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NEUTRALITATE CLIMATICĂ 
Brașov 2050 RoadMap 

 
* inițierea și susținerea unor campanii de informare privind obiectivul  orașului Brașov de a atinge 
neutralitatea climatică până în anul 2050 
* continuarea procesului de modernizare a sistemului de iluminat public: echipamente LED, telegestiune  
* adoptarea de măsuri de creștere a utilizării transportului în comun în mod regulat (cel puțin 
săptămânal, de luni până vineri) de către minim 60% din populația municipiului 
* încurajarea utilizării mijloacelor alternative de transport (biciclete, trotinete etc) prin construirea în 
municipiu a minim 100 km de trasee de bicicletă la standarde de maximă siguranță 
* descurajarea utilizării autovehiculelor personale prin aplicarea de restricții de circulație în zone și 
perioade definite 
* creșterea cu 50% a spațiului verde, de la 5.62 mp/locuitor în 2022 la 8.4 mp/locuitor 
* campanii de promovare a consumului sustenabil 
* colectare selectivă a deșeurilor pe întreg teritoriul municipiului 
* adaptarea politicilor de urbanism la obiectivul asumat privind neutralitatea climatică 

* transport public local 100% electric 
* creșterea utilizării transportului în comun în mod regulat de către minim 75% din populația 
municipiului 
* restricționarea totală a autovehiculelor personale (altele decât cele ale riveranilor) în centrul 
istoric al municipiului 
* interconectarea tuturor cartierelor din municipiu prin minim 200 km de pistă de bicicletă 
* minim 50% din energia electrică și termică necesară clădirilor publice, obținută din soluții „verzi” 
(panouri solare, centrale eoliene, pompe termice, biogaz etc) 
* extinderea sistemului centralizat de termoficare la cel puțin 50% dintre consumatorii existenți în 
municipiul Brașov și reducerea cu 1/3 a centralelor individuale 
* atingerea pragului de 12 mp spațiu verde / locuitor, echivalent a 50% din spațiul verde 
reglementat de UE 
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