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Spre o Economie Verde cu Emisii Reduse de CO2 (SEVER CO2) 
- Comunicat de presă - 

 
Fundația TERRA Mileniul III, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 
implementează în perioada septembrie 2013 – septembrie 2014 proiectul ”Spre o Economie Verde cu 
Emisii Reduse de CO2”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției 
Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
 
Obiectivul general al proiectului este să reunească reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, ai mediului 
academic şi ai sectorului de afaceri care să pună bazele unei viziuni asupra tranziţiei către o nouă realitate 
economică în România.  
 
În contextul în care România este afectată de efectele schimbărilor climatice și este obligată să ia măsuri 
pentru a atinge obiectivele asumate la nivel european, sunt necesare noi tehnologii pentru creșterea 
eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de CO2 în sectorul economic.  
 
Tehnologiile inovative au însă nevoie de sprijin legislativ şi de o politica publică solidă pentru a pătrunde 
pe piață și a deveni competitive. În acest sens, proiectul prevede activităţi concrete de monitorizare şi 
formulare de politici publice care să sprijine şi să promoveze creşterea economică cu emisii scăzute de 
carbon. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 
1. Creşterea capacităţii ONG-urilor de mediu şi a SNSPA de a participa la dezvoltarea unei noi viziuni 
economice a României, în concordanţă cu viziunea europeană privind „Economia verde cu emisii scăzute 
de CO2” până în 2020. 
 
2. Creşterea nivelului de colaborare a ONG-urilor de mediu și a mediului academic în vederea asigurării 
unor politici publice sustenabile la nivel naţional. 
 
3. Dezvoltarea organizațională a partenerilor din proiect.  
 
Proiectul propune dezvoltarea unei viziuni de dezvoltare economică privind în special sectoarele de 
energie, transport şi îmbunătăţirea calităţii mediului.  
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De asemenea, în cadrul proiectului va fi realizat portalul Zero emisii, primul de acest fel în România, 
dedicat schimbărilor climatice și în special aspectului trans-sectorial al acestui fenomen. Portalul va reuni 
politici relevante, studii de caz, cercetări academice, proiecte de succes şi viziuni alternative de dezvoltare. 
 
Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă. Valoarea totală a proiectului este de 79.383,30 CHF, din care 8.057,40 CHF 
reprezintă contribuția proprie. 
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