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Economia verde I 

Conținut

Economia 
verde în 
orașe -

internațional

Acorduri 
voluntare

Exemple de 
acțiuni din 

orașe
CONCLUZII
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Economia verde I 

Concept reînnoit:

• 2012, Rio de Janeiro, Brazilia - Conferința a Organizației Națiunilor

Unite asupra Dezvoltării Durabile (“Viitorul pe care ni-l dorim”)

– Eradicarea sărăciei este cea mai mare provocare la nivel global

– Politicile pentru dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei trebuie

să fie în concordanță cu Principiile de la Rio, Agenda 21, și Planul

de Implementare de la Johannesburg și trebuie să contribuie la

atingerea obiectivelor de dezvoltare agreate la nivel internațional,

inclusiv a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDG)

• La nivelul anului 2013, Banca Mondială asigură asistență pentru 130

de țări, în proiecte de trecere la economia verde sau de adaptare la

schimbările climatice (“Turn Down the Heat: Climate Extremes,

Regional Impacts, and the Case for Resilience”)

• negocieri asupra unui nou acord privind schimbările climatice - Paris,

decembrie 2015.
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Economia verde I 

Demersuri la nivel European - transpuse prin politici, precum:

• Strategia pentru energia regenerabilă 

• Directiva privind energia regenerabilă 

• Planul de acțiune pentru biomasă 

• Directiva cogenerării

• Directiva asupra eficienței utilizării finale a energiei și a serviciilor 

energetice

• Performanța energetică a clădirilor  

• Planul asupra eficienței energetice 2011 

• Directiva eficienței energetice

• Directiva asupra pieței interne a energiei electrice  

• Directiva cadru asupra eco-designului

• Directiva asupra etichetării energetice
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Economia verde I 

Iniţiative internaţionale privind schimbările climatice şi centrele

urbane:

• Local Government Climate Roadmap and Partnerships

• Covenant of Mayors (Europa)

• LG Actions (Europa)

• The World Mayors and Local Governments Climate 

Protection Agreement (America)

• Cities for Climate Protection (CCP) 

• C40 - Large Cities Climate Leadership Group
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Economia verde I 

Oraşe europene membre ale diferitelor reţele de acţiune:

Orasul Convenant C40 CCP

1 Amsterdam x x (afiliat) x

2 Barcelona x x afiliat x

3 Bassel 0 x afiliat 0

4 Copenhaga x x afiliat x

5 Heidelberg x x afiliat x

6 Londra x x participant x

7 Paris x x participant 0

8 Rotterdam 0 x afiliat x

9 Stockholm x x afiliat x



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

Economia verde I 

Amsterdam (1)

Plan de acțiune:

• Obiectiv: emisii cu 40% mai reduse in 2025, față de 1990

• Domenii:

– Modul de organizare al orașului

– Cartierele “parte a soluției”

– Energie durabilă

– Construcții

– Întreprinderi mici si mijlocii

– Tehnologia informației

– Transport

– Educație
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Economia verde I 

Amsterdam (2)

• Stabilire birou pentru problematica schimbărilor climatice (Climate 
Office)

• Constituirea unui fond pentru climat - finanțare inițială din partea 
municipalității

• Modul de organizare al orașului

– Eficiența energetică în noile clădiri

– Reziliere contract pentru cladiri închiriate catre AL, pentru cazul în 
care proprietarul nu dorește să investească în eficiență energetică

– Constituirea unei echipe de specialiști pentru probleme de energie, 
în vederea oferirii de servicii consultanță și etichetare a clădirilor 
construite sau renovate
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Economia verde I 

Amsterdam (3)

• Cartierele “parte a soluţiei”

• Energie durabilă

– Posibilitatea de a face ca acoperişurile să poată fi utilizate pentru 
producerea comercială de energie

– Diversificare resurse utilizate pentru producerea electricităţii (solar, mare, 
biomasă, vânt)

– Utilizare instalaţii poligenerare

• Construcţii (abordare pentru construcţiile noi)

– Adaptarea standardelor pentru clădirile neutre dpdv energetic

– Noi proceduri pentru selectarea ofertanţilor de servicii şi echipament

• Construcţii (clădiri existente)

– Contorizare consumuri

– Anvelopare & Inlocuire ferestre şi uşi

– Adoptare sisteme inteligente de gestionare a iluminatului
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Economia verde I 

Amsterdam (4)

• Intreprinderi mici şi mijlocii

– Iluminat, uși, echipament

• Tehnologia informaţiei

– Implementare de sisteme inteligentede lucru

– Baze de date

– Creearea de reţele pentru comunicarea celor mai bune practici

• Transport

– Mai puţine vehicule

– Utilizarea apei ca şi cale pentru transport

– Stimularea utilizarii de vehicule cu emisii scazute

– Acordarea atenţiei cuvenite noilor mijloace de transport, bazate pe 
utilizarea hidrogenului

• Educatie: Adaptat pe categorii de vârstă
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Economia verde I 

Londra (1)

• Plan de acțiune: 

– Obiectiv: emisii cu 60% mai reduse in 2050, faţă de 1990

• Obiective parțiale: 

» 15 % până în 2010

» 20 % până în 2015

» 25 % până în 2020

» 30 % până în 2025 

– Domenii

• Rezidențial:

» Utilizarea eficientă a electricității Reducerea consumului de 

energie pentru încălzire/răcire (îmbunătățirea eficientei termice a 

construcțiilor)

» Inițierea unui program de educare finanțat de către municipalitate
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Economia verde I 

Londra (2)

• Domenii

– Rezidențial
• Introducerea unui cod pentru clădirile construite potrivit 

principiului dezvoltării durabile
• Susținerea de seminarii și programe de training pe teme de 

eficiență energetică
• Implementarea de programe de training pentru arhitecți
• Acordarea de sprijin financiar populației sărace
• Introducerea unei etichete verzi pentru clădiri (în vederea 

stimulării reabilitării clădirilor închiriate)

– Comercial Administrație publică
• Educație: modificarea comportamentului (ex: oprirea 

computerului, imprimantei, copiatorului pe perioada nopții și 
peste weekend)

• Introducerea utilizării energiilor regenerabile (ex: inițiativa 
utilizării acestui tip de energie la toate locațiile unei 
afaceri/administraţiei publice)

• Utilizarea de mijloace de transport eficiente
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Economia verde I 

Londra (3)

- Energie

- Crearea unui fond pentru finanțare a tehnologiilor “Low Carbon” 
(Carbon redus)

– Utilizarea locală de cicluri energetice cu poli generare (încălzire, 
răcire şi producere de energie electrică)

– Utilizarea energiei produse la locul de consum

– Utilizarea energiei produse din biomasă/deşeuri

– Diminuarea factorului de emisii al sistemului energetic național
• Energie regenerabilă (măsură stimulată _ se crede într-o 

economie bazata pe energie regenerabila)
• Energie nucleară (măsură considerată neoportună)
• Energie termoelectrică bazată pe gaz natural (măsură 

temporară şi care nu trebuie stimulată pe termen lung)
• Captarea și stocarea CO2 (măsură considerată nefiind viabilă 

pe termen lung)
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Economia verde I 

Londra (4)

• Transport

– Modificarea obiceiurilor de transport

• Investiții in transportul public şi stimularea utilizării acestuia

• Promovarea mersului pe jos şi a utilizării bicicletei

• Utilizarea politicilor de gestionare a transportului

• Utilizarea mecanismelor de preț pentru a încuraja folosirea mai 

eficienta a mijloacelor de transport personale

• Reducerea nevoii de a călătorii prin buna planificare a orașului

– Utilizarea eficientă a vehiculelor

– Utilizarea de vehicule cu eficiență ridicată şi utilizarea de combustibili 

îmbunătățiți

• Utilizarea unor vehicule mai mici şi mai ușoare

• Utilizarea motoarelor termice moderne/ motoare electrice/ 

motoare cu hidrogen
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Economia verde I 

Concluzii:

• Obiectiv: emisii cu 40 - 60% mai reduse in 2025/2050, faţă de 1990 

• Domenii:

– Energie (diminuare consum şi utilizare resurse regenerabile)

– Transport (utilizare transport public, utilizare motoare eficiente, 

utilizare motoare hibride, cu funcționare cu biocombustibili sau 

hidrogen)

– Educație (pe categorii de vârstă, dar si educarea practicienilor din 

diverse domenii, în spiritul conceperii de soluții tehnice a căror 

aplicare are ca și rezultat diminuarea emisiilor de GES)
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Fundația TERRA Mileniul III

Liviu Gheorghe – Expert inventare

de emisii

Mobil: +40766559081

E-mail: liviu.gheorghe@terramileniultrei.ro

mailto:liviu.gheorghe@terramileniultrei.ro
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI 

ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


