
SIBIU VERDE - ORASUL INTELIGENT 

UN ORAS PENTRU CETATENII SIBIULUI 

NOI, PARTIDUL VERDE SIBIU, DORIM CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI și 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII SIBIENILOR. 

Este evident că cele două țeluri sunt interconectate, avand la bază realizarea 
unei administrații funcționale, a unei dezvoltări economice durabile, cu standarde de 
viață decente, prin servicii la standarde europene. 

PROPUNEREA NOASTRĂ PENTRU SIBIU ESTE : 

TRANSFORMAREA URBEI NOASTRE INTR-UN ORAȘ VERDE 
INTELIGENT  

 

“SIBIU SMART GREEN CITY” 

Acest concept înseamnă:  

ECONOMIE, MEDIU, ADMINISTRATIE, STANDARDUL VIETII  SI 
MOBILITATE  INTELIGENTE. 



 

Obiectivele Partidului Verde pentru noua administrației locala si judeteana 
sunt: 

1. VERDE pentru o ECONOMIE inteligenta; 

Dezvoltarea economică de până acum se realizeaza prin consumul excesiv al 
resurselor finite şi distrugerea accidentală sau deliberată a mediului. În acest moment 
al evoluției, prin schimbarea modelului global al dezvoltării, structura economiei 
noastre devine și mai nociva, generand dezvoltări nesănătoase.  

Mediul înconjurător fiind distrus, nu putem ajunge la obiectivul principal: 
bunăstarea cetățenilor intr-un mediu verde. 

Protejarea mediului presupune costuri, dar şi beneficii substanţiale, dacă 
o transformăm într-un motor al dezvoltării economice.  

Propunem:   

INVESTITII consistente în exploatarea surselor regenerabile de energie şi în 
creşterea eficienţei energetice neconventionale. 

CRESTEREA NIVELULUI DE TRAI prin sprijinirea inovației și 

antreprenoriatului. 

 

 Pentru încurajarea antreprenoriatului, PRORAME START-UP locale, trebuiesc 

identificate si implementate, consultarea GAL-urilor pentru identificarea problemelor 

locale si identificarea surselor de finantare pentru rezolvarea acestora.  



Este necesară definirea unui program local de finanțare, de capitalizare cu 

fonduri nerambursabile, prin CONCURS DE PROIECTE.  

Administrația locală trebuie să ofere SPRIJIN pentru intocmirea planurilor de 

afaceri, consultanță pentru creșterea afacerii, acordarea de sprijin in implementarea 

proiectelor in curs de derulare si acordarea de sprijin la implementarea proiectelor ce 

urmeaza sa se finanteze. 

Facilități la înființare pentru IMM-uri (activarea modelului BIROU UNIC); 

 

Interconectarea locală și globală.  

Propunem EXTINDEREA PARCURILOR INDUSTRIALE si accesul facil spre 
autostrada a acestora.  

Pentru obiectivele stabilite pentru dezvoltarea orașului, trebuie selectate unele 
DOMENII ECONOMICE PRIORITARE cum ar fi: sectorul IT, turismul, industria 
alimentară, renaşterea verde a industriei, în special susținerea industriei auto, energii 
alternative verzi;  

Industria ramane pentru Sibiu, cel mai important pilon de sustinere al economiei 
locale.  

Politica industrial-verde vizează INOVATIA și soluțiile inteligente, astfel 
încât produsele și procesele industriale să fie mai eficiente din punct de vedere 
ENERGETIC. 

Sibiul are, în acest sens, un potențial enorm neexploatat care poate furniza, 
direct sau indirect, noi locuri de muncă.  

Orasul are doua parcuri industriale care pot absorbi in prezent noi 
investitori. Investitiile viitoare trebuie sa fie facute in concordanata cu normele 
actuale de mediu. 

 

Creșterea productivității  

Partidul Verde PROMOVEAZA investițiile.  

Susținem tranziția către o economie sustenabilă prin colaborarea sectorului 
public cu cel privat.  

Pentru a stimula aceasta tranziție se propune acordarea unor AVANTAJE 
FISCALE pentru companiile care investesc în adoptarea unor modele de business 
“eco-prietenoase”.  

 

 



Flexibilitate și ocuparea forței de muncă 

- NOI LOCURI DE MUNCA IN INDUSTRIA VERDE – parcuri eoliene si campuri 

fotovoltaice, fabrici cu procese nepoluante. 

- Sunt necesare măsuri pentru descurajarea muncii slab renumerate și 

încurajarea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea unor condiții avantajoase 

pentru potențialii investitori verzi.  

- Ocuparea forței de muncă presupune programe de RECONVERSIE SI 

REORIENTARE PROFESIONALA prin crearea de scoli de meserii si parteneriate cu 

jucatorii economici locali (modelul Scolilor duale existente in tara). 

- Partidul Verde consideră că la baza unei societăți prospere, stau principiile etice 
si morale, cu respectarea tuturor si drepturile cetateniilor/salariatiilor.  

- Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt piesa de rezitență a unei economii 
locale sustenabile.  

- Partidul Verde încurajeaza INITIATIVA ANTREPRENORIALA existenta si 
viitoare, sprijinind persoanele ce-si doresc să devină antreprenori, indiferent de sex, 
religie sau etnie. 

Impozite.  

Petru noi, Partidul Verde, sistemul fiscal local reprezintă un instrument puternic 
în drumul spre sustenabilitate.  

Pledeam pentru o REFORMA FISCALA LOCALA, care presupune 
să impozităm mai mult ceea ce ne dorim mai puțin (e.g, utilizarea resurselor naturale 
și poluarea) și să impozităm mai puțin ceea ce ne dorim mai mult (e.g, locurile de 
muncă).  

Cei cu venituri mai mici, plătesc taxe si impozite locale in functie de veniturile 
obtinute. O refomă în acest sens este pe agenda noastra. 

Dat fiind faptul că frauda fiscală duce la diferentierea neloiala dintre jucatorii 
economici locali, Partidul Verde dorește să propună măsuri drastice 
pentru infractiunile in cauza, tinzand spre TOLERANTA ZERO. 

Investiții publice  

Sibiul trebuie să investească în îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a copiilor, 
a EDUCATIEI DE BAZA a acestora si a formării lor viitoare. 

De asemenea sunt utile investitii publice in LOCUINTE SOCIALE. Aceste masuri 
contribuind la creșterea ofertei forței de muncă.  

ECONOMIE SUSTENABILA 

Pactul Verde European reprezintă un instrument important în tranziția Sibiului 
spre o economie sustenabilă. 



Toate proiectele pe care Partidul Verde le va propune spre consultare comunității 
sibiene vor fi centrate pe respectarea obiectivelor cuprinse în Pactul Verde European, 
pentru că acesta acoperă toate sectoarele economiei. 

Promovarea unei economii de piață libere sustenabile, echitabile și incluzive;  

Stimularea liberei inițiative și a antreprenoriatului; 

Susţinem restructurarea şi modernizarea economiei locale pentru realizarea unei 
economii circulare; 

Economia sibiană trebuie să fie o economie verde.  

Prin tranziția către o economie verde, în conformitate cu cerințele UE, vom avea 
oportunitatea istorică de a crea locuri de muncă și de a ne îmbunătăți calitatea vieții.  

Criza climatică, distrugerea naturii și utilizarea excesivă a resurselor naturale vin 
să amenințe nu doar fundamentele bunăstării noastre, dar și siguranța noastră.  

Partidul Verde vine să atragă atenția că progresul uman nu poate avea loc decât 
în limitele resurselor finite naturale ale Pamantului. 

Propunem: 

🌻  Promovarea productiei locale agro-alimentare, horticole, floricole ș.a - in 

mediul online. 

🌻 Targuri locale de producatori - gen PIATA VERDE, extins. Promovarea 

productiei locale si in mediul online, crearea unui concept care sa promoveze 

productia locala dar si valorile culturale locale, acest concept se poate 

multiplica in cat mai multe localitati din judet. 

🌻 Pietele agroalimentare, trebuie sa le extindem in cartiere si in toate 

localitatile din judetul Sibiu, astfel incat producatorii sa-si poata comercializa 
zilnic produsele. Astfel s-ar diminua numarul in crestere al “comerciantilor” 
agricoli. 

🌻 Introducerea conceptului de “competitie verde” intre producatori, ca 

exemplu: care este cel mai bun producator de paine, prajituri, lactate, s.a. din 
Sibiu? 

🌻 ATRAGERE DE FONDURI EUROPENE 

 

🌻 Dinamizarea/eficientizarea accesarii proiectelor  europene de catre angajatii 

specializati in astfel de domeniu ai Primariei. Acestia  trebuiesc renumerati 
corespunzator, proportional cu fondurile atrase si rata de reusita in implementarea 
proiectelor pe care le asista. 

 



🌻 ELIMINAREA RISIPEI BANILOR PUBLICI; 

🌻 TRANSPARENTA TRANZACTIILOR ADMINISTRATIVE; 

🌻 CHELTUIREA EXCEDENTULUI BUGETAR 

2. VERDE pentu MEDIU inteligent 

Administrația locală trebuie să aibă capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile proprii 
și de a colabora efectiv în cadrul unui sistem de protecție a mediului pe mai multe 
niveluri.  

Există probleme care trebuie soluționate în legătură cu capacitatea 
administrativă de a asigura că legislația generează beneficiile urmărite, iar acest lucru 
se constată  în toate domeniile legate de mediu. 

 Avem în vedere definirea problemelor de mediu ca probleme de securitate 
naţională, punerea în aplicare a legislației rămâne principala provocare.  

Partidul VERDE încurajează simplificarea evaluărilor de mediu pentru a se 
reduce duplicarea activităților și a se evita suprapunerile în evaluările de mediu ale 
proiectelor. Simplificarea contribuie la reducerea sarcinilor administrative inutile și, de 
asemenea, accelerează procesul decizional, fără a compromite calitatea procedurii 
de evaluare. 

 

  Înțelegerea condițiilor naturale 

Pentru Sibiu este esențială crearea unei centuri verzi, un inel de pădure cât mai 
lat care să limiteze poluarea cu praf și viteza vânturilor de câmpie.  

Centura Verde necesara pentru a funcționa ca o rețea ecologică care conectează 
peisaje naturale și culturale de înaltă valoare, respectând în același timp nevoile 
economice, sociale și culturale ale localității. comunitățile. 



Planul de reducere a poluării de toate categoriile trebuie elaborat funcție de 
indicatorii de mediu specifici, cu o componentă esențială de reacție rapidă, în cadrul 
depășirii valorilor normale.  

 RECICLARE EFICIENTA 

 Gestionarea deșeurilor 

 Trebuie implementată o strategie privind reducerea cantității de deşeuri 
generată pe cap de locuitor și de creşterea ratelor de reciclare şi de respectare a 
obiectivelor de reducere a cantității de deşeuri nebiodegradabile în depozitele de 
deşeuri generale.  

Verzii susțin investițiile care au au ca scop valorificarea energetică a deșeurilor 
menajere cu echipamente producătoare de energie verde. 

Reducerea emisiilor de echivalent CO2 și managementul durabil al 
resurselor 

 Este necesară o politică locală energetică coerentă, bazată pe economiile de 
energie, eficiență energetică și energie regenerabilă ca singura modalitate de a 
realiza o economie bazată pe surse regenerabile aproape complet până în 2030. 

Susținem dezvoltarea și extinderea surselor de energie regenerabilă: hidro, 
eoliene, fotovoltaice, geotermale, etc., cu condiția încadrării în noile cerințe privind 
protecția mediului, precum și reducerea emisiilor  de gaze cu efect de seră aferente 
activităților energetice prin folosirea de tehnologii cu înaltă eficiență, precum și o 
infrastructură de transport, distribuție și stocare a energiei, care să asigure în mod 
eficient și durabil utilizatorilor finali un mixt energetic cu emisii mai scăzute.  

Prevenirea poluării 

 Avem în vedere încurajarea transportului ecologic, atât public, cât și privat, prin 

transferul gradual de la combustibili fosili la energie electrică și încurajarea deplasării 

cu bicicleta prin amenajarea unor piste sigure pentru bicicliști.  

Vrem promovarea unor programe de tipul CASA VERDE pe diverse teme. 

Vom urmări îmbunătățirea legislației locale astfel ca poluatorii industriali să fie 

forțați să își reducă noxele și mirosurile, prin investitii sustenabile de acest gen.  

Zonele în lucru trebuie izolate, constructorii trebuie să folosească perdele umede 

pentru absorbția prafului, să stropească zonele de excavare şi să spele roțile utilajelor 

care ies din şantier pentru a împiedica răspândirea mizeriei. Nefolosirea filtrării 

corespunzătoare să fie amendată cu valori care să nu fie de neglijat. 

Pe termen mediu si lung trebuie sa lucram la eliminarea prafului conform 
normelor existente.  



MASURI PENTRU UN SIBIU VERDE 

 

🌻 Înțelegerea condițiilor naturale: centura verde a orașului, indicatori de mediu 

specifici, creșterea consumului de apă de la rețea ca alternative a apei îmbuteliate in 

PET-uri; 

  Instituirea pe plan local si judetean a unui sistem de reciclare a PET-urilor 

🌻 Gestionarea deșeurilor: trasabilitatea deșeurilor, selectarea reală a deșeurilor, 

valorificarea energetică a deșeurilor menajere cu echipamente producătoare de 

energie verde, planuri de ecologizare a tuturor zonelor orașului; 

🌻 Emisia de echivalent CO2: industrie verde, reducerea numărului de vehicule 

ce circula in Sibiu, prin modernizarea/ incurajarea transportului public; 

🌻 Managementul durabil al resurselor: amenajarea râului Cibin;  

🌻 Prevenirea poluării: plantare copaci, culturi de întreținere a solului, Pădurea 

Verde-zonă protejată. 

🌻 Amenajarea parcurilor existente si extinderea acestora conform normelor 

europene; 

🌻 Primaria trebuie sa delege responsabilizarea ingrijirii spatiilor verzi din jurul 

blocurilor catre asociatiile de proprietari. 

🌻 Responsabilizarea cetatenilor cu privire la intretinera zonelor din jurul 

locuintelor. 

EDUCATIE PENTRU MEDIU 

🌻 Responsabilitatea faţă de mediu şi apărarea dreptului la un mediu înconjurător 
sănătos şi echilibrat ecologic; 

🌻 Promovarea tehnologiilor verzi, non-poluante şi a surselor regenerabile de 
energie; 

🌻 Promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea. 

Partidul Verde își propune să aducă cetățeanul în armonie cu mediul natural în 
care trăiește.  

Criza climatică, distrugerea naturii și utilizarea excesivă a resurselor naturale vin 
să amenințe nu doar fundamentele bunăstării noastre, dar și siguranța noastră.  

Partidul Verde vine să atragă atenția că progresul uman nu poate avea loc decât 
în limitele resurselor naturale ale planetei. 

Partidul Verde susține producătorii locali. Producția locală sustenabilă va avea 
un impact pozitiv asupra sănătății noastre, a climei și biodiversității, și va crea noi 
locuri de muncă. 

 



Protecția naturii  

Prin acțiuni care au ca scop protecția mediului înconjurător putem îmbunătăți 
viața multor sibieni.  

Efectuată corect, tranziția energetică la 100% energie regenerabilă va reduce 
poluarea, va crea locuri de muncă și va crește independența noastră energetică, iar 
cetățenii vor juca un rol activ în această tranziție. 

Majoritatea soluțiilor pentru problemele actuale și pentru cele cu care ne vom 
confrunta pe viitor, țin de internalizarea politicii ecologiste în rândul întregii comunități.  

STOP TAIEREA COPACILOR 

Partidul Verde își propune să dezvolte un nou cadru legislativ pentru 
monitorizarea și exploatarea ilegală a copacilor. 

Pentru cei de varsta  a treia, propunem un sistem de relaxare activa in cadrul 
Proiectului : Gradina Urbana si Sera Urbana. 

3. VERDE pentru GUVERNARE inteligenta 

Dorim consolidarea șanselor cetățenilor în luarea deciziilor.  

Verzii susțin DEMOCRAȚIA PARTICIPATIVĂ-DIRECTĂ, întrucât cetățenii, în 
cadrul ei, se pot implica direct în procesul legislativ local. 

În fiecare an trebuie să plantăm 500 de pomi. 
În parcuri, pe străzi sau în perimentrul parcărilor 
auto. 

Cel mai des ne lovim de birocrație și 
incompetență. Cea mai bună relație cu Administratia, 
e una de la distanță, ar fi o relație sinceră și mai puțin 
stresantă, pe care o putem rezolva prin tehnologie. 

PERFORMANTA IN ADMINISTRATIE 

🌻 E timpul pentru performanță în administrație, 
pentru decizii efective în favoarea cetățenilor, e 
timpul pentru a devenii exemplu de bune practici la 
nivel national.  

GUVERNARE LOCALA ELECTRONICA 

PARTICIPARE ȘI INCLUZIUNE 

Credem că este benefică consultarea obligatorie a cetățenilor pentru proiecte 
care duc la schimbări majore în cadrul comunității.  



De asemenea e-administratia, ar putea rezolva multe dintre problemele relației 
administrație locală-cetățean.  

Aceasta înseamnă digitalizare tot mai accentuată cu următoarele obiective:  

- reducerea numărului actelor pe suport de hârtie, sistem de plată a taxelor și 
impozitelor transparent,  

- eficientizarea timpilor necesari obtinerii documentelor solicitate; 
- scăderea evaziunii fiscal locale. 

 Transparență și acces la informații 

🌻 Digitalizarea ar putea fi soluția pentru prezentarea activității și rezultatelor 

instituțiilor administrației locale în fiecare lună și implementarea unui serviciu de 
comunicare digitală cu primarul, cu răspuns în 24h . 

PARTENERIATUL INSTITUTIILOR PUBLICE CU CETATENII 

Servicii publice și sociale 

🌻 Parteneriate cu alte instituții, ONG-uri și companii pentru rezolvarea 

provocărilor critice: ajutorarea persoanelor în vârstă, excluziunea socială, adaptarea 
învățământului la modificările din societate. 

🌻  Revizuirea mecanismului de salarizare al personalului din domeniul social 

antrenat in servicii sociale in functie de nivelul de instruirea si calificare. 

🌻   Reevaluarea sistemului de servicii sociale existente si remodelarea acestora 

in functie de nevoile actuale. 

ADMINISTRATIE VERDE 

 Administrarea eficientă a municipalității 

🌻 Optimizarea personalului din administrație după evaluarea în funcție de 
competențe.  

🌻 Susținem crearea unor seturi de norme și reguli în vederea stabilirii unui sistem 
de management al calității funcționale pentru instituțiile statului.  

🌻 Vrem creșterea competențelor prin pregătirea adecvată a funcționarilor publici 
printr-un sistem transparent de monitorizare și evaluare a acestora, ținând cont de 
nivelele de competență.   

 

Creativitate și flexibilitate 

🌻 Concursuri pentru cetățeni legate de soluții de tip oraș inteligent; 

 



Participare la viața publică 

🌻 Atragerea unui număr cât mai mare de cetățeni pentru dezbateri publice și 
participare la referendumuri locale 

🌻 Promovarea principiilor doctrinare ale verzilor europeni şi transpunerea lor în 

decizii şi politici publice; 

🌻 Imbunătăţirea serviciilor publice; 

🌻 Promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală 

  🌻 O societate fară bariere pentru persoanele cu dizabilități. 

-  rețele de suport a persoanelor cu dizabilități (altele decat sustinerea 
familiei apropiate si a rudelor). 

- participarea persoanelor cu dizabilități la viața publică, culturală si 
politică. 

- accesul persoanelor cu dizabilități la servicii sociale, de sănătate și 
juridice. 

        - accesul  persoanelor cu dizabilități la educatie (inclusiv vocatională). 

  

INOVATIE  

🌻 Concursuri pentru invenții care să îmbunătățească diferite activități publice; 
 

 

 

STOP NEPOTISMELOR IN ADMINISTRATIE! 

🌻 E timpul să ne intoarcem la adevăratele valori. 

🌻 Partidul Verde doreşte să demonteze din temelii un sistem politic corupt care 
nu a funcţionat şi nu va funcţiona niciodată pentru cetătenii de rând și să reaşeze la 
loc de cinste omenia, respectul interuman şi al valorilor care ne definesc ca popor. 

4. VERDE pentru STANDARD DE VIATA inteligent 

🌻 Verzii doresc să promoveze alimente durabile, sănătoase, gustoase, diverse 

și etice.Acest lucru înseamnă încurajarea lanțuri de producție locale, agricultura 
ecologică locala.  

🌻 Dorim de asemenea, măsuri pentru reducerea deșeurilor alimentare, utilizarea 
materialelor de impachetare alternative si ecologice. 



Turism 

🌻 Trasee turistice pentru municipiul Sibiu si localitatile din judetul Sibiu 

(culturale, istorice, religioase, personalități, parcuri, premiere, cartiere, etc.), pliante și 
plăcuțe de informare pentru obiectivele turistice, turismul in situl protejat Frumoasa, 

turism neintruziv ce poate 
valorifica patrimoniul 
faunei si florei existente la 
nivel european ; 

 

 

🌻 Modernizarea 

pasajelor subterane pentrul 
traficul velo, ce vor garanta 
conditii de siguranta maxima 
pentru biciclistii din trafic, 
reproiectarea si regandirea 
pistelor pentru biciclisti la 
standard europene ; 

  

🌻 Reabilitare podului Maria 

Tereza, arhitectura emblematica 
pentru Sibiu; 

 🌻 Refacerea aleilor din 
parcuri; 

🌻 Amenajarea parcurilor 

concepută prin păstrarea 
speciilor arboricole existente şi a 
altor elemente de biodiversitate  

 🌻 Întinerirea fondului vegetal al parcurilor pentru o mai mare biodiversitate de 
vegetaţie. 

 🌻 În fiecare an, trebuie lărgit circuitul pentru biciclete, cu 10 km. 



 🌻 Atragerea de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea si restaurarea 

cladirilor din Centrul Istoric si zonele protejate, pentru crearea de trasee in zona de 

“rezervatie” de arhitectura protejata; 

 

CRESTEREA CALITATII VIETII 

Sport și timp liber 

🌻 Inființarea Parcului Cibin pentru 

activități de tip eveniment, festivaluri 
tematice, practicarea obligatorie a unui 
sport sau joc de echipă pentru toți copii și 

adolescenții din sistemul de învățământ. 

🌻 Construirea unui complex sportiv cu 5 componente: stadion, sală de sport 

polivalenta, bazin de înot olimpic, patinoar, Pavilion de Targuri si Expozitii, alimentate 
cu energie alternativa; și cu parcare comună,  

🌻 Relocarea hipodromului existent in zona nou creata de agremet a Sibiului; 

🌻 Sibiul a cunoscut în ultimii ani o renaștere economică și culturală semnificativă 

fiind în prezent unul dintre orașele cu cel mai mare nivel de investiții străine din 
România.  

Acum este momentul ca orașul lui Hermann, să devină un oraș cu cetățeni 
sănătoși, cea mai buna prevenție a unei stări precare de sănătate fiind mișcarea! " 
MENS SANA IN CORPORE SANO".  

 
 
In concluzie a sosit timpul și pentru promovarea sportului Sibian, pentru 

renașterea sportivă și a turismului sportiv in orașul nostru! 
 



Propunem: 

🌻 Mai multe centre de agreement si baze sportive. 

🌻 Infrastructura sportiva să beneficieze de energie verde (panouri solare, 

eoliene, etc). 

🌻 Măsuri de promovare și încurajare a sportului de masă precum și cel de 

performanță. 

   🌻 Burse pentru sportivii de perspectiva ce au sanse reale de a reprezenta orasul 

si tara la sporturile olimplice si competitii internationale 
 

-  Sănătate bazată pe preventie; 

-  Imbunătatirea serviciilor de sănătate; 

 

Servicii medicale 

🌻 Susținerea unor campanii de prevenire a bolilor. 

🌻 Modernizarea spitalelor actuale la nivelul standardelor europene; 

🌻 Construirea noului Spital Universitar; 

🌻 Asigurarea accesibilitatii infrastructurii medicale si materialelor informationale 
pentru persoanele cu dizabilitati de toate tipurile. 

Securitate 
 

🌻 Extinderea sistemului video de supraveghere, montarea de camere de luat 

vederi și folosirea celor existente în vederea aplicării de sancțiuni pentru contravenții 
și infracțiuni.   

🌻 Sibiul trebuie să fie oras proiect pilot la nivelul tarii la nivel de siguranta cu cele 

mai multe intersectii cu camera de luat vederi si interconectarea institutiilor publice 
intre ele. 

Acces la tehnologie 

🌻 Zone cu wi-fi in statiile de autobuz, in autobuze si in gară. 

Bunăstare și incluziune socială 

🌻 Acordarea de ajutoare doar pentru cei care prestează muncă în folosul 
comunității; 

🌻 Pledăm pentru o reformă fiscal locala, care presupune să impozităm mai mult 

ceea ce ne dorim mai puțin (e.g, utilizarea resurselor naturale și poluarea) și 
să impozităm mai puțin ceea ce ne dorim mai mult (e.g, locurile de muncă).  



🌻 Cei cu venituri mai mici, plătesc taxe si impozite locale proportionale cu 
veniturile. 

Gestionarea spațiilor publice 

🌻 Elaborarea registrului local al spațiilor publice, introducerea funcției de 
gestionar pentru fiecare spațiu public, marcarea copacilor, etc. 

 
 

REFORMA LOCALA IN INVATAMANT 

 

🌻   Grădinițe și școli suficiente (corelate cu numarul de copii din cartiere)  

🌻   Educație de calitate pentru fiecare copil, indiferent de starea materiala a 

parintilor. 

🌻 Formarea continua a cadrelor 

didactice. 
EDUCATIE APLICATA, MERITROCRATIE 

🌻 Partidul Verde sustine accesul la 

cultură ca drept al fiecărui cetățean. 

🌻 Artele și cultura sunt importante ca 

atare, dar și ca surse de locuri de muncă 
și de venit. De aceea, susținem diversitatea 
culturală, libertatea artistică și accesul la 
cultură pentru toată lumea.  

🌻 Continuitate in domeniul cultural prin 
festivaluile consacrate dar si inovatoare in Sibiu. 

🌻   Participarea persoanelor cu dizabilități la educatie (inclusiv vocatională).  

 

🌻  Elaborarea programelor si cursurilor de orientare profesionala pentru copiii 

cu dizabilitati. 
 

🌻   Gestionarea spatiilor dedicate invatamantului, astfel incat in oricare clasa, sa 

nu existe in acelasi timp mai mult de 26 de persoane. 
 

🌻 Educație, cercetare și cultură.  

🌻 Prin educație, omul de rând își poate îmbunătăți viața, în diversele ei aspecte, 

poate să înțeleagă altfel lumea și se poate implica în societate. De asemenea, 
educația este o investiție în viitor, deoarece oamenii educați și calificați sunt piatra de 
temelie atât a unei economii ascendente, cât și a unei democrații funcționale.  



🌻 De aceea, noi vrem ca toți tinerii sibieni, să aibă un acces echitabil la educație. 

Ei ar trebui să beneficieze de educație continuă pe tot parcursul vieții și să poată face 
schimbări în carieră, dacă este necesar. 

Nivel de calificare 

🌻 Program de creștere a competențelor pentru angajații Primăriei, înființarea de 

consilii consultative pentru fiecare compartiment al Primăriei.         

5. VERDE pentru MOBILITATE inteligenta 

🌻 Avem nevoie să trecem la moduri mai sigure și mai puțin dăunătoare mediului, cum 

ar fi: mersul cu bicicleta ca mijloc de transport – nu doar de recreere, transportul public 
comun ecologic. 

🌻 Asigurarea unui AER CURAT ar trebui să fie una dintre prioritățile oricărei 
administratii. 

Management trafic urban 

  🌻 Limitarea accesului unor 

autovehicule cu grad mare de poluare prin 
taxe de acces, limitarea accesului unor 
autovehicule pe palierele orare de trafic 
intens, mijloace de transport in comun 
electrice. 

Transport public 

🌻 Achiziționarea de vehicule hibrid 

sau electrice pentru transport public, cu 
emisii reduse de poluare, având ca obiectiv 
0 emisii de carbon până în 2030  

Infrastructură de transport 

🌻 Resistematizarea orașului, parcări 
subterane sau supraterane; 

🌻 Piste de biciclete ce ofera siguranta tuturor 
participantilor din trafic; 

Infrastructură inteligentă 

🌻 Centru de control urban care recepționează 

informații din toate sursele active: camere de supraveghere 
video, date de la senzori și echipamentele de protecție 
zonale, managementul digital al consumului de apă precum si a iluminatului public. 



🌻 Incurajarea circulatiei motorizate pe doua roti in siguranta pentru fluidizarea 

traficului si educatie pentru respectul in trafic - ‘’Impartim acelasi drum’’ 

 🌻 Parcari pentru motociclete si scutere in fiecare cartier si in zonele cu 

magazine mari 
Logistică 

🌻 Realizarea centurii ocolitoare de sud-vest; 

Transport multimodal - ZONA METROPOLITANA 

🌻 Imbunătățirea infrastructurii aeroportului; 

🌻 Sibiul are nevoie de un sistem de transport sustenabil.  

🌻 Conectarea intre localitatile vecine pe o raza de 20 km  cu piste pentru 

biciclete, cu autobuze accesibile din punct de vedere orar, (și pe timp de noapte – si 
din zona Aeropotrului), propunerea de trasee pentru transportul in comun carre sa 
deserveasca platformele industriale in special la orele de varf  

    🌻 Autobuze accesibile din punct de vedere orar (și pe timp de noapte cât și din 
zona Aeropotrului - pentru cursele aeriene nocturne).  

🌻 Nici o strada neasfaltata, asfaltare sistematica cu optimizarea infrastructurii 
necesara deasemenea fluidizari traficului. 

🌻 Fluidizarea traficului auto printr-o geastionare digitala moderna; 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESTEA, SUNT CELE 5 PUNCTE PE CARE LE PROPUNEM SI LE 
VOM SUSTINE PENTRU SIBIENII NOSTRI. 


