată

9

55
1.534

9

1.083
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TRANSPORT
Cod
identi
ficare

Numele acțiunii

Corpul
responsabil

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

Indicatori
cantitativi

Econ. de
energie
[MWh/an]

*A48

Înnoirea parcului de autobuze nepoluante pentru
susținerea transportului în comun

Operatorii de
transport public

2018 - 2024

2.000.000

6 autobuze
electrice

*A49

Achiziționarea de mijloace de transport noi, cu
consumuri reduse și grad de confort sporit

Operatorii de
transport public

2018 - 2023

1.000.000

5 autobuze
noi

*A50

Realizarea unui sistem de transport public
intercomunitar în arealul Asociației Intercomunitare de
Dezvoltare Sebeș - proiect pilot

Municipiul
Sebeș împreună
cu celelalte aut.
locale
Municipiul
Sebeș

*A51
*A52
*A53
*A54

*A55

*A56

Reabilitare rețea majoră de transport în comun în
Municipiul Sebeș
Implementarea unui plan de tarifare diferențiată a
parcărilor pentru descurajarea deplasării cu mașina în
centrul orașului
Introducerea unui sistem electronic de gestionare a
accesului ș i taxării în parcările cu plată
Management optimizat și securizat al traficului urban și
de tranzit
Amenajare trotuare, parcări, piste de biciclete,
canalizare pluvială - Str. Călărași, Mun. Sebeș,
Amenajare piste de biciclete- Str. 1 Mai Petrești,
Amenajare piste de biciclete- Str. Dorin Pavel Mun.
Sebeș
Amenajarea corespunzătoare a intersecțiilor
principale, în raport cu componența și intensitatea
traficului

144

37

Planificată

26

7

Planificată

926

233

Planificată

1.860

468

Planificată

2018-2022

40.000

440

110

Planificată

2018-2021

30.000

120

30

Planificată

2018-2020

60.000

980

249

Planificată

Serviciul Public
de Administrare
a Patrimoniului

2015-2016

630.100

422

106

Realizată

Municipiul
Sebeș

2017-2020

320.000

1.224

311

Planificată

2018-2023

80.000

864

217

Planificată

2017-2020

200.000

212

53

Planificată

2017-2018

10.000

2017-2020

150.000

124

31

8.520.100

7.342

1.852

Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș

Realizarea unui proiect de mobilitate urbană pe
biciclete la nivelul municipiului

Municipiul
Sebeș

A58

Servicii administrative de calitate și prompte, inclusiv
E-administrație

A59

Realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

A60

Extinderea zonelor publice cu semnal internet wireless

Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș

*

Starea
acțiunii

4.000.000

Municipiul
Sebeș

8 km străzi

Red. de
CO2
[t/an]

2019-2026

*A57

Total sector transport

2018-2024

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

Sensuri
giratorii,
semaforizare
12 km de
piste de
biciclete

În curs de
realizare
Planificată

Acțiunile marcate cu asterisc reprezintă acțiuni armonizate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sebeș conform metodologiei proiectului SIMPLA.
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PRODUCȚIA LOCALĂ DE ENERGIE
Cod
identi
ficare

Numele acțiunii

A61

Construire parc fotovoltaic 998KV

A62

Construire parc fotovoltaic 998KV

A63

Construire parc fotovoltaic 998KV

A64

Construire parc fotovoltaic 998KV

A65
A66

A67

Instalarea unei unități de microhidrocentrală în Arini
Public-privat - 1,175 MW putere instalată
Montare de sisteme de panouri solare termice și
fotovoltaice pe acoperișurile unor clădiri (blocuri, clădiri
mari, depozite)
Implementarea unor proiecte de producere în
cogenerare a energiei termice/electrice utilizând
biomasa, pentru alimentarea cu energie a unor
importante clădiri terțiare și publice (spitale, școli)

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

2013

1.500.000

2013-2014

1.330.000

2013-2014

910.000

2013-2014

910.000

Hidroelectrica

2017 - 2020

2.000.000

Firme private,
proprietari de
clădiri

2019-2028

Firme private,
proprietari de
clădiri

2022-2026

Corpul
responsabil
SC DURASOLAR
INVEST SRL
SC STUYT SOLAR
SRL
SC SEBEȘ SOLAR
SRL
SC PARAISO
SOLAR SRL

Total producere energie din surse regenerabile

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

Red. de
CO2
[t/an]

Starea
acțiunii

1.300

911

Realizată

1.300

911

Realizată

1.500

1.051

Realizată

1.500

1.051

Realizată

1,175 MW

7.000

4.907

Planificată

1.600.000

1,2 MW

1.500

802

Planificată

4.500.000

1 MW el
3 MW th

12.000

3.920

Planificată

26.100

13.553

Prod. de
en. reg.
[MWh/an]

Red. de
CO2
[t/an]

Indicatori
cantitativi

Econ. de
energie
[MWh/an]

4.200
panouri
4.200
panouri
4.248
panouri
4.248
panouri

12.750.000

ALTELE
Cod
identi
ficare
A68
A69
A70
A71

A72
A73

Numele acțiunii
Întocmirea și implementarea unui plan de dezvoltare al
orașului cu stabilirea dezvoltării spațiale a orașului și
protejarea ariilor verzi
Realizarea noului PUG cu tratarea distinctă a
sustenabilității energetice
Realizarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței
Energetice a Municipiului Sebeș
Emitere autorizații de construcție numai pentru doc.
de execuție a clădirilor noi care au calculată prin
proiect performanța energetică (cf. Legii 372/2005)
Emitere certificate de performanță energetică pentru
clădirile supuse unor contracte de vânzare/cumpărare
sau închiriere - aplicare prevederi Lege 372/2005
Achiziția de echipamente electrice și electronice de
înaltă clasă a eficienței energetice

Corpul
responsabil

Intervalul de
implementare

Costul
total de
impl. [€]

Municipiul
Sebeș

2017-2018

20.000

Planificată

2017-2018

20.000

Planificată

2017-2018

5.500

Municipiul
Sebeș
Municipiul
Sebeș

Indicatori
cantitativi

Econ. de
energie
[MWh/an]

Starea
acțiunii

5.400

2.040

Planificată

Municipiul
Sebeș

permanent

2.700

1.020

Planificată

Municipiul
Sebeș

permanent

1.570

590

Planificată

Municipiul
Sebeș

2018-2030

1.600

600

Planificată
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A74

Achiziție de hârtie reciclată pentru necesarul primăriei
și reciclarea a mai mult de 70% din hârtia consumată

A75

Achiziții de mobilier nou din materiale reciclate

A76

Utilizarea de caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări
publice cu prevederi „verzi” privind: transportul
materialelor, organizarea de șantier, economia de
energie, utilizarea de materiale non-agresive cu mediu,
modul de eliminare a deșeurilor

A77

Utilizarea de caiete de sarcini cu specificații tehnice
adecvate achiziționării de mijloace de transport mai
puțin poluante

A78
A79

A80

A81

A82

Organizarea anuală a „Zilelor energiei inteligente” în
municipiu
Campanie anuală de educație pentru utilizarea
rațională a resurselor de energie, achiziționarea de
aparate eficiente și producție de energie verde
Conștientizarea și informarea cetățenilor cu privire la
reducerea consumurilor de energie prin implementarea
unor proiecte specifice (de tip proiect „Energy
Neighbourhoods”)
Desfășurarea campaniei „Săptămâna mobilității” http://www.mobilityweek.eu/ și serbarea „Zilei fără
mașini” în vederea conștientizării impactului generat de
sectorul transport
Dotarea școlilor și a instituțiilor publice cu infrastructură
pentru biciclete în scopul încurajării mersului pe
bicicletă

A83

Promovare proiecte și concursuri școlare pe teme de
utilizare eficientă a energiei și reducerea amprentei de
carbon

A84

Aderarea Municipiului Sebeș la baza de date energetică
a Observatorului Energetic Alba ANERGO și semnarea
unui Memorandum de Cooperare cu ALEA
Total economii de energie previzionate a se obține prin
efectul sinergic al campaniilor de conștientizare și alte
măsuri: 8% din total consumul initial de energie (2008)
TOTAL GENERAL PLAN ACȚIUNI

Municipiul
Sebeș
Proprietari
clădiri publice
Proprietari
clădiri publice
Municipiul
Sebeș,
Operatori
transport public
Municipiul
Sebeș + ALEA

2018-2030

500

190

2018-2030

Planificată
Planificată

2018-2030

2.200

830

Planificată

2018-2030

1.800

450

Planificată

anual

2.000

Planificată

Municipiul
Sebeș + ALEA

anual

2.500

Planificată

Municipiul
Sebeș + ALEA

2018-2026

4.500

Planificată

Municipiul
Sebeș + ALEA

anual

3.500

Planificată

Municipiul
Sebeș

2020-2024

6.000

Planificată

anual

1.500

Planificată

2016-2020

0

Realizată

Municipiul
Sebeș în
parteneriat cu
ALEA și ISJ
Municipiul
Sebeș în
parteneriat cu
ALEA

65.500

15.770

37.199.567

50.392

5.720
28.417

30.425
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Concluzii
Prezentul Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă vizând obiectivele Convenției Primarilor
pentru anul 2030 reprezintă răspunsul municipalității Sebeș la provocările produse de
impactul asupra mediului înconjurător al consumului în crestere de energie din surse clasice,
prin planificarea alocării de resurse umane, materiale și financiare pentru atingerea
obiectivelor strategice stabilite pentru dezvoltarea durabilă a orașului.
Acțiunile planificate acoperă toate domeniile de consum și tintesc scopuri integrate de
creștere a eficienței consumurilor energetice, de acoperirea unei părti a necesarului energetic
prin producerea energiei din surse regenerabile locale, prin introducerea unor sisteme de
management energetic performant dar și printr-un pachet de reglementări locale care să
sprijine cetățenii și actorii publici și privați în cresterea eficienței energetice. Sunt prevăzute
și masuri de informare și crestere a conștientizării publicului larg asupra nevoii de acțiune
pentru energie durabilă și protejarea mediului înconjurător.
Ca rezultat al implementarii acțiunilor se va obține reducerea cu 40% a emisiilor anuale de
CO2 până în 2030 raportat la nivelul de referință din 2008. Reducerea estimată de consumuri
energetice cumulată pe toate sectoarele de consum analizate este de 50.392 MWh/an față de
consumul de 261.420 MWh din anul de referință 2008, adică de cca 20%: din această reducere
o pondere însemnată revine sectorului clădirilor rezidențiale cu circa 33% din total economii
de energie. Producerea de energie din surse regenerabile locale în 2030 se estimează să
acopere peste 11% din consumul prognozat de energie.
Costul estimat al implementării acestor acțiuni este de circa 37 mil. euro din care aproximativ
20% din fonduri publice atrase de autoritatea locală, 25% prin programe naționale iar 55%
vor veni din fonduri private. Pachetul de măsuri destinat intervenției asupra clădirilor
municipale, a iluminatului public și flotei proprii a primăriei, este amplu și are ca scop
demonstrarea rolului exemplar pe care o municipalitate europeană trebuie să și-l asume în
domeniul dezvoltării energetice durabile.
Întrucât clădirile rezidențiale și cele din sectorul terțiar dețin ponderea decisivă a
consumurilor energetice (circa 70%), se impune promovarea unor acțiuni importante de
eficientizare energetică în acest domeniu: auditurile energetice efectuate inițial vor da
dimensiunea intervențiilor necesare pentru reducerea consumurilor energetice și utilizarea
resurselor locale de energie regenerabilă.
Sectorul transportului privat și comercial are de asemenea o pondere importantă în balanța
energetică dar și un impact major în privința poluării aerului și sonore la nivelul
municipiului: măsurile prevăzute în prezentul plan în acest domeniu dar mai ales realizarea
și implementarea unui plan pentru mobilitate urbană durabilă este imperios necesară în
acest stadiu cerut de dezvoltare durabilă a Municipiului Sebeș.
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Multiplul rol al municipalității în domeniul energetic – de consumator, producător,
reglementator la nivel local, trebuie completat cu acela de motivator și promotor al
dezvoltării durabile a municipiului, vocație pe care trebuie să și-o asume orice oraș european.
În acest sens municipalitatea trebuie să-și asume o serie de acțiuni concertate: derulare de
achiziții publice verzi, introducerea unor reglementări locale conform legislației naționale în
vigoare prin care să sprijine inițiativele private - în special persoane fizice care investesc în
măsuri de eficientizare a consumurilor energetice proprii, derularea unor campanii de
conștientizare și informare a publicului larg în domeniul energiei durabile.
O importanță deosebită o are monitorizarea implementării acțiunilor PAED și a efectelor lor
asupra emisiilor de GES, care este o obligație asumată de municipalitate prin semnarea
adeziunii la inițiativa Convenția Primarilor. Astfel, periodic – la 2 ani – se realizează
evaluarea și trimiterea unui raport de implementare a PAED la Comisia Europeană – Oficiul
Convenției Primarilor.
De asemenea, din 4 în 4 ani se va realiza și un inventar de monitorizare al emisiilor de CO2
ca rezultat al schimbărilor survenite în consumul de energie, producerea și utilizarea energiei
din surse locale regenerabile și introducerea unor sisteme de management energetic
performant. Aceste evaluări de monitorizare vor permite și calcularea unor indicatori
energetici specifici care vor permite stabilirea progresului realizat în implementarea PAED,
dar și stabilirea unor actiuni de corecție a planului, pentru reîncadrarea în parcursul de
atingere a țintelor strategice asumate pentru orizontul anilor 2030.
Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor din PAED și a emisiilor de GES
trebuie să conducă la ajustarea acțiunilor planificate, dar cu păstrarea angajamentul strategic
asumat, acela de reducere a emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030, contribuind astfel de
o manieră decisivă la dezvoltarea durabilă a municipiului Sebeș.
Conform metodologiei SIMPLA, monitorizarea PAED și PMUD va fi armonizată prin procese
ce includ elaborarea de rapoarte de monitorizare având an de referință comun.
În anul 2020 va fi elaborat un raport de monitorizare integrală pentru PAED incluzând
consumurile de energie și emisiilor de CO2 dar și un raport de monitorizare pentru PMUD
(conform planificarii inițiale) conținând ultimele evoluții din domeniul mobilității pe plan local.
Este de dorit ca activitatea celor doua echipe de monitorizare sa fie corelată, atunci când este
necesar realizându-se chiar activități comune.
Prin elaborarea de rapoarte de monitorizare armonizate va fi înțeles progresul autorității locale
privind acțiunile implementate in domeniul energiei durabile și al mobilității urbane, precum
și evoluțiile consumurilor de energie și al emisiilor la nivel de UAT, fiind evaluat impactul
armonizării PAED și PMUD.
Utilizarea unor indicatori specifici de impact comuni pentru cele 2 rapoarte de monitorizare si
a unor metodologii de evaluare armonizate, va duce la creșterea calității monitorizării și la o
corectă stabilire a feedback-ului necesar.
În cadrul inițiativei Convenția Primarilor privind Clima și Energia 2030, la care Municipiul
Sebeș a aderat în data de 20.08.2016, municipalitatea a elaborat Planul de Acțiune prntru
Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC) – documentul stragegic la nivel local care
încadrează efortul autorităților locale în procesul de atenuare a efectelor produse de
schimbările climatice. Rezultatele obținute în domeniul adaptării la schimbările climatice
este bine justificat în contextul reducerii emisiilor de CO2 prin măsuri de energie durabilă.
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Planul de Acțiune pentru Adaptarea la
Schimbările Climatice
· PAASC ·
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Convenția Primarilor privind Clima și Energia 2030
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Viziune și strategie în domeniul adaptării la schimbările climatice
Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC) al Municipiului Sebeș este
documentul strategic la nivel local dezvoltat în cadrul inițiativei Convenția Primarilor Privind Clima și
Energia 2030 rezultat din colaborarea Agenției Locale a Energiei Alba – ALEA cu autoritatea locală,
document care încadrează viziunea și măsurile municipalității privind atenuarea riscurilor cu care se
confruntă actualmente din punct de vedere climatic și al mediului și riscurile preconizate a se amplifica
ca frecvență și intensitate în viitor, pe termen mediu, vizând un interval cuprins între 5 și 10 ani.
Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC) vine sa completeze efortul
municipalității de a reduce impactul activităților umane in generarea de gaze cu efect de seră, efort
concretizat in Planul de Acțiune pentru Energie Durabila – PAED, document strategic adoptat deja de
către autoritatea locala.
Viziunea municipalității privind adaptarea la schimbările climatice este una construită în jurul
efortului autorității locale de a asigura cetățenilor un viitor sustenabil, acționând in sensul diminuării
impactului pe care unele schimbări climatice deja îl au la nivel local.
În acest domeniu de acțiune Municipiul Sebeș dorește să se alinieze demersurilor întreprinse de
municipalitățile din toată Comunitatea Europeană și la nivel global privind lupta împotriva schimbărilor
climatice, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și asigurarea calității vieții cetățenilor într-un
mediu curat, unde efortul tuturor sectoarelor municipalității contribuie în mod sustenabil la obiectivele
de protejare și conservare a mediului înconjurător.
În contextul analizei schimbărilor climatice la nivel local, a fost analizat documentul Planul de
Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR), dezvoltat la nivelul Municipiului Sebeș conform OG Nr. 132 din
29.01.2007 și care încorporează principalele elemente pentru încadrarea recunoașterii apariției, a
modului de intervenție și a instituțiilor responsabile în situații de risc la nivel local, incluzând riscuri
fizice și de mediu determinate de fenomene naturale.
PAAR Sebeș tratează principalele aspecte care sunt considerate factori de risc în zona vizată,
identificând principalele caracteristici ale Unității Administrativ-Teritoriale (UAT), inclusiv
caracteristicile climatice, rețeaua hidrografică, demografia și infrastructura construită. În PAAR se
analizează mai apoi riscurile generatoare de situații de urgență dintre care cele mai importante în
contextul realizării acestui document (PAASC) sunt:
•
•
•
•
•

Riscuri naturale
Riscuri tehnologice
Riscuri biologice
Riscuri de incendiu
Riscuri riscului social
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Amplasament și context climatic
Municipiul Sebeș este așezat pe un teren relativ plan, în partea central sudică a județului Alba,
aproape de confluența Sebeșului cu Mureșul la altitudinea de 248m, situat la intersecția drumurilor
naționale Sibiu – Cluj și Sibiu – Arad, la o distanță de 15km de Alba Iulia, 55km de Sibiu și 63km de
Deva. Coordonatele geografice ale municipiului Sebeș sunt: 45º 38' Latitudine nordică, 23º 34'
longitudine estică.
Teritoriul municipiului Sebeș este străbătut de râurile Sebeș și Secașul Mare și se învecinează la:
est - comunele Daia Română, Cut și Câlnic, sud - comunele Câlnic și Săsciori, vest - comunele Vințu de
Jos și Pianu, nord - municipiul Alba Iulia. Din municipiul Sebeș fac parte următoarele localități:
-

-

Sebeș – situat pe ambele maluri ale râului cu același nume, la intersecția drumurilor
naționale și europene DN1 și DN7;
Lancrăm – localitate componentă, aproape de limita nordică a municipiului, la
aproximativ 2 km de localitatea Sebeș;
Petrești – localitate componentă așezată de-a lungul râului Sebeș la 3,5 km de Sebeș spre
sud cu acumularea ce-i poartă numele, care funcționează în scopul alimentării și
atenuării undelor de viitură din amonte;
Răhău – sat aparținător pe Valea Secașului Mare ce se deschide la sud de DN1 și așezat în
partea sud estică a localității Sebeș.

Teritoriul Municipiului Sebeș se înscrie în tipul de climat temperat continental specific regiunilor
deluroase cu înălțimi cuprinse între 200 - 800 m. Climatul este influențat de relief prin forma sa, poziția
versanților și altitudine. Munții constituie o barieră orografică, iar culoarul Mureșului favorizează
pătrunderea aerului în ambele sensuri determinând zonalitatea pe verticală a tuturor elementelor
climatice.
Iarna, temperaturile multianuale oscilează în jurul valorii de - 2°C. Invaziile de aer maritim produc
creșteri ușoare de temperaturi. Primăvara temperaturile medii lunare sunt mai ridicate cu 6 - 12°C, iar
toamna mai coborâte 5 - 9°C.
Variabilitatea anuala a temperaturii are caracter neperiodic 2 - 4°C. Cele mai mari abateri ale
mediilor lunare se înregistrează iarna și primăvara, datorate circulației atmosferice mai intense.
Temperatura minima absoluta a fost de - 25°C, iar maxima de 39°C spre culoarul Mureșului.
Regimul precipitațiilor se caracterizează prin cantități modeste de 500 - 600 mm/an, strâns legat
de circulația atmosferică a maselor de aer. Trecerea fronturilor atmosferice peste lanțurile muntoase
generează ploi abundente sub forma de averse, cu maxime care ajung la 10 - 30 mm în zece minute.
Primele ninsori sunt la începutul lui noiembrie, ultimele semnalându-se la sfârșitul lui martie.
Indicele de ariditate se înscrie în jurul valorii de 50 - 60‰. Regimul eolian - suferă modificări locale
după orientarea culmilor și văilor. Vânturile dominante sunt cele de vest. Viteza medie este de 2,3 m/s.
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Analiza de Riscurilor și Vulnerabilităților la nivel local
Analiza de Risc Climatic Local (ARC) cuprinde o evaluare a principalelor tipuri de fenomene și
procese din mediu care se produc natural și care pot impacta negativ unul sau mai multe sectoare
municipale, putând provoca pagube materiale sau periclita părți din infrastructura construită de pe
teritoriul autorității locale. Sunt vizate acele sectoare de interes conform metodologiei Convenției
Primarilor privind Clima și Energia 2030.
ARC cuprinde acele fenomene și procese din mediu cel mai bine evidențiate în urma datelor
colectate de pe teritoriul municipalității prin chestionare de evaluare specifice și în urma unor analize
realizate de către Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA pe seturi de date climatologice specifice
arealului Sebeș-Alba și pe situații de risc la nivel local.
Principalii factori de risc evaluați sunt în următoarele domenii:
• Climă
• Mediu și biodiversitate
• Apă și deșeuri
• Socioeconomic
• Calitatea aerului
La nivelul municipalității a fost efectuată o analiză privind principalele situații de risc de mediu prin
formarea unui grup de lucru la nivel local și efectuarea mai multor întâlniri pentru a discuta principalii
factori de risc și evaluarea acestora cu ajutorul unui chestionar de evaluare.

Figura 1: Zona Sebeșului (Sursa: Google Maps)
Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA a realizat sinteza stării principalilor factori de risc de mediu
la nivel local în contextul Convenției Primarilor privind Clima și Energia. Datele au fost colectate de la
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reprezentanți ai municipalității și ai unor instituții implicate în procesul de prevenire și intervenție în
situații de risc la nivel local, parte din comitetul local pentru situații de urgență (CLSU).
Împreună cu reprezentanții municipalității, ALEA realizează actualizarea raportului pașilor ciclului
de adaptare privind capacitatea autorității locale de a întreprinde procesul de identificare a riscurilor
și vulnerabilităților la nivel local, elaborarea politicilor și a acțiunilor de adaptare la efectele
schimbărilor climatice precum și implementarea și monitorizarea acestor acțiuni.
Tabelul 1: Evaluarea generală a principalilor factori de risc de mediu la nivel local (UAT)

ID
risc

Nivelul actual
de gravitate
(1-5)

Factorul de risc de mediu evaluat

Evoluția viitoare
preconizată
Frecvență

Intensitate

FR1

Căldură extremă

●●●

▲

▲

FR2

Frig extrem

●●

▼

▼

FR3

Precipitații extreme

●●●●

▲

▲

FR4

Inundații

●●●●●

►

►

FR5

Secetă

●●●

▲

▲

FR6

Furtuni

●●●

▲

▲

FR7

Alunecări de teren

-

-

-

FR8

Incendii forestiere și de vegetație

●●

▲

▲

FR9

Poluare generată de traficul din nodurile rutiere

●●●

▲

▲

●●●●●

►

►

FR10 Poluare industrială

Conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (2017) al Municipiului Sebeș, structurile care
execută controale și inspecții de prevenire a manifestării riscurilor sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituția Prefectura Județului;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba;
Inspectoratul Județean în Construcții Alba;
Inspectoratul Județean de Poliție Alba;
Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba;
S.G.A. Alba; - Direcția de Sănătate Publică Alba;
Direcția Agricolă Alba;
Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba;
Agenția pentru Protecția Mediului Alba;
Comisariatul Județean Alba al Gărzii de Mediu;
Direcția Silvică Alba;
Garda Forestieră Alba;
Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Alba - Filiala Alba.
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Evoluția factorilor de risc climatic la nivel local
Analiza Riscurilor climatice din perspectiva variabilelor climatologice regionale este realizată de
către Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA și cuprinde sub-analize pentru fiecare variabilă meteo și
climatică analizată.
Analiza factorilor de mediu meteorologici are la bază un set de date la rezoluție de o oră întinse
pe ultimii 30 de ani. Aceste date sunt obținute de către ALEA de la un furnizor de date climatologice.
Dispunerea datelor pentru punctul din teritoriu analizat (Sebeș-Alba) se bazează pe modele de
simulare matematică, ținând seama de cele mai apropiate puncte de măsurare ale condițiilor în
teritoriu și incluzând informații preluate de sateliți meteorologici.
Agregând aceste date, s-a obținut o situație a variabilelor meteorologice. Datele analizate sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura (2 m deasupra solului) °C
Umiditatea relativă
Presiunea atmosferică
Precipitații totale (mm)
Grosimea stratului de zăpadă
Acoperirea cu nori a cerului (%)
Radiația solară și timpul de strălucire al soarelui (W/m2)
Viteza și direcția vântului și viteza la rafală

Sunt analizate în continuare principalele variabile meteorologice relevante în procesul de
identificare a tendințelor climatice la nivel local:
Analiza evoluțiilor temperaturii aerului

În diagrama de mai sus este surprins tiparul de variație a temperaturilor medii zilnice pentru
ultimii 3 ani. Referindu-ne în mod specific la anotimpul cald și la anotimpul rece, observăm că în
anotimpul rece avem în medie una sau 2 perioade cu temperaturi medii care coboară sub -5°C
despărțite de un interval de cel mult 2 săptămâni cu temperaturi mai ridicate, nespecifice perioadei,
cu medii zilnice de peste 5°C.
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Exemplu menționat anterior este redat mai clar în imaginea de mai sus unde observăm că în iarna
2015-2016 a existat, în luna ianuarie, o succesiune de 2 valuri de frig întrerupte de un val de aer mai
cald. Analiza de detaliu, relevă faptul că temperaturile minime scad sub -10°C iar maximele înregistrate
într-un interval de o săptămână ajung la 15°C rezultând o fluctuație a temperaturii cu 25 °C în decurs
de o săptămână.
În privința valurilor de căldură, în Municipiul Sebeș în ultimii 30 de ani au fost înregistrate cele mai
mari temperaturi ale aerului în vara anului 2017, cu valori medii zilnice de 32°C, în 05.08.2017 la ora
14 înregistrându-se valoarea record a temperaturii de 40,7°C.

Analizând evoluția temperaturilor medii anuale din intervalul 1985 – 2017 pentru zona Sebeș,
observăm că după anul 2008 s-a produs și menținut o creștere a valorilor temperaturii aerului. Dacă în
perioada 1985-2000 temperatura medie anuală se situa în jurul valorii de 11,6°C, în perioada 20072017 temperaturile medii anuale se situează la valori de peste 12,5°C.
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În graficul de mai sus, este evidențiată tendința (prognoză liniară) a valorilor de temperatură, care
ar putea ajunge la o medie anuală de 14°C până în 2040.
Aceste evaluări indică faptul că în perioada următoare, vor exista numeroase efecte de pe urma
evoluției în sens pozitiv a valorilor de temperatură ale aerului. La nivel local cel mai mare impact va fi
înregistrat de sectorul agricol, flora și fauna locală urmând a trece de asemenea printr-un proces
complex de adaptare la condițiile viitoare de temperatură.
Creșterea temperaturilor poate cauza și dezechilibre la nivel microbiologic în majoritatea
ecosistemelor, inclusiv apariția și răspândirea cu ușurință a unor viruși și bacterii care să pună în pericol
multe dintre speciile de plante și animale și de asemenea sănătatea oamenilor.
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În graficul de mai sus se poate observa incidența în creștere în ultima decadă, a intervalelor de
timp de peste o oră cu temperaturi medii de peste 33°C. Aceste valuri de căldură afectează într-o
anumită măsură toate sectoarele municipale dar și mediul natural, valuri de căldură în funcție de care
municipalitatea ar trebui să își adapteze unele activități precum și colaborarea cu instituțiile publice
partenere în vederea asigurării mijloacelor de prevenție și minimizare a riscurilor privind incendii de
vegetație, starea de sănătate a populației, asigurarea alimentării cu apă și alte acțiuni.

Analiza dispunerii în timp a valurilor de frig relevă faptul că intervalele de timp cu temperaturi
scăzute (sub -5°C) sunt mult mai agregate în ultimele două decade decât în trecut, atunci când
perioadele cu temperaturi scăzute erau mai scurte dar mai frecvente.
Tot din graficul precedent se observă faptul că începând cu anul 2011, valurile de frig apar de
obicei în primele 2 luni ale anului și mai puțin în ultimele două luni, așa cum era cazul în trecut.
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Analiza evoluțiilor cantităților de precipitații

Diagrama de mai sus redă cantitatea totală de precipitații (litri/m2) acumulată lunar pentru ultimii
30 de ani pentru arealul Sebeș-Alba. Frecvența lunilor cu precipitații peste medie nu s-a schimbat
semnificativ în ultima decadă, cu toate acestea, analiza pe termen lung relevă faptul că evoluția mediei
precipitațiilor pentru toată perioada analizată este în scădere, evoluând de la 44 L/m2,lună în 1985 la
cca 37L/m2,lună în 2017. Această tendință apare și pe fondul măririi frecvenței lunilor cu cantități
nesemnificative de precipitații, favorizând apariția fenomenului de secetă.
În ultima decadă (2007-2017) din perioada analizată se observă existența unui număr mai mare
de luni cu cantități de precipitații aproape de zero dar și a unor cantități mai mici de precipitații în
celelalte luni ale anului, față de decadele anterioare.

Conform graficului de mai sus, se observă că luna din an cu în care cad cele mai mari cantități de
precipitații este luna iunie: 12,92% din totalul precipitațiilor anuale cad în medie în luna iunie, urmând
luna mai cu 11,12% și lunile aprilie și iulie cu cca 10%/lună din totalul precipitațiilor anuale.
Lunile din an cele mai sărace în precipitații în arealul Sebeș-Alba sunt ianuarie și februarie cu valori
sub 6%/lună din totalul precipitațiilor anuale.
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Principalele riscuri de mediu care derivă din fluctuații ale cantităților de precipitații pe parcursul
unui an sunt cele legate de accelerarea eroziunii solului, angrenând situații de risc pe mai multe planuri,
dintre care pentru UAT Sebeș relevant este riscul măririi debitului râului Sebeș (risc de inundații și
revărsări de ape) precum și mărirea vulnerabilității potențiale dată de acumulările de ape conținute de
construcțiile hidrotehnice din amonte (baraje de acumulare).

Figura 2: Amenajarea Hidroenergetică a Râului Sebeș (Sursa: PAAR Sebeș 2017)
Deoarece evoluția medie lunară din lunile aprilie, mai și iunie este una crescătoare, cele mai mari
riscuri potențiale date de precipitații apar în luna iulie, considerând și potențialul de acumulare din
celelalte două luni anterioare.
Analiza evoluțiilor mișcării maselor de aer
Sebeșul este situat într-un cadru morfologic mărginit de structuri orografice, zona construită fiind
dispusă pe un relief plan situat la o altitudine de 260m. Principalele specificații morfologice tranzitate
de curenți de aer de joasă altitudine sunt date de deschiderea văii Secașului la S-E având cea mai mare
capacitate de transport a maselor de aer direct peste zona construită (urbană) a municipalității și de
valea Sebeșului la S.
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Figura 3: Zona Sebeșului – relief și repere (Sursa: Google Maps)
Proximitatea la N-V a Sebeșului cu valea Mureșului, poate avea un efect constructiv sau distructiv
asupra vitezei de deplasare a maselor de aer, în funcție de direcția deplasării, platoul Sebeșului fiind
poziționat în apropierea zonei de convergență a două coridoare importante de vânt, cea a văii
Secașului și cea a văii Mureșului.

Figura 4: Încadrarea morfologică a UAT Sebeș
În arealul vizat, viteza medie a vântului este una redusă de 2,3 m/s (8,4 km/h), însă în vederea
cuantificării efectelor generatoare de situații de risc vor fi analizate în continuare viteza la rafală a
vântului și viteza medie.
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În intervalul analizat 1985-2017 se poate observa că maxima înregistrată a vitezei vântului la rafală
a fost în luna ianuarie, cu o valoare de 93 km/h înregistrată în anul 2000 (21 ianuarie). Așadar, existența
acestor curenți de aer puternici, predominanți în sezonul rece, favorizează apariția următoarelor
fenomene:
•
•
•
•

accentuează senzația de frig resimțită de locuitori;
mărește riscul de formare a poleiului în lunile de iarnă;
mărește riscul de troienire a zăpezii;
scade capacitatea de conservare a energiei termice a clădirilor.

În graficul de mai sus se poate observa că în arealul Sebeș-alba viteza medie anuală a vântului
este în creștere, in 2017 depășind 10 km/h (2,7 m/s), vizibil urmând o tendință crescătoare.
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Anual, vitezele medii ale vântului urmează o caracteristică de variație redată în graficul de mai
sus. Se poate observa că la înălțimea de 10 metri deasupra solului, în arealul Sebeș-Alba există în medie
viteze ale vântului cuprinse între 6 km/h (1,6m/s) în lunile de vară și ajungând până la 10,8 km/h (3m/s)
primăvara, cu cele mai ridicate valori în luna martie.
Riscurile de mediu declanșate de deplasarea lentă a maselor de aer, amplifică fenomenul prin care
particulele în suspensie se acumulează la nivelul localității. Dispersia acestor particule este cu atât mai
mare cu cât viteza vântului este mai mare.
La nivelul Municipiului Sebeș, atât poluanți gazoși având originea în industrie cât și poluanți
gazoși produși ca urmare a infrastructurii rutiere și a traficului, pot contribui, în perioadele de calm
atmosferic, la amplificarea fenomenului de toxicitate a aerului din localitate, în special în lunile de vară
caracterizate prin viteze medii reduse ale curenților de aer de joasă altitudine: practic, la poluanții
produși de trafic aproape de nivelul solului adăugându-se emisiile de origine industrială din straturile
superioare ale aerului, atunci când poluanții nu sunt dispersați.
În cadrul grupului de lucru de la nivel local au fost analizate și principalele vulnerabilități
identificate la nivelul municipalității pentru a se evalua legătura dinte acestea și principalele riscuri de
mediu conform următorului tabel:
Tabelul 2: Aspecte vulnerabile identificate la nivel local (UAT)
Domeniul

Aspectul vulnerabil

Indicator
Detalii suplimentare
cantitativ
estimat/parte
afectată

Fizic/de mediu
VFM1

Vulnerabilitate asociată
existenței barajelor de
acumulare de pe râul Sebeș în
amonte de Mun. Sebeș cu
impact local la barajul Petrești
receptor al potențialei viiturii
inițiate la nivelul acumulărilor
de mare capacitate Tău-Bistra
(21 mil. m3) și Oașa (136 mil. m3)

100% din tot.
pop.
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Posibile efecte: inundații,
eroziuni accelerate ale
malurilor Râului Sebeș,
distrugerea infrastructurii
construite (mediu construit)
la nivelul UAT Sebeș

Fizic/de mediu
VFM2

Intensificarea poluării aerului
(ca urmare a activităților
industriale și de transport
comercial)

90% tot. pop.

Combinația de poluanți
gazoși de origine industrială
și rutieră poate genera valori
locale ale concentrației
poluanților peste limitele
acceptate

Fizic/de mediu
VFM3

Creșterea poluării locale a
aerului (ca urmare a fluxurilor
de trafic - transport individual)

50% tot. pop.

Creșterea concentrației de
poluanți gazoși ca urmare a
traficului intens de tranzit
rutier asociat activităților
turistice

Fizic/de mediu
VFM4

Existența și expansiunea
activităților industriale
generatoare de poluanți gazoși
în atmosferă, la nivelul UAT
Sebeș

20% tot. pop.

Populația imediat afectată în
cazul producerii unui
accident cu dispersie de
substanțe toxice în
atmosferă

Fizic/de mediu
VFM5

Eroziunea albiei Râului Sebeș

20% din
traseul râului
din conturul
UAT Sebeș

A fost constatată o scădere a
nivelului albiei cu 4 metri în
ultimii 12 ani (2006-2018)

Socioeconomic Pierderi economice datorate
VSE1
intensificării traficului rutier

20% din tot.
pop.

Existența unor timpi mari de
acces la obiectivele de
interes pe căile rutiere duce
la apariția unor pierderi
economice ca urmare a
tranzitului dificil, implicând
populația activă și
transportatorii

Socioeconomic Persoane vârstnice vulnerabile
VSE2

20% din tot.
pop.

Socioeconomic Gestionarea grupurilor
VSE3
defavorizate de locuitori

5,15% din tot.
pop.

Socioeconomic Lipsa forței de muncă calificată
VSE4

80% din tot.
angajatori

Conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energia 2030, in cadrul analizei
de risc la nivel local, sunt analizate și principalele aspecte vulnerabile la nivel local. Cele două categorii
de vulnerabilități analizate (fizice/de mediu și socioeconomice) sunt strâns corelate cu efectele
schimbărilor climatice. Întrucât la nivel global s-a evaluat că efectele produse de schimbările climatice
urmează o tendință crescătoare, concretizarea riscurilor analizate poate produce pagube semnificative
la nivelul municipalității.
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În scenariile analizate în tabelul anterior se observă că unele dintre vulnerabilitățile analizate
conțin efecte negative asupra majorității populației Sebeșului, iar producerea fenomenelor
considerate este puternic corelată cu efectele schimbărilor climatice care produc intensificări extreme
ale unor fenomene atmosferice și pedologice obișnuite cu impact direct asupra cadrului natural și a
mediului construit, ducând la distrugeri, obturarea căilor de transport și numeroase alte hazarduri.
În plus față de pagubele directe apărute în mediul fizic ca urmare a producerii unei calamități
naturale, aspectele socio-economice arată categoriile afectate de locuitori și procentul acestora,
aceștia reprezentând una dintre părțile populației cel mai puternic afectate de o calamitate la nivel
local.

Planul de Acțiuni pentru Adaptare la Schimbările Climatice
Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC), împreună cu Planul Acțiune
pentru Energie Durabila (PAED) sunt documentele strategice locale dezvoltate de Municipiul Sebeș ca
urmare a angajamentului municipalității în cadrul Inițiativei Europene a Convenției Primarilor privind
Clima și Energia 2030. Acest angajament asumat de către Mun. Sebeș în data de 30.08.2016 are in
vedere reducerea cu 40% a emisiilor de CO2 pe teritoriul UAT Sebeș până în anul 2030 față de anul de
referință selectat 2008, precum și demararea procesului de adaptare la schimbările climatice prin
aplicarea metodologiei propuse la nivelul Convenției Primarilor conform acțiunii inițiate la nivel
european în domeniul schimbărilor climatice (Climate Action).
Acest Plan de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările climatice vine în completarea Planului de
Acțiune pentru Energie Durabilă 2030 (PAED). Aceste documente constituie împreună Planul de
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al Municipiului Sebeș.
Planul de Acțiune pentru Adaptare la Schimbările Climatice încadrează principalele măsuri vizate
de către municipalitate dar și de către instituțiile responsabile, pentru atenuarea impactului riscurilor
și vulnerabilităților la nivelele local și regional.
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PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE AL MUNICIPIULUI SEBEȘ
Ultima actualizare la: 7 martie 2019
Cod
identifi
care

Numele acțiunii

Corp
responsabil

Părți terțe
implicate

Riscurile/
vulnerab.
adresate

Intervalul de
implementare

Indicatori
cantitativi
asociați

Costul total
în €

Impact în
red. cons.
de energie?

Starea
implementării
acțiunii

ASC 1

Achiziție stație de monitorizare a calității aerului pentru
zona Sebeș

Primăria
Municipiului
Sebeș

APM și
Ministerul
Mediului

FR 9,10
VFM 2,3,4
VSE 1

2018-2019

1

120.000

-

Planificată

ASC 2

Construcție și restaurare sistem de preluare ape pluviale

Primăria
Municipiului
Sebeș

Apa
CTTA Alba

FR 3,4

2019-2024

-

-

-

În curs de
planificare

ASC 3

Apărări de maluri în zona Râului Sebeș

Primăria
Municipiului
Sebeș

Apele
Române și
Hidroelectri
ca

VFM 5

2022-2024

-

-

-

În curs de
planificare

ASC 4

Deviere trafic/rută ocolitoare Sebeș pe ruta Vințu de Jos
(DN7) - Petrești

Primăria
Municipiului
Sebeș

-

FR 9
VFM 2,3
VSE 1

2021-2024

6.050 m

2.200.000

DA - red.
consum
combustibil

Planificată

ASC 5

Deviere trafic/rută ocolitoare Sebeș pe ruta Lancrăm –
Răhău – Drumuri de exploatație agricolă

Primăria
Municipiului
Sebeș

PNDR 20142020 și
PNDL

FR 9
VFM 2
VSE 1

2019-2023

13.642 m

2.864.580,29

DA - red.
consum
combustibil

D.A.L.I.

Hidroelectrica
Sebes

Ministerul
Mediului

2006-2014

700.000
mc

22.500.000

-

Continuarea si
finalizarea
lucrarilor

ASC 6

Execuție acumulare Lac redresor Sebeș (60% grad
realizare)
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FR 3,4
VFM 1,5

ASC 7

Creșterea capacității gradului de intervenție în situații de
risc și evenimente extreme a Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență prin consolidarea și actualizarea flotei
de autospeciale

Primăria
Municipiului
Sebeș

IGSU

toate

2020-2024

1

200.000

-

Planificată

ASC 8

Implementarea la nivel local a unor sisteme de alertare a
populației în situații de risc prin ,,Achiziția unui sistem
modern de alertare, avertizare şi alarmare a locuitorilor
Mun. Sebeș prevăzut cu centru de comandă centralizată și
subsisteme de alarmare și comunicare cu locuitorii
(transmitere mesaje) în situații de risc ’’

Primăria
Municipiului
Sebeș

IGSU

toate

2019-2020

1

130.719

-

Studiu de
fezabilitate

ASC 9

Acțiuni de informare a populației privind comportamentul
în situații de risc precum și realizarea unor exerciții de
alarmare și evacuare a populației.

Primăria
Municipiului
Sebeș

CJSU Alba
ISU Alba

toate

2019-2024

1

-

-

În curs de
planificare

ASC 10

Achiziția unui sistem modern de alarmare a locuitorilor
Mun. Sebeș prevăzut cu centru de comandă și subsisteme
de alarmare și comunicare cu locuitorii (transmitere
mesaje)

Primăria
Municipiului
Sebeș

-

-

2019-2024

1

-

-

În curs de
planificare

ASC 11

Interconectarea sistemului local cu sistemele judeţene şi
naționale pentru alertarea populației în cazul apariţiei
situațiilor de urgență

Primăria
Municipiului
Sebeș

IGSU
ISU Alba

-

2020-2021

1

-

-

În curs de
planificare

ASC 12

Revitalizarea zonelor forestiere degradate de pe teritoriul
UAT Sebeș

Primăria
Municipiului
Sebeș

POIM 20142020

FR 9,10
VFM 1,2

2019-2022

139 ha

800.000

-

În curs de
planificare

ASC 13

Reabilitare și Revitalizare Parc Arini

Primăria
Municipiului
Sebeș

-

FR 9,10
VFM 1,2
VSE 1

2019-2022

154.903
mp

4.750.000

-

Studiu de
fezabilitate
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