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Introducere
Importanța deosebită pe care o au protecția mediului și reducerea consumului de energie a fost
subliniată în ultimii ani, din ce în ce mai des, atât la nivel internațional 1 cât și la nivel european2.
Directivele europene în domeniul eficienţei energetice 3 se angajează în vederea dezvoltării unui
sistem energetic sustenabil, competitiv, sigur și decarbonizat până în 2050. Odată cu publicarea
Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea Europeană și-a asumat un rol important în privința
combaterii schimbărilor climatice 4 și s-a angajat să îndeplinească obiectivele din Acordul de la
Paris prin stabilirea unor ținte privind energia și clima la nivelul anului 2030: „reducerea emisiilor
interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990; consum de
energie din surse regenerabile de 32% în 2030; îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în
2030; obiectivul de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.”5.
UE a stabilit că până în anul 2050 pentru sectorul clădirilor 6, să se reducă cu 88%-91% emisiile de
dioxid de carbon, comparativ cu nivelurile din 1990. Atât prin Perspectiva energetică 2050 , 7 cât
și prin Planul pentru o Europă eficientă din punct de vedere energetic 8, s-a identificat sectorul
imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului
negativ asupra mediului. In același ton, Pactul ecologic european (the European Green Deal)
menționează necesitatea unor măsuri în vederea atingerii scopului de neutralitate climatică până
în 2050, care se referă inclusiv la forme de transport public mai curate mai ieftine și mai sănătoase,
decarbonizarea sectorul energetic, și imobilele mai eficiente energetic. 9
Măsurile asumate prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
pe domeniul energiei se încadrează în obiectivul de dezvoltare durabilă nr 7. Țintele asumate

United Nations, “Addis Ababa Action Agenda” (Third International Conference on Financing for Development, New York, 2015).
Miniștrii Statelor Membre, “Carta de La Leipzig Pentru Oraşe Europene Durabile” (Reuniunea informală a miniștrilor europeni responsabili cu
dezvoltarea urbană și coeziunea teritorială de la Leipzig 24-25 mai 2007, Leipzig, 2017).
3 Directiva nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică modificata prin Directiva 2018/2002/UE, Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile şi Directiva nr. 2010/31 /UE privind performanţa energetică a clădirilor precum si de Directiva nr. 844/2018
de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.
4 European Commission, “COM(2018) 773 Final - A Clean Planet for All A European Strategic Long-Term Vision for a Prosperous, Modern,
Competitive and Climate Neutral Economy,” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.
5 Ministerul Energiei, “Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 - proiect,” ianuarie 2020,
http://www.economie.gov.ro/images/transparenta-decizionala/ANUNT%20PNIESC%202020/PNIESC%20revizuit_31%2001%202020.pdf.
6 COM(2011) 112 final, “Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până î n 2050,” 2011,
http://publications.europa.eu/resource/cellar/3e89b8f3-d990-4f3d-909b-ce7b779cad17.0021.02/DOC_3.
7 COM/2011/0885 final, “Perspectiva energetică 2050 -COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL
ECONOMIC
ȘI
SOCIAL
ȘI
COMITETUL
REGIUNILOR,”
2011,
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=CELEX:52011DC0885.
8 COM(2011) 109 final, “Planul 2011 Pentru Eficiență Energetică COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR,” 2011, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0109&from=RO.
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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pentru anul 203010 pentru acest obiectiv sunt: Decuplarea creșterii economice de procesul de
epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice
(cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS
în condiții de piață previzibile și stabile; Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a
combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice),
inclusiv combustibili alternativi; Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul
consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru
instalații și aparatură”.
În acest context, România şi-a propus atingerea unei ţinte de cel puţin 30,7% pentru energia
din surse regenerabile, din totalul consumului de energie 11, sub cea recomandată de UE de 34%.
La nivelul Municipiului București, atât Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-203012,
STRATEGIA ENERGETICĂ a Municipiului București13, cât și Hotărârea privind aprobarea
Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022 propun măsuri pentru
atenuarea poluării și a zgomotului, respectiv dezvoltarea transportului electric, îmbunătățirea
parcului auto și eficiența energetică a locuințelor.14 Sectorul 1 al Municipiului București are în
administrare clădiri cu un consum important de energie pentru încălzire și iluminat precum și o
flotă auto utilizată pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate prin lege iar implementarea unor
programe și planuri de acțiune destinate economisirii energiei în toate clădirile publice va permite
realizarea unor economii considerabile. Sectorul 1 este producător si furnizor de energie întrucât
este acționarul majoritar al CET GRIVIȚA SRL. Această unitate producătoare de energie produce
abur, apă caldă și energie electrică pe perioada anotimpului friguros (noiembrie-aprilie). SC CET
GRIVITA SRL funcționează cu un randament global T] = 75-^76 % în sistem de cogenerare
(producător de energie electrică și termică).
Un alt instrument important de politică de mediu care are un potențial major pentru a atinge
obiectivele globale de dezvoltare durabilă - producție și consum responsabile, și implicit,
protejarea mediului, este reprezentat de achizițiile publice verzi. Deoarece produsele au un impact
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Guvernul Romaniei and DEPARTAMENTUL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, Strategia Nationalã Pentru DEZVOLTAREA
DURABILÃ a României 2030.
11 Ministerul Energiei, “Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 - proiect,” ianuarie 2020,
12 Rom Engineering LTD and AVENSA Consulting SRL, “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030. Regiunea București - Ilfov,” 2016,
229–31.
13 Consiliul General al Municipiului Bucuresti, “Prezentare - STRATEGIA ENERGETICĂ a Municipiului București,” 2017, 14.
14 Consiliul General al Municipiului București and Ana Șuteu, “Hotărâre privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul
București 2018-2022” (2018).
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negativ asupra mediului15, autoritățile publice pot contribui considerabil la stimularea inovației și
reducerea consumului nesustenabil16 prin achiziționarea de produse, servicii și lucrări cu
componentă ecologică17. Comisia Europeană a adoptat în anul 2018, un pachet de măsuri ce au ca
scop stimularea tranziției Europei către o economie circulară 18 și care vizează reducerea
consumului de surse primare în procesul de producție prin refolosirea produselor, respectiv prin
extinderea ponderii materialelor reutilizate și reciclate.
Trecerea către economia circulară se poate face cu o implementare adecvată a legislației
privind managementul integrat al deșeurilor. Astfel, Directiva cadru privind gestionarea deșeurilor
impune Statelor Membre să atingă ținte de reciclare a deșeurilor municipale foarte ambițioase și
anume, 55% până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035.
Gestionarea deșeurilor municipale este atributul administrației locale, care contribuie la
atingerea țintelor naționale.
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținta pentru 2020
- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei
de gestionare a deșeurilor, iar în ceea ce privește țintele pe termen mediu si lung strategia prevede
următoarele ținte:
a)

Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate

ambalajele până în 2024
b)

Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în

2030
Legea 211/2011 actualizată prevede la art. 14 obligații atât pentru producătorii de deșeuri
cât și pentru operatori economici care asigură colectarea și transportul deșeurilor privind colectarea
separată. Prevederile art. 17 alin. (1) din legea 211/2011 actualizată stabilesc obligațiile UATurilor și respectiv a ADI-urilor cu privire la colectarea separată a deșeurilor.
La nivel local, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia de dezvoltare urbană integrată a
municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență constă în realizarea unui mediu

Commission, “Commission Adopts Green Paper on Integrated Product Policy,” IP/01/180, 2001, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-01180_en.htm?locale=en.
16 European Commission, “COM/2003/0302 Final,” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE
EUROPEAN PARLIAMENT (Brussels, 2003), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0302&from=EN.
17 European Commission, “COM(2008) 400 Final ‘Public Procurement for a Better Environment’” (2008), https://eur -lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN.
18 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-190-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
15
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sanatos de viata – poluare diminuată, amprenta ecologică 19 La nivelul Municipiului București,
rapoartele întocmite arată că se strang anual nu mai puțin de un milion de tone de deșeuri. Pentru
managementul acestora se cheltuiește de la buget aproximativ un miliard de lei. Una dintre cele
mai mari probleme a unei economii de consum este risipa alimentară. Risipa alimentară tinde sa
devină un fenomen generalizat, unele cartiere riscă să devină sufocate de deșeuri. Pentru a opri
acest fenomen, primăriile propun soluții de încurajare a colectării separate a deșeurilor și de
reciclare. Primăria Municipiului București a întocmit Masterplanul Managementului Integrat al
Deșeurilor 20 ce propune strategia municipiului în domeniul gestionării deșeurilor, precum și planul
de investiții pe termen lung care să asigure atingerea tuturor țintelor prevăzute în Tratatul
de aderare a României la UE, în legislația actuală și în pachetul economiei circulare adoptat în
2018.
Politicile UE privind calitatea aerului au scopul de a reduce expunerea la poluare prin reducerea
emisiilor şi prin stabilirea limitelor şi a valorilor ţintă pentru calitatea aerului. La sfârșitul anului
2013, Comisia Europeană a adoptat Pachetul pentru calitatea aerului.
Pachetul pentru un aer curat21 vizează să reducă în mod semnificativ poluarea atmosferică în
întreaga Uniune Europeană. Strategia propusă stabilește obiective pentru reducerea, până în 2030,
a efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății și a mediului și cuprinde propuneri
legislative pentru a pune în aplicare standarde mai stricte privind emisiile și poluarea atmosferică.
Pachetul a fost publicat de Comisie la 18 decembrie 2013 și constă într-o comunicare privind
programul „Aer curat pentru Europa” și trei propuneri legislative privind emisiile și poluarea
atmosferică:
-

Directiva 2008/50/CE22 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,

-

Directiva 2004/107/CE23 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004
privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul
înconjurător,

Mircea Dr. Enache, “Strategia de dezvoltare urbană integrată a municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență,” in Conceptul
strategic București 2035, faza a II-a, vol. II (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, 2010), 26.
20 Consiliul general al Municipiului București, “HOTARAREA Nr. 455 Din 2019-08-27 Privind Aprobarea Master Planului Pentru Sistemul de
Management
Integrat
al
Deseurilor
La
Nivelul
Municipiului
BUCURESTI.,”
2019,
http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2019/aug_2019/volumul_1.pdf.
21 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/clean-air/
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008L0050
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0107-20150918&from=EN
19
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-

Directiva (UE) 2015/148024 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe
la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin
care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea
punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.
La nivel național, calitatea aerului continuă să fie o preocupare majoră, mai ales în

aglomerările urbane. Acest fapt se datorează poluării generate de creșterea numărului mijloacelor
de transport auto și de șantierele de construcții (particule în suspensie). La aceasta se adaugă
despăduririle și restrângerea spațiilor verzi din perimetrele municipale, cu efect de reducere a
rolului vegetației de filtrare și purificare a aerului. Calitatea aerului din aglomerările urbane a atras
atenționări repetate din partea instituțiilor UE, din cauza riscului crescut al mortalității cauzate de
afecţiuni respiratorii și cardiovasculare.
Strategia Națională pentru de Dezvoltarea Durabilă a României 2030, prevede ca ținte ale ODD
11 – Orașe și comunități durabile următoarele:
Pentru 2020
-

Îmbunătățirea calității aerului,

-

Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în
domeniul calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a
obiectivelor de calitate a aerului

Pentru 2030
-

Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății
umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului,

-

Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de
produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului,apei și
a solului

Cadrul legislativ în domeniul calității aerului se compune din următoarele acte normative:
-

Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător,

-

Hotărârea Guvernului nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6
și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

24

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1480
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-

Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru
elaborarea planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen
scurt și a planurilor de întreținere a calității aerului;

-

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 36/2016 privind
aprobarea listelor unităților administrativ-teritoriale întocmite în urma
clasificării în regimurile de gestionare a zonelor și aglomerărilor prevăzute
în anexa nr. 2 din Legea nr.104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător,

-

ORDINUL nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile
administrativ-teritoriale întocmite în urma clasificării în regimurile de
gestionare a aglomerărilor de zone prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

La nivelul Municipiului București cadru de reglementare este Planul Integrat de Calitatea
Aerului în Municipiul București 2018 - 202225
Planul propune măsuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier: limitarea şi gestionarea
mai eficientă a traficului în zona centrală a Capitalei, salubrizarea mai eficientă străzilor,
promovarea, îmbunătăţirea şi extinderea transportului public, eliminarea autovehiculelor vechi din
circulaţie, continuarea implementării proiectelor majore de infrastructură. De asemenea, pentru
reducerea emisiilor din încălzirea în sectorul rezidenţial, se doreşte reabilitarea reţelelor de
distribuţie a energiei termice şi continuarea programelor de reabilitare termică a blocurilor de
locuinţe.
Lucrul acesta nu a împiedicat ca România să fie condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii
Europene pentru poluarea aerului din Municipiul București. Aerul fiind poluat în special cu
particule fine și dioxid de azot, cauzate preponderent de trafic, încălzire și emisii
industrial/comerciale.
Situațiile de urgență la nivel mondial, multe dintre ele materializate în dezastre, au afectat în ultimii
10 ani peste 1.500.000.000 de persoane, din care aproximativ 700.000 de persoane decedate, peste

25

http://apmbuc.anpm.ro/documents/16241/38124058/plan_integrat_calitate_aer_buc_2018_2022.pdf/1e5f2f61 -41b0-49f2-bfaf-4b542b31158a
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1.400.000 persoane rănite și au lăsat aproximativ 23.000.000 de persoane fără locuință, generând
pierderi de peste 1,3 trilioane de dolari SUA26.
În acest context, pentru reducerea impactului situațiilor de urgență, Organizaţia Naţiunilor Unite a
inițiat în 1999 Strategia Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre care a permis
formularea Cadrului de Acțiune de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015 – 2030.
Acest cadru stabilește o serie de obiective orientate către reducerea substanţială a pierderilor de
vieţi omenești, a afectării sănătăţii şi bunurilor populaţiei, a pierderilor economice şi de mediu.
Conform Anexei la HG 951/2026, apartenenţa României la Alianţa Nord-Atlantică şi intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona conduc la necesitatea configurării unui profil solid şi vizibil al
României în domeniul situaţiilor de urgenţă, atât în plan intern, cât și internațional. În acest context,
IGSU participă la Comitetul de Planificare a Urgenţelor Civile din NATO, Comitetul de Protecţie
Civilă din cadrul Comisiei Europene, Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă şi la Iniţiativa de
Prevenire şi Pregătire la Dezastre pentru Europa de Sud-Est.
Pe aceste coordonate, la nivel european, prin Decizia nr.1313/2013/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii și prin Strategia de securitate
internă a Uniunii Europene în acţiune: cinci paşi către o Europă mai sigură, UE promovează
solidaritatea, sprijinul şi facilitarea coordonării acţiunilor statelor membre în materie de protecţie
civilă în vederea managementului integrat și a îmbunătăţirii eficacităţii sistemelor de prevenire,
pregătire şi răspuns la dezastre naturale şi provocate de om.
Aceste elemente impun o abordare activă şi integrată a continuităţii procesului de creștere a
capacităţii operaţionale şi de răspuns a IGSU, printr-un document de politică instituţională a
Ministerului Afacerilor Interne - Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025, denumită în continuare Strategie 27.
De asemenea IGSU participa la inițiative organizate în cadrul organismelor regionale din care
România este parte, precum Inițiativa de Prevenire și Pregatire la Dezastre pentru Europa de Sud-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE et al., “STRATEGIA DE CONSOLIDARE ŞI DEZVOLTARE A INSPECTORATULUI GENERAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU PERIOADA 2016-2025” (Anexă la HG nr. 951/2016, 2016).
27 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE et al., 3.
26
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ESt (DPPI SEE) din cadrul Consiliului de Cooperare Regională, care prevede urgențele naționale
si managementul dezastrelor cu următoarele obiective 28:
● Coordonarea implementării acțiunilor și măsurilor de gestionare a situațiilor de urgență pe
teritoriul național;
● Coordonarea tuturor organizațiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență conform
reglementărilor internaționale;
● Comunicarea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul național (prin intermediul
secretariatului său tehnic) autorităților administrației publice centrale pentru a asigura
gestionarea coordonată a situațiilor de urgență;
Totodată, IGSU dezvoltă şi intensifică relaţiile de cooperare bilaterală în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă cu statele cu care România a semnat acorduri specifice: (1)
Asistenţă reciprocă în caz de urgenţă; (2) Managementul situaţiilor de urgenţă 29.

Măsuri de context local relevante
-

Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările
climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016202030;

-

Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
2016-202531;

-

Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 202032;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;

“Inițiativa de Pregatire Si Preventie Pentru Europa de Sud-Est,” http://www.dppi.info/members/romania, n.d.
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, “Cooperare Internationala,” https://www.igsu.ro/index.php?pagina=cooperare_internationala,
n.d.
30 “Planul Național de Acțiune Pentru Implementarea Strategiei Naționale Privind Schimbările Climatice Și Creșterea Economică Bazată Pe Emisii
Reduse de Carbon Pentru Perioada 2016-2020,” 2016.
31 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE et al., “STRATEGIA DE CONSOLIDARE ŞI DEZVOLTARE A INSPECTORATULUI GENERAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU PERIOADA 2016-2025.”
32 “Strategia Naţională a României Privind Schimbările Climatice 2013 - 2020,” 2013.
28
29
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-

Strategia Naţională pentru reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării şi
deşertificării solului, pe termen mediu şi lung;

-

Strategia Naţională pentru Schimbări Climatice 2011-2020;

-

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

-

REGULAMENT din 12 mai 2005 privind gestionarea situaţiilor de urgență generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări
accidentale;

-

Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii
publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe
de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini;

-

Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului
pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini.

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 10. Mediu, energie, protecția animalelor și situațiile de
urgență

10.1 Reducerea consumului de energie in sectorul rezidențial din sectorul 1 si al clădirilor
publice aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1
Eficiența energetică este un element central al Strategiei UE pentru o creștere inteligentă si durabilă
dar și al tranziției către o economie în care resursele sunt utilizate eficient. Eficiența energetică
este unul dintre modurile cele mai rentabile de consolidare a siguranței aprovizionării cu energie
și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți. Clădirile au cel mai mare
potențial de economisire a energiei iar în acest sens există legislație la nivel național si fonduri
nerambursabile ce vor fi disponibile in perioada de programare financiara 2021-2027 care sa
incurajeze eficientizaea consumului de energie al clădirilor, atat publice cat și private. În
STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ Orizont 2030, tinta pentru 2020
este reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară iar pentru 2030 este prevăzută
decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin
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sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de statusquo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;
2.Continuarea programului de reabilitare termică a locuințelor unifamiliale, conform HCL S1 nr.
280/01.09.2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al
Municipiului București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a
locuințelor unifamiliale pentru perioada 2018-2030;
3.Continuarea programului „Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic
ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, aprobat
prin HCLS 1 nr.365 din data 05.12.2018, parte a programului local pentru creșterea performanței
energetice în Sectorul 1 al Municipiului București;
4.Reabilitarea termica a clădirilor publice din administrarea Sectorului 1 (școli, grădinițe, alte
clădiri ale instituțiilor publice din administrarea Sectorului 1;
5.Contractarea și implementarea contractelor de performanță energetică (ESCO) pentru clădirile
publice aflate în administrarea Consiliul Local Sector 1.
Indicatori


conform PÎEE aprobat prin H.C.L. S1 nr. 310/2019

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Utilizarea într-o măsură mai mare a unor sisteme de încălzire electrică eficiente și curate, dar și
clădiri și echipamente mai inteligente și materiale îmbunătățite pentru izolare, care să respecte pe
deplin principiile economiei circulare prin:


Continuarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuințe;



Continuarea programului de reabilitare termica a locuintelor unifamiliale, conform H.C.L.
Sector 1 nr. 280/01.09.2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul
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Sectorului 1 al Municipiului București a programului local multianual de creștere a
performanţei energetice a locuinţelor unifamiliale pentru perioada 2018-2030;


continuarea programului „Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate
termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului
București”, aprobat prin H.C.L. S 1 nr. 365 din data 05.12.2018, parte a programului local
pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București;



Reabilitarea termica a clădirilor publice din administrarea Sectorului 1 (școli, grădinițe,
alte clădiri ale instituțiilor publice din administrarea Sectorului 1



Contractarea și implementarea contractelor de performanta energetica (ESCO) pentru
cladirile publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1

Indicatori


Conform PÎEE aprobat prin H.C.L. S1 nr. 310/2019

Obiectivele stabilite pentru perioada 2018-2030 se subordonează obiectivului general din PÎEE cu
privire la reducerea consumurilor cu 30% până în 2030. Obiectivele specifice pe termen mediu și
lung, ce privesc economiile de energie aferente fiecărui sector de activitate pentru perioada 20182030 (MWh) din Planul de îmbunătățire a eficientei energetice al sectorului 1 sunt detaliate în
anexă.
Instituții implicate


Serviciul Reabilitare Termică și Energii Alternative;



Direcția Investiții;



AEEPM;



Administratia Domeniului Public Sector 1;



Compartiment de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Managementul
Informational.
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10.2 Creșterea ponderii utilizării energiei electrice în transport
Mobilitatea urbană este responsabilă pentru 40 % din totalul emisiilor de CO2 generate de
transportul rutier și pentru până la 70 % din poluarea din transporturi. Transporturile se clasează
pe locul al doilea în ceea ce privește potențialul de economisire a energiei. Transportul cu
autovehicule electrice sau hibride este în măsură să reducă poluarea în Sectorul 1 și să contribuie
la îmbunătățirea calității aerului, aspect considerat important de către locuitorii Sectorului 1.

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Înlocuirea treptată a parcului de autovehicule al Sectorului 1 și al subordonatelor cu autovehicule
electrice, hibride sau pe baza de hidrogen
2.Construirea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice
Indicatori


conform PIEE aprobat prin HCLS 1 nr. 310/2019



se vor realiza 20 stații de încărcare electrică pe domeniul public aflat în administrarea
Sectorului 1, pe întreg teritoriul sectorului 1,

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
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1.Inlocuirea a parcului de autovehicule al Sectorului 1 și al instituțiilor subordonate cu
autovehicule electrice, hibride sau pe bază de hidrogen;
2.Construirea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice.
Indicatori


conform PÎEE aprobat prin HCLS 1 nr. 310/2019



50 stații de încărcare electrică pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 1, pe
întreg teritoriul Sectorului 1;

10.3 Sporirea eficienței energetice la nivelul produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate
la nivelul Sectorului 1 și al subordonatelor
Achiziționarea doar de produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență
energetică contribuie la reducerea amprentei de carbon , la promovarea protejării mediului și la
sporirea calității vieții, reprezentând un model de comportament responsabil pentru locuitorii
sectorului 1 si pentru operatorii privați. În ceea ce privește eficiența energetică a produselor, la
nivelul UE s-au introdus mai multe măsuri cum ar fi: indicarea, prin etichetare și informații
standard referitoare la produse, a consumului de energie și de alte resurse al produselor legate de
energie care au un impact semnificativ, direct sau indirect, asupra consumului de energie, care
intră sub incidența Regulamentului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică
(Regulamentul (UE) 2017/1369), cerințe pentru etichetarea echipamentelor de birou și etichetarea
pneurilor, cerințe de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic care intră sub
incidența Directivei-cadru 2009/125/CE. Ca parte a strategiei privind uniunea energetică
(COM(2015)0080) anunțate în februarie 2015, Comisia a propus revizuirea directivelor privind
eficiența energetică a produselor. Regulamentul (UE) 2017/1369, publicat în iulie 2017, stabilește
un nou cadru pentru etichetarea energetică în vederea definirii unor termene pentru înlocuirea
actualelor scări A+, A++ și A+++ cu o scară de la A la G.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. În procedurile de achiziții publice se vor achiziționa doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu
performanţe înalte de eficienţă energetică.
Indicatori
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Achiziţionează doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă
energetică, în măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor,
fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel
suficient de concurenţă in proportie de 70 %,

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.În procedurile de achiziții publice se vor achiziţionarea doar produse, servicii, lucrări sau clădiri
cu performanţe înalte de eficienţă energetică
Indicatori


Achiziţionează doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă
energetică, în măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor,
fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel
suficient de concurenţă în proportie de 100 %,

Instituții implicate


Directia Investitii



AEEPM



Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Management
Informational

10.4 Ecologizarea achizițiilor publice efectuate la nivelul Sectorului 1 și al subordonatelor și
promovarea consumului responsabil
În acord cu strategiile europene, în România a fost adoptată Legea nr. 69/2016 privind achizițiile
publice verzi. Din nefericire, această lege a intrat în vigoare cu puțin înaintea noului pachet de legi
privind achizițiile publice: Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016 care au
transpus Directivele Europene nr. 2014/23/EC (concesiuni), nr. 2014/24/EC, (achiziții publice) și
nr. 2014/25/EC (achiziții sectoriale) și prin urmare între aceste acte normative există o necorelare.
Legea menționează că va fi adoptat planul naţional de achiziţii publice verzi cu ţinte obligatorii,
exprimate sub formă de procent ce corespunde valorii anuale a achizitiilor publice verzi realizate,
raportat la valoarea anuală a achiziţiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru
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furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări pentru care au fost elaborate
criterii ecologice de către Comisia Europeană. Planul național nu a fost adoptat dar lipsa acestuia
nu împiedică însă o autoritate publica locală să implementeze un regulament propriu privind
utilizarea achizițiilor publice verzi ca instrument de politică publică de mediu si să utilizeze
criteriile ecologice realizate deja de către Comisia Europeană (pentru 20 de categorii, produse,
servicii si lucrări), mult mai cuprinzătoare decât prevederile Ghidului de achiziții publice verzi.
Țintele prevăzute în SNDD 2030 pentru ODD 12 pentru anul 2030 sunt:
a) Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a
resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs
b) Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile
naționale și politicile Europene
Tranziția către o economie circulară presupune ”efecte pozitive asupra competitivității
sectorului deșeurilor din UE; reintroducerea materiilor prime secundare în procesul de producție,
reducându-se dependența UE față de importurile de materii prime; reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră reducerea amprentei ecologice a Europei prin schimbarea modului în care producem,
distribuim și consumăm bunurile și utilizăm resursele”. 33 . Prin promovarea și implementarea în
practică a modelelor de producție și consum durabile Sectorul 1 va genera beneficii sociale și de
mediu. Creșterea gradului de informare a consumatorilor privind repunerea pe piață a noilor
produse transformate din deșeuri va avea un rol esențial în promovarea modelelor de afaceri
durabile34 la nivelul Sectorului 1. Măsurile propuse pentru economia circulară are in vedere faptul
ca România s-a angajat sa facă eforturi pentru promovarea unei politici publice în direcția
economiei circulare adoptând un punct de vedere privind Pachetul european privind economia
circulară prin Hotărârea Senatului nr. 3 din 2016 cu privire la Pachetul privind Economia Circulară
dar si rezultatul cercetării cantitative si calitative.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori

Elena Valentina Tartiu et al., Tranziția către o economie circulară.De la managementul deșeurilor la o economie verde în România, vol. Studii
de Strategie şi Politici SPOS 2018, 3 (Bucuresti: Institutul European din Romania, 2019), http://ier.gov.ro/wpcontent/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf.
34 Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România - Studii de Strategie şi Politici SPOS 2018,
Institutul European din România http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf
33
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1.Adoptarea unui plan anual de achiziții publice verzi obligatoriu de către Primarie și entitățile
subordonatele acesteia
2. Realizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații sectorului 1 și realizarea de
conferințe împreună cu mediul de afaceri pentru promovarea achizițiilor verzi;
3.Sprijinirea trecerii de la economia liniara la economia circulară prin implementarea în procesul
achizițiilor publice de măsuri pentru schimbarea modelelor de consum și de producție, acordând
prioritate prin documentațiile de atribuire proiectării produselor (rezistența în timp și potențialul
de reparare, reutilizare și reciclare);
4.Sprijinirea trecerii de la economia liniara la economia circulară prin Implementarea economiei
circulare în managementul deseurilor prin achiziționarea doar de produse din plastic reciclabil sau
înlocuitori pentru plastic cu componenta ecologică

la nivelul primăriei Sectorului 1 și al

instituțiilor subordonate.
Indicatori


Până în anul 2024 - 30% din achizițiile publice anuale ale Sectorului 1 să aibă componentă
ecologică;



Până în 2024, se vor realiza 4 evenimente (câte unul pe an) în vederea constientizarii
importanței achizițiilor verzi și popularizarea unor modele de buna practica și 1 curs de
pregatire profesională pe achiziții publice verzi pentru personalul de achiziții din Primăria
Sectorului 1 și de la instituții subordonate;



Scăderea cantității de deșeuri provenite din achizițiile publice ale Sectorului și al
subordonatelor cu 50 %;



Scăderea achiziționării de produse care sunt din plastic nereciclabil sau au în componenta
plastic nereciclabil cu 40 %;

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Modificarea procentelor din planul anual de achiziții publice verzi obligatorii realizate de către
Primărie și subordonatele acesteia și respectarea acestuia.
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2.Sprijinirea trecerii de la economia liniară la economia circulară prin implementarea în procesul
achizițiilor publice de măsuri pentru schimbarea modelelor de consum și de producție, acordând
prioritate prin documentațiile de atribuire proiectării produselor (rezistența în timp și potențialul
de reparare, reutilizare și reciclare);
3.Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de
informare la nivelul Sectorului 1;
4.Sprijinirea trecerii de la economia liniara la economia circulară prin implementarea economiei
circulare în managementul deseurilor care se realizează și prin achiziționarea doar de produse din
plastic reciclabil sau înlocuitori pentru plastic cu componenta ecologică la nivelul primăriei
Sectorului 1 și al instituțiilor subordonate;
Indicatori


Până în anul 2030 - 100% din achizițiile publice anuale ale S 1 să aibă componentă
ecologică;



Campanii de promovare la nivelul mediului de afaceri din sectorul 1;



Scăderea cantității de deșeuri provenite din achizițiile publice ale Sectorului și al
subordonatelor cu 100 %;



Scaderea achiziționării de produse care sunt din plastic nereciclabil 90%.

Instituții implicate


Directia Investitii;



Compartiment de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Managementul
Informational.

10.5 Îmbunătățirea cadrului de reglementare și implementarea legislației privind colectarea
separată a deșeurilor la nivel local
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Punerea în aplicare a prevederilor legii 211/2011 art.17 și stabilirea noilor termene de ducere la
îndeplinire, pentru următoarele măsuri:
18



atingerea unei ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum
50%, (până la data de 31 decembrie 2020), cel puțin pentru deșeurile de
hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după
caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare
deșeurilor care provin din gospodării;



includerea în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare, de tarife distincte pentru colectarea separată a
deșeurilor;



includerea în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare a
indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului
de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel
încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare și penalități
pentru nerealizarea lor;



implementarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», ,
bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:(i) volum;(ii) frecvență
de colectare;(iii) greutate;(iv) saci de colectare personalizați;



stabilirea și aprobarea, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a unor
tarife distincte pentru colectarea separată a deșeurilor și sancțiunile aplicate
în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător
deșeurile;



includerea, în tarifele plătite de beneficiarii serviciului a contribuției pentru
economia circulară numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin
depozitare, ținând cont de indicatorii de performanță;



suportarea de către operatorii de salubrizare a contribuției pentru economia
circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate
care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță
prevăzuți în contracte.

2.Elaborarea, aprobarea și implementarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să reglementeze
cantitatea de deșeuri provenite din demolări, în vederea diminuării cantităților de deșeuri
depozitate ilegal, provenite din construcții.
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Indicatori de realizare:
 Un contract nou sau un act adițional la contractul de salubrizare care să conțină prevederile
legii 211/2011
 Hotărâre a Consiliului local Sector 1 privind tarifele aplicate beneficiarilor de salubritate,
incluzând instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”
 Hotărâre a Consiliului local Sector 1 privind reglementarea cantității de deșeuri provenite
din demolări.
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
Nu se aplică
Instituții implicate


Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – propune
transpunerea legislației naționale la nivel local



Consiliul Local Sector 1 – adoptă HCL-urile de transpunere a legislației naționale



UAT Sector 1 – semnează noul contract, sau act adițional cu operatorul de
salubritate

10.5 Construirea unei instalații de sortare a deșeurilor municipale și similare în Sectorul 1
Prin HOTĂRÂREA Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 258/2019 privind alegerea modalității de
gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare
din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al
Municipiului București35 s-a aprobat modalitatea de gestiune directă a activității de sortare a
deșeurilor municipale şi a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de
salubrizare de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, printr-un serviciu public de interes
local, înființat cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului București, denumit „Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului a
Sectorului 1 precum si demararea procedurilor legale de către Sectorul 1 al Municipiului București,

Consiliul Local al sectorului 1 București, “HOTĂRÂREA Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 258/2019 Privind Alegerea Modalității de
Gestiune a Activității de Sortare a Deșeurilor Municipale Şi a Deşeurilor Similare În Staţiile de Sortare Din Cadrul Serviciului de Salubrizare Pe
Raza
Subdiviziunii
Administrativ-Teritoriale
Sectorul
1
al
Municipiului
București.,”
2019,
http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2019/aug_2019/volumul_1.pdf.
35
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prin structurile funcționale, în vederea sortării deșeurilor într-o stație proprie ce urmează a fi
construită.
În acest sens a fost elaborat studiul de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a
activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare. A fost
demarată procedura de achiziție publică privind serviciile de consultanță și asistență de specialitate
pentru realizarea infrastructurii de sortare și pentru eficientizarea proceselor conexe sortării
deșeurilor municipale și similare, produse la nivelul Sectorului 1
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Construirea și operaționalizarea instalației de sortare a deșeurilor municipale și similare

Indicatori:
 O instalație de sortare a deșeurilor municipale și similare operațională;
 Creșterea ratei de reciclare în Sectorul 1 la 25%;
 Reducerea cantității de deșeuri depozitate cu cel puțin 20%.
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Construirea și operaționalizarea instalației de sortare a deșeurilor municipale și similare
Indicatori
 Creșterea ratei de reciclare în sectorul 1 la 65%
 Reducerea cantității de deșeuri depozitate cu cel puțin 50%
Instituții implicate
 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – responsabilă de
monitorizarea cantităților de deșeuri evitate de la depozitare și promovarea activităților
10.6 Educarea și conștientizarea cetățenilor din Sectorul 1 cu privire la managementul
deșeurilor (reducerea cantității de deșeuri generate, reutilizare, colectare separată, reciclare,
valorificare energetică etc)
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținte pentru 2020:
- Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor
prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de
dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la
modelul economiei circulare.
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-

Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de

informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele
educaționale școlare și extrașcolare;
-

Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea

ierarhiei de gestionare a deșeurilor;
Iar până în 2030, strategia propune următoarele ținte:
-

Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030;

-

Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice

50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până
în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie
și carton 85%);
-

Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice

până în 2023 și materialele textile până în 2025;
Aceste ținte nu pot fi atinse fără contribuția populației, care trebuie să fie bine informată și
educată astfel încât procesul de colectare separată să se efectueze cât mai ușor și rapid. Conform
site-ului Primăriei Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului are
în implementare o strategie de informare și educare (conștientizare) a publicului. 36
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Elaborarea și Implementarea strategiei de informare și educare (conștientizare) a publicului în
mod continuu.
2.Alocarea unui buget anual dedicat campaniilor de informare și conștientizare.
3.Realizarea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-uri, mass media), precum și cu alte instituții
cu atribuții în gestionarea deșeurilor sau în educarea persoanelor (școli, universități etc), în vederea
desfășurării de campanii integrate.
Indicatori
 Strategie funcțională în implementare – 2024;
 Alocare bugetară anuală pentru campanii – permanent;
 Parteneriate – minim 5 acorduri de parteneriat funcționale.
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https://www.primariasector1.ro/download/protectia-mediului/Anexa%20strategia%20de%20informare.pdf
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 Cel puțin 50% din populația Sectorului 1 conștientizată cu privire la managementul
deșeurilor, până în 2024.
 Număr de spoturi difuzate, audiență
 Număr de persoane participante la dezbateri
 Număr de familii care și-au schimbat comportamentul de gestionare a deșeurilor
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
Indicatori


100% din populația sectorului 1 informată și conștientizată

Instituții implicate


UAT sector 1 – Aprobare strategie;



Consiliul local S1 – HCL de aprobare a strategiei și a bugetului aferent
implementării;



Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 –
responsabilă de implementarea strategiei;

10.7



ONG-uri;



Mediul de afaceri;



AUIPUPS.

Înființarea de întreprinderi sociale care să se ocupe de reutilizarea unor

materiale/produse ce ar putea deveni deșeuri (ex. textile, electronice, alimentare etc)
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținte pentru 2020:
- Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor
prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de
dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la
modelul economiei circulare.
-

Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de

informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele
educaționale școlare și extrașcolare.
-

Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea

ierarhiei de gestionare a deșeurilor.
Iar până în 2030, strategia propune următoarele ținte:
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-

Colectarea separată a materialelor textile până în 2025.

-

Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare,
inclusiv a pierderilor post-recoltare
Cantitățile de deșeuri electrice și textile sunt într-o continuă creștere, din cauza modelului
consumerist pe care cetățenii îl urmează, dar și din cauza lipsei unor centre de reparații care să dea
o nouă viață echipamentelor sau materialelor textile. Inițierea unor mici centre de reparații sau
reutilizare a unor produse ce ar putea deveni deșeuri, ar reduce cantitatea de deșeuri ajunsă la
depozitare sau la ardere (cum este cazul deșeurilor textile).
Înființarea unor întreprinderi sociale de profil care să se ocupe de repararea echipamentelor
în vederea reutilizării oferă mai multe avantaje atât din punct de vedere al reducerii cantităților de
deșeuri cât și oferirea unor locuri de muncă și economii pentru populația cu venituri scăzute.
În același fel se poate proceda cu diverse produse textile care fie ies din modă și sunt pe
cale să ajungă deșeuri, dar care printr-un nou design pot căpăta o nouă viață, prelungind astfel
ciclul de viață.
De asemenea reducerea risipei alimentare reprezintă o altă provocare ce ar putea fi
soluționată prin înființarea unor magazine alimentare sociale cu vânzare rapidă a produselor ce se
apropie de data de expirare, la prețuri sociale în conformitate cu Legea 217/2016 referitoare la
diminuarea risipei alimentare.
Aceste mici afaceri sociale pot constitui trecerea către economia circulară și o mai bună
conștientizare a populației cu privire la gestionarea deșeurilor, fiind promovate ca exemple de bună
practică pe teritoriul sectorului. La momentul actual, pe teritoriul Sectorului 1 există un număr de
containere de colectare de haine în scopul donării.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Realizarea de parteneriate cu ONG-uri de profil în vederea înființării unui număr de 3
întreprinderi sociale pe raza Sectorului 1.
2.Promovarea activităților acestor întreprinderi sociale care contribuie la trecerea către o economie
circulară.
Indicatori


Număr de întreprinderi sociale înființate – 3;



Număr de beneficiari ai întreprinderilor sociale.
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Reducerea cantității de deșeuri electrice, textile, alimentare generate cu cel puțin 50% până în
2030 față de anul de referință 2020.
Indicatori


Cantitatea de deșeuri evitată de la depozitare;



Cantitatea de produse a cărei durată de viață a fost prelungită.

Instituții implicate


UAT Sector 1 – realizare parteneriate și punerea la dispoziție a unor spații în
vederea desfășurării activității pe raza sectorului;



Consiliul Local Sector 1 – aprobarea parteneriatelor și spațiilor;



Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 –
responsabilă de monitorizarea cantităților de deșeuri evitate de la depozitare și
promovarea activităților.

10.8 Promovarea firmelor din sector implicate în economia circulară și încurajarea
/atragerea de astfel de firme în sector
Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea,
repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest
fel, ciclul de viață al produselor este extins. În practică, aceasta implică reducerea la minimum a
deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut
sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou,
creând astfel o valoare suplimentară.
Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținte pentru 2020:
- Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării
resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și
de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la
modelul economiei circulare,
- Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia
circulară prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor
și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție.
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Pentru orizontul 2030, strategia prevede: - Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat
pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei
circulare, elaborarea unei foi de parcurs.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Inventarierea firmelor ce își desfășoară activitatea pe raza sectorului 1 și care se încadrează în
conceptul economiei circulare;
2.Crearea unui program de atragere și încurajare a firmelor preocupate de eco-inovare, reciclare,
reutilizare etc de tip HUB;
3.Promovarea bunelor practici și promovarea firmelor în cadrul unor evenimente de tip Premiul
Economiei Circulare (Circular Economy Award) ce poate fi inițiat de UAT Sector 1
Indicatori


Bază de date cu firmele care se ocupă de economia circular;



Campanie de promovare;



Număr de firme implicate în economia circulară sprijinite sau promovate;



O bază de date cu firme ce desfășoară activități de economie circulară



Un Hub care să atragă și alte firme de profil



O competiție prin intermediul căreia se promovează atât bunele practici cât și
firmele (pioniere) din domeniu



Contribuție la devierea de la depozitare a deșeurilor de aproximativ 20% față de
nivelul anului 2020

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
Indicatori


UAT Sector 1 promotor al economiei circulare



Deviere de la depozitare până în 2030 80% și până în 2035 cu 90% față de anul
2020

Instituții implicate


UAT sector 1 – alocare de fonduri, spații etc.;



Consiliul Local – aprobarea planului de măsuri;
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Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 –
responsabilă de construirea bazei de date, elaborarea planului de promovare,
monitorizarea cantităților de deșeuri deviate de la depozitare.

7.10 Echiparea sectorului 1 atât cu containere pentru materiale reciclabile, containere
pentru biodeșeuri și ulei uzat
Conform Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, a nivelul Bucureștiului se produc
aproximativ 12 459 tone de deșeuri anual la nivelul piețelor, acestea cuprind în proporție de circa
70% biodeșeuri, restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton,
plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal). În acest sens se propune echiparea piețelor din
sector atât cu containere pentru materialele reciclabile, cât și cu containere pentru biodeșeuri.
Conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru Municipiul București rata de capturare
a biodeșeurilor menajere, similar și piețe trebuie să fie de minim 33% în 2022, 45% în 2025, 65%
începând cu 2030.
Totodată conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru București rata de capturare a
deșeurilor verzi din parcuri și grădini va trebui să crească de la 10% in 2018 – 2019 la 90%
începând cu 2020. De asemenea, ar trebui să se dezvolte un program de colectare a biodeșeurilor
de la populație cel puțin de 2 ori pe an (primăvara și toamna) pentru a se evita depozitarea.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor cu containere îngropate la nivelul
sectorului;
2.Echiparea tuturor piețelor din sectorul 1 cu containere pentru materiale reciclabile și containere
pentru biodeșeuri și ulei uzat;
3.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 40%;
4.Creșterea ratei de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini la 90% prin trasabilitate și
monitorizare;
5.Transportul deșeurilor verzi către platformele de compost existente.
Indicatori
 Număr de containere montate pentru colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile;
 Număr de piețe echipate cu containere pentru materiale reciclabile, biodeșeuri și ulei uzat;
 Rata de capturare a deșeurilor (%);
 Cantitatea de deșeu evitată de la depozitare (tone).
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 65%;
2.Înființarea unei platforme de compost la nivelul sectorului 1;
3.Colectarea biodeșeurilor de la populație cel puțin de 2 ori pe an primăvara și toamna.
Instituții implicate


UAT Sector 1 – aprobarea investiției;



Administrația piețelor Sector 1 – colectarea și transportul deșeurilor.

10.9 Conservare/ameliorare/extindere a spațiilor verzi din capitală şi extinderea suprafețelor
de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene
Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa și se află în proces de
infringement cu Comisia Europeană pentru depășiri constante ale cantităților de particule fine în
mișcare aflate în aer (PM10, PM2,5), dar și pentru incapacitatea de a monitoriza calitatea aerului
conform legii.
Principalele cauze ale poluării atmosferice cu PM10 și PM 2,5 în București sunt:
●

traficul rutier (numărul tot mai mare de mașini existente în capitală: 1,3 milioane

înmatriculate în București în oct.2017, plus mașinile care tranzitează orașul, plus cele
înregistrate în alte localități.
●

poluarea generată de construcții și santiere ce nu respectă normele de organizare a

santierelor
●

lipsa din ce în ce mai acută a spațiilor verzi

Cu toate că Sectorul 1 are cea mai mare suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor, lucrul
acesta se datorează în principal amplasării sale geografice, faptului că beneficiază de suprafețe
întinse de parcuri (precum Parcul Herăstrău) precum și de faptul că în inventarul spațiilor verzi a
fost inclusă și Pădurea Băneasa. Efortul de a conserva și extinde spațiile verzi nu trebuie să se
oprească, având în vedere că presiunea asupra spațiilor este din ce în ce mai mare.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Efectuarea lucrărilor suplimentare de înierbare, plantare de arbori şi arbuşti, extinderea sistem
de irigații şi realizarea de programe de udare sistematică pentru spații verzi publice: 41 de ha pe
teritoriul Sectorului 1;
2.Inventarierea suprafețelor supuse eroziunii;
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3.Oferirea de facilități pentru clădirile care au amenajate terase și acoperișuri verzi;
4.Inventarul cladirilor publice care se preteaza diverselor forme de inverzire, inclusiv evaluarea
tehnică a clădirilor inventariate (rezistență, izolație etc) în vederea înverzirii.
Indicatori
 Suprafața spațiilor verzi pe care au avut loc lucrări suplimentare de întreținere (ha);
 Suprefețe supuse eroziunii inventariate (ha);
 Număr clădiri pretabile înverzirii;
 Suprafață crescută de spațiu verde (ha) față de anul 2020;
 Bază de date cu terenurile supuse eroziunii;
 Bază de date cu clădirile publice care se pretează diverselor forme de înverzire;
 Hotărâre a

Consiliului Local privind facilitățile fiscale acordate proprietarilor care

amenajează terse și acoperișuri verzi.
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Atingerea țintei de 26 mp/cap de locuitor spațiu verde și reducerea poluării.
Indicatori


Suprafață suplimentară de spațiu verde față de nivelul anului 2020 (ha)

Instituții implicate


ADP sector 1 – responsabilă de întreținerea spațiilor verzi;



Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 –
responsabilă de construirea bazelor de date.

10.10 Echiparea piețelor din sectorul 1 atât cu containere pentru materiale reciclabile cât și
cu containere pentru biodeșeuri în vederea colectării și procesării biodeșeurilor provenite
din parcuri, grădini și de la populație.
Conform Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, a nivelul Bucureștiului se
produc aproximativ 12 459 tone de deșeuri anual la nivelul piețelor, acestea cuprind în proporție
de circa 70% biodeșeuri, restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile
(hârtie/carton, plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal). În acest sens se propune echiparea
piețelor din sector atât cu containere pentru materialele reciclabile, cât și cu containere pentru
biodeșeuri.
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Conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru Municipiul București rata de
capturare a biodeșeurilor menajere, similar și piețe trebuie să fie de minim 33% în 2022, 45% în
2025, 65% începând cu 2030.
Totodată conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru București rata de
capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini va trebui să crească de la 10% in 2018 – 2019 la
90% începând cu 2020.
De asemenea ar trebui să se dezvolte un program de colectare a biodeșeurilor de la
populație cel puțin de 2 ori pe an (primăvara și toamna) pentru ca acestea să nu mai ajungă la
depozitare.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Echiparea tuturor piețelor din Sectorul 1 cu containere pentru materiale reciclabile și containere
pentru biodeșeuri;
2.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 40%;
3.Creșterea ratei de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini la 90% prin trasabilitate și
monitorizare;
4.Transportul deșeurilor verzi către platformele de compost existente.
Indicatori
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 65%;
Înființarea unei platforme de compost la nivelul sectorului 1;
2.Colectarea biodeșeurilor de la populație cel puțin de 2 ori pe an primăvara și toamna.
Indicatori
Instituții implicate


UAT Sector 1 – aprobarea investiției;



Administrația piețelor sector 1 – colectarea și transportul deșeurilor;



A.L.P.A.B.

10.11 Extindere și modernizare adăpostului Odăi precum și derularea de campanii de
conștientizare a cetățenilor cu privire la protecția animalelor.
Măsura cu privire la extinderea și modernizarea adapostului de animale Odăi vine în
completarea eforturilor Primăriei Sectorului 1 de a rezolva problema animalelor fără stăpân.
Aceasta se încadrează în Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 - Dezvoltarea orașelor și așezărilor
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umane, pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, însă nu există o țintă
definită privind protecția animalelor de companie. Prin implementarea măsurii se dorește
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animalele fără stăpân care ajung în adăpost.
Deși situația animalelor fără stăpân este mult ameliorată față de anii anteriori, problema
încă există și riscă să ia din nou amploare dacă este scăpată de sub control.
Măsura de educare și conștientizare cu privire la protecția animalelor se subscrie atât
ODD11 – Dezvoltarea orașelor și așezărilor umane, pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure,
reziliente și durabile, care are ca țintă pentru 2030: Consolidarea eforturilor de protecție și
salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural,
cât și ODD 4 Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a
lungul vieții pentru toți, care are ca țintă pentru 2030: Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc
cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin
educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen,
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției
culturii la dezvoltarea durabilă.
Adăpostul Odăi împreună cu ONG-urile partenere și voluntarii desfășoară activități de
conștientizare și informare cu privire la animalele fără adăpost, adopții, sterilizări etc.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Extinderea adăpostului Odăi ( cu 2 hale de la ADP) și modernizarea locațiilor prin aducerea la
standarde europene (locuri de joacă, refugiu pentru câinii neadoptabili, zona de carantină, izolare
pui etc);
2.Îmbunătățirea condițiilor de încălzire a adăpostului (ex cu panouri infraroșu) și a canalizării;
3.Completarea echipei cu 1 – 2 dresori care ajută la pregătirea pentru adopție;
4.Parteneriate cu ONG-uri de profil și școli;
5.Atragerea de voluntari;
6.Activități educaționale în școlile din Sectorul 1 cu privire la protecția animalelor;
7.Campanie de sterilizare door to door;
8.Distribuirea de spoturi audio – video;
9.Distribuirea de pliante și broșuri distribuite.
Indicatori
 Condiții mai bune de viață pentru animalele din adăpost;
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 Reducerea numărului de animale care ajung în adăpost;
 Număr de parteneriate;
 Număr de voluntari atrași;
 Număr de cetățeni conștientizați;
 Număr de școli implicate;
 Număr de elevi implicați;
 Număr de animale sterilizate;
 Număr de spoturi difuzate;
 Audiență.
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Un adăpost la standarde europene
2.Reducerea numărului de animale fără stăpân
Indicatori
Instituții implicate
 Poliția locală – Poliția animalelor
 Adăpostul Odăi

10.12 Creșterea gradului de utilizare a măsurilor preventive şi buna pregătire pentru situații
de urgență asociate climei în industrii cheie
Situația măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență este încă în stadiu de lucru, cu toate că
lipsește un punct de comandă pe raza Sectorului 1, care să faciliteze managementul situațiilor de
urgență, departamentele însărcinate cu această problematică au depus eforturi consistente. Cu toate
acestea, în contextul actual starea de fapt a situațiilor de urgență din Sectorul 1 a Bucureștiului
necesită îmbunătățiri ale procesului de management al situațiilor de urgență. Totodată lipsa unui
sistem de monitorizare conectat cu sistemul poliției conduce la îngreunarea îndeplinirii
indicatorilor de performanță precum: a) timpul de răspuns în situaţii de urgenţă; b) capacitatea
operaţională şi de răspuns ridicată; c) noile tehnologii integrate în activitatea de prevenire,
pregătire şi răspuns (sistemul de telemedicină, unități de drone, sistem de comunicații de urgență
pentru misiunile în tuneluri / metrou și în zonele fără acoperire etc.). De asemenea, managementul
riscurilor și al situațiilor de urgență atrage după sine necesitatea realizării unor planuri sectoriale
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de gestionare a riscurilor privind protecția împotriva riscurilor naturale și creșterea capacității de
intervenție pentru situație de urgență.
Măsura privind Creşterea gradului de utilizare a măsurilor preventive şi buna pregătire pentru
situaţii de urgenţă asociate climei în industrii cheie se subscrie atât ODD 13 - Acțiune climatică și
are ca ținte pe Agenda 2030: (1) Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate
de climă și dezastrele naturale în toate țările; (2) Integrarea măsurilor privind schimbările climatice
în politici, strategii și planuri naționale; (3) Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților
umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului
și alertă timpurie.
Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Planul național de acțiune pentru implementarea
Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse
de carbon pentru perioada 2016-2020; Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență 2016-2025; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia naţională a României privind schimbările
climatice 2013 - 2020; Strategia Națională de Prevenire a Situațiilor de Urgență Strategia Națională
de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung 2010-2035.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul evaluării riscurilor, gestionării riscurilor și
vulnerabilităților climatice în industrie până în 2020;
2.Proceduri și furnizarea de echipamente necesare în caz de situații de urgență în industriile cele
mai vulnerabile;
3.Realizarea hărților de risc la nivel național pentru riscurile influențate de schimbările climatice;
Indicatori
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1.Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și
dezastre naturale prin: realizarea de planuri pentru gestionarea riscurilor; protecție și prevenție
împotriva riscurilor; creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență.
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Indicatori
Instituții implicate


Primaria Sector 1;



Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi Asociații profesionale din industrie;



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

10.13 Protejarea sănătății cetățenilor față de impacturile calamităților, prin adaptarea și
consolidarea sistemului național de management al situațiilor de urgență, a planurilor de
analiză precum și a planurilor de apărare
Măsura vizează conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile manifestării situațiilor de urgenţă
prin (1) Scăderea timpului de răspuns la: 8 minute în zona urbană pentru 90% din cazuri 20 minute
în zona rurală pentru 90% din cazuri şi scaderea timpului de intervenţie; (2) Înștiințare/alarmare a
populaţiei; (3) Campanii de conştientizare a populaţiei. De asemenea, măsura urmărește protejarea
sănătății cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și îmbunătățirea sănătății cetățenilor prin
prevenirea situațiilor de risc.
Totodată măsura urmărește implementarea analizelor deja existente de la nivelul sectorului și
adaptarea managementului riscului și a situațiilor de urgență. În acest sens, măsura se încadrează
în Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 privind schimbările climatice și impactul lor. Lipsa
hărților interactive și a unui plan comun de evacuare în situații de urgență, face ca acțiunile
instituțiilor partenere să fie greu de implementat. Tocmai lipsa cooperării instituționale conduce la
o slabă îndeplinire a indicatorilor de rezultat precum: (a) eficacitatea cadrului legislativ crescută
prin adoptarea unor legi privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, precum şi statutelor
pompierilor militari şi voluntari; (b) sistem de pregătire şi prevenire consolidat; (3) grad ridicat de
rezilienţă a structurilor SNMSU şi a comunităţilor.

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Strategia de consolidare și dezvoltare a
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 2016-2025; Metodologia de evaluare unitară a
riscurilor; Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările
climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia
naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020;
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1.Dezvoltarea strategiei de reducere a riscului și realizarea unor măsuri de atenuare a efectelor
schimbărilor climatice din perspectiva sănătății umane în caz de dezastru natural și a
vulnerabilității în zonele critice ale României;
2.Campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la asigurarea împotriva dezastrelor provocate
de schimbările climatice până în 2020;
3.Îmbunătățirea planului de acțiune în situații de urgență;
4.Pregătirea de ghiduri actualizate în contextul schimbărilor climatice privind procesul de
elaborare şi conţinutul planurilor de analiză și acoperire a riscurilor, respectiv planurilor de apărare
împotriva situațiilor de urgență specifice până în anul 2020;
5.Dezvoltarea de programe de formare pentru părțile interesate la nivel local privind noul
ghid/noua politică de gestionare a dezastrelor până în anul 2020;
6.Consolidarea capacității administrative;
7.Modernizarea sistemelor de comunicații necesare în gestionarea situațiilor de urgență la nivel
național;
Indicatori
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea
schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alertă timpurie;
2.Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de
mare intensitate;
3.Actualizarea instrumentelor de estimare meteo şi a scenariilor climatice;
4.Elaborarea hărților de risc în special la inundații.

35

Indicatori
Instituții implicate


Ministerul Afacerilor Interne;



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;



ONG-URI;
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