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De ce avem nevoie de orașe verzi?

Orașele și aglomerările urbane consumă 75% din 
energia primară produsă la nivel mondial și 
produc 80% din emisiile de gaze cu efect de seră 
mondiale.
În România aproximativ 55 % din populație 
locuiește în zona urbană și periurbană. Mai bine 
de jumătate din populația țării este expusă la 
pericolele generate de schimbările climatice, și 
totodată le accentuează.
Economia verde are potențialul de a contribui la 
dezvoltarea societății umane și la eradicarea 
sărăciei. Comisarul UE pentru mediu, Karmenu 
Vella declara recent că în Europa există deja peste 
4 milioane de persoane care lucrează în 
industriile ecologice. Acest sector a continuat să 
crească și să creeze noi locuri de muncă chiar și 
în perioada de criză economică. 
Trebuie să creem condiții ca economia verde să 
devină o certitudine, iar aici rolul autorităților 
locale este major. Ele trebuie să pună la punct 
politici publice care să creeze cadrul pentru o 
economie verde. 
Autoritățile trebuie să stabilească un cadru de 
reglementare corespunzător, să prioritizeze 
cheltuielile publice și să le orienteze către 
sectoarele care contribuie la stimularea 
economiei verzi, promovarea inovării și mai ales 
realizarea de investiții în educație, formare, 
conștientizare.
Este o datorie pe care autoritățile publice o au 
față de cetățenii de azi și față de generațiile 
viitoare! 

În condiţiile în care adoptarea de măsuri 
proactive pentru diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice şi adaptarea la 
acestea sunt prioriăți cheie pentru politica 
de mediu europeană, proiectul “Oraşe 
Verzi – Regiuni Verzi” îşi propune să 
schimbe paradigma conform căreia 
creşterea economică este posibilă numai 
mâna în mână cu creşterea emisiilor şi să 
demonstreze factorilor de decizie locală că 
economia verde poate contribui la 
reducerea emisiilor şi la bunăstarea 
economică şi socială.

Proiectul este implementat de Fundația 
TERRA Mileniul III, în parteneriat cu R20 -

Regiuni pentru Acţiuni Climatice 
(Elveția) și AMR – Asociația Municipiilor 
din România în perioada 1 aprilie 2015 
– 31 martie 2017 și co-finanțat printr-un 
grant din partea Elveției prin intermediul 
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă.

Ne propunem să elaborăm un 
parteneriat durabil între partenerii 
elveţieni şi români cu scopul de a 
contribui la identificarea unor soluţii 
potrivite pentru o  nouă provocare: 
tranziţia către o economie verde. 
(continuare în pag. 2)
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Interesul autorităţilor locale 
pentru reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon este în 
creştere, aceasta este una 
dintre concluziile seminarului 
“Economie Verde pentru 
Oraşe Verzi” desfăşurat în 
data de 18 iunie 2015 la Hotel 
Ramada Parc din Bucureşti, în 
cadrul proiectului “Oraşe Verzi 
- Regiuni Verzi” 
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Principalele criterii de selecție luate în calcul sunt:
plata la zi a cotizației (2014) la AMR (condiție eliminatorie)

 
argumentația motivației de implicare în proiect

 
experiența în domeniul politicilor verzi de dezvoltare

 
disponibilitate asumată de implicare în proiect

 
influență în regiune/județ, ca multiplicator de informație

 

Criterii de selecție pentru orașele care vor beneficia de PAED 

Activitate 
An 1 An 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Seminarii ”Economie verde pentru
orașe verzi”  

                

Training - inventare de gaze cu
efect de seră  

 
 

                

Vizită de studiu în Elveția                  

Orașe verzi - Broșură cu exemple
de succes în România  

 
 

                

Identificare potențial de diminuare 
de emisii GES în municipii din
România 

 

                

Asistență pentru elaborarea de
Planuri de Acțiune pentru Energie
Durabilă PAED  

 

                

Seminarii tematice în 5 municipii
selectate  

                

Monitorizarea progresului în cele 5
municipii selectate pentru PAED  

                

Conferință internațională “Orașe
Verzi - Regiuni Verzi”    

                

Plan de activități proiect
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Adrian Badilă
Manager proiect
       (continuare din pag. 1)

Toate cele 109 municipalități 
membre ale Asociației Munici-
piilor din România vor benefi-
cia de rezultatele implementă-
rii acestui proiect prin disemi-
narea informațiilor în rețea. 

Dintre aceștia, reprezentanți ai 
20 municipii participă la semi-
nariile “Economie verde 
pentru orașe verzi”, 20 experți 
din administrația locală vor 
participa la un curs privind 
realizarea inventarelor de 
emisii de gaze cu efect de 
seră; 10 reprezentanți vor 
participa la o vizită de studiu în 
Elveția și 10 municipalități vor 
fi selectate pentru identificarea 
de proiecte verzi în derulare, 
din care 5 municipalităţi vor 
primi asistență în elaborarea 
de inventare de emisii de gaze 
cu efect de seră şi a unor 
Planuri de Acţiune pentru 
Energie Durabilă (PAED), 
pentru trecerea la o economie 
verde.

Desfășurarea întregului 
proiect presupune asigurarea 
de expertiză din partea TERRA 
Mileniul III și din partea parte-
nerului elvețian – R20 - Region 
of Climate Action.

Proiectul 
“Orașe Verzi – 
Regiuni Verzi” 

Pănă la finalul lunii iulie 2015, partenerii 
din proiect vor selecta 10 municipii unde 
experții TERRA III vor identifica 
potențialul municipiilor de diminuare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pe 
baza implicării asumate din partea 
factorilor de decizie, urmând ca experții 
să recomande cele 5 municipii unde se 
va asigura asistența pentru dezvoltarea 
Planurilor de Acțiune pentru Energie 
Durabilă (PAED).



București, 18 iunie 2015  

                         

      

Seminarul “Economie Verde Pentru
Orașe Verzi”  
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Liviu Gheorghe 
Expert proiect
      

Scopul cercetării realizate pe bază de 
chestionar de Fundația TERRA 
Mileniul III în parteneriat cu Asociația 
Municipiilor din România și R20 – 
Region of Climate Action, este de a 
identifica potențialul municipiului de 
diminuare a emisiilor de gaze cu 
efect de seră.

Chestionarul își propune să eviden-
țieze preocuparea autorităților pu- 
blice municipale pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
implicit pentru implementarea con- 
ceptului de Economie Locală Verde.

Chestionarul
Municipalităților

Chestionarul a fost distribuit cu 
ocazia Adunării Generale a AMR și a 
fost transmis către toți membri săi.

Acest chestionar reprezintă o primă 
etapă în selectarea celor 5 orașe 
pentru care echipa noastră de 
specialiști va asigura asistență pentru 
dezvoltarea de PAED-uri și, din acest 
punct de vedere, pentru municipalită-
țile interesate, completarea și 
transmiterea lui în termenele indicate 
este obligatorie.  

Seminarul “Economie Verde pentru 
Oraşe Verzi” a fost un prilej ca repre-
zentanţii autorităţilor locale din Focşani, 
Roman, Făgăraş, Ploiești, Giurgiu, 
Tulcea, Brăila, Baia Mare, Reşiţa, 
Hunedoara, Piteşti şi Bucureşti (sector 2 
și sector 6) să afle direct de la reprezen-
tanţii Ministerului Mediului Apelor şi 
Pădurilor despre cadrul naţional al 
politicilor în materie de Schimbări 
Climatice şi Dezvoltare Durabilă şi tot 
atunci au fost prezentate noutăţi privind 
mijloacele de finanţare pe care Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi Administraţi-
ei Publice le pune la dispoziţie munici-
palităţilor care îşi propun să treacă la 
economia verde.
Partenerul elvețian R20 a prezentat 
exemple de succes la nivel internațional 
unde implementează proiecte, iar repre-
zentanții TERRA Mileniul III și AMR au 
clarificat tendințele la nivel intern și 
internațional de a se realiza tranziția la 

o economie verde.
Au fost prezentate modele de succes 
în elaborarea Planurilor de Acțiune 
pentru Energie Durabilă (PAED) ale 
municipiilor Făgăraș, Piteşti, Focșani 
şi Zalău, oraşe care şi-au propus 
reducerea emisiilor cu 20 de procente 
până în anul 2020 prin: reabilitarea  
energetică a clădirilor, construirea 
unor şosele ocolitoare, modernizarea 
iluminatului public şi a transportului 
urban etc.
În cadrul proiectului, 5 municipii vor 
beneficia de consultanţă în elaborarea 
de PAED.  De asemenea, proiectul îşi 
propune să organizeze în toamna 
acestui an un training de care vor 
beneficia reprezentanţi ai 20 de 
municipalităţi, iar în primăvara anului 
viitor o vizită de studiu în Elveţia;  toate 
informaţiile acumulate în cadrul 
activităţilor vor fi  diseminate întregii 
reţele de municipii a AMR.

Lucian Știrb 



 
 
 
 
 

                       

Parteneri în proiect  

                            

 

TERRA Mileniul III  
 
Strada George Missail, 
nr. 116 B  
Sector 1, Bucuresti   
Telefon: 021 314 12 27  
 

 
R20 – Regions of Climate 
Action  
 
48 Chemin Du Grand 
Mont�eury  
CH 1290 Versoix, Geneva, 
Switzerland   
Tel: +41 22 755 65 45    

 

TERRA Mileniul III  
 
Str. George Missail nr. 116B
Sector 1, București 
Tel.: 021 314 12 27   

 

 
Asociația Municipiilor  
din România  
 
Str. Academiei 3-5, Etaj 1
Sector 3, Bucureşti  
Tel./Fax:  021 312 2476   
 

 
R20 – Regions of Climate 
Action  
 
48 Chemin Du Grand 
Mont�eury  
CH 1290 Versoix, Geneva, 
Switzerland
Tel. : +41  22 755 65 45

  

 
 

 

Proiectul  ”Orașe Verzi - Regiuni Verzi”, în mass-media

Proiectul Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions) se desfăşoară la nivel naţional pe o perioadă de 24 de luni şi este co-finanțat 
printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

Această publicație nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia este asumată în întregime de Terra Milleniul III
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TERRA Mileniul III a fost înființată în 1998 pentru a aborda problemele de mediu cu 

care se confruntă societatea românească. Misiunea organizației este de a dezvolta 

programe ecologice în vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la cauzele și 

efectele schimbărilor climatice și să promoveze programe de dezvoltare durabilă la 

nivel național, regional și global. TERRA III deține o poziție de lider legitim privind 

schimbările climatice și dezvoltarea durabilă în România.

În cei 16 ani de activitate organizația a implementat peste 100 de proiecte în 

domeniul energiei, transporturilor, politicilor publice și educație, în colaborare cu mai 

mult de 80 de organizații și instituții din România și peste 50 din Europa. 

R20 – Regions of Climate Action este o organizație 
care ajută state, provincii, regiuni și alte guverne 
subnaționale din întreaga lume să dezvolte și să 
implementeze proiecte de dezvoltare economică ce țin 
cont de realitatea schimbărilor climatice. Domeniile 
prioritare includ: transportul public curat, eficiența 
energetică, iluminat stradal cu LED-uri, agricultura, 
sursele de energie regenerabile. Misiunea R20 este de 
a cataliza parteneriate între regiuni pentru acțiuni 
rapide - mai ales că aceste acțiuni se referă la eficiența 
energetică și energia regenerabilă.

Asociaţia Municipiilor din România (AMR), a fost 
înfiinţată în anul 1990 și include în prezent toate 
municipiile, 103 municipii şi cele 6 sectoare ale 
Municipiului Bucureşti. AMR derulează şi susţine 
implicarea municipiilor în acţiuni/iniţiative/proiecte, 
inclusiv a celor din domeniul protecţiei mediului şi al 
schimbărilor climatice. Din anul 2007 AMR are un birou 
de reprezentare pe lângă instituţiile UE la Bruxelles.
Din anul 2009 AMR este organizaţie suport în 
implementarea Convenţiei Primarilor (CoM) în 
România.

Proiectul Orașe Verzi - Regiuni Verzi a fost prezentat în două ediții ale 
emisiunii TERRA Live, difuzată în fiecare miercuri de la ora 13:00, la 
postul de radioteleviziune online www.radiolynx.ro.

Puteți urmări înregistrările celor două ediții la adresele de mai jos: 

Ediția din 22 aprilie: 
http://terramileniultrei.ro/galerie-video-ro/terra-live-22-aprilie-2015 

Ediția din 1 iulie: 
http://terramileniultrei.ro/galerie-video-ro/terra-live-1-iulie-20015


