MEDIU
Propunere de strategie pentru
municipiul Tîrgu Mureș

Tîrgu Mureș - oraș verde, locuibil și durabil
Scopul acestui studiu este acela de realizare a unei strategii de mediu pentru Tîrgu Mureș
cu obiectivul de a găsi modalități pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și de a
transforma orașul într-un spațiu locuibil și sănătos.
În primul rând, trebuie identificate problemele de mediu specifice orașului Tîrgu Mureș
cum ar fi:
Calitatea aerului
Lipsa și calitatea spațiilor verzi
Tratamentul deșeurilor menajere
Trafic îngreunat
Lipsa de educație a populației cu privire la probleme de mediu,
și apoi se recomandă soluții concrete pentru rezolvarea acestora.
Aceste probleme sunt legate între ele, trebuie privite într-un cadru unificat și rezolvate
simultan prin dezvoltare durabilă.

Ce este dezvoltarea durabilă?
„Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără
a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. [.....] Pentru
ca dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, protecția mediului va constitui parte
integrata a procesului de dezvoltare și nu poate fi abordată independent de acesta.” –
Declarația asupra Mediului și Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992.
Ca strategie pentru atingerea dezvoltării durabile este indicată folosirea uneltelor
recomandate de UE pentru un oraș bine dezvoltat și ecologic cum ar fi:
“Integrated Environmental Management System (IEMS)”.
„Green Public Procurement(GPP)”.
„Strategic EnvironmentalAssessment Directive”.
„Environmental Impact Assessment Directive”.

Îmbunătățirea calității aerului și
reducerea poluării apelor
În Tîrgu Mureș principalele tipuri de poluanți nocivi pentru sănătatea umană sunt
praful sau pulberile aflate în suspensie (PM10 și PM2.5), dioxidul de azot (NO2),
ozonul (O3) și emisiile de amoniac (NH3). Expunerea îndelungata la aceste substanțe
poate cauza probleme majore ale sistemului respirator, cardiovascular sau chiar
moarte prematură.
Principale surse ale poluaților menționați mai sus sunt activitățile industriale, traficul
rutier, diferite tipuri de arderi (arderile de toamnă, încălzire cu lemne) și construcțiile.
Ca măsuri concrete în drumul către îmbunătățirea calității aerului se recomandă:
Colaborare pro activă cu Agenția pentru Protecția Mediului Mureș (APM-Mureș) și
asigurarea că are instrumentele necesare pentru cuantificarea poluării de aer.
Achiziționarea de noi instrumente mobile de măsurare a poluării aerului.
Noi puncte fixe de măsurare a poluării aerului în incinta orașului.
Supravegherea independentă a activităților industriale privind respectarea normelor
de poluare națională și EU cu ajutorul ONG-urilor și populației.

Alături de măsurarea concentrației particulelor PM10 (cu mărimea între 2.5 și 10 microni)
trebuie asigurată și măsurarea concentrațiilor PM2.5 (cu mărimea de 2.5 microni sau mai
mică), care, prin faptul că se acumulează în plămâni, sunt mai periculoase decât particulele
de praf cu un diametru mai mare.
Pregătirea unui studiu care să clasifice cele mai mari surse de poluare din municipiul Tîrgu
Mureș (industrie, transport, locuințe).
Măsuri de reducere a poluării: ameliorarea traficului, amenajarea spațiilor verzi, în special
la marginea carosabilului, și păstrarea arborilor cu coroană semnificativă. Numeroase
studii au demonstrat că aceste măsuri contribuie semnificativ în reducerea poluării aerului,
fie prin reducerea emisiilor, fie prin scăderea concentrațiilor de poluanți deja aflați în aer.
Explorarea unor soluții tehnologice, cum ar fi spălarea suprafețelor drumurilor cu
“Calcium-Magnesium Acetat (CMA)”, care ajută la legarea prafului și reduce cantitatea
pulberilor aflate în suspensie.
Chiar dacă în ultimii ani s-au produs investiții semnificative în asigurarea epurării apelor
uzate și a reducerii poluării apelor, probleme majore există în special în poluarea pârâurilor
Pocloș, Vulpea și Budiului din cauza reversărilor ilegale. Ca prim pas în colaborare cu APMMureș aceste surse trebuie identificate și oprite. O altă sursă de poluare a apelor sunt
infiltrările din depozite de deșeuri ilegale care trebuie lichidate de urgență (vezi secțiunea
deșeuri).

De ce este nevoie de spații verzi?
Există numeroase studii științifice care au demonstrat că spațiile verzi în mediul
urban au un impact pozitiv la îmbunătățirea calității aerului, apelor și sănătății
corporale și mentale a populației:
Spațiile verzi sunt purificatoare de aer!
Contribuie la reducerea poluării de O3, NOx (surse: gaz de eșapament de la mașini
diesel, Azomureș SA), PM10 (praf), SO2, CO (surse: gaz de eșapament).
Spațiile verzi acționează ca „aparate de aer condiționat” naturale!
Vara, arborii cu coroană extensivă contribuie la atenuarea căldurii.
Previn eroziunea solului și îmbunătățesc absorbția apelor pluviale.
Coronamentul arborilor bine dezvoltați au o capacitate fonoabsorbantă ridicată.
Spațiile verzi oferă habitat pentru o listă surprinzător de lungă de animale și plante.
Spațiile verzi au un impact pozitiv psihologic și reduc stresul cotidian!

Spații verzi: cum și unde?
Practicile de întreținere a arborilor în Tîrgu Mureș în cele
mai multe cazuri sunt lipsite de profesionalismm în ciuda
faptului că administrația orașului are angajați cu pregătire
profesională în domeniu: ingineri horticoli, grădinari.
Datorită „toaletărilor” (ce înseamnă de fapt această
expresie?) și a tăierilor nejustificate, spațiile verzi ale orașului
se degradează într-un ritm alarmant. Arborii urbani sunt
mutilați în mod sistematic.
Recomandările, observațiile formulate de experți civili,
membri ai Comisiei municipale de avizare a programelor,
proiectelor și lucrărilor cu impact asupra spațiilor verzi din
Municipiul Tîrgu-Mureș sunt constant ignorate.
Această situație problematică trebuie deblocată de urgență.

Ca prim pași se recomandă:
Realizarea cadastrului verde al municipiului Tîrgu Mureș, conform
Legii nr. 24/2007 și 47/2012 privind reglementarea și administrarea
spațiilor verzi. Chiar dacă este obligatoriu, încă nu s-au luat măsuri
pentru realizarea acestuia. Cadastrul verde reprezintă un inventar
al spațiilor verzi și conține recomandări în administrarea acestora:
spații verzi aflate în domeniul public:
parcuri, grădini, baze sportive, ansamblurilor de locuințe, instituții
publice etc.
arborii plantați izolat pe aliniamentele arterelor de circulație, pe
terenurile instituțiilor administrației publice, ale instituțiilor de
învățământ public etc.
recomandări privind speciile de arbori și arbuști rezistenți la
condițiile climatice a orașului.
recomandări tehnologice privind întreținerea spațiilor verzi
compacte și a arborilor izolați.

Stoparea practicilor de „îngrijire” a spațiilor
verzi care actualmente sunt executate
într-un mod ad-hoc și trecerea la metode
profesionale cu personal calificat.
Realizarea unui studiu de impact in legătură
cu posibile creări de spații verzi noi, și
plantări (replantări) de arbori pe marginea
șoselelor aglomerate.

Transport
În ultimul deceniu circulația din municipiul
Tîrgu Mureș s-a îngreunat semnificativ în
ciuda încercării primăriei de a fluidiza traficul.
O schimbare de strategie este necesară pentru
a avea un sistem de transport modern, în
conformitate cu recomandările UE.

Pentru atingerea acestei obiectiv se recomandă:
Realizarea unui un plan de mobilitate urbană durabilă pentru
orașul Tîrgu Mureș (vezi proiectul POL pe acestă temă).
Regândirea liniilor urbane de transport în comun și
modernizarea parcului de autobuze.
Construirea pistelor de biciclete mult așteptate. Ca punct de
pornire poate fi folosită strategia de dezvoltare a unei rețele
de piste pentru biciclete, întocmit de câteva ONG-uri care
a fost aprobat de consiliul local încă din 2010: http://www.
tirgumures.ro/hot/2010/250.pdf
Promovarea mijloacelor de transport prietenoase cu mediul.
Studiu de impact pentru posibila interzicere temporară (la
sfârșit de săptămână) sau definitivă a circulației mașinilor/
motocicletelor in centrului istoric (Piața Trandafirilor,
Bulevardul Cetății).

Deșeuri solide
După anul 2009 când depozitele de deșeuri din județul
Mureș au fost închise, din cauză cu nu corespundeau
normelor de mediu, operatorii de management al
deșeurilor din municipiul Tîrgu Mureș au fost nevoiți
să depoziteze deșeurile menajere ori ilegal, ori au
folosit singura groapă ecologică existentă, cea de la
Sighișoara. Această situație a dus la apariția mai multor
depozite ilegale, care poluează apele subterane și
aerul prin arderi controlate sau necontrolate.
Unele aspecte ale procesului de depozitare a
deșeurilor menajere se află în competența Consiliului
Județean Mureș, de aceea o colaborare eficace este
indispensabilă în rezolvarea situației existente.

Ca prim pași se recomandă:
Colaborare cu CJ Mureș în vederea punerii în funcțiune cu
regim de urgență a Stației de Tratare Mecano-Biologică de la
Sânpaul și găsirea modalităților prin care stația să treacă din
ce în ce mai mult de la depozitare la reciclare!
Lichidarea depozitelor ilegale de deșeuri, inclusiv a
depozitului din spatele Promenada Mall, care este o sursă de
poluare majoră!
Reintroducerea colectării selective a deșeurilor și educarea
populației în acest sens.
Asigurarea separării deșeurilor reciclabile de la locuitor până
la centrele de reciclare și depozitare. Un rol important în
acest proces îl au stațiile de transfer, care asigură sortarea
ulterioară a deșeurilor menajere. Trebuie avut în vedere că
întreținerea stațiilor de transfer este rentabilă prin asigurarea
fluxului de deșeuri corespunzător.
Crearea unor centre de compostare, unde deșeurile provenite
din grădini, parcuri și resturi alimentare sunt transformate
într-un material care poate fi valorificat în agricultură, în
locul îngrășămintelor chimice.

Eficiență energetică și
posibile surse de finanțare
Este de o importanță vitală ca toate activitățile primăriei
să fie cât mai eficiente energetic și activitățile acesteia
să rezulte în cantități reduse de deșeuri, astfel având
asigurarea că orașul funcționează după un model durabil
și, de asemenea, contribuie la combaterea schimbărilor
climatice. Pentru atingerea acestui obiectiv se recomandă
implementarea următoarelor măsuri:
Reabilitarea clădirilor publice, având ca scop mărirea
eficienței energetice a acestora. Izolarea termică și
montarea de panouri solare.
Optimizarea încălzirii pe timp de iarnă și răciri pe timp de
vară a clădirilor publice prin inovații tehnologice existente
și recomandate de programul EU „Green Building”.

Majoritatea soluțiilor prezentate în strategia
de mediu necesită surse de finanțare
substanțiale. Alături de surse locale (buget
local) și naționale, proiectele trebuie să fie
finanțate parțial sau în întregime (unde este
posibil) prin fonduri de la Uniunea Europeană
special create pentru îmbunătățirea
mediului urban:
Programul LIFE legate de mediu. Fonduri
disponibile între 2014-2020: €3.4 miliard.
Fonduri de coeziune pentru zonele urbane.

Colaborări! Pentru că roata
nu trebuie inventată de Primărie
Colaborare pro activă cu APM-Mureș, cu firmele de salubritate și cu
Consiliul Județean Mureș, în vederea rezolvării problemelor prezentate
mai sus!
Folosirea expertizei ONG-urilor și realizarea unei colaborări efective
între societatea civilă și administrația orașului.
ONG-urile active au de obicei proiecte de educație a mediului. Acest
know-how ar trebui folosit!
Includerea populației în realizarea unui oraș verde și locuibil prin
programe educative și comune.
Colaborări și schimburi de idei cu orașe europene câștigătoare sau
candidate a premiului „European Green Capital” ca: Arad-candidat
2018, Ljubljana, Bristol etc.

