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SUMAR EXECUTIV

Acest Raport își propune să prezinte o imagine de ansamblu asupra modului în care
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este implementată în România, la șapte
ani de la adoptarea acestui amplu program de acțiune globală, evidențiind
aspectele referitoare la implicarea autorităților publice locale și operaționalizarea
Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă – SNDD pe plan local.

Raportul este parte a proiectului „Viitor prin Acțiune“ ce are ca scop stimularea
procesului de participare activă în demersul de luare al deciziilor, la nivel local
și regional din România referitoare la Agenda 2030, prin creșterea gradului de
responsabilitate activă a tinerilor, liderilor de tineret și profesorilor din România în
ceea ce privește sustenabilitatea și schimbarea climatică.

Ne-am propus, prin intermediul acestui material, să evidențiem importanța Agendei
2030 nu doar dintr-o perspectivă teoretică, ci să vedem cum arată realitatea din
teren, cum sunt corelate măsurile și politicile locale cu SNDD, care sunt
provocările, dar și cum pot fi îmbunătățite lucrurile la nivel local.

Ne dorim ca acest demers să fie un punct de plecare în procesul de monitorizare al
măsurilor luate la nivel local, scopul nefiind acela de a critica ceea ce nu s-a putut
realiza, ci de a găsi cele mai bune soluții pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă - ODD, așa cum au fost agreate și de țara noastră. Credem în
importanța parteneriatelor și suntem convinși că o abordare participativă, de tip
multi-actor, va aduce mai multă valoare în comunitate.

Un plan atât de ambițios are nevoie de o mobilizare pe măsură și de implicarea
consistentă a tuturor factorilor de interes, dar și a cetățenilor. Tranziția verde,
tehnologiile digitale, realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă au nevoie
de un set de politici și de o guvernanță adecvate.
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Potrivit celui mai recent raport lansat de Organizația Națiunile Unite – ONU (iulie
2022),1 Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă devine vulnerabilă și în pericol de
a mai putea fi realizată conform planurilor inițiale, din cauza numeroaselor crize
apărute în multiple arii – toate fiind intersectate. Printre acestea se numără criza
Covid, conflictele, precum și schimbările climatice, toate având reverberații în sfera
mai multor domenii – mediu, sănătate, educație, securitate, etc. Mai mult, există
inconsistențe și în ceea ce privește datele centralizate privitoare la toate Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă sau monitorizarea acestora – spre exemplu, în domeniile
precum sănătate (ODD3) sau energie (ODD7), găsim mai multe date disponibile:
peste 80% dintre țări au furnizat date, față de doar 20% care au furnizat date despre
ODD13 – acțiunile climatice2.

Pandemia Covid-19 nu doar că a frânat planurile comunității globale privind
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, dar a generat o serie de
efecte negative, crescând numărul celor care trăiesc în sărăcie, efecte ce se regăsesc
în numeroase domenii – potrivit ONU3, pandemia a șters 4 ani ani de progrese
împotriva sărăciei, a limitat și mai mult accesul copiilor la educație, a generat
adevărate crize pe piața muncii, iar progresele înregistrate în domenii precum
energia regenerabilă, risipa alimentară, sunt reduse.

Mai mult decât atât, predicțiile4 arată că la finalul anului 2022, populația lumii va
depăși 8 miliarde de locuitori, așadar planeta va fi și mai presată de provocările
actuale.

În ceea ce privește România, conform Raportului de țară - Evaluarea din 2022 a
punerii în aplicare a politicilor de mediu5 realizată de Comisia Europeană,
progresele înregistrate au fost timide – spre exemplu, nu există progrese
semnificative în privința gestionării deșeurilor, nu există vreo creștere a
gradului de reciclare sau de compostare și încă nu există o infrastructură
adecvată pentru epurarea apelor uzate. Totuși, în anul 2021, România a adoptat
41 de planuri județene de gestionare a deșeurilor și planul de gestionare a
deșeurilor pentru municipiul București6.

1 The Sustainable Development Goals Report 2022, United Nations, disponibil la https://unstats.un.org/sdgs/
report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf.

3 Ibidem, https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf.

5Evaluarea din 2022 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: Schimbarea direcției prin
asigurarea respectării normelor de mediu, p. 3, disponibil la https://environment.ec.europa.eu/publications/
romania-eir-country-report-2022_en.

4Our World in data, disponibil la https://ourworldindata.org/world-population-update-2022.

2 Ibidem, p. 6.
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Evaluarea modului în care sunt aplicate politicile de mediu în România scoate însă în
evidență o serie de provocări ce necesită imediată rezolvare, în lipsa acestora
putând exista chiar sancțiuni pentru țara noastră.

Autoritățile Publice Locale – APL au un rol foarte important în tot acest context
pentru că ele pot transforma Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în realitate,
având contactul direct cu populația, cu beneficiarii, care sunt cei cărora ODD-urile
se adresează în mod direct. Desigur, pentru toate acestea este nevoie să existe și
o coerență a politicilor la nivel guvernamental, bugete sincronizate cu
strategiile și planurile de acțiune, precum și implicarea tuturor factorilor de
interes.

6 Ibidem, p. 4.
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CAPITOLUL I:

OBIECTIVELE RAPORTULUI, NEVOIA ACESTUI STUDIU ȘI

METODOLOGIA APLICATĂ. IPOTEZE ȘI LIMITĂRI

Nevoia acestui studiu a reieșit din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor cu care
lucrăm pe plan local, pentru a putea cartografia ce a fost realizat până în prezent,
care sunt acele arii de intervenție unde nu au existat progrese sau unde acestea au
fost timide, precum și care sunt domeniile unde au existat rezultate ce pot fi
transformate în exemple de bună practică și diseminate și în rândul altor autorități/
actori implicați în implementarea Agendei 2030.

Metodologia aplicată a fost una de tip cercetare calitativă a datelor și analiza
documentelor, existând mai multe etape pe care le-am parcurs:

Ipoteza de la care am plecat este că, deși la nivel local există un potențial important
de implicare cu referire la realizarea ODD-urilor, este încă nevoie de sporirea
capacității instituționale și asigurarea coerenței politicilor și a măsurilor locale,
precum și de omai mare conștientizare față de temele ce fac obiectul Agendei 2030,
deopotrivă în rândul APL, dar și al populației.

În ceea ce privește limitele studiului, este de remarcat faptul că nu toate autoritățile
contactate s-au arătat deschise să împărtășească statusul implementării strategiilor

Culegerea de
date/utilizarea
Legii 544/2001
privind accesul
la informațiile
de interes
public

Analiza și
integrarea
informațiilor
primite+
strategiile
locale/alte
informații

Redactare
Raport de
documentare

Recomandări1 2 3 4
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locale (unele răspunsuri au venit întârziat sau incomplet), conținutul identificat pe
portalurile primăriilor fiind uneori limitat în date și informații sau neactualizat. În plus,
la momentul redactării acestui raport, existau informații aflate în revizuire/curs de
actualizare, astfel că unele date pot suferi modificări. Dat fiind numărul foartemare
de documente strategice existente la nivel național și local, nu ne-am propus să
evaluăm în mod concret stadiul implementării acestora, ci să inițiem un prim
demers de analiză, bazându-ne și pe informațiile puse la dispoziție prin intermediul
Legii 544/2001, care să constituie un punct de plecare pentru viitoare inițiative în
acest sens.

Temele abordate prin intermediul solicitărilor de informații publice:
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Structura raportului pe capitole

Primul capitol evidențiază scopul acestui studiu și ce ne-am propus să realizăm prin
acest demers, ca parte a proiectul „Viitor prin Acțiune”, metodologia utilizată și
ipotezele de la care am pornit.

În cel de-al doilea capitol, am încercat să oferim o imagine de ansamblu asupra
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă,
a modului în care acestea sunt reflectate la nivel global și European, precum și
statusul implementării acestora la nivel internațional.

În capitolul al treilea ne-am propus să surprindem arhitectura instituțională și
legislativă privitoare la Agenda 2030 la nivel național, principalii factori de interes
implicați în demers, direcții de acțiune și măsuri propuse sau implementate în
contextul dezvoltării durabile, evidențiind totodată și rolul autorităților publice
locale în gestionarea și implementarea ODD la nivel local.

Prin acest ultim punct am făcut tranziția către cel de-al patrulea capitol, unde am
încercat să vedem cum sunt integrate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă/
dezvoltarea durabilă în strategiile locale de acțiune în localitățile target incluse în
proiect. Aici ne-am uitat deopotrivă la informațiile transmise din partea primăriilor,
dar și la documentele propriu- zise sau alte resurse disponibile pe paginile web pe
care le-am considerat relevante pentru obiectul acestui raport.

Capitolul cinci scoate în evidență câteva recomandări, pornind de la modul în care
dezvoltarea durabilă este reflectată și implementată la „firul ierbii”, în teren.

În cel de-al șaselea capitol, ne-am propus să prezentăm câteva exemple de bună
practică întâlnite la nivel local care ar putea avea potențial de replicare și la nivelul
altor localități.

Studiul se încheie cu o serie de concluzii, toate referințele bibliografice fiind
disponibile în notele de subsol și bibliografie.
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CAPITOLUL II:

AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ – DE LA

„LUMEA PE CARE NE-O DORIM” LA REALITATE

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă7 reprezintă unul dintre cele mai
ambițioase planuri stabilite la nivel global – cele 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă (ODD), 169 de ținte și 230 de indicatori fiind agreați la cel mai înalt nivel de
către cele 193 de state membre ale ONU, inclusiv de România.

Până în anul 2030, acestea ar trebui să constituie reperele universale ale comunității
internaționale, astfel încât țintele privind reducerea sărăciei, a inegalităților sociale,
schimbărilor climatice să fie atinse, iar întreaga societate să devină una sustenabilă.

De ce avem nevoie de o astfel de mobilizare globală? Pentru că provocările au
devenit atât de mari încât lumea în care trăim a devenit nesustenabilă. Conform
datelor8 Națiunilor Unite și a raportului de monitorizare ODD lansat în anul 2022,

8 United Nations, Global Issues, disponibil la https://www.un.org/en/global-issues.
7The Sustainable Development Goals, United Nations, op.cit, disponibil la https://sdgs.un.org.
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2.2 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă

90%dintre dezastrele naturale au legătură cu apa, inclusiv inundațiile,
seceta

1 din 5 copii trăiește în sărăcie extremă

temperatura medie globală se află în continuă creștere

1 din 10 oameni la nivel global suferă de foamete

2.4 miliarde de oameni folosesc sisteme de gătit ineficiente și care
generează poluare

https://www.un.org/en/global-issues
https://sdgs.un.org


printre principalele provocări cu care ne confruntăm se află: sărăcia, foametea,
schimbările climatice, îmbătrânirea populației, creșterea numărului de refugiați. 99%
din populația urbană respiră aer poluat, în timp ce risipa alimentară este în continuă
creștere.

Dezvoltarea durabilă devine astfel modalitatea prin care putem face lucrurile
mai bine, atât pentru societatea în care trăim, dar și pentru generațiile viitoare,
fără a compromite mediul.

O astfel de strategie globală implementată cu sprijinul tuturor factorilor de interes
relevanți, dar și cu sprijnul și în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, poate fi răspunsul
la problemele cu care populația globală se confruntă.

II.1. Cum ar arăta lumea în anul 2030 dacă planurile
menționate în Agenda 20309 ar deveni realitate?

1. Fără sărăcie extremă la nivel global, sisteme de protecție socială și acces
la serviciile de bază pentru toți oamenii,

2. Fără foamete sau alte forme de malnutriție, dublarea productivității
agricole, cu sisteme de producție alimentară sustenabile și practici ce
sporesc productivitatea și producția pentru a contribui la consolidarea
capacității de adaptare la schimbările climatice,

3. Cu o rată redusă a mortalității materne, fără decese ce pot fi prevenite în
rândul nou-născuților și copiilor până în 5 ani, fără epidemii de SIDA,
tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, cu acces universal la serviciile
de sănătate sexuală și reproductive, la servicii esențiale de sănătate
calitative și accesul la medicamente de bază, cu mai puține decese și boli
provocate de produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea
aerului, apei și a solului,

4. Cu acces universal la educație, cu tineri și adulți care dețin competențe
relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care să faciliteze
angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul,

9 Lista detaliată a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și țintele asumate sunt disponibile aici - https://
dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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5. Fără discriminare de orice fel împotriva
tuturor femeilor și fetelor, fără violență și
exploatare, cu politici de protecție socială
relevante,

6. Cu acces universal și echitabil la apă
potabilă pentru toți, la condiții sanitare și de
igienă, o mai bună calitate a apei prin
reducerea poluării, eliminarea depozitării
deșeurilor și reducerea la minimum a
produselor chimice și materialelor
periculoase,

7. Cu energie curată și accesibilă,

8. Cu locuri de muncă decente pentru toți,

9. Cu infrastructuri durabile ce sprijină
dezvoltarea economică și bunăstarea
oamenilor, cu tehnologii și procese
industriale sustenabile,

10.Fără inegalități sociale, economice, politice,

11.Cu orașe și comunități durabile, unde toți
oamenii au acces la sisteme de transport
sigure și durabile, la spații verzi,

12.Risipa alimentară este înjumătățită pe cap
de locuitor, este redusă generarea de
deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și
reutilizare,

13.Cu politici și strategii ce reduc efectele
schimbărilor climatice,

14.Cu o poluare marină redusă,

15.Fără defrișări și cu un grad crescut de împădurire și reîmpădurire, cu
protejarea biodiversității,
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ODD 4.7 Până în 2030,
asigurarea faptului că toți
elevii dobândesc
cunoștințele și
competențele necesare
pentru promovarea
dezvoltării durabile,
inclusiv, printre altele, prin
educația pentru dezvoltare
durabilă și stiluri de viață
durabile, drepturile
omului, egalitatea de gen,
promovarea unei culturi a
păcii și non-violenței,
cetățenia globală și
aprecierea diversității
culturale și a contribuției
culturii la dezvoltarea
durabilă.

ODD 11.3 Până în 2030,
consolidarea urbanizării
incluzive și durabile și a
capacității pentru
planificarea și gestionarea
participativă, integrată și
durabilă a așezărilor
umane în toate țările.



16.Fără forme de violență, abuz, exploatare,
cu state care asigură accesul egal la
justiție pentru toți, cu instituții eficiente,
responsabile și transparente la toate
nivelurile,

17.Cu politici coerente care asigură
dezvoltarea durabilă.

pagina 15

Proiect derulat de

Sursa: https://dezvoltaredurabila.gov.ro/obiectivele-pentru-dezvoltare-durabila

ODD 16.7. Asigurarea
procesului decizional
receptiv, incluziv,
participativ și reprezentativ
la toate nivelurile.



II. 2. Inițiative la nivel european care sprijină implementarea
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (în contextul
temelor abordate în prezentul raport)

Uniunea Europeană, prin Consiliul European, Parlament și Comisia Europeană au
arătat în numeroase poziții că sprijină implementarea Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă. De la „O viaţă decentă pentru toţi: de la viziune la acţiune colectivă”, 10

unde Comisia evidențiază principiile cheie și domeniile prioritare ce trebuie
abordate după anul 2015 (după adoptarea ODD), la adoptarea noii abordării de tip
„panguvernamental”11 pentru perioada 2019-2024 în ceea ce privește punerea în
aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, ODD-urile au devenit parte
integrantă a politicilor UE.

Prioritățile UE12 pentru această perioadă includ:

1. Pactul Verde European – primul continent neutru din punct de vedere
climatic până în anul 2050 și reducerea cu cel puțin 55% până în 2030 a
emisiilor nete de gaze cu efect de seră,

Sursa: Comisia Europeană, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

11 Comisia Europeană, Dezvoltarea Durabilă: o abordare globală, disponibil la https://ec.europa.eu/info/
strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-holistic-approach-sustainable-
development_ro
12 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – O viață decentă pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă, disponibil la https://ec.
europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro.

10 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor, O viață decentă pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă, 2014, disponibil la https://
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0023.03/DOC_
1&format=PDF
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-holistic-approach-sustainable-devel
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-holistic-approach-sustainable-devel
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro.%00
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro.%00
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0023.03/DOC_1&format=PDF%00
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0023.03/DOC_1&format=PDF%00
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0023.03/DOC_1&format=PDF%00


2. Digitalizarea – include, printre altele, dezvoltarea competențelor digitale în
rândul adulților, a infrastructurii digitale, a serviciilor publice digitale, precum
și o nouă strategie industrială pentru Europa13 care să sprijine dubla tranziție
către o economie verde și digitală,

3. Susținerea echității sociale și a prosperității – cu planuri de investiții, sprijin
pentru accesarea locurilor de muncă, inclusiv pentru tineri, coordonarea
politicilor economice din statele membre UE prin intermediul Semestrului
european14,

4. Consolidarea implicării UE la nivel global – prin diverse politici precum
politica de cooperare pentru dezvoltare, acordarea de asistență umanitară și
protecție civilă,

5. Protejarea cetățenilor și a valorilor UE – prin inițiative de educație și formare,
politica de protejare a consumatorilor, prin măsuri de protejare a sănătății
europenilor, combaterea discriminării și protejarea egalității de gen și a
statului de drept,

6. Consolidarea democrației – implicarea cetățenilor în procesul decizional.

Printre cele mai importante planuri și măsuri amintim:

● Al 8-lea program de acțiune pentru mediu15 – pentru măsurarea progreselor
în ceea ce privește obiectivele în materie demediu și climă ale Pactului verde,

● Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor
alimentare16 - răspunsul Comisiei la invitația formulată de Consiliul European
în declarația sa de la Versailles din 10 și 11 martie 2022, de a prezenta opțiuni

13 Strategia industrială europeană, disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-
fit-digital-age/european-industrial-strategy_ro.

15Al 8-lea program de acțiune pentru mediu, disponibil la https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
ro/ip_22_4667

14 Informații privind situația României și documentele incluse în Semestrul European sunt disponile la https://ec.
europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/romania/european-
semester-documents-romania_ro
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_ro
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accelerarea tranziției verzi către o
economie circulară neutră dpdv
climatic și monitorizarea progresului

sprijinirea țărilor pentru tranziția la
sisteme alimentare agricole și
acvatice sustenabile

implementarea proiectelor de
energie solară și eoliană,
combinată cu utilizarea
hidrogenului din surse
regenerabile

reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, reducerea la zero a poluării,
integrarea ODD în strategiile, măsurile
la toate nivelurile, inclusiv pe plan local

pachet de sprijin financiar acordat de
CE producătorilor– 500 mil E

reducerea importurilor de energie

PROGRAMUL DE
ACȚIUNE PENTRU
MEDIU - 2022

PLANUL PRIVIND
SECURITATEA
ALIMENTARĂ

PLANUL
REPowerEU

pentru a aborda creșterea prețurilor la alimente și chestiunea securității
alimentare la nivel mondial,

● Planul REPowerEU17 pentru producerea de energie curată și diversificarea
surselor alternative de aprovizionare cu energie,

● Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor
alimentare – „De la fermă la consumator”18.

16 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare, 2022,
disponibil la https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5391557a-aaa2-11ec-83e1-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF

18 Siguranța alimentară, disponibil la https://aac-europe.org/images/jdownloads/Recommendations/RO/RO_
AAC_Recommendation_-_Food_security_2021_05.pdf

17 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3133
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CAPITOLUL III:

AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL

NAȚIONAL

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 203019 reprezintă
documentul programatic ce stabilește cadrul pentru implementarea Agendei 2030
la nivel național, pe baza celor trei piloni – economic, social și de mediu. Strategia a
fost lansată în anul 2018 și a fost realizată
pe baza unor procese participative și a
consultărilor publice cu factorii relevanți
din domeniu. Documentul expune o
analiză a statusului implementării ODD în
contextul strategiei anterioare, evidențiind
totodată care sunt domeniile unde
progresele realizate sunt insuficiente,
comparativ cu angajamentele asumate la
nivel european și internațional și propune
o serie de măsuri și ținte pentru perioada
următoare, în orizontul 2020 – 2030. La o
analiză a acestora, putem observa că
obiectivele asumate sunt mai degrabă
teoretice, neexistând la momentul 2018
un plan concret de acțiune sau obiective
de tip SMART care să operaționalizeze
strategia.

Pentru asigurarea coerenței politicilor naționale și alinierea cu ODD-uri a fost creat,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 313/2017, Departamentul pentru Dezvoltare
Durabilă (DDD). Acesta reprezintă autoritatea publică responsabilă de coordonarea,
monitorizarea la nivel național, a activităților care facilitează implementarea SNDDR
2030, aflat sub subordinea Primului Ministru.

19 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, disponibilă la https://sgg.gov.ro/1/wp-
content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf
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Comitetul Interdepartamental
pentru Dezvoltare Durabilă a
fost înființat prin H.G.
272/2019, la inițiativa DDD,
având rol consultativ, fiind
prezidat de Premier, ce
cuprinde 27 de miniștri și
vicepremieri. Rolul Comitetului
este să urmărească procesul
de implementare,
monitorizare, evaluare și
revizuire a Strategiei naționale
pentru dezvoltarea durabilă a
României 2030.

https://dezvoltaredurabila.gov.ro/cadrul-legal-al-departamentului
https://dezvoltaredurabila.gov.ro/cadrul-legal-al-departamentului
https://dezvoltaredurabila.gov.ro/cadrul-legal-al-departamentului
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf%00
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf%00


Deși este amintit Planul de acțiune de punere în practică al strategiei și faptul că
acesta va fi realizat până cel târziu la finalul anului 201920, în realitate, Planul a fost
lansat abia 5 ani mai târziu, la mijlocul anului 2022, la un an de la demararea
procesului de consultare, și are rolul de a implementa SNDD 2030 în toate politicile
sectoriale21, Departamentul de Dezvoltare Durabilă fiind responsabil de
monitorizarea și evaluarea anuală a acestuia.

Printre obiectivele și măsurile stabilite prin intermediul PNA remarcăm:

• consolidarea unor nuclee de dezvoltare durabilă la nivelul autorităților
publice implicate în dezvoltarea durabilă,

• planificarea, monitorizarea, raportarea bugetării ODD și sprijinirea
„finanțărilor verzi“,

• sprijinirea autorităților locale pentru a integra dezvoltarea durabilă în politicile
și strategiile locale,

• elaborarea și operaționalizarea unui Cod Român al Sustenabilității (CRS) care
ar urma să încurajeze raportarea nonfinanciară a companiilor,

• înființarea Centrului de Excelență pentru administrația publică în domeniul
dezvoltării durabile (CExDD), care ar urma să funcționeze ca o consultanță de
specialitate - susținerea de programe de educație și formare în sfera
dezvoltării durabile, inclusiv de programe universitare și post-universitare și

21Planul Național de Acțiune, disponibil la https://dezvoltaredurabila.gov.ro/planul-national-de-actiune-final.
20 Ibidem, p. 80.
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Planul Național de Acțiune (PNA), prin cele 12 obiective specifice are rolul
de a corela obiectivele documentelor strategice sectoriale cu țintele
asumate prin Strategia de Dezvoltare Durabilă și implicit Agenda 2030,
asigurând așa-numita coerență a politicilor de dezvoltare durabilă. Pe scurt,
toate politicile publice la nivel național trebuie create astfel încât acestea să
sprijine implementarea ODD și să asigure că măsurile luate sunt coerente
în sensul în care nu subminează implementarea lor.

https://dezvoltaredurabila.gov.ro/planul-national-de-actiune-final.%00


formare în rândul reprezentanților din administrația publică. Conform
planului, va fi creat și un corp de experți în dezvoltarea durabilă în cadrul
administrației publice, astfel încât personalul administrativ să aibă
cunoștințele și competențele necesare pentru implementarea SDDR,

• monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă la
nivel național și a progreselor înregistrate, inclusiv participarea în mod
voluntar cu rapoarte privind statusul ODD la nivel național la Forumul Politic la
Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (High Level Political Forum),

• realizarea de acțiuni de comunicare și
promovare a conceptelor de dezvoltare
durabilă, inclusiv prin realizarea de
sondaje publice, studii, atât în rândul
populației, dar și la nivel instituțional.
Este, de asemenea, menționată
realizarea unui eveniment public similar
Forumului la Nivel Înalt – HLPF, ca spațiu
de diseminare și împărtășire de
experiențe și bune practici,

• monitorizarea și evaluarea indicatorilor
de dezvoltare durabilă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică (INS) în
colectarea datelor, realizarea unui raport anual de progres, prezentat în fața
Parlamentului,
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Direcțiile prioritare de acțiune, conform planului inițiat de DDD:

• Consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță pentru dezvoltarea
durabilă - DD

• Susținerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educație și
formare pentru DD

• Promovarea principiilor și valorilor conceptului de DD

• Monitorizarea și Evaluarea implementării SNDDR 2030

Documentul listează la
final o serie de indicatori
pentru monitorizarea
implementării planului:

• 32 indicatori de
realizare

• 54 Indicatori de
rezultat



• asigurarea coerenței politicilor publice sectoriale, crearea unei baze de date
astfel încât să existe o evidență a politicilor ce pot avea un impact asupra
dezvoltării durabile și implementării Agendei 2030 la nivel național.

Planul cuprinde totodată și o serie de posibile instrumente de finanțare, precum
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Cadrul Financiar Multianual 2021-
2027, Comisia Europeană, SEE-Norway Funds, Fonduri Elvețiene, etc.

O instituție relevantă în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
României este Institutul Național de Statistică, ce are rolul de a coordona activitatea
de elaborare și actualizare a indicatorilor de realizare a SDDR.

Un nou set de indicatori naționali de dezvoltare durabilă au fost validați la începutul
anului 2022 de către Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă și a fost lansat
un agregator de date statistice22 - o bază de date online cu informații statistice la
nivel național și European ce ar trebui să descrie realitate din teren a implementării
ODD, rolul acestui instrument fiind acela de a anticipa, proiecta și previziona
viitoarele evoluții socio-economice, oferind astfel sprijin în procesul decizional la
nivelul administrației publice centrale. Cei 291 de indicatori au rolul de a arăta
progresul realizat, respectiv acele domenii unde sunt necesare eforturi mai susținute
pentru atingerea țintelor. Întregul demers este parte a unui proiect mai amplu
început în anul 2019 și implementat de Secretariatul General al Guvernului (SGG)
prin DDD - „România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic şi instituţional pentru
implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”,
proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020.

La nivel național, există și alte entități cu relevanță în implementarea Agendei 2030
și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare - RoAid este
instituția publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului
Afacerilor Externe, fiind înființată prin Legea nr.213/2016 privind cooperarea
internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, cu scopul de a
implementa proiecte de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară23.
Agenția are o serie de priorități tematice24, printre care amintim Dezvoltarea

22 http://agregator.romania-durabila.gov.ro/indicatori.html
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http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-dezvoltare-durabila-2020.pdf
http://romania-durabila.gov.ro/proiect/
http://romania-durabila.gov.ro/proiect/
http://roaid.ro/
http://roaid.ro/
http://agregator.romania-durabila.gov.ro/indicatori.html


Economică Durabilă, care include teme pe care le regăsim și în Agenda 2030
– agricultura, dezvoltarea rurală, apa și salubritatea, combaterea schimbărilor
climatice.

Ministerul Afacerilor Externe – MAE – printre temele globale abordate se
află și Agenda 2030, România având rolul de a contribui la implementarea
ODD și din perspectivă internațională, prin acordarea de sprijin țărilor
partenere/mai puțin dezvoltate, prin instrumentul de asistență oficială pentru
dezvoltare – AOD25.

Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă – este o structură de tip
consultativ ce include reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile,
cu un mandat de 3 ani. Prima sa reuniune a avut loc în anul 2021, iar lista cu
membri componenți a fost publicată în Monitorul Oficial26.

26 DECIZIE nr. 372 din 1 iulie 2021, privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare
durabilă, disponibil la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243996.

25 https://www.mae.ro/node/35919.
24 http://roaid.ro/prioritati-tematice/dezvoltare-economica-durabila/.

23 The Future WeWant, Outcome of the Conference, Rio de Janeiro, Brazil, June 2012, Paragraful 42, p. 7,
disponibil la https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/13662/N1238164.pdf?
sequence=1&amp%3BisAllowed=

Agenția RoAid
Ministerul
Afacerilor
Externe

ONG Autorități
locale

Consiliul
Consultativ
pentru

Dezvoltare
Durabilă

Sub-comisia
Parlamentară

pentru
Dezvoltare
Durabilă
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III.1. Rolul Autorităților publice locale(APL) în gestionarea
și implementarea Agendei 2030 pe plan local

Autorităților locale li s-a recunoscut în repetate rânduri importanța în ceea ce
privește implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Însăși Agenda
2030 cuprinde mențiuni explicite despre participarea comunităților locale.

Încă de la Summit-ul Rio+20 din anul 201227 privind dezvoltarea durabilă este
reafirmat rolul APL și al comunităților în realizarea unei dezvoltări sustenabile,
inclusiv în zona de planificare și implementare a politicilor.

Mare parte din indicatorii ODD au ținte ce au legătură și cu implicarea autorităților
publice, dar acești actori nu sunt doar simpli implementatori, ci pot genera la rândul
lor politici și măsuri, fiind cei mai apropiați de realitatea oamenilor și de problemele
locale. Spre exemplu, APL pot sprijini creșterea economică și producția în
agricultură prin sprijinul acordat la nivel local (ODD 2), pot întreprinde măsuri locale
în ceea ce privește sănătatea și educarea populației (ODD 3, ODD 4), sunt
responsabili de asigurarea infrastructurii pentru accesul la apă, alte resurse,
transport, și se ocupă de managementul deșeurilor pe plan local (ODD 6, ODD 11,
ODD 12).

27United Nations Conference on Sustainable Development, disponibil la Rio+20 https://
sustainabledevelopment.un.org/rio20.html.
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• ODD 6.7 Susținerea și fortificarea participării comunităților locale în
îmbunătățirea managementului în domeniul apei și sanitației.

• ODD 11.3 Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și
a capacității pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și
durabilă a așezărilor umane în toate țările.

• ODD 16.7 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ
și reprezentativ la toate nivelurile.

Sursa: http://roaid.ro/obiectivele-de-dezvoltare-durabila/



Mențiuni despre rolul APL sunt cuprinse și în noua strategie națională privind
economia circulară (adoptată prin HG la 21 septembrie 202228), mai ales în ceea ce
privește colectarea deșeurilor și crearea unei infrastructuri specifice în acest
sens, aplicarea achizițiilor publice ecologice.

Încă din anul 2018, existau recomandări conform cărora Statele membre ar trebui să
dezvolte strategii naționale și să implice autoritățile locale în întregul proces de
creare, implementare, monitorizare, raportare și evaluare, recomandările incluzând
și mai mult schimb de experiență la nivel local, mai multe proiecte prin care să fie
colectate date și statistici pe plan local29.

Mai mult, similar cu Raportarea Națională
Voluntară (Voluntary National Reviews – VNR)
ce se desfășoară anual în cadrul HLPF
(România a participat pentru prima dată în
anul 2018 când a prezentat progresele
înregistrate la nivel național în privința
implementării ODD), se discută tot mai mult
despre Raportarea Locală din partea APL în
cadrul acestui Forum Global. Drumul a fost
deschis în anul 2018 de către trei orașe din
Japonia care și-au prezentat, în cadrul
evenimentului, contribuția lor la
implementarea ODD pe plan local, utilizând
instrumente similare Raportării Naționale, dar
și de anunțul făcut de orașul New York care a
declarat în cadrul Forumului deschiderea
pentru acest tip de raportare.30 Raportarea ar
conține, similar cu VNR,31 următoarele
informații:

31Voluntary common reporting guidelines for voluntary national reviews at the high-level
political forum for sustainable development (HLPF), disponibil la https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf

29Delivering the Sustainable Development Goals at local and regional level, disponibil la https://ec.europa.eu/
info/sites/default/files/delivering-sdgs-local-regional-level.pdf
30 SDGs learning module 3 – reporting to national and local review, p. 32, disponibil la https://unhabitat.org/
sites/default/files/2021/08/m3_en_web.pdfs

28 Strategia Națională privind Economia Circulară, disponibil la https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-
nationala-privind-economia-circulara-prima-varianta-13409762.
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APL au un rol cheie în
atingerea a 65% din cei
169 indicatori.

• 21% dintre ODD pot fi
implementate numai de
APL

• 24% trebuie
implementate de APL

Sursa: https://regionsunies-
fogar.org/en/media-files/
opinion-articles/329-local-
authorities-role-in-the-
implementation-of-the-2030-
agenda

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-nationala-privind-economia-circulara-prima-varianta-13409762.
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- Un mesaj din partea unui înalt oficial reprezentativ despre statusul
implementării ODD la nivel local și implicarea instituției,

- O sinteză a principalelor date din raport – statusul implementării Agendei
pe bază de date statistice, măsurile de politică publică luate în contextul
principiului „Leave no one behind” (să nu lăsăm pe nimeni în urmă),

- 2-3 exemple de bună practică sau lecții învățate care pot fi relevante
pentru alte țări, cu accent pe acele măsuri care au un potențial de
transformare, ținând cont de sinergiile existente între ODD,

- 2-3 exemple de provocări întâlnite,

- Domeniile unde este necesar sprijin – financiar, de consolidare a capacității,
în zona de politici, culegere și analiză de date, tehnologii, parteneriate etc.

- Metodologia utilizată în realizarea raportului,

- Implicarea factorilor de interes – stakeholderilor în elaborarea raportului,

- Integrarea ODD în politici, programe și bugete,

- Mecanisme instituționale existente – de măsurare, monitorizare, evaluare,

- Mecanisme de implementare (means of implementation), concluzii și
planuri de viitor.

Din anul 2019 și până la momentul actual (2022), au existat 20 de raportări realizate
de guverne/autorități locale, Italia, Marea Britanie, Finlanda, Norvegia, Belgia și
Germania fiind singurele țări din Europa care au realizat astfel de raportări (VLR)32.

Deși Raportarea Locală ar presupune un efort în plus pentru autorități – să adune și
să centralizeze date și statistici, să implice mai mulți funcționari în acest proces, ceea
ce ar genera și costuri în plus, ar putea reprezenta de asemenea un instrument util
pentru o mai bună planificare și structurare la nivelul politicilor locale, dar și o
oportunitate de interacțiune și schimb de experiență cu orașe similare din lumea
întreagă.

32 United Nations, Voluntary Local Reviews, disponibil la https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews.
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Prin urmare, nu doar simpla recunoaștere a APL în documentele oficiale la nivel
internațional este importantă, dar mai ales cum se implică acestea în mod
concret la nivel local, ținând cont deopotrivă de acest potențial, dar și de
resursele pe care le avem la dispoziție.

Referitor la România, un aspect important de menționat este că din mai 2022, ca
urmare a modificării legislației33, funcționarii administrației publice pot deveni
experți în dezvoltare durabilă, fără a fi înființate posturi noi, ci doar transformate
cele existente. Astfel, conform Art. 6101. „autorităţile şi instituţiile publice din
administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în implementarea activităților
specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul Naţional de Redresare
şi Rezilienţă pot să stabilească funcţia publică specifică/funcţiile publice specifice de
execuţie de expert dezvoltare durabilă prin schimbarea denumirii funcţiilor publice
de execuţie care au în atribuţiile postului,mai mult de 50%, activităţi specifice pentru
dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activităţi, inclusiv
cele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”.

Indicatorii naționali pentru dezvoltarea durabilă și țintele urmărite34 cu referire
la implicarea APL includ (extras):

34http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-dezvoltare-durabila-2020.
pdf

33L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea
Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, disponibil la http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2022/pr072_
22.pdf.
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ODD 4 Stabilirea cadrului normativ pentru desfăşurarea programelor de formare continuă şi

stimularea participării la asemenea programe;

Înfiinţarea centrelor comunitare de învăţare permanentă de către autorităţile locale;

Cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaţilor în asemenea programe.

ODD 6 Asigurarea accesului la apă potabilă şi la canalizare în zonele periferice ale oraşelor; sprijinirea

racordării unui număr sporit de gospodării la aceste reţele prin grija autorităţilor locale.

ODD 9 Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene

și comunale modernizate la 61% în anul 2020 (în comparație cu 39,4% în anul 2016).

ODD 12 Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și

de producție durabilă la nivel național, regional și local.

ODD 16 Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei României, prin

introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în sfera serviciilor financiar

bancare.

http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-dezvoltare-durabila-2020.pdf
http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-dezvoltare-durabila-2020.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2022/pr072_22.pdf.%00
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CAPITOLUL IV:

INTEGRAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN

STRATEGIILE LOCALE - IMPLEMENTAREA AGENDEI 2030 LA

NIVEL LOCAL

Capitolul pune în evidență realitatea din teren a implementării Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă, pornind de la informațiile transmise de către reprezentanții APL
care au răspuns solicitărilor A.R.T. Fusion, conform Legii 544/2001, dar și analizând
documentele strategice și conținutul disponibil pe paginile web ale primăriilor.

Întrebările transmise35 au făcut referire la:

1. Existența strategiei de dezvoltare durabilă pe plan local, stadiul de
implementare și perioada, procesul de monitorizare, proiectele aflate în
derulare/încheiate pentru implementarea acestei strategii, cum au fost
implicați cetățenii în crearea strategiei la nivel local,

2. Existența unui plan de management al deșeurilor, punctele de colectare
selectivă și cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022),

3. Existența unei persoane specializată în probleme de mediu și dezvoltare
durabilă în cadrul instituției,

4. Existența în bugetul instituției a resurselor pentru amenajarea de spații verzi
și colectarea selectivă/planul de implementare și durata,

5. Existența în bugetul instituției a resurselor pentru folosirea energiei verzi/
izolarea termică/ planul de implementare și durata,

6. Existența unei statistici la nivel local cu referire la risipa alimentară/plan de
combatere,

7. Existența unui plan de implementare și infrastructura necesară pentru
compostare în localitate,

35 Lista completă a întrebărilor transmise către autoritățile locale este disponibilă în Anexă.
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8. Existența unor campanii de informare a populației privind managementul
apei potabile/ planul de reducere al risipei de apă,

9. Existența unui plan pentru realizarea infrastructurii necesare de piste de
bicicletă în cadrul localității/ numărul total de km de piste de bicicletă din
prezent,

10.Existența unei planificări pentru achiziționarea de mijloace de transport
electrice/bazate pe energie verde.

Instituții unde s-au transmis solicitările de informații, cf. Legii 544/2001:

*Răspunsurile furnizate din partea primăriei au fost primite la mai bine de 2 luni de la transmiterea
solicitării întrucât persoana responsabilă demisionase, neexistând un înlocuitor în acest sens.
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Localitatea Bârnova, Județul Iași

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Deși există un document strategic cu privire la dezvoltarea locală36 pentru perioada
2021-2027, mare parte din abordarea acestuia este mai degrabă una teoretică,
descriptivă. Din cele 145 de pagini, direcțiile strategice ocupă numai 8 pagini, fără a
detalia și măsurile concrete ce urmează a fi întreprinse în următoarea perioadă sau
un orizont de timp pentru măsurarea succesului. În final, sunt listate o serie de
măsuri pe termen scurt/mediu, ce fac mai mult referire la planificarea și modul de
gestionare al implementării strategiei, și nu la implementarea concretă a direcțiilor
strategice. În ceea ce privește indicatorii, nu există o corelare clară între măsurile
propuse și indicatorii finali, și aceștia având o abordare mai degrabă generală – spre
exemplu, regăsim la indicatori lungimea drumurilor, străzilor și starea acestora37, dar
nu găsim niciun indicator cu privire la pistele de biciclete, deși în document se
menționează importanța acestora și crearea de piste pentru cicloturism38.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Nu există o evidență clară asupra proiectelor de mediu/educaționale/de
infrastructură încheiate la nivelul localității. Din analiza rapoartelor primarului
(disponibile până în anul 2020)39 și din secțiunea dedicată proiectelor de pe
website-ul primăriei40, aflăm că s-au derulat 12 proiecte în intervalul 2003-2020, ce
au constat în: modernizarea drumurilor de interes local, construcții și lucrări de
dezvoltare infrastructură, extinderea rețelei de alimentare cu apă, amenajarea de
locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți.

În documentul strategic sunt enumerate 37 de proiecte aflate în implementare sau
implementate (nu găsim clar făcută aceasta distincție), dintre care amintim:
amenajare pistă de biciclete în Comuna Bârnova, parc panouri fotovoltaice, stații de

39 https://primariabarnova.ro/primaria-comunei-birnova/rapoarte-de-activitate/.
40 https://primariabarnova.ro/primaria-comunei-birnova/proiecte/.

38 Ibidem, p. 126.

36 Strategia de Dezvoltare Locală, Comuna Bârnova, disponibil la https://primariabarnova.ro/wp-content/
uploads/2021/03/SDL2021_C.Barnova_IS-varianta-draft.pdf
37 Ibidem, pp. 137-139.
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încărcare pentru mașini electrice în Comuna Bârnova, amenajare platformă pentru
colectarea și compostarea deșeurilor vegetale41.

Din informațiile primite, aflăm că au fost depuse proiecte pentru:
- achiziție microbuz electric,
- construire stații de încărcare pentru vehicule electrice,
- creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public,
- achiziție tocător profesional deșeuri lemnoase.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Nu au fost furnizate aceste informații. Nu reiese implicarea cetățenilor în procesul de
creare al strategiei la nivel local, în document menționându-se doar că una din
etapele acesteia a constat în identificarea actorilor locali care se pot implica în
realizarea strategiei, printre aceștia aflându-se și societatea civilă42.

Totuși, pe parcursul documentului43, se face referire la un sondaj de opinie adresat
cetățenilor în anul 2021 prin care aceștia au fost consultați cu privire la aspectele
pozitive pe care le întâlnesc în localitatea Bârnova, respectiv cu privire la gradul de
utilizare al serviciilor medicale din comună, gradul de mulțumire privind calitatea
serviciilor medicale primite, în ce măsură unitățile sanitare din comună corespund
nevoilor populației44, la gradul de mulțumire față de modalitățile de petrecere a
timpului liber în comună45.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Din analiza SWOT realizată pentru elaborarea strategiei reiese că în Comuna
Bârnova se practică colectarea selectivă a deșeurilor, fiind unul din punctele tari în
acest sens46, deși există un nivel scăzut de conștientizare în rândul populației cu
privire la acest aspect. Totuși, nu găsim informații despre numărul punctelor de
colectare existente, cel mai utilizat mod de colectare a deșeurilor menajere fiind
reprezentat de sistemul de colectare - salubritate, tomberon (99.2%), 0.8% dintre
locuitori depozitând aceste deșeuri într-un loc special în curte47.

46 Ibidem, p. 115.
45 Ibidem, p. 80.

41 Strategia de Dezvoltare Locală, Comuna Bârnova, op.cit., pp 128-129.

44 Ibidem, p. 63.
43 Ibidem, p. 20.
42 Ibidem, p. 4.
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Cu privire la deșeurile rezultate din activități agricole, cea mai mare parte a acestora
este, potrivit informațiilor regăsite în strategie, depozitată în curte sau chiar arsă,
respectiv depozitată la groapa de gunoi a comunei.

Deși regăsim în documentul strategic îmbunătățirea managementului deșeurilor ca
fiind o prioritate, nu există măsuri concrete ce urmează a fi implementate/
monitorizate, ci doar obiective generale, cum ar fi: dezvoltarea sistemelor de
management integrat a deșeurilor și tranziția de la economia tradițională, liniară
către o economie circulară, îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de
salubritate prin decizii optime de planificare și implementare privind reducerea,
reutilizarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor menajere48.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Din informațiile primite, nu există o astfel de resursă în cadrul instituției. Conform
organigramei instituției primăriei49, în ianuarie 2022 nu exista nicio persoană
menționată ca fiind responsabilă pentru problemele de mediu și dezvoltare
durabilă. Între organigrama existentă în anul 2020 și cea din anul 2022 nu există
diferențe în ceea ce privește structura sau nu au fost identificate departamente nou
înființate.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Amenajarea de spații verzi reprezintă unul din obiectivele enumerate în secțiunea
direcțiilor strategice, fără însă a se menționa măsurile concrete în acest sens sau un
orizont de timp pentru implementarea acestora.

Potrivit Hotărârii Consiliului, nr. 23 din data de 11.02.202250 ce prevede aprobarea
bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, există menționate o serie
de cheltuieli pentru igienizarea și toaletarea de spații verzi, amenajarea a două locuri
de joacă.

49 https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2017/05/Document711.pdf, p. 4
48 Ibidem, p. 121.
47 Ibidem, p. 93.

50 https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2017/05/Document718.pdf
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Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate

Energia verde are un capitol dedicat în strategia de dezvoltare locală, mai mult
pentru a descrie situația de fapt și mai puțin pentru a evidenția planul de acțiune în
acest context. Documentul relevă faptul că 54.8% dintre cetățenii comunei au auzit
de energia regenerabilă/ verde/nepoluantă, dar numai 2.3% au în gospodărie surse
de acest tip de energie (panouri solare, panouri fotovoltaice)51.

Deși există o direcție strategică intitulată „Protejarea mediului și optimizarea utilizării
resurselor regenerabile de energie”, există doar câteva măsuri generale, mai
degrabă obiective generale, precum „Gestionarea eco-eficientă a consumului de
energie prin valorificarea potențialului resurselor regenerabile de energie”,
„reducerea consumului de energie din instituțiile publice din localitate”, „reducerea
efectelor consumului final de energie asupra mediului înconjurător”52.

Potrivit Hotărârii Consiliului, nr. 23 din data de 11.02.2022 ce prevede aprobarea
bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, există menționate o serie
de cheltuieli pentru execuție stații de încărcare autovehicule electrice53.

Din răspunsurile primite, în bugetul instituției se prevăd sume pentru asigurarea
cofinanțării în condițiile în care apar programe pentru accesarea de fonduri
nerambursabile pentru aspectele ce țin de izolare termică, energie verde etc.

Combaterea risipei alimentare
Nu au fost identificate informații referitoare la combaterea risipei alimentare la
nivelul localității sau statistici despre cantitatea de produse alimentare aruncate.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Conform strategiei, nu există un plan de implementare și infrastructura necesară
pentru compostare, acesta fiind și cel mai puțin utilizat mod de colectare a
deșeurilor rezultate din activități agricole (7.7%)54. Totuși, în urma răspunsurilor
primite, se creează infrastuctura pentru realizarea activității de compostare a
deșeurilor vegetale.

54 Strategia de Dezvoltare Locală, Comuna Bârnova, op.cit, p. 94.

52 Ibidem, p. 121.
51 Strategia de Dezvoltare Locală, Comuna Bârnova, op.cit, p. 86.

53 https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2017/05/Document718.pdf.
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Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu a fost identificată informația referitoare la existența campaniilor de informare a
populației privind managementul apei potabile. Mai mult decât atât, din analiza
SWOT reiese faptul că există un nivel scăzut de conștientizare la nivelul populației cu
privire la aspectele legate de mediu, și chiar „menținerea mentalității de indiferență
față de protecția mediului”55.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
În documentul strategic, nu găsim informații privitoare la infrastructura necesară
pentru pistele de bicicletă, aflăm însă că în anul 2021, 86.8% dintre locuitori aveau
acces la transportul public în zona în care locuiesc,56 iar subiectul existenței pistelor
de biciclete este considerat ca fiind unul problematic pe raza comunei. Totuși, în lista
portofoliului de proiecte, găsim mențiunea referitoare la amenajarea pistelor de
biciclete în comuna Bârnova, fără alte mențiuni concrete despre numărul de km
existenți, spre exemplu.

Cu toate acestea, a fost comunicat faptul că ghidul solicitantului unde s-a dorit
depunerea cererii de finanțare impune anumite cerințe pentru care infrastructura
rutieră existentă în comună nu permite realizarea de piste de biciclete.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Nu sunt disponibile astfel de informații în documentul strategic, singura măsură
constând în modernizarea sistemului de transport public, fără a menționa dacă este
vorba de mijloace bazate pe energia verde. Din informațiile primite, a fost depusă o
cerere de finanțare pentru achiziția unui microbuz electric.

56 Ibidem, p. 83.
55 Ibidem, p. 116.
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în orașul
Beclean, Județul Bistrița Năsăud

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
În prezent, se află în curs de implementare Strategia de Dezvoltare Durabilă
Multisectorială pentru perioada 2021-2027.

Documentul de peste 200 de pagini face referire și la micro-strategia orașului
Beclean de a deveni oraș de tip Smart City cu cele 6 dimensiuni ale sale – economie,
mobilitate, locuitori, mediu, locuire și guvernare57.

Strategia cuprinde o parte destul de consistentă a informațiilor ce evidențiază starea
de fapt actuală, precum și o analiză tip SWOT, realizată și prin consultările
partenerilor locali – ONG, APL.

Documentul expune care este viziunea de dezvoltare durabilă a orașului: construcția
unui centru urban dinamic, modern și inteligent, într-o zonă cu potențial turistic și
antreprenorial, care să îmbine calitatea locuirii, prin prezervarea elementelor
peisagistice și climatice, precum și dinamica mediului economic pentru confortul și
bunăstarea întregii comunități și să faciliteze transformarea orașului într-un centru de
oportunități și resurse pentru regiune, cât și într-o destinație reper pentru turismul
național și european58.

Pe scurt, obiectivele strategice urmărite în acest demers vizează, printre altele:
- Diversificarea mediului de afaceri prin valorificarea resurselor locale,
- Regenerarea comunității – finalizarea proiectelor de infrastructură a rețelelor

urbane și folosirea acestora (..), transformarea în spații de agrement a zonelor
degradate,

- Dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale.
Documentul propune în final și un plan de acțiune, fără însă a menționa indicatorii și
durata fiecărei acțiuni în parte.

58 Ibidem, p. 238.

57 Strategia de Dezvoltare Durabilă Multisectorială a orașului Beclean, 2021-2027, p. 29, disponibil la http://
primariabeclean.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/HCL-109-2020-STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-2021-
2027-1.pdf
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Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Există mai multe proiecte aflate deja în derulare iar din răspunsurile furnizate aflăm
că se lucrează la pregătirea proiectelor menționate în documentul strategic, astfel
încât acestea să beneficieze de finanțarea nerambursabilă din fondurile europene,
existând deja experiența exercițiului financiar trecut (2014-2022), când orașul
Beclean a primit finanțare din partea Uniunii Europene pentru 13 proiecte, valoarea
totală a fondurilor externe fiind de aprox. 100 milioane de euro.

În prezent, se află în derulare mai multe proiecte cuprinse în strategia de dezvoltare
durabilă, dintre care amintim:

- Beclean Smart City – Digitalizarea serviciilor publice la nivel local,
- Promovarea mobilității urbane multimodale,
- Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea îmbunătățirii eficienței

energetice,
- Investiții în infrastructura medicală,
- Regenerare Urbană,
- Crearea de parcări etajate,
- Amenajare ecologică și promenadă pentru Faleza râului Someșul Mare,
- Grădina Urbană Transilvania – Parc verde turistic,
- Proiecte de infrastructură pentru educație,
- Proiecte de infrastructură pentru sport,
- Proiecte de noi locuri de joacă pentru copii,
- Parc industrial Beclean pentru o industrie ecologică verde,
- Continuarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru

toate blocurile de locuințe din oraș,
- Consolidarea și restaurarea de obiective turistice,
- Îmbunătățirea mobilității urbane,
- Înființarea de noi facilități de relaxare și agrement la Băile Figa,
- Centrul Comunitar pentru Tineret,
- Piața agroalimentară modernizată,

O descriere a proiectelor este disponibilă și pe pagina website a Primăriei, alături de
un video de prezentare59.

59 http://primariabeclean.ro/web/informatii-de-interes-public/proiecte-in-derulare/
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Printre proiectele deja implementate sunt menționate:

- Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,
- Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public,
- Îmbunătățirea mobilității urbane –Drumul Gării,
- Dezvoltarea mobilității urbane – Etapa a II-a,
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Școlii

gimnaziale Grigore Silași,
- Refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la

utilități, spații verzi, amenajare drum de acces, alei și piste de biciclete –
Centrul Cultural Liviu Rebreanu,

- Amenajare teren, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, spații
verzi, amenajare drum de acces, alei și piste de biciclete – Centrul Social de
Zi,

- Amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități,
amenajare căi access, drum de legătură cu DJ 172 – Centrul recreativ Legacy,

- Centrul Social prin GAL Ținutul Haiducilor,
- Reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul

Beclean,
- Construirea și dotarea a 3 case de tip familial și a unui centru de zi,
- Varianta ocolitoare a orașului.

Demenționat aici faptul că nu există o evidență clară a proiectelor deja încheiate sau
în curs de implementare, conform informațiilor transmise.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Potrivit informațiilor furnizate, cetățenii au fost implicați prin consultare publică,
opiniile și propunerile acestora fiind preluate și integrate în strategie.

În plus, conform informațiilor identificate pe site-ul primăriei, pe parcursul perioadei
au existat mai multe chestionare adresate populației locale cu privire la Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și activitățile acestuia (iunie 2022, noiembrie
2021) și Planul Urbanistic Zonal (mai 2022).
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Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Cu referire la planul de management al deșeurilor, acesta este gestionat prin
intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată
a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud.

Așa cum regăsim pe pagina website a Asociației60, începând cu luna iulie 2022, a
fost modificat programul de colectare a deșeurilor în tot județul Bistrița-Năsăud
pentru implementarea măsurii „colectare din poartă în poartă” pe 4 fracții a
deșeurilor municipale.

În anii 2020 – 2022 procentul/cantitățile de deșeuri colectate selectiv la nivel orașului
Beclean au fost următoarele:

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Din informațiile furnizate, aflăm că există o persoană specializată în probleme de
mediu și dezvoltare durabilă în cadrul instituției la nivelul orașului Beclean. În plus,
din organigrama disponibilă pe site-ul Primăriei,61 în anul 2022 regăsim un
Compartiment intitulat „Spații verzi” și unul de „Integrare Europeană/Implementare
proiecte”, iar pentru câteva dintre proiectele implementate/aflate în curs de
implementare și integrate în Strategia locală de dezvoltare durabilă există
departamente special create – ex. Centrul Recreativ Legacy, 3 centre de zi/noapte.

61 http://primariabeclean.ro/web/wp-content/uploads/2022/02/Organigrama-2022.pdf
60 https://www.adideseuribn.ro/

374.27 tone
10.07%

508.73 tone
13.85%

204.16 tone
11.32%

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria orașului Beclean/prelucrarea consultantului
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Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Amenajarea de spații verzi și colectarea selectivă sunt regăsite în strategie, urmând
a fi implementate în perioada 2021-2027. Așa cum găsim menționat în document,
lipsa spațiilor verzi generate de construcțiile ilegale și deteriorarea infrastructurilor
deja existente sunt considerate puncte slabe în analiza SWOT62 realizată pentru
elaborarea prezentului document strategic.

„Regenerarea și dezvoltarea spațiilor publice urbane din orașul Beclean prin
infrastructuri verzi de calitate”63 este unul din proiectele cu finanțare din fonduri
POAT – Programul Operațional Asistență Tehnică, cu o valoare de 5.183.359,00 EUR.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Izolarea termică și folosirea energiei verzi sunt de asemeneamenționate în strategie,
existând planuri pentru perioada de implementare când se dorește ca toate cele 52
de blocuri de locuințe din orașul Beclean, precum și clădirile publice să fie
reabilitate termic și să se treacă la folosirea energiei verzi. Ca stare de fapt, utilizarea
energiei regenerabile se face încă timid, dar există interes, atât din partea
municipalității, dar și a cetățenilor cu privire la aceasta.

Combaterea risipei alimentare
Nu există o statistică pentru a vedea cantitatea de produse alimentare aruncate și nu
există la momentul actual niciun plan pentru combaterea risipei alimentare la nivelul
localității.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu există niciun plan de implementare și nici infrastructura necesară pentru
compostare în orașul Beclean.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Din informațiile furnizate, aflăm că există campanii de informare privind
managementul apei potabile, acestea fiind derulate îndeosebi de către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare și
Aquabis S.A. Bistrița. Totodată, acestea se ocupă și de realizarea planurilor de

63 Ibidem, p. 100.

62 Strategia de Dezvoltare Durabilă Multisectorială a orașului Beclean, 2021-2027, p. 194, disponibil la http://
primariabeclean.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/HCL-109-2020-STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-2021-
2027-1.pdf
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reducere a risipei de apă, dar fără a găsi informații privind planurile concrete în acest
sens. Este însă evidențiat în strategie ca fiind un punct slab faptul că nu există rețele
de distribuție a apei potabile și a rețelelor de evacuare a apelor menajere uzate64.

Consultând pagina website a Primăriei, constatăm însă că în perioada 2021-2022 au
existat o serie de campanii de conștientizare a populației, toate însă pe tema
colectării deșeurilor – 9 astfel de campanii65.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
La momentul actual, sunt finalizate și amenajate piste de biciclete pe o lungime de
15 kilometri. Se urmărește extinderea acestor piste în perioada următoare, așa cum
reiese și din strategia 2021-2027.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Prin intermediul a două proiecte cu finanțare europeană, au fost achiziționate 8
autobuze electrice, 95 biciclete (din care 80 mecanice și 15 electrice).

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în Comuna
Bîra, Județul Neamț

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Bîra66 este proiectată
pentru perioada 2021-2027. Documentul are aproape 270 de pagini și evidențiază
faptul că principalele rezultate avute în vedere sunt: situația actuală a comunei din
punct de vedere socio-economic, analiza SWOT – pe domenii prioritare de
activitate, direcțiile strategice de dezvoltare a localității, planul de acțiune pe
domenii prioritare de intervenție, portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 –
202767. Pe parcursul documentului, sunt identificate mai multe responsabilități ale

65 Anunțuri și Comunicate, Primăria Beclean, http://primariabeclean.ro/web/informatii-de-interes-public/
anunturi-si-comunicate/.
66 Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Bîra p. 6 disponibil la https://bira.ro/wp-
content/uploads/2014/03/Strategia-Dezvoltare-Locala-2021-2027-Com.-B%C3%AEra.pdf

64 Ibidem, p. 183.
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administrației locale, dintre care amintim: modernizarea infrastructurii, dezvoltarea
de parteneriate publice – private, accesarea de fonduri nerambursabile.

Cu privire la chestiunile legate de mediu sau implicarea APL, în strategie sunt
evidențiate o serie de puncte slabe care explică cumva și preocuparea scăzută
pentru mare parte din temele ridicate prin intermediul întrebărilor transmise,
precum și faptul că la 7 din 10 întrebările trimise către primărie, răspunsurile au fost
negative. Printre acestea se află68:

- inexistența unor actori locali interesați în parteneriate pentru protecția
mediului,

- absența fondurilor locale pentru proiecte de mediu,
- inexistența la nivel local de specialiști care să elaboreze proiecte de mediu,
- personal insuficient în cadrul administrației locale și lipsa de expertiză cu

privire la atragerea de fonduri europene,
- lipsa unormetodologii de raportare și evaluare lunară a activității desfășurate,
- fonduri reduse alocate formării profesionale continue la nivelul instituției,
- lipsa de parteneriate.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Nu au fost furnizate informațiile referitoare la acest punct, totuși, în cuprinsul
strategiei sunt listate o serie de proiecte care se suprapun și cu perioada de
implementare a strategiei – cum este, spre exemplu, „Modernizare drumuri de inters
local în comuna Bîra” – cu finalizare în anul 2021, „Modernizare drumuri comunale în
comuna Bîra”, cu finalizare în 202369.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Aceasta este descrisă doar ca fază teoretică, fără să reiasă explicit dacă au existat
astfel de consultări tematice în elaborarea strategiei.

68 Ibidem, pp. 121-122.
69 Ibidem, p. 88.

67 Ibidem, p. 6.
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Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
După cum relevă răspunsul autorităților, colectarea selectivă se face doar de la
gospodăriile populației, iar categoriile de deșeuri sunt preluate de operator de la un
singur punct, procentul de colectare pentru perioada 2020 – 2022 fiind de 10% (nu
reiese dacă este vorba de 10% adunat pentru toată perioada sau pe fiecare an în
parte).

Mai mult, se arată în document că fenomenul poluării este dat în mare parte de
depozitarea necorespunzătoare a îngrășămintelor chimice, dar și a depozitelor
neamenajate de gunoi de grajd și anexelor gospodărești70. Deși se menționează clar
că nu există un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, inclusiv numărul de pubele
se arată a fi insuficient, dar cu toate acestea, comuna face parte din proiectul „Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” pentru gestionarea
deșeurilor, care va contribui la dezvoltarea durabilă a județului Neamț71.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Răspunsul primit din partea administrației publice locale este unul negativ. Mai mult,
există personal insuficient calificat pe mai multe zone de intervenție, acestea fiind
parte din punctele slabe ce reies din analiza SWOT realizată în cadrul strategiei.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Răspunsul primit din partea administrației publice locale este unul negativ.
Colectarea selectivă și amenajarea de spații verzi sunt însă incluse în categoria
obiectivelor de atins pe termen mediu și lung.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Răspunsul primit din partea administrației publice locale este unul negativ. Totuși, în
strategie se arată că „există posibilitatea realizarii unor stații energetice regenerabile
(eoliene, panouri solare)”72. Cu referire la izolarea termică, aceasta rămâne doar o
necesitate, conform strategiei.

72 Ibidem, p. 88.
71 Ibidem, p. 91.
70 Ibidem, p. 90.
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Combaterea risipei alimentare
Răspunsul primit din partea administrației publice locale este unul negativ.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Răspunsul primit din partea administrației publice locale este unul negativ.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există un sistem de management al apei potabile și nici campanii de informare
și conștientizare pe acest subiect.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Există 2.54 km de piste de biciclete și se ia în calcul extinderea infrastructurii.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Răspunsul primit din partea administrației publice locale este unul negativ. De
asemenea, nici în cadrul strategiei nu au fost identificate acțiuni în acest sens.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Brad, Județul Hunedoara

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad, 2021-2027,73 a fost
elaborată în cadrul unui proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă – POCA și cuprinde atât analiza privind contextul actual, cât și cum
este coordonată strategia cu alte documente relevante la nivel național și
internațional, precum și prioritățile și direcțiile de acțiune pentru perioada
menționată.

73Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad, 2021-2027, disponibil la https://primariabrad.
ro/wp-content/uploads/2022/02/SIDU-Brad_compressed.pdf.
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Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Potrivit site-ul Primăriei74, pentru implementarea Strategiei se află în derulare 8
proiecte, alte 8 sunt în etapa de evaluare, iar 3 au fost finalizate.

Dintre proiectelemenționate, le listămmai jos pe cele cu relevanță pentru domeniile
abordate în cadrul acestui raport:

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a
Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara

Obiectiv: Realizarea de lucrări de implementare a sistemelor de
producere a energiei din surse alternative

Consolidarea Capacității Administrative a UATMunicipiul Brad

Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la
nivelul Municipiului Brad prin planificare strategică, proceduri
simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni și
formarea personalului.

Modernizare și extindere sistem de iluminat public în municipiul Brad

Utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei
electrice prin instalarea a 3 panouri fotovoltaice.

Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție în
municipiul Brad

Realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă,
precum și îmbunătățirea cunoștințelor si a competențelor
personalului propriu.

Îmbunătățirea sistemului de management al calității pentru o
administrație performantă în Municipiul Brad, județul Hunedoara

Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la
nivelul Primăriei Municipiului Brad prin introducerea unui cadru
comun de autoevaluare pentru îmbunătățirea calității și
optimizarea proceselor orientate către cetățeni.

74 https://primariabrad.ro/proiecte-europene/
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PROIECTE ÎN EVALUARE

Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului
Brad

*Posibilă sursă de finanțare – PNRR - Planul Național pentru
Redresare și Reziliență.

Realizarea transportului public local cu mijloace ecologice în
Municipiul Brad și Comuna Crișcior

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția
de vehicule nepoluante)

*Posibilă sursă de finanțare – PNRR - Planul Național pentru
Redresare si Reziliență.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Conform răspunsurilor transmise, pentru elaborarea strategiei au fost consultați
cetățenii prin organizarea de consultări publice, focus grupuri și mobility cafés.
Strategia descrie în finalul documentului75 modul în care s-a desfășurat procesul
participativ, inclusiv prin grupurile de lucru multi-actor (ce au inclus reprezentanți
din domeniul educație, sănătate, economic, cultură și ONG-uri). Au fost, de
asemenea, aplicate chestionare pentru a măsura gradul de satisfacție al cetățenilor
cu privire la calitatea vieții în localitate.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Există un plan județean de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2020 – 2025. La
nivelul localității, există 54 de puncte de colectare selectivă – hârtie/carton, pet/
doze, sticlă. Pentru perioada 2020 – 2022, pentru care au fost solicitate informațiile
publice, cantitatea de deșeuri colectate selectiv a fost de 195.3 tone.

75 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad, 2021-2027, op.cit, p. 227.
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Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Nu există o persoană specializată în probleme de mediu și dezvoltare durabilă în
cadrul instituției.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Nu este prevăzută în bugetul instituției această categorie.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Nu este prevăzută în bugetul instituției această categorie. Cu toate acestea, există la
nivelul Municipiului Brad o strategie de eficiență energetică 2017 – 202476, deci
aflată în implementare de aproape 5 ani. La o analiză a acesteia, putem vedea că
mare parte din obiectivele propuse până în anul 2020 nu au fost realizate –
reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, eficiența energetică a
clădirilor publice77.

Combaterea risipei alimentare
Nu există o statistică a cantității de produse alimentare aruncate și nu există un plan
pentru combaterea risipei alimentare la nivelul localității.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Potrivit informațiilor transmise, există un proiect la nivelul Consiliului Județean
Hunedoara cu privire la infrastructura pentru compostare. Planul este implementat
în perioada 2020 – 2025 și face referire la o instalație de compostare din Municipiul
Brad, care însă nu a fost niciodată autorizată din punct de vedere al protecției
mediului, nici nu este utilizată întrucât nu există o colectare separată a deșeurilor78.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Conform informațiilor primite, este în plan o campanie de conștientizare cu privire
la managementul apei potabile, materialele de informare fiind în etapa de proiect-
aprobare.

78 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara, 2020-2025, p. 84, disponibil la https://
www.cjhunedoara.ro/documente/2021/Anunturi/PJGD/
Planul%20Judetean%20de%20Gestionare%20a%20Desurilor,%20Judetul%20Hunedoara,%202020-2025.pdf

77 Ibidem, p. 72.

76 Strategia de eficiență energetică a Municipiului Brad, 2017 – 2024, disponibil la http://primariabrad.ro/wp-
content/uploads/2019/11/strategia-eficienta-energetica-mun-brad-2017-2024-opt.pdf
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Infrastructura pentru pistele de biciclete
Nu există momentan nicio pistă de biciclete, însă există în plan a fi implementată
prin Programul PNRR. În plus, dezvoltarea acestei infrastructuri este una din direcțiile
de acțiune cuprinse în strategie79.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Lamomentul actual, nu există niciunmijloc de transport bazat pe energie verde, însă
planul prevede achiziționarea a 4 autobuze electrice. Strategia prevede ca direcție
de acțiune atât dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea mijloacelor de transport
verzi, precum și achiziționarea acestora80.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Buzău

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău81 este în curs de implementare
în perioada 2021-2027. Documentul evidențiază, de asemenea, rezultatele avute și
analiza de impact a planului de dezvoltare anterior (2014-2020). Astfel, se remarcă
faptul că este dificil de analizat care este exact progresul avut în contextul strategiei
anterioare și cât la sută din obiectivele propuse au și fost atinse, întrucât nu au existat
indicatori de rezultat, iar fiecare unitate administrativ-teritorială și-a apreciat singură
progresul – la momentul lansării actualei strategii (martie 2022), 8,48% dintre
proiecte (512) erau finalizate, iar 8,54% erau realizate parțial sau se aflau în diverse
stadii de implementare82.

82 Ibidem, pp. 4- 5.

80Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad, 2021-2027, op.cit p. 182.
81 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027, disponibilă la https://
cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Durabil%C4%83-a-Jude%C8%9Bului-
Buz%C4%83u-22.03.2021.pdf.

79 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad, 2021-2027, op.cit p. 182.

pagina 47

Proiect derulat de

https://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Durabil%C4%83-a-Jude%C8%9Bului-Buz%C4%83u-22.03.2021.pdf.
https://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Durabil%C4%83-a-Jude%C8%9Bului-Buz%C4%83u-22.03.2021.pdf.
https://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-Dezvoltare-Durabil%C4%83-a-Jude%C8%9Bului-Buz%C4%83u-22.03.2021.pdf.


Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Există o serie de proiecte aflate în implementare, sau în pregătire, ca parte a
Strategiei, având componenta de mediu și reducerea emisiilor cu efect de seră. Din
categoria celor în curs de implementare, conform informațiilor furnizate de către
Primărie, menționăm reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public. Din
cele 14 proiecte listate, majoritatea sunt în etapa studiului de fezabilitate sau
urmează a fi depuse cererile de finanțare și vizează: reabilitarea unui coridor
sustenabil în zona centrală a Municipiului Buzău, creșterea mobilității urbane prin
realizarea unui hub de transport și autobază, platformă de ride-sharing pentru
locuitori, rețea de stații de încărcare pentru autoturisme electrice, reabilitarea în
vederea creșterii eficienței energetice a unor clădiri publice, reabilitarea termică a
locuințelor.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Conform informațiilor primite, în realizarea strategiei au fost implicate toate părțile
interesate, inclusiv cetățenii prin realizarea de chestionare și a unei consultări
publice diseminate pe site-ul primăriei și în media locală.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Există 159 de puncte de colectare selectivă pentru deșeuri/carton, mase plastice,
metale feroase/neferoase, sticlă. Există și 4 puncte de colectare gratuită a DEEE-
urilor de la cetățeni.

În anii 2020 – 2022, procentul/cantitățile de deșeuri colectate selectiv la nivel
municipiului Buzău au fost următoarele:

6741.77 tone 7241.49 tone 3523.34

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Buzău/prelucrarea consultantului
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Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Nu există o astfel de resursă în cadrul instituției la momentul actual.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Potrivit informațiilor primite, există în bugetul instituției o categorie dedicată
colectării selective, fiind deja în implementare un proiect ce vizează amenajarea a 51
de platforme de colectare selectivă a deșeurilor, până la finalul anului 2022.

Amenajarea spațiilor verzi este una din prioritățile înscrise în strategia locală - Axa
prioritară 2.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a infrastructurii
edilitare din cadrul județului83. Managementul deșeurilor și Colectarea selectivă se
regăsesc în capitolul special dedicat dezvoltării durabile84 și includ:

▷ Derularea de campanii de informare și încurajare a colectării selective a
deșeurilor la nivelul UAT-urilor din județ; susținerea ecologizării depozitării
deșeurilor;

▷ Elaborarea și asigurarea implementării documentelor strategice din
domeniul managementului deșeurilor – ex. elaborarea și urmărirea
implementării Planului Județean de gestionare a deșeurilor, implementarea
Planurilor de acțiune pentru gestionarea deșeurilor;

▷ Colectare, transport și neutralizare animale moarte provenite din
gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza județului Buzău;

▷ Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul
Buzău - SMID.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Există o categorie bugetară dedicată consolidării eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale și celor publice, există de asemenea atât proiecte în derulare, cât și
proiecte depuse prin POR și PNRR (în total 60 de blocuri, 14 școli, clădirea
administrativă a Municipiului).

Combaterea risipei alimentare
Nu există un plan pentru combaterea risipei alimentare. Nu există o statistică oficială
a cantităților de produse alimentare aruncate, dar din informațiile primite, există o

84 Ibidem, p.31.
83 Ibidem, p.28.
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serie de estimări ale operatorului serviciului de salubritate care arată că 50% din
deșeurile menajere colectate sunt reprezentate de deșeuri alimentare.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Există un plan de implementare a unei stații de compostare.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Campaniile de informare sunt realizate de operatorul serviciului de apă. Exemple de
campanii: „Apa, resursă epuizabilă”. „Consumă apa responsabil”, „Nu lăsați apa de
ploaie să se irosească la canalizare”.

Deși nu există un plan concret în sensul reducerii risipei de apă, apa de ploaie este
colectată și refolosită la udatul spațiilor verzi și în cadrul unui proiect – „Școala
circulară”, este utilizată ca apă menajeră la toalete la o școală publică.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Sprijinirea reabilitării modalităților alternative de transport, precum amenajarea
pistelor de biciclete reprezintă una din axele prioritare ale strategiei de dezvoltare
durabilă85.

Există în prezent 14 kilometri de piste pentru biciclete implementate, alte 10.7 km
urmând a fi construite.

85 Ibidem, p. 2.

11068.17 11893.93 5388.82

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Buzău/prelucrarea consultantului
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Există în prezent 13 autobuze electrice, alte 15 fiind în plan a fi achiziționate prin
intermediul PNRR, planul fiind ca 80% din actuala flotă să fie înlocuită cu autobuze
electrice în următorii 4 ani.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Galați

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Galați86 include în cele peste 400 de
pagini direcțiile de acțiune pentru implementarea proiectelor și acțiunilor pentru
perioada 2021 – 2027. Dintre obiectivele strategice87 enunțate, amintim:

- Dezvoltarea și promovarea de soluții SMART pentru asigurarea unei
transformări economice și sociale inovatoare și inteligente;

- Dezvoltare urbană durabilă și integrată, promovarea eficienței energetice și a
tranziției către o energie nepoluantă;

- Dezvoltarea mobilității urbane durabile și a conectivității la nivel regional,
național și European;

- Dezvoltarea sustenabilă în domeniul social, economic și al mediului,
concentrată pe integrarea și incluziunea socială;

- Promovarea dezvoltării patrimoniului cultural, turistic și de agrement, prin
investiții de tip hard și soft;

- Întărirea capacității administrative în vederea asigurării unui proces
decizional coerent, eficient și transparent și maximizării utilizării fondurilor
bugetare naționale și europene la nivelul zonei urbane funcționale.
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Strategia prevede înființarea unei Comisii88 de monitorizare și actualizare a
procesului, despre activitatea careia nu găsim informații pe pagina primăriei.
Aceasta ar avea atribuții de prioritizare a portofoliului de proiecte, urmărirea
implementării planului de acțiune, monitorizare, evaluarea riscurilor, actualizarea
strategiei.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Prin intermediul răspunsurilor primite, aflăm că există o serie de proiecte aflate în
implementare ce vizează direcțiile strategice menționate în document, fără însă a
identifica proiectele concrete aflate în derulare și stadiul de implementare al
acestora, rezultatele atinse, etc. Strategia include, într-adevăr, și un portofoliu de
proiecte (842 de propuneri)89 prezentate tot sub forma unor obiective generale mai
mult, spre exemplu: „Creșterea performanței energetice a clădirilor publice în
vederea îmbunătățirii eficienței energetice”, „Economie circulară prin
implementarea unui sistem de reciclare prin colectarea selectivă a deșeurilor în
sistem suprateran”, fără a menționa în mod concret proiectul sau ce se așteaptă în
urma finalizării acestuia.

De pe pagina web a primăriei,90 am identificat o serie de proiecte pe care le putem
considera relevante în contextul implementării strategiei de dezvoltare durabilă a
municipiului Galați – 50 proiecte aflate în curs de implementare (cu mențiunea că
pentru o parte din acestea, contractele au fost semnate încă din anul 2018/2019–
spre ex: pentru achiziția a 17 autobuze noi (nepoluante) pentru modernizarea și
reabilitarea Școlii Gimnaziale Mihail Sadoveanu, și 15 proiecte finalizate.

Selecție proiecte:

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian, nr.254

Obiectiv general: scăderea consumului de energie primară la
clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 18

90 https://www.primariagalati.ro/portal/galati/portal.nsf/AllByUNID/proiecte-europene-0001d332?
OpenDocument

89 Ibidem.
88 Ibidem, p. 374.
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Obiectiv general: Vizează reducerea numărului de persoane aflate
în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană
Marginalizată (ZUM) 9, 10 și 11 alături de îmbunătățirea calității
vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață
și creșterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală
(SDL) și asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în
școlile din Municipiul Galați.

Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiu Național „Mihail
Kogălniceanu” - Corp C1+C3

Obiectiv general: creșterea eficienței energetice în clădirile
publice din municipiul Galați, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari.

Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați

Obiectiv general: rezolvarea problemelor identificate în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală bazată pe mecanismul DLRC al
Asociației GAL STRATEGAL și anume Problema nr. 4: Condiții
precare de locuire, prin modernizarea locuințelor sociale care au
un grad avansat de deteriorare.

Achizitie de mijloace de transport nepoluante (17 troleibuze noi)

Obiectiv general: de a avea un transport public în comun eficient
și atrăgător, care să-i determine pe cetățeni să renunțe la mașina
personală. Totodată, la demararea proiectului, parcul auto al
operatorului de transport conținea vehicule depășite moral, fizic și
tehnologic, iar achiziția troleibuzelor contribuie și la eficientizarea
economică a operatorului prin reducerea timpilor de imobilizare a
vehiculelor pentru intervențiile tehnice preventive și corective.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.12.2018.

Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie,
de Informare a Pasagerilor și de Management al Flotei de Vehicule
pentru Municipiul Galați

Obiectiv general: Obiectivul vizează creșterea competitivității
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților
locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a
condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod
eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de
asimilare a progresului tehnologic.

Contractul a fost semnat în 11.12.2018.

Creșterea performanței energetice bloc A5 scara 6, Str. Brăilei nr. 205,
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bloc D, str. Domnească nr. 15 si Bloc SD9C, str. Siderurgiștilor nr.23

Obiectiv general: Sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a
clădirilor rezidențiale din municipiul Galați, ceea ce va conduce la
reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Contractul a fost semnat în 10.07.2020.

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2,
CD3, CD4, aferente asociației de proprietari 113 din municipiul Galați

Contractul de finanțare s-a semnat în data de 17.11.2020.

Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie)

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.03.2020.

PROIECTE FINALIZATE

Reabilitare și eficientizare energetică a Gradiniței cu program
prelungit nr. 30

Obiectiv general: scăderea consumului de energie primară la
clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Amplasare stații reîncărcare vehicule electrice

Obiectiv general: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
Proiectului prevede achiziția și montajul unui număr de 15 stații de
reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice.

Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței cu Program Prelungit
„Codruța”

Obiectiv general: scăderea consumului de energie primară la
clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Modernizare Sistem Iluminat Public pe Bulevardul Marea Unire, Strada
Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și Bulevardul
George Coșbuc, Strada Navelor și Bulevardul Oțelarilor între Strada
Brăilei și Bulevardul Galați

BLUACT - BLUegrowth cities in ACTion

Obiectivul principal: promovarea antreprenoriatului și inovării în
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domeniul economiei maritime, inițiativa BlueGrowth propunându-
și să susțină start-up-uri și antreprenoriatul sustenabil. Rețeaua de
transfer BLUACT își propune să sprijine orașele portuare să atingă
obiectivele durabile de dezvoltare urbană prin dezvoltarea și
integrarea politicilor, instrumentelor, tehnicilor și abordărilor „de
ultimă generație” pentru stimularea inovării și a spiritului
antreprenorial.

Urban Green Labs - promoting resource efficiency eco-localism
(Laboratoare urbane verzi - promovarea eficienței resurselor prin eco-
localism), faza I.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Conform răspunsurilor primite din partea primăriei, realizarea strategiei s-a făcut
prin implicarea cetățenilor care au fost consultați în toate etapele sale, iar aceștia au
avut ocazia să acceseze documentul postat online și să ofere feedback. Pe pagina
web a primăriei a fost diseminat și un chestionar91 adresat populației, cu scopul de
a culege date despre percepția acestora asupra domeniilor precum: energie, apă,
colectare deșeuri, transport, sănătate, educație, dar și o serie de întrebări deschise
pentru a identifica nevoile semnalate de populație. Strategia menționează și
existența unor grupuri de lucru tematice (economic, social, mediu, educație, cultură,
infrastructură, administrație publică locală) și a unor focus grupuri special create
pentru acest proces92.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Potrivit strategiei, prin intermediul proiectului European „Sistem integrat de
management al deșeurilor urbane solide în Municipiul Galați și împrejurimi”, finalizat
în anul 2011, a fost creat un nou sistem integrat de gestionare a deșeurilor, ce
include un depozit ecologic de deșeuri, o stație de sortare și compostare, două
puncte verzi de depozitare și un sistem de colectare selectivă dotat cu vehicule și
containere specializate93.

93 Ibidem, p.179.
92 Ibidem, p.291.
91Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Galați, op.cit, pp. 394 – 396.
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Din februarie 2019, este aprobat un document strategic - Masterplanul pentru
Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați pentru gestionarea
deșeurilor, precum și planul de investiții pe termen lung, care să asigure atingerea
tuturor țintelor prevăzute în legislația națională și europeană și pachetul economiei
circulare94.

În cadrul portofoliului de proiecte propus și cuprins în capitolul „Economie circulară
și măsuri de conștientizare privind reducerea deșeurilor, colectarea separată și
reciclarea”,95 regăsim câteva măsuri privitoare la acest domeniu:

▷ Soluții inteligente de tip IoT pentru colectarea deșeurilor,
▷ Amenajare puncte de colectare a deșeurilor,
▷ Sistem de management integrat al deșeurilor în Municipiul Galați,
▷ Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la

nivelul municipiului Galați,
▷ Economie circulară prin implementarea unui sistem de reciclare prin

colectarea selectivă a deșeurilor în sistem suprateran.
Există un sistem de colectare selectivă, aceasta făcându-se pe trei fracții (hârtie/
carton, metal/plastic și sticlă). În 2020, mai erau funcționale 126 de puncte de
colectare separată a deșeurilor, dotate cu containere tip igloo cu capacitate de 2mc,
pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă de la
populație).96

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
În ceea ce privește resursa umană specializată, există două posturi prevăzute în
Compartimentul Protecția Mediului, fără a exista vreo referire la dezvoltarea
durabilă.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Cu privire la spațiile verzi, regăsim în propunerile de proiecte/măsuri câteva
trimiteri97 la acestea – crearea unui Masterplan privind extinderea și modernizarea
spațiilor verzi la nivelul Municipiului Galați, crearea de terase verzi la nivelul a cel

97 Ibidem, p. 280.

95 Ibidem, p. 279.
96 Ibidem, p. 181.

94 Ibidem, p 180.
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puțin 30% din clădirile deținute de municipalitate, întreținerea zonelor verzi prin
completarea aliniamentelor stradale, a perdelelor verzi și a parcurilor cu arbori și
arbuști și flori anuale sau/și perene, plantarea de perdele vegetale verzi (aliniamente
de arbori și arbuști) de-a lungul principalelor artere rutiere în vederea reducerii
emisiilor de CO2 și a poluării generate de traficul rutier.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, precum și
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și a dezvoltării de sisteme
inteligente de energie, rețele și stocare sunt două din acțiunile promovate în cadrul
strategiei. Creșterea performanței energetice a blocurilor și clădirilor este, de
asemenea, menționată în portofoliul de proiecte propuse în cadrul acestei strategii.
Planurile98 referitoare la energia verde includ, uitându-ne tot la portofoliul de
proiecte propus, următoarele aspecte:

▷ „Galați MicroGrid” - Centru de stocare și trading pentru producția de
energie electrică din surse regenerabile la nivelul municipiului,

▷ Parc fotovoltaic pentru producția de energie regenerabilă – Galați Solar
City,

▷ Promovarea programului CASA VERDE și suport acordat de APM pentru
cetățenii interesați să aplice pentru utilizarea energiei regenerabile,

▷ Infrastructură stocare hidrogen – Infrastructura de distribuție a gazelor
regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul
verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a
hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei
electrice.

Combaterea risipei alimentare
Nu au fost primite informații pe acest subiect și nu au fost identificate priorități în
strategie.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Există o stație de compostare cu capacitatea de 10.000 tone (la Barboși), instalație
gestionată de operatorul serviciului de salubrizare.

98 Ibidem, pp. 273-274.
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Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există un management al apei potabile, însăși infrastructura generală privind
sistemul de alimentare cu apă al municipiului având probleme avansate de uzură,
aproximativ 57% din totalul rețelei având o vechime de peste 30 ani.99

Totuși, din portofoliul de proiecte propus reiese interesul pentru crearea unui sistem
de colectare și reutilizare a apei pluviale pentru consumul municipal al serviciilor de
utilitate publică, reutilizarea apei pluviale colectată la nivelul blocurilor de locuințe
și utilizarea acesteia pentru irigații, precum și un sistem de monitorizare al apelor
subterane în arealul urban (starea cantitativă, starea chimică, urmărirea în timp a
distribuției, aria de întindere a poluanților și a concentrațiilor acestora în
subteran)100.

Cu privire la campaniile de comunicare și conștientizare publică, a fost comunicat
faptul că acestea sunt realizate de către Operatorul Regional Apă Canal S.A Galați.
Pe pagina website a operatorului101 și în raportul anual pentru anul 2021,102 au fost
identificate câteva campanii de informare – „Ziua Mondială a Apei” - 22 martie 2021
(marcată prin postarea de informații pe pagina web și conturile de socializare),
„Orașe curate – Galați”.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Conform informațiilor transmise de primărie, la momentul actual, în Municipiul
Galați există 10.179 km de piste de biciclete funcționale, 10.015 km piste în execuție
și aprox. 7 km în faza de proiectare.

Strategia menționează existența a 17.5 kilometri piste de biciclete, realizate cu
sprijinul unui proiect european103, remarcând însă faptul că acestea sunt insuficiente
și sunt mai degrabă realizate cu scop recreativ, și mai puțin pentru a reprezenta un
mijloc sustenabil de deplasare, populația preferând să folosească autoturismul
propriu chiar și pentru distanțele scurte. Mai mult, deplasările cu bicicleta reprezintă
chiar un pericol din cauza parcărilor neregulamentare. Nu există continuitate între
traseele pietonale sau un sistem de bike-sharing pentru a stimula folosirea acestui
mijloc de transport.

100 Ibidem, p. 275.

103 Ibidem, p. 75.

101 https://www.apa-canal.ro/
102 https://www.apa-canal.ro/rapoarte-activitate/2021.pdf

99 Ibidem, p. 82.
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Este însă în plan dezvoltarea rețelei de piste pentru biciclete conectate într-o
abordare intermodal104, Galați VeloCity - Sistem integrat de mobilitate alternativă de
tip bike sharing, Rețea de parcări pentru biciclete la nivelul municipiului, Pista de
cicloturism Faleza Dunării - Lac Brates - Herghelia Tulucești - Pădurea Garboavele și
retur.

Există în plan realizarea a 37 km piste, ceea ce ar acoperi tot arealul din Galați.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
În strategie se arată că există disfuncționalități în ceea ce privește transportul public
la nivelul acestei localități, cu mijloace de transport public învechite și cu motoare
încadrate în norme de de poluare reduse105. De asemenea, nu există o infrastructură
publică necesară autovehiculelor electrice.

În cuprinsul portofoliului de proiecte propus în cadrul strategiei de dezvoltare
durabilă a municipiului, găsim o serie de mențiuni la acest domeniu și planurile de
viitor - înlocuirea flotei de vehicule de transport cu autobuze cu propulsie electrică
pentru zona central „Coridor Verde”, achiziția de autobuze electrice noi pentru
atingerea obiectivului de „Flotă cu Emisii Zero”, „e-School Bus”, flota de autobuze/
microbuze electrice și stație încărcare pentru transportul elevilor din Municipiul
Galați, achiziție de mijloace de transport nepoluant, fără însă a identifica rezultatele
concrete ce se doresc a fi atinse prin aceste măsuri sau un număr clar de autobuze
ce se doresc a fi achiziționate.

Potrivit informațiilor primite, în anul 2021 au fost achiziționate 20 de autobuze
hibride, în anul 2022 urmând a fi achiziționate 20 de autobuze electrice (prin PNRR).

105 Ibidem, p. 74.
104 Ibidem, p. 286.
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Iași

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect. De asemenea,
nu a putut fi identificată strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Iași.

Există însă o Strategie de Transformare Digitală realizată în anul 2019 de experți ai
Comisiei Europene, în colaborare cu experți locali106.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect. De pe pagina
web a primăriei, consultând secțiunea de Știri107, precum și raportul de activitate al
primarului108, disponibil pentru anul 2021, putem extrage o serie de proiecte și
inițiative ce pot fi relevante pentru dezvoltarea durabilă.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Achiziție mijloace de transport public (20 autobuze electrice de 12
metri lungime)

Achiziție mijloace de transport public (24 autobuze electrice 10 metri)

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de
închiriere a bicicletelor - Iași Velocity - vor fi amenajate 50 de stații de
îmbarcare și închiriere pentru biciclete (pe 62 de amplasamente) și vor
fi cumpărate 813 biciclete inteligente mecanice, 37 biciclete
inteligente electrice și 80 de triciclete pentru seniori și pentru
persoanele cu dizabilități.

Oază de verdeaţă din cartierul nostru

PROIECTE FINALIZATE

Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași

Reabilitarea,modernizarea, extinderea, eficientizarea rețelei de iluminat
public în Municipiul Iași (2022)

107 http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/stiri-si-noutati-din-iasi/pagina/1
108 http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/manager-de-fisiere-iasi/Bannere%20Meniu/Dreapta/
Raport%20de%20activitate%20al%20primarului%20Mihai%20Chirica%20pentru%20anul%202021.pdf

106 https://iasismartcity.ro/
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PROIECTE PENTRU CARE STADIUL NU A FOSTMENȚIONAT

Programul „Zero Waste Municipalities”

Acțiuni privind eficiența energetică, - inițierea procedurii de elaborare
a Planului de Acțiune privind Clima și Energia Durabilă, document
cheie care arată modul în care Municipiul Iași își va respecta
angajamentul privind reducerea emisiilor de CO2.

Masterplan „Orașe Verzi”

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect. Nu au fost
identificate pe pagina web a primăriei aceste informații, iar din organigrama
primăriei109 nu reiese că există o astfel de resursă disponibilă. Există însă un Serviciu
pentru Eficiență Energetică și Utilități Publice ce cuprinde la rândul său un Birou
Spații Verzi și Salubritate.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Acesta a fost singurul punct la care Primăria Municipiului Iași a oferit un răspuns.
Potrivit acestuia este în implementare un proiect cu finanțare BERD ce vizează
reabilitarea termică a 14 unități de învățământ. De asemenea, vor mai intra în
reabilitare termică cinematograful Dacia și Depoul Dacia în vederea reducerii

109http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1578384871-
Organigrama%20PMI%20la%2029%20nov%202019.pdf
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emisiilor de noxe și CO2. Depoul Dacia va fi autonom energetic prin sistem de
pompe de căldură, panouri solare și panouri de apă caldă.

Combaterea risipei alimentare
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit această arie.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit această arie. Nu au fost
identificate informații pe pagina primăriei cu privire la această infrastructură.
Singurele informații despre acest subiect provin din rapoartele de activitate ale
consilierilor locali (anul 2021) care menționează că la momentul noiembrie 2021 nu
existau încă norme de aplicare emise de departamentele de specialitate cu privire
la gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Nu era încă data în funcțiune
Instalația de Sortare și Compostare Țuțora ce ar asigura sortarea și compostarea
resturilor vegetale, PET, hârtie, plastic, metal, sticlă110.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Informațiile transmise nu au acoperit acest subiect. Pe pagina primăriei, în secțiunea
„Știri”, am putut identifica o serie de informări cu privire la campaniile derulate de-a
lungul timpului sau alte tipuri de informări/comunicate (ne-am uitat la perioada
2019 – timpul prezent) –Colțul SMART: Ce este un oraș inteligent?, Programul de eco
educație – Adoptă un arbore în cartierul tău, campanie derulată împreună cu
Asociația Green Revolution pentru încurajarea ride-sharing, Iașiul fără mașini, mergi
cu noi!!,

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Informațiile primite din partea primăriei nu au făcut referire la acest subiect. De
asemenea, nu au fost identificate informații pe pagina web a primăriei, exceptând o
mențiune din raportul de activitate al unui consilier local pentru anul 2021, unde am
identificat propunerea de creare a benzilor dedicate mijloacelor de deplasare
alternative – biciclete, trotinete111. Remarcăm însă faptul că există inițiativa unui
Masterplan pentru amenajarea pistelor de biciclete și circulația acestora pe arterele

111http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1647241002-
Raport%20activitate%20%20HUSANU%20IULIAN.pdf

110Raport activitate, Consilier Local, p. 19, disponibil la http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/
1647241002-Raport%20activitate%20%20HUSANU%20IULIAN.pdf
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Municipiului Iași inițiat de A.P.T.A – Alianța pentru Promovarea Transportului
Alternativ Iași și implementat de Primăria Iași112.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Informațiile primite din partea primăriei nu au acoperit acest subiect.

Potrivit secțiunii de știri113 a primăriei, am identificat faptul că în iunie 2019, în SEAP
– Sistemul Electronic de Achiziții Publice, a fost publicat un anunț pentru
achiziționarea de autobuze electrice prin Programul Operațional Regional – POR, 20
de autobuze fiind destinate Municipiului Iași, alături de șase stații de încărcare
rapidă și 20 de stații de încărcare lentă. Autobuzele au fost achiziționate la finalul
anului 2021114.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în Comuna
Lechința, Județul Bistrița - Năsăud

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Lechința115 este proiectată pentru
perioada 2021-2027 și își propune drept obiective principale: să sprijine
interconectarea eficientă a rețelelor energetice, de transporturi și broadband, să
dezvolte localitatea pentru a deveni competitivă și funcțională, să crească
capacitatea instituțională de a gestiona procesele de dezvoltare locală. Deși este
menționat în partea a doua a documentului un plan de acțiune locală, acesta
reprezintă doar o înșiruire de obiective ce va fi revizuit o data la 2 ani, fără însă a
prezenta măsurile concrete ce vor fi luate, indicatorii de rezultate sau rezultatele
așteptate.

115Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Lechința, disponibil la https://www.primarialechinta.ro/
documente/programe_si_strategii/uat_lechinta_SDL_Comuna_Lechinta_2020-2027.pdf

114 https://www.zf.ro/zf-transilvania/primaria-iasi-a-achizitionat-24-de-autobuze-electrice-de-la-20364694

113 http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/stiri-si-noutati-din-iasi/licitatie-pentru-20-de-autobuze-electrice-de-12-
metri-pentru-municipiul-iasi/9098/stiri-din-iasi

112 https://aptaiasi.ro/pmud/master-plan-pentru-infrastructura-de-biciclete-pentru-municipiul-iasi/
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Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Nu au fost furnizate aceste informații din partea instituției. În cuprinsul documentului
strategic regăsim o serie de trimiteri la diverse proiecte aflate în implementare sau
doar în stadiul de plan/proiecție.

Exemple de astfel de proiecte:

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Rețea de canalizare și stație de epurare în execuție - Lechința, în
curs de execuție Sângeorzu Nou, Chiraleș, Sâniacob, Țigău.

Reţea publică de alimentare cu apă potabilă - în lucru și rezervor
Sângeorzu Nou - rețea de distribuție nouă în localitatea Sângeorzu
Nou cu o lungime totală de aprox. 10.7 km și 321 branșamente noi116.

PROIECTE LA NIVEL DE PLAN/PROPUNERE

Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea eficienţei
energetice a clădirilor117.

Colectarea reziduurilor vegetale, resturi masă lemnoasă și
brichetarea acestora (paie, tulpini de porumb și floarea soarelui).
Identificare amplasamente pentru construirea stațiilor de producere
a biogazului.

Dezvoltarea rețelei de colectare a reziduurilor organice - în fiecare
localitate să existe o platformă de depozitare a gunoiului de către
locuitori, pentru a fi ulterior ridicat și transportat la stațiile mari de
procesare.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Nu au fost furnizate astfel de informații. În cuprinsul strategiei se face referire la un
chestionar118 aplicat cetățenilor comunei pentru a vedea care sunt nevoile
comunității și percepția față de inițiativele propuse (cum ar fi: extinderea rețelei de
canalizare, modernizarea trotuarelor, modernizare drumuri, modernizare

117 Ibidem, p. 125.
118 Ibidem, p. 136.

116 Ibidem, p. 58.
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dispensare, construcția unui After School, construire blocuri ANP, sprijin pentru
vârstnici, creare săli de sport, ajutorare fermieri, extindere rețea distribuție gaze,
asigurare locuri de muncă, reabilitare monumente istorice). Nu am găsit referire la
subiectele ce țin de mediu/dezvoltare durabilă, ce fac și obiectul acestui raport.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Din informațiile transmise de către primărie, există un astfel de plan de
management, gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri.
Începând din iulie 2022, colectarea selectivă se face din poartă în poartă, pe patru
fracții – hârtie/carton, sticlă, plastic și metal. Până la această dată, colectarea se făcea
pe două fracții – plastic/metal, carton/sticlă (pentru acestea din urmă erau amplasate
la nivel de comună 14 puncte de colectare a câte 2 containere semiîngropate).

Deși analiza SWOT cuprinsă în strategie arată că există un interes din partea
locuitorilor pentru colectarea selectivă, există un nivel slab de educare al populației
pe această tematică, la fel și educație insuficientă în învățământul formal pe teme de
ecologie/mediu, precum și ONG-uri puțin active în domeniu119.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Nu există o persoană specializată în problemele de mediu și dezvoltare durabilă,
persoana responsabilă cu chestiunile de mediu fiind transferată din aprilie 2022 la
Protecția Mediului Bistrița. În organigramă, protecția mediului se regăsește în cadrul

119 Ibidem, p. 88.
120 https://www.primarialechinta.ro/comisii.html

12.08 12.04

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Comunei Lechința/prelucrarea consultantului

pagina 65

Proiect derulat de

https://www.primarialechinta.ro/comisii.html


Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Nu există un plan de implementare la nivelul instituției și nici bugetarea
corespunzătoare cu privire la aceste teme.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Nu sunt prevăzute în bugetul instituției și nu există un plan de implementare la
nivelul instituției. Din informațiile transmise, există proiecte depuse de cetățeni
pentru montarea panourilor solare.

Combaterea risipei alimentare
Nu există o statistică privind cantitatea de alimente aruncată, și nici un plan pentru
combaterea risipei alimentare, însă, dat fiind faptul că majoritatea locuitorilor dețin
animale, surplusul alimentar este de cele mai multe ori alocat acestora.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Conform informațiilor primite, stațiile de compostare sunt asigurate de A.D.I
Deșeuri.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Din documentul strategic reiese că există provocări în ceea ce privește însăși
alimentarea cu apă potabilă, existând localități unde nu există nici măcar un sistem
de alimentare, iar locuitorii folosesc apa din fântâni121.

Nu au fost identificate informații cu privire la campaniile de informare și
conștientizare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă și Canal fiind cea care
se ocupă de subiect.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Deși nu există niciun plan cu referire la infrastructura pentru pistele de biciclete, în
analiza SWOT cuprinsă în strategie nu există menționat niciun punct slab, ci doar
puncte tari (căi de acces în comună). Totuși, este afirmat faptul că nu există informații
legate de normele europene de mediu, precum și un interes slab față de protecția
mediului și lipsa de informații ecologice122, ceea ce ar explica de ce acest tip de

122 Ibidem, pp.86-87.
121Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Lechința, op.cit, p. 58.

pagina 66

Proiect derulat de



infrastructură nu este luat în considerare. În informațiile primite din partea primăriei
s-a precizat însă că există intenția de a depune un proiect în acest sens.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Din informațiile primite, reiese că există depus un proiect pentru stații de încărcare
electrice, urmând a fi ulterior achiziționate și mijloacele de transport electrice.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în Orașul
Negrești – Oaș, Județul Satu-Mare

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de Dezvoltare Locală123 a orașului Negrești – Oaș se adresează perioadei
2014 – 2020 – 2030 și include o serie de direcții strategice generale, fără însă a exista
un plan de lucru concret, indicatori, plan de monitorizare, oferind mai mult o
imagine de ansamblu asupra situației actuale.

Proiectele aflate în derulate/încheiate pentru implementarea Strategiei
Nu au fost transmise astfel de informații. Din analiza strategiei de dezvoltare durabilă
vedem că au existat o serie de proiecte, precum extinderea rețelei de distribuție a
apei potabile124, instalarea a 4 stații de pompare a apelor uzate. Pe pagina web a
primăriei există o secțiune cu proiecte strategice125, însă acoperă doar perioada
2013-2022. Remarcăm însă că în perioada 2018-2020, urmau a fi realizați 5 km de
piste de biciclete126, ceea ce nu s-a mai materializat.

Despre proiectele în curs am putut identifica o serie de informații din secțiunea
„Știri” a primăriei – spre exemplu, în octombrie 2020 a fost semnat contractul de
execuție pentru reabilitarea a 10 blocuri, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței

125https://www.negresti-oas.ro/wp-content/uploads/documente/Listaproiecte.pdf
126 https://www.negresti-oas.ro/wp-content/uploads/documente/Listaproiecte.pdf

123 Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Negrești – Oaș, pe termen mediu și lung (orizont 2013-2020-2030),
disponibilă la https://www.negresti-oas.ro/wp-content/uploads/documente/StrategiaNO.pdf.
124 Ibidem, p.22.
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energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș – Lot I”, finanțat din
fonduri europene127.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Nu au fost furnizate astfel de informații, dar pe pagina web a primăriei se face
referire la existența unor grupuri de lucru și dezbateri care au avut loc pe parcursul
unui an de zile128.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Nu există un plan de management integrat al deșeurilor la nivel județean (nu a fost
finalizat) și, atât răspunsul din partea administrației publice, cât și mențiunile
cuprinse în strategie, evidențiază că o sursă importantă de poluare este reprezentată
de depozitarea necorespunzătoare sau necontrolată a deșeurilor. În anul 2011,
Depozitul de Deșeuri neconform din Negrești – Oaș a fost închis pentru ecologizare,
deșeurile fiind transportate la depozitul conform de la Doba (acțiune realizată prin
proiectul „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de
deșeuri din Județul Satu Mare”129).

Comuna deține însă un plan de management al deșeurilor. Serviciul de colectare al
deșeurilor se realizează de către un operator privat, autorizat și pentru colectarea
deșeurilor de tip PET. Însă colectarea selectivă se face doar parțial, ceea ce
generează costuri mari pentru serviciile de salubritate130.

Din răspunsurile transmise, la nivelul UAT Negrești-Oaș există 13 puncte de
colectare selectivă a deșeurilor și un centru de colectare voluntară.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Din partea instituției s-a transmis că există o persoană specializată în probleme de
mediu.

129 Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Negrești – Oaș, pe termen mediu și lung (orizont 2013-2020-2030),
op.cit, https://www.negresti-oas.ro/wp-content/uploads/documente/StrategiaNO.pdf

128 https://www.negresti-oas.ro/investitii/strategia-de-dezvoltare/
127 https://www.negresti-oas.ro/reabilitarea-blocurilor-de-locuinte-lot-i-si-ii/

130 Ibidem, p. 36.
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Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Conform răspunsurilor primite, există în bugetul instituției o categorie pentru
creșterea sustenabilității în ceea ce privește amenajarea de spații verzi și colectarea
selectivă.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Nu au fost furnizate astfel de informații și nu au fost identificate în strategie planuri
referitoare la aceste teme.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu au fost furnizate astfel de informații și nu există nicio mențiune în strategie pe
acest subiect.

Combaterea risipei alimentare
Nu au fost furnizate astfel de informații și nu există nicio mențiune în strategie pe
acest subiect.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu au fost furnizate astfel de informații și nu există nicio mențiune în strategie pe
acest subiect. Din evidența secțiunii „Știri” de pe pagina web a primăriei, putem
observa că în perioada 2021-2022, au existat 3 campanii de conștientizare - „Un oraș
mai curat începe cu tine!”, campanie de ecologizare, campanie de informare și
conștientizare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Nu există nicio mențiune în strategie despre acest subiect. Totuși, conform
răspunsurilor transmise de administrația locală, există o Hotărâre de Consiliu Local
care a fost aprobată și care include indicatorii tehnico-economici, fază studiu de
fezabilitate pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura
pentru biciclete.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Nu există nicio mențiune în strategie despre acest subiect.
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Pitești, Județul Argeș

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești131 acoperă
perioada 2014-2023 și cuprinde o analiză asupra principalelor probleme și
provocări actuale, precum și un calendar de activități pentru implementarea
strategiei până în anul 2023. De asemenea, pe website-ul primăriei mai sunt
menționate:

● Planul Strategic/Strategia Smart City Pitești132 – face referire la includerea în
Strategia de Dezvoltare Durabilă a componentelor Smart City, un plan
strategic pentru adaptarea orașului la schimbările climatice și unMasterplan
Strategic pentru gestionarea inundațiilor în oraș (cu orizont de timp 2020),

● Realizarea strategiei de management inteligent al deșeurilor și includerea
acesteia în SMID (2020),

● Achiziția unei soluții inteligente de colectare, identificare, înregistrare și
trasabilitate deșeuri, cu opțiunea compactor cu energie fotovoltaică (orizont
de timp 2025),

● Realizarea unei platforme de gestionare a colectării deșeurilor și a unei
aplicații mobilă asociată pentru cetățeni, cu localizarea pubelelor și nivelul
aferent de umplere (orizont de timp 2025),

● Actualizarea strategiei energetice (2020),

● Elaborarea Programului de stimulare a mobilității alternative, verzi (2020),

● Realizarea infrastructurii de mobilitate alternativă: a unei rețele de piste de
bicicletă, a unei rețele de stații de încărcare cu energie electrică pentru
autovehicule, a unei rețele de stații de autobuz cu facilități suplimentare

132 Strategia Smart City a Municpiului Pitești, https://www.primariapitesti.ro/strategia-smart-city-a-municipiului-
piteti-p177

131 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești 2014 – 2023, disponibilă la, https://
www.primariapitesti.ro/strategia-integrata-de-dezvoltare-urbana-durabila-a-municipiului-piteti-2014-2023-
p178.
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pentru transportul multimodal, realizarea unei rețele de stații de închiriere
biciclete operată în sistem de bike sharing (orizont de timp 2020, 2025),

● Strategia Smart City a Municipiului Pitești (2019) – conform documentului
există un Comitet Strategic Smart City pentru Pitești ce va sprijini
implementarea planului133,

● Plan de acțiune privind energia durabilă în Municipiul Pitești (2019)134,

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Pe pagina web a primăriei,135 au fost identificate 38 proiecte aflate în derulare sau
deja implementate.

Selecție proiecte:

PROIECTE FINALIZATE

Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică
a Bazinului Olimpic din Pitești

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice a infrastructurii urbane –
Bazin Olimpic, din municipiul Pitești, județul Argeș, de la clasa
energetică D la clasa energetică B, contribuind astfel la reducerea
consumurilor energetice mari, și la creșterea atractivității
municipiului Pitești în cadrul sistemului teritorial local, regional,
național și european.

Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru
gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru
gestionarea durabilă a parcărilor în Municipiul Pitești, contribuind
astfel la reducerea emisiilor de carbon în municipiu prin investiții
bazate pe PMUD Pitești.

135 https://www.primariapitesti.ro/.
134 https://www.primariapitesti.ro/plan-de-actiune-privind-energia-durabila-in-municipiul-piteti-p179.
133 Ibidem, p. 12,
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PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de
călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

Obiectiv: Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Pitești prin
modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de
călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat.

PROPUNERI (DRAFT-URI) CUPRINSE ÎN STRATEGIE - PORTOFOLIU DE PROIECTE

Modernizare stații călători și sisteme de închiriere biciclete

Obiectiv: Reducerea emisiilor de carbon

Mijloace de transport ecologice

Obiectiv: Reducerea emisiilor de carbon

Stații de alimentare a autobuzelor ecologice

Obiectiv: Reducerea emisiilor de carbon

Acțiuni pentru creșterea siguranței pietonilor și facilități pentru
utilizarea bicicletelor ca mijloc de transport

Obiectiv: Reducerea emisiilor de carbon

Modernizare,montare sistem panouri solare și eficientizare energetică
a bazinului olimpic din Pitești

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și
rezidențiale

Realizare parc Lunca Argeșului 2

Obiectiv: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul
Pitești

PROIECTE ALE CĂROR STADIU NU ESTE MENȚIONAT

„Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul
Pitesti, jud. Argeș”

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice a iluminatului public în
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Pitești - reducerea consumului de energie electrică produsă din
surse convenționale care emit CO2, utilizarea eficientă a
resurselor prin instalarea unui sistem de management de la
distanță și reducerea poluării generată de sistemul de iluminat
public.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Nu au fost furnizate aceste informații. Din documentul strategic reiese că au existat
o serie de grupuri tematice care au oferit conținut pentru realizarea documentului,
precum și o dezbatere cu publicul larg pentru validarea documentului, cetățenii
putând transmite observații și pe pagina primăriei136. A existat de asemenea și un
chestionar prin care s-a urmărit identificarea percepției și a gradului de satisfacție al
locuitorilor cu privire la: calitatea vieții, calitatea locuirii, calitatea serviciilor publice,
mobilitate și petrecerea timpului liber în Municipiul Pitești137.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Există 188 de puncte de colectare selectivă pe raza Municipiului Pitești.

1041.46 1841.98 1146.5

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Municipiului Pitești/prelucrarea consultantului

137Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești 2014 – 2023195, https://www.
primariapitesti.ro/strategia-integrata-de-dezvoltare-urbana-durabila-a-municipiului-piteti-2014-2023-p178

136Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești 2014 – 2023 , op.cit, p. 11.

pagina 73

Proiect derulat de

https://www.primariapitesti.ro/strategia-integrata-de-dezvoltare-urbana-durabila-a-municipiului-piteti-2014-2023-p178%00
https://www.primariapitesti.ro/strategia-integrata-de-dezvoltare-urbana-durabila-a-municipiului-piteti-2014-2023-p178%00


Sursă date: Primăria Municipiului Pitești

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Conform informațiilor transmise, există două persoane responsabile de chestiunile
de mediu – Compartimentul Protecția Mediului.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Managementul privind colectarea selectivă, precum și necesitatea (re) amenajării de
spații verzi sunt obiective strategice pe care le întâlnim în mai multe documente ale
instituției – pe lângă strategia de dezvoltare durabilă, acestea sunt listate ca priorități
și în Strategia Smart City, precum și în cea referitoare la eficiența energetică.

Pentru anul 2022, există un buget prevăzut pentru achiziționarea de containere
îngropate – pe 5 fracții (menajer, sticlă, hârtie/carton, plastic, deșeuri
biodegradabile).

Colectarea selectivă se face pe 3 fracții – sticlă, carton, plastic.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
În ceea ce privește includerea în bugetul instituției a unei categorii pentru creșterea
sustenabilității pentru aspecte ce țin de izolarea termică și folosirea energiei verzi,
există 3 cereri de finanțare depuse în cadrul PNRR, ce vizează renovarea energetică
a 17 blocuri până în anul 2027 și se are în vedere, de asemenea, accesarea de
fonduri nerambursabile pentru realizarea unui parc de panouri fotovoltaice și a unei
fabrici de hidrogen.
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Strategia de dezvoltare locală evidențiază în analiza SWOT, ca punct slab, faptul că
există multe locuințe care necesită reabilitare termică138.

Combaterea risipei alimentare
Nu au fost furnizate astfel de informații.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu au fost furnizate astfel de informații.

Există o stație de compostare în cadrul Depozitului de Deșeuri Albota.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Gestiunea apei potabile este realizată de Societatea Apă Canal 2000, care
implementează o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung ce include și
reducerea pierderilor de apă. Cu referire la campaniile de informare și
conștientizare, tot aceasta este cea care se ocupă de informările tematice, iar din
anul 2003 desfășoară o campanie de conștientizare în cadrul Programului
Educational Piky, participând la educația copiilor.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Există deja câteva tronsoane de piste de biciclete, altele (în lungime de 6 km) fiind
deja în curs de implementare. Lungimea redusă a pistelor de biciclete este
menționată ca punct slab în analiza SWOT cuprinsă în cadrul strategiei de dezvoltare
locală139.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Conform informațiilor primite, există un plan pentru a fi achiziționate 20 de autobuze
hybrid (anul 2023) și 55 de autobuze electrice (15 prin intermediul PNRR), precum și
11 stații de încărcare rapidă și 40 pentru încărcare lentă.

139 Ibidem, p. 134.
138 Ibidem, pp. 132-133.
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Râmnicu Vâlcea

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027
este încă în curs de elaborare, în format draft140, fiind aprobată în cadrul Hotărârii
Consiliului Local din martie 2022 iar în prezent, conform informațiilor transmise, se
află în curs de avizare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Aceasta cuprinde o analiză a situației actuale, analiza SWOT, contextul strategic și
corelarea cu alte documente – de la nivel local la internațional, obiectivele și
măsurile propriu-zise ale strategiei, un portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-
2027, plan de acțiune și monitorizare.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Din informațiile transmise de către primărie remarcăm faptul că există 27 de
proiecte ce sprijină implementarea Strategiei la nivelul Municipiului Vâlcea – 10
proiecte finalizate, 17 aflate în curs de implementare.

PROIECTELE FINALIZATE

Reabilitare termică Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab"

An finalizare 2021

Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I.G. Duca

An finalizare 2021

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Râmnicu
Vâlcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9

An finalizare 2021

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Municipiul Râmnicu
Vâlcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A,

An finalizare 2021

140 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027, disponibilă la https://
www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8778-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-
consiliu-local-privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-ramnicu-valcea-2021-2027
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Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Râmnicu
Vâlcea: S15, S16, 95, H, 13

An finalizare 2020

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu
Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24

An finalizare 2021

Amenajare Parc Ştirbei Vodă

An finalizare 2022

Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line
şi reducerea birocraţiei la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea

An finalizare 2021

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Ramnicu
Valcea

An finalizare 2022

Construirea unei artere de legătură între bd-ul N. Bălcescu şi bd-ul
Tineretului spre nord de la intersecţia acestuia cu strada GibMihăescu,
inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T.
Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi

An finalizare 2021

PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE (SELECȚIE)

Reabilitare termică internat şi cantină la Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân"

Perioada preconizată de finalizare - octombrie 2022

Reabilitare termică blocuri de locuinţe

Perioada preconizată de finalizare - noiembrie 2022

Reabilitare termică blocuri de locuinţe

Perioada preconizată de finalizare - decembrie 2022

Reabilitare termică blocuri de locuinţe
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Perioada preconizată de finalizare - octombrie 2022

Reabilitare termică blocuri de locuinţe

Perioada preconizată de finalizare - decembrie 2022

Reabilitare iluminat public

Perioada preconizată de finalizare - ianuarie 2023

Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor
de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de
management al traficului general

Perioada preconizată de finalizare - noiembrie 2022

Dezvoltare locală în comunităţi marginalizate

Perioada preconizată de finalizare - octombrie 2023

Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit
Ostroveni 1

Perioada preconizată de finalizare - iulie 2023

Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic „General Magheru"

Perioada preconizată de finalizare - decembrie 2023

Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 13

Perioada preconizată de finalizare - iunie 2023

Simplificarea procedurilor administrative și elaborare SIDU și PMUD la
nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea

Perioada preconizată de finalizare - noiembrie 2022

Amenajare Parc Zona Nord

Perioada preconizată de finalizare - august 2022

Amenajare Parc Ostroveni

Perioada preconizată de finalizare - decembrie 2022

Alinierea Parcului auto ETA la cerințele dezvoltării durabile

Perioada preconizată de finalizare - decembrie 2022
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În strategie este inclus și un portofoliu de proiecte/posibile proiecte141 ce pot fi
implementate în perioada 2023-2027, mare parte cu fonduri nerambursabile/de la
bugetul de stat.

Dintre acestea remarcăm:

- amenajare piste de biciclete,
- amenajarea de centre de stații de închiriere a bicicletelor,
- realizarea unui regulament de utilizare a mijloacelor de transport

nemotorizate (biciclete, trotinete),
- Studiu de oportunitate privind dezvoltarea sistemului de transport public

local cu mijloace ecologice (2022-2023),
- derularea de programe pentru stimularea utilizării transportului public

ecologic,
- înnoirea treptată a parcului auto prin achiziționarea de autovehicule electrice,
- adaptarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de taxi, în sensul

introducerii obligativității deținerii de autovehicule adaptate și a utilizării unui
număr minim de autovehicule electrice în parcul operatorilor de profil,

- reabilitare termică blocuri de locuințe,
- realizare perdele verzi care să minimizeze impactul negativ al transportului.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Documentul draft a fost disponibil pe pagina web a primăriei142 pentru consultări și
propuneri din partea cetățenilor în perioada 08 – 29.03.2022. A existat, de
asemenea, un chestionar adresat cetățenilor, ce a cuprins 23 de întrebări despre
gradul de satisfacție al acestora cu privire la diverse teme – locuire, transport public,
serviciile oferite de APL, curățenie, poluare, pistele de bicicletă, spațiile verzi,
sănătate, educație, starea clădirilor – au fost primite 77 de răspunsuri din partea
cetățenilor143.

143 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027, op.cit, pp. 366 – 373.

141 Ibidem, p 292.
142 https://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8778-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-
hotarare-de-consiliu-local-privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-ramnicu-valcea-
2021-2027
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Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Din anul 2019, colectarea deșeurilor se face pe 4 fracții - plastic, hârtie,metal și sticlă,
însă, deși există infrastructura necesară, se întâmplă, din cauza faptului că cetățenii
nu utilizează corect containerele pentru aceste fracții, ca deșeurile colectate selectiv
să ajungă să fie transportate în amestec la stația de sortare, fapt ce generează prețuri
foarte mari 144.

Conform informațiilor primite, la nivelul Municipiului există următoarele puncte de
colectare selectivă:

▷25 puncte de colectare selectivă

▷3 platforme îngropate de colectare selectivă

▷39 platforme de colectare selectivă

Cantitate de deșeuri colectate selectiv

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Ni s-a comunicat faptul că există o astfel de persoană specializată în cadrul instituției.

8612.88

25.26%

3993.81

12.45%

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea/prelucrarea consultantului

*pentru anul 2022 nu au fost comunicate datele

144 Ibidem, p. 118.
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Din documentul strategic reiese faptul că în cadrul Direcției Dezvoltare Locală
funcționează Unitatea Locală de Monitorizare și Protecția Mediului (compusă din
Compartimentul Energetic și Compartimentul de Transport Local)145.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Există prevederi bugetare pentru aceste domenii, avizate prin Hotărâre de Consiliu
(februarie 2022)146.

Din anul 2019, există un Registru al Spațiilor Verzi, la momentul respectiv existând o
suprafață de spații verzi de 240 hectare147.

Din strategie reiese că nu există un sistem integrat de management al deșeurilor,
însă Planul Județean de Gestiune al Deșeurilor Vâlcea prevede construirea unei
instalații de tratare mecano-biologică cu bio uscare pentru deșeuri biodegradabile,
care să fie amplasată în Râmnicu Vâlcea, orizontul de finalizare fiind anul 2025.148

Tot potrivit acestui Plan de gestiune a deșeurilor (2019-2025), se pare că, deși
cantitatea de deșeuri colectată are o tendință crescătoare, ponderea deșeurilor
colectate separat este infimă (puțin peste 1% în cazul deșeurilor menajere și circa 2%
în cazul celor similare)149.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Există prevederi bugetare pentru aceste domenii, avizate prin Hotărâre de Consiliu
(februarie 2022)150.

În documentul strategic, se evidențiază faptul că Râmnicu Vâlcea este un exemplu
de bună practică în ceea ce privește numărul de intervenții făcute pentru reabilitarea
blocurilor, primăria preluând contribuția de 25% a asociațiilor de proprietari, care
returnează sumele eșalonat timp de 3 ani151.

151 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027, op.cit, pp. 116 – 117.

148 Ibidem, pp. 119-120.

150 https://dm.primariavl.ro/dm/2022/hotarari.nsf/vwHotarariByAn/67EC621395824AD8C22587EA00313B1C/
$FILE/hotarirea 36 - 8 februarie 2022 - aprobare buget local si liste investitii pe anul 2022.htm.

149Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Vâlcea 2019-2025, apud Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027, p. 276, https://www.primariavl.ro/dezbateri-
publice/item/8778-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-consiliu-local-privind-aprobarea-
strategiei-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-ramnicu-valcea-2021-2027.

147 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027, op.cit, p. 176.

146 https://dm.primariavl.ro/dm/2022/hotarari.nsf/vwHotarariByAn/67EC621395824AD8C22587EA00313B1C/
$FILE/hotarirea 36 - 8 februarie 2022 - aprobare buget local si liste investitii pe anul 2022.htm

145 Ibidem, p. 180.
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Combaterea risipei alimentare
Nu există o statistică referitoare la cantitatea de alimente aruncate sau vreun plan în
acest sens.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Cu privire la infrastructura pentru compostare, există stația de compostare de la
Râureni, ce deține autorizație de mediu. De asemenea, deșeurile biodegradabile
sunt colectate separat de către operatorul serviciului de salubritate.

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local privind ajustarea tarifului pentru prelucrarea
deşeurilor biodegradabile în vederea compostării la Staţia de Compost Râureni din
cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public152, activitatea de prelucrare a
deșeurilor biodegradabile la această stație de compost cuprinde: cântărirea
materialului biodegradabil și prelucrarea/depozitarea acestuia de la terți,
prelucrarea acestui material.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Apavil S.A este operatorul responsabil de serviciul de alimentare cu apă și
canalizare. Pe pagina web a acestuia a fost identificată o serie de informări/campanii
de informare precum: Învață să pretuiești apa! – broșură adresată copiilor (publicată
în iunie 2014), Spot TV/Audio despre implementarea unui proiect de extindere și
reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată (2014). Cu excepția informărilor
privitoare la situația lucrărilor derulate de operator sau informările de verificare și
control, nu au fost identificate exemple de campanii derulate în perioada 2021-
2022.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Conform strategiei, în anul 2016 exista o rețea de pistă pentru biciclete de 17,8 km,
în anul 2021 ajungând la 18.1 km153.

Din informațiile furnizate, se află în curs de implementare un proiect finanțat prin
Programul Operațional Asistență Tehnică – POAT în cadrul căruia se vor amenaja
46.33 km de piste de biciclete într-o reţea funcţională interconectată, și vor fi, de
asemenea, realizate opt parcări pentru biciclete şi cinci centre inteligente pentru

153 Ibidem, pp. 96-97.

152https://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8811-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-
hotarare-de-consiliu-local-privind-ajustarea-tarifului-pentru-prelucrarea-deseurilor-biodegradabile-in-vederea-
compostarii-la-statia-de-compost-raureni-din-cadrul-directiei-administrarea-domeniului-public

pagina 82

Proiect derulat de

https://apavil.ro/posmediu/materiale/materiale-promovare/informative/brosura-educationala-copii.pdf
https://apavil.ro/posmediu/materiale/materiale-promovare/informative/brosura-educationala-copii.pdf
http://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8811-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-consiliu-local-privind
http://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8811-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-consiliu-local-privind
http://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8811-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-consiliu-local-privind


închirierea de biciclete. Vor mai fi construite trei poduri peste râul Olăneşti dedicate
exclusiv pietonilor şi bicicliştilor, precum şi 15 km de promenadă de-a lungul
râurilor Olăneşti şi Olt.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Din strategie reiese că în anul 2020 a fost semnat un proiect pentru dotarea cu o
stație de alimentare cu combustibili alternativi, achiziționarea a 28 de autobuze
alimentate cu gaz natural comprimat (GNC) și dotate cu camere de supraveghere și
facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, astfel încât acestea să ofere o
alternativă reală la folosirea mașinii personale154.

Din informațiile furnizate, prin programul PNRR, este în plan achiziționarea a 26 de
autobuze electrice până la finalul anului 2023.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Slatina, Județul Olt

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de dezvoltare durabilă aplicabilă în prezent este, potrivit informațiilor
transmise, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2014 – 2020155.
Remarcăm astfel că documentul nu este unul actualizat, în linie cu angajamentele
externe asumate și nici nu reflectă Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. De
asemenea, obiectivele asumate par a fi fost prea îndrăznețe pentru realitatea din
teren – spre exemplu, la momentul redactării strategiei nu exista nicio pistă de
biciclete, însă se proiecta ca până în anul 2023, 5% din totalul deplasărilor să fie cu
bicicleta, iar până în anul 2020, să existe 14 km piste de biciclete156. La momentul

155 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2014 – 2020, disponibilă la http://www.
primariaslatina.ro/images/strategie/SIDU_revizuit.pdf

154 Ibidem, p. 79.

156 Ibidem, pp. 225-226.
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2022, există mai puțin de 1% din totalul pistelor de biciclete despre care se scria în
anul 2014.

Pe parcursul documentului vedem că, deși strategia acoperă perioada 2014-2020,
după cum însuși titlul arată, perioada avută în vedere pentru finanțarea și
implementarea sa este 2016-2023157.

Strategia include însă un portofoliu de proiecte ce au ca orizont de timp perioada
2017 – 2023, ceea ce presupune că o parte din acestea ar trebui să se afle încă în
execuție în anul 2022 (ex. realizarea pistelor de biciclete, achiziționarea de vehicule
ecologice).

Pe pagina web a primăriei există de asemenea un document strategic interesant -
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (2017-2030)158, având ca
principal obiectiv reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie
finală cu 40% față de anul 2015 – 64850 tone CO2, prin îmbunătățirea eficienței
energetice și valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă.

Dacă ne uităm la ceea ce cuprinde planul, pare că se apropie mai mult de ceea ce
ar trebui să fie conținutul unei strategii de dezvoltare durabilă, făcând referire la o
serie de aspecte ce nu se regăsesc în planul strategic (cum ar fi, spre exemplu,
referința la infrastructura de compostare). Printre axele prioritare și obiectivele
specifice incluse în plan,159 remarcăm:

AXA PRIORITARĂ

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale

Obiectiv: Îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei și
instalațiilor clădirilor rezidențiale (apartamente,clădiri individuale)
prin modernizare energetică sustenabilă.

Obiectiv: Creșterea ponderii locuințelor care utilizează gazul
natural drept combustibil în instalațiile locale de preparare a
agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră prin
extinderea rețelei de distribuțiea gazului natural.

Orizont de timp pentru implementare: 2023 - 2030

158Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (2017-2030), disponibil la http://www.primariaslatina.ro/
images/strategie/PAEDC_Slatina.pdf

157 Ibidem, p. 262.

159 Ibidem, p. 186.
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Creșterea eficienței energetice în clădiri publice

Obiectiv: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor
publice prin modernizarea energetică sustenabilă a anvelopei și
sistemelor tehnice ale acestora.

Orizont de timp pentru implementare: 2023 - 2030

Creșterea producției și a distribuției de energie obținută din surse
regenerabile de energie în clădiri și instalații publice

Obiectiv: Creșterea capacității instalate, modernizarea surselor de
căldură și distribuției energiei termice și/sau electrice bazate pe
surse regenerabile de energie (eolian, fotovoltaic, termosolar,
geotermal, biomasa).

Orizont de timp pentru implementare: 2023 - 2030

Modernizare și dezvoltarea infrastructurii de transport și a rețelelor/
sistemelor de comunicații

Obiectiv: Încurajarea utilizării transportului în comun de călători
sau a transportului nemotorizat.

Orizont de timp pentru implementare: 2023 - 2030

Modernizare și dezvoltarea instalațiilor și echipamentelor municipale

Obiectiv: Reducerea consumului de combustibil utilizat la
colectarea și transportul deșeurilor prin îmbunătățirea
managementului.

Orizont de timp pentru implementare: 2023 - 2030

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
În contextul strategiei, au fost finalizate 22 proiecte, alte 17 fiind în prezent în stadiul
de implementare.

PROIECTE ÎNCHEIATE (SELECȚIE)

Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal;

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe;

Reabilitare și extindere clădiri;
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Formare și dezvoltare profesională în sprijinul creșterii eficacității
administrației locale.

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei la
blocurile de locuit din Municipiul Slatina (finalizare 2024);

Realizare infrastructură pentru biciclete;

Proiect integrat de mobilitate durabilă – componente biciclete și
vehicule electrice;

Înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice;

Achiziție mijloace de transport electrice.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Strategia de dezvoltare locală nu este actualizată, informațiile primite făcând referire
la strategia pentru perioada 2014-2020, al cărei plan se află încă în implementare.
Potrivit acestora, populația a fost implicată prin consultări publice și chestionare.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
La momentul scrierii vechii strategii (2014-2020), cantitatea de deșeuri colectată
selectiv în Municipiul Slatina exista într-un procent foarte redus, de numai 1.42% din
totalul deșeurilor160.

Din informațiile actualizate primite de la primărie, la nivelul Municipiului Slatina
există Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Balteni.

Colectarea deșeurilor în municipiul Slatina se face în proporție de 85% în containere
îngropate pentru colectarea deșeurilor menajere. În prezent, se află în procedură de
achiziție încă 37 de containere îngropate ce corespund necesităților privind
colectarea separată din deșeurile municipale a cel puțin patru fracții de deșeuri,
respectiv hartie, metal, plastic și sticlă.

160 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2014 – 2020, op.cit, p. 112.
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Capacitatea de colectare a deșeurilor se face astfel:
▷ containere îngropate (5mc.) de colectare selectivă a deșeurilor menajere -

206 buc (104 locații),
▷ puncte (supraterane) de colectare selectivă a deșeurilor menajere -

eurocontainere de 1,1mc. — 1 buc.
▷ containere colectare selectivă : pentru hartie/carton, pet-uri, etc, (clopote

stradale tip igloo /eurocontainer) - 32 buc.

Cantitate deșeuri reciclabilă
predate / reciclate / valorificate - cf recepției la reciclator (tone)

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Nu au fost furnizate aceste informații, iar organigrama161 instituției nu include
această specializare.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
În documentul strategic regăsim mai multe mențiuni referitoare la construcția de
spații verzi – cele mai multe măsuri și proiecte fiind la nivel teoretic.

Referitor la colectarea selectivă, după cum reiese din strategie, aceasta se
implementează din anul 2009, fiind înlocuite 65 de puncte de colectare deșeuri

161 http://www.primariaslatina.ro/images/organigrame/organigrama_aparatului_propriu.pdf

369.309 344.31 157.44

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Municipiului Slatina/Prelucrarea consultantului
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dintr-un total de 128, cu următoarea componenţă: 205 containere pentru deșeuri
reziduale, 68 pentru hârtie, 52 pentru plastic, 44 pentru metal și 92 de containere
pentru sticlă162.

Referitor la planificarea bugetară pentru anul 2022,163 există o referire la salubritatea
și gestiunea deșeurilor ce se regăsește în buget, fără să reiasă că aceasta se referă și
la colectarea selectivă.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Pentru perioada 2020-2024, există în derulare Acordul Cadru de lucrări pentru
sprijinirea eficienței energetice. Acesta cuprinde 3 loturi – numărul total al blocurilor
pentru care se vor realiza lucrările de execuție fiind de 312164 pentru toată perioada.
Conform aceleiași surse, Lotul I ce prevedea executarea a 130 de lucrări a fost
anulat, celelalte două fiind atribuite (2022).

Combaterea risipei alimentare
Nu au fost furnizate aceste informații și nu există nicio referire la acest subiect în
documentele strategice disponibile.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu au fost identificate aceste informații.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există un plan pentru combaterea risipei de apă, însă ni s-a comunicat faptul că
există interes pentru elaborarea unuia în viitor (nu au fost identificate planuri în acest
sens).

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Există în prezent doar 0.640 km piste de biciclete amenajate, urmând a fi realizate
aprox. 21 km prin intermediul unui proiect aflat în implementare. Se are, de
asemenea, în vedere extinderea infrastructurii până în anul 2027.

163 http://www.primariaslatina.ro/images/situatii_financiare/buget_2022.pdf.
164 https://www.ebuget.ro/unitatea-executiva-pentru-finantarea-invatamintului-superior-si-a-cercetarii-
dezvoltarii-si-inovarii-achizitioneaza-acordul-cadru-servicii-de-transport-aerian-ocazional-intern-si-international-
de-persoane-10216.

162 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2014 – 2020, op.cit, p. 111.
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Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Există în prezent 18 autobuze electrice achiziționate și puse în funcțiune în
Municipiul Slatina.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în Comuna
Cordun, Județul Neamț

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Din informațiile transmise, se află în curs de implementare Strategia de Dezvoltare
Economico- Socială Durabilă (2021-2027), însă aceasta nu a fost identificată pe
pagina primăriei, singurele informații găsite făcând referire la vechea strategie
(2014-2020).

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Pe pagina web a primăriei există o listă a proiectelor implementate/în curs de
implementare, însă informațiile disponibile nu sunt actualizate. Spre exemplu, sunt
listate 10 proiecte ca fiind în curs de derulare, dar începute în anul 2017, cu termene
de finalizare 2019/2020 (ex.modernizare școli, construire sală sport, înființare sistem
de alimentare cu apă potabilă și canalizare, modernizare străzi, modernizare
iluminat public165).

Totuși, din partea primăriei au fost furnizate informațiile actualizate despre
proiectele actuale/încheiate și putem observa că unele proiecte începute în anul
2017 sunt încă de actualitate în ceea ce privește scopul acestora.

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE

Construire sală și teren de sport;

Sistematizare interioară a curții și refacerea împrejmuirii unităților de
învățământ;

165 https://www.primariacordun.ro/modernizare-iluminat-public/
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Finalizarea rețelei de alimentare cu apă/ Extinderea rețelei de
canalizare în satele Cordun și Pildești;

Modernizarea și extinderea iluminatului public;

Executarea de branșamente de apă și canalizare pentru gospodăriile
care nu sunt racordate la rețeaua existentă.

PROIECTE ÎNCHEIATE

Realizarea de branșamente de canalizare pentru gospodăriile din satul
Cordun;

Amenajare Centru Civic Simionești;

Modernizare drumuri de interes în comuna Cordun;

Modernizare străzi în sat Simionești;

Achiziția de dotări și echipamente corporale și necorporale pentru
Căminul Cultural 9 sat Pildești;

Extindere iluminat public;

Amenajare trotuare;

Extindere rețea alimentare cu apă;

Reparații săli de clase și fațade școli.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Cetățenii au avut posibilitatea să contribuie la crearea Strategiei prin intermediul
unui chestionar166 unde le-a fost solicitată părerea despre aspectele pozitive/
negative privitoare la comună, nivelul de trai, dezvoltarea economică. La întrebarea
închisă în care li s-a cerut locuitorilor să aleagă care sunt principalele probleme
existente, nu am identificat nicio mențiune referitoare la mediu/colectarea
gunoaielor. De asemenea, nu am găsit informația referitoare la numărul
respondenților și input-ul acestora.

166 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-GwD4V4KV_No7x5xbvdt1PxIAyF4ZpMV9uTarzuac36ambg/
viewform
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Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Colectarea selectivă se face din poartă în poartă și se referă la hârtie, metal, plastic
și sticlă. Conform unor informații locale apărute în presa locală în anul 2019, „staţia
de transfer şi compactare de la Cordun are o capacitate de 45.000 tone pe an, iar
staţia de sortare o capacitate de 17.000 tone pe an, fiind proiectată pentru a primi
numai materialele separate la sursă: hârtie, carton, plastic, sticlă şi metale”, fiind
realizată în cadrul proiectului „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul
Neamţ”, finanțat cu fonduri europene167. La momentul respectiv se arăta, potrivit
aceleiași surse, faptul că un procent foarte mare de cantitate de deșeuri preluate de
la locuitori (95%) nu pot fi de fapt reciclate pentru că nu sunt colectate corect.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Nu există o astfel de persoană specializată în probleme de mediu și dezvoltare
durabilă.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Nu am identificat în bugetul primăriei mențiuni referitoare la acestea, bugetele
disponibile fiind din anii 2016-2019. Din informațiile primite, reiese faptul că există
mai mulți operatori care se ocupă de procesul de colectare selectivă (9), cantitatea
de deșeuri municipal reciclate fiind de apox. 74 tone. Totuși, nu este menționat cărei
perioade aparțin aceste date și dacă se referă la o arie mai extinsă decât comuna (la
nivel de municipiu).

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Potrivit informațiilor transmise, există un proiect depus pentru reabilitarea termică și
eficientizarea consumului de energie pentru gradinița Pildești.

Combaterea risipei alimentare
Nu există un plan pentru combaterea risipei alimentare și nici o statistică a
produselor alimentare aruncate.

167 https://monitorulneamt.ro/neamt-colectarea-deseurilor-intre-norma-si-realitate/.
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Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu există o infrastructură pentru compostare în localitate și nici un plan de
implementare în acest sens.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există astfel de campanii de informare și conștientizare pentru populație.

Pentru anul 2018, am identificat o campanie de informare și colectare deșeuri de
echipamente electrice și electronice – DEEE în Cordun, organizatorii acesteia fiind
autoritățile locale şi Serviciul Local de Colectare Neamț, susținută de Asociația
Română pentru Reciclare – RoRec168.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Este în plan a fi depus un proiect (prin PNRR) pentru realizarea infrastructurii pentru
biciclete, însă nu găsim informații în acest sens sau o proiecție bugetară.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
A fost depus un proiect, împreună cu primăria Municipiului Roman, (prin PNRR)
pentru achiziționarea de mijloace de transport electrice.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Tecuci, Județul Galați

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
La nivelul municipiului Tecuci, există Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, 2021-
2027169, aflată, conform informațiilor transmise de către primărie, în faza de obținere
a avizului de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului Galați. Perioada reală de

169 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Tecuci, 2021-2027, disponibilă la https://
primariatecuci.ro/wp-content/uploads/2022/07/SIDU-TECUCI-EVALUARE-MEDIU-02.06.2022.pdf

168https://colecteaza.ro/actiuni-de-colectare/campanie-de-informare-si-colectare-deseuri-de-echipamente-
electrice-si-electronice-deee-cordun//
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implementare este de fapt până în anul 2029, după regula N+2170. În plus, după cum
am putut identifica pe pagina web a instituției, există, de asemenea, și Strategia de
Dezvoltare Durabilă a municipiului Tecuci,171 care are ca durată de implementare
perioada cuprinsă între 2021 și 2027, fără să prevadă și un plan concret de acțiune/
indicatori/rezultate așteptate.

Printre documentele strategice la care se face referire în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Urbană se numără și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și
mențiunea că strategia municipiului Tecuci se va corela cu aceste priorități de
dezvoltare, pentru a asigura cadrul potrivit pentru dezvoltarea sustenabilă și
echilibrată a comunității locale172. De asemenea, se face referire și la Strategia de
Dezvoltare Durabilă a municipiului, drept reper de care se va ține seama în
implementarea strategiei de dezvoltare urbană, dar și la Planul de Acțiune pentru
Energie Durabilă și Climă, 2021-2027, prin care se urmărește conștientizarea
populației și a tuturor factorilor interesați de dezvoltarea durabilă. Un rol important
în implementarea Strategiei de Dezvoltare Urbană îl are Comisia de monitorizare și
actualizare a strategiei, aceasta fiind responsabilă și de implementarea proiectelor
aferente, precum și de evaluarea anuală (nu am identificat informații despre acest
proces).

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Potrivit răspunsurilor primite din partea primăriei, nu au existat proiecte care să se fi
regăsit în planificarea strategiei de dezvoltare durabilă. În cuprinsul documentului,
există însă o serie de proiecte implementate în perioada 2014-2020 ce au vizat:
creșterea accesului la educație pentru persoanele defavorizate, etică și integritate în
APL173.

În ceea ce privește proiectele aflate în implementare174 (cel puțin la momentul 2021),
există o serie de acțiuni în curs de derulare (ce însumează un buget de peste 20 mil
Lei), dar și propuneri/proiecții la nivel local în acest sens.

173 Ibidem, pp. 184 – 192.
174 Ibidem, pp. 192-197.

172 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Tecuci, 2021-2027, op.cit, p. 13.

171 Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galați, 2021-2027, disponibilă la http://www.
primariatecuci.ro/wp-content/uploads/2019/10/01.10.2019-Strategie-de-dezvoltare-durabilaTecuci.pdf

170 https://www.adrvest.ro/attach_files/CE%20SE%20INTELEGE%20PRIN%20REGULA%20N+2%20%20N+3.pdf
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PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, sediul Primăriei
Tecuci/proiect POR

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri energetice mari.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul
Tecuci — Clădire Sala Popular/proiect POR

Obiectiv: Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței
energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile, la nivelul
clădirii Sala Popular, contribuindu-se astfel la un consum redus de
energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Reabilitare clădire școaIa Dimitrie Sturdza, monument istoric/proiect
POR

Obiectiv: Creșterea accesului, calității și a atractivității educației,
contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de
educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a
școlii, la o rată mai mare de absolvire a Învățământului obligatoriu
și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de
educație.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul
Tecuci, Școala Generală Nr. 10/proiect POR

Obiectiv: Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței
energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul
Tecuci, Liceul Tehnologic/proiect POR

Obiectiv: Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței
energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul
Tecuci, Serviciul Administrativ/proiect POR

Obiectiv: Consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze
cu efect de seră.

Eficiență instituțională prin investiții la nivel local/POCA

Obiectiv: Actualizarea strategiei de dezvoltare, simplificarea
procedurilor administrative, îmbunătățirea competențelor
profesionale în rândul APL.
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Printre propunerile de proiecte, se remarcă: construirea de insule ecologice
digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivel local, realizarea de
acțiuni de conștientizare și educare referitoare la colectarea selectivă direct la sursă,
amenajarea de piste de biciclete.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Conform informațiilor transmise, dar și după cum reiese din textul documentului, în
procesul de elaborare al strategiei a fost implementat un proces participativ
împreună cu reprezentanți ai decidenților la nivel local, ai mediului de afaceri, ONG
și cetățeni, fiind organizate consultări tematice pe grupuri de lucru (septembrie
2021/61 participanți în cele 5 grupuri), dar și chestionare pe pagina primăriei175.
Printre temele/nevoile identificate de către participanți în cadrul GL, amintim, cu
relevanță pentru demersul nostru, următoarele: realizarea de piste de biciclete,
eficientizare energetică, reabilitare termică, creare de zone de agrement,
comunicare cu ONG-urile.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
În anul 2019, prin Hotărârea Consiliului Local Tecuci a fost aprobat Master Planul de
management integrat al deșeurilor în județul Galați pentru perioada 2019-2047176.
Potrivit acestuia, în Tecuci exista un depozit de deșeuri neconform, care a și fost
închis în anul 2017, iar în anul 2018, exista o stație de sortare, însă nefuncțională
(finanțată prin fonduri Phare). Planul prevedea, ca și proiecție, creșterea ratei de
capturare a deșeurilor reciclabile menajere la 60% în anul 2021 în Tecuci (lucru
nerealizat).

Conform informațiilor primite, la momentul actual există 33 de puncte de colectare
selectivă a deșeurilor. În perioada 2020-2022 au fost colectate selectiv 2.82%
deșeuri/844 tone.

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Deși organigrama primăriei177 a fost actualizată în anul 2021, ea nu include o
persoană dedicată problemelor de mediu/dezvoltării durabile.

176 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf.
177 https://primariatecuci.ro/wp-content/uploads/2021/08/ORGANIGRAMA-APROBATA-PRIN-HCL-NR.-101-
DIN-09.08.2021.pdf.

175 Ibidem, pp. 47-48.
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Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Nu sunt prevăzute în bugetele primăriei resursele financiare pentru alocarea către
aceste domenii.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Nu au fost furnizate aceste informații.

La momentul 2021, se remarca faptul că nu există o viziune locală privind eficiența
energetică și abordarea emisii zero de carbon, și nici o abordare integrată a
reabilitării clădirilor, iar suprafața de spații verzi pe cap de locuitor este foarte
mică178. Conform datelor din Strategia de Dezvoltare Durabilă, la momentul
redactării acesteia, doar 30% dintre locuințe erau reabilitate termic179.

Combaterea risipei alimentare
Nu au fost primite informații pe aceasta temă și nu au fost identificate în strategie.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu au fost primite informații pe aceasta temă și nu au fost identificate în strategie.

Însă, conform Master Planulului de management integrat al deșeurilor în județul
Galați, există, cel puțin teoretic, o stație de compostare creată printr-un Proiect Phare
– Valorificare deșeuri menajere, platforma de compostare, stație de sortare și
transfer (cu o valoare de aprox. 970 mii Euro), precum și echipamente pentru
colectarea și transportul deșeurilor reciclabile180. Același plan evidențiază faptul că
stația de compostare nu este funcțională din cauza ansamblului de echipamente
achiziționate181, dar începând cu anul 2023, aici vor fi tratate exclusiv deșeuri
reciclabile colectate separat.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu au fost primite informații pe aceasta temă.

La nivelul municipiului, există 14 stații intermediare de pompare a apelor uzate.

180Master Planul de management integrat al deșeurilor în județul Galați pentru perioada 2019-2047, p. 80,
disponibil la https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf

179 Ibidem, p.93.

181 Ibidem, p. 88.

178 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Tecuci, op.cit, pp.94-95.
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Serviciile de alimentare cu apă/canalizare sunt gestionate de Societatea Apă Canal
SA Galați182 și potrivit paginii web, în intervalul 2020-2022, nu am identificat vreo
campanie de conștientizare propriu-zisă, ci doar două informări sub forma unui
comunicat de presă prin care cetățenilor li se recomandă să folosească apa în mod
responsabil183.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Nu au fost primite informații pe aceasta temă.

Din strategie nu reiese dacă există sau nu vreo pistă de biciclete amenajată, ci doar
că infrastructura pentru transportul alternativ este slab dezvoltată184 (totuși, în
Strategia de Dezvoltare Durabilă se menționează că acestea nu există deloc185). Deși
nevoia pentru pistele de biciclete a reieșit și din consultările publice avute pentru
elaborarea strategiei și a fost evidențiată și în document ca fiind o soluție pentru
dezvoltarea zonei de agrement, răspunsul primit din partea primăriei la momentul
2022 este unul negativ, neexistând încă un plan în acest sens.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Nu au fost primite informații pe aceasta temă.

184 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Tecuci, 2021-2027, op.cit, p.101.

182 https://www.apa-canal.ro/

185 Ibidem, p.98.

183 https://www.apa-canal.ro/comunicate/2020/comunicat_folositi_apa_potabila_responsabil.pdf, https://www.
apa-canal.ro/comunicate/2022/comunicat_folositi_apa_in_mod_responsabil.pdf
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Tulcea

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea are ca durată de implementare
perioada 2021-2030 și include referiri la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
și alte documente strategice referitoare la climă, energie, dezvoltare durabilă186.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Conform informațiilor din strategie187, la momentul 2021 erau în derulare 19
proiecte, alte 8 fiind depuse.

Selecție proiecte în implementare:

- Servicii Integrate pentru VIITOR;
- Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de agrement şi recreere în Parcul şi Lacul Ciuperca

din Municipiul Tulcea prin măsuri de protejare a mediului pentru comunități
în zona FLAG Delta Dunării;

- Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10m, Tulcea;
- Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin

achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public;
- Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din str.Gării, bl.13, bl.14,

bl15, bl.16, bl.17,bl.18, bl.19, bl.20, bl.21;
- Redimensionarea ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru

atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră în lunca inundabilă a Dunării de
Jos și în Delta Dunării.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
A existat un proces participativ de creare al documentului, existând consultări
tematice (iunie – iulie 2021), precum și un chestionar prin care cetățenii au putut să
își exprime părerea despre nevoile comunității, aspectele ce necesită îmbunătățiri.

187 Ibidem, pp. 30-33.

186 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea, 2021-2030, disponibilă la https://www.primariatulcea.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Strategia-de-Dezvoltare-a-Municipiului-Tulcea-2021-2030.pdf.
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Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, colectarea selectivă se face
pentru hârtie/carton, plastic, sticlă/metal; există puncte fixe de colectare a DEEE,
însă nu sunt atinse țintele impuse de legislația în vigoare188.

Există 120 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor, cu 17mai multe față de anul
2021 (conform datelor din documentul strategic).

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Există un Compartiment de Mediu, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea
Teritoriului.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Conform informațiilor primite, gestiunea acestor domenii este delegată prin
contracte de concesiune, operatorul fiind cel delegat să întocmească planul de
investiții și bugetul aferent.

1030.92

13.56%

1228.2

14.95%

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Municipiului Tulcea/prelucrarea consultantului

*pentru anul 2022 nu au fost comunicate datele

188 https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/AnunturiMediu/PJDG_TL_09122020_V2.pdf
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Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Există mai multe proiecte în implementare ce vizează reabilitarea de blocuri/clădiri
– 6 proiecte în derulare, conform documentului strategic. Mai mult, strategia
evidențiază faptul că există un potențial ridicat de surse regenerabile de producere
a energiei eoliene, solare, dar și prin valorificarea biogazului189.

Combaterea risipei alimentare
Nu există o statistică privind cantitatea de produse alimentare aruncate, ele fiind
colectate la comun cu alte deșeuri biodegradabile.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Există o stație de tratare mecano-biologică (Mihai Bravu) unde sunt transportate
deșeuri biodegradabile.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există un plan de reducere a risipei de apă și nici campanii de informare privind
managementul apei potabile. Conform informațiilor din strategie, există în plan
modernizarea sistemul de canalizare şi de preluare a apelor pluviale din municipiul
Tulcea, în urma unui proiect de investiții ce urmează a fi implementat prin
intermediul fondurilor guvernamentale: Îmbunătățirea capacității de preluare a
apelor meteorice din Municipiul Tulcea190.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
A fost depus un proiect (prin fondurile PNRR) pentru realizarea infrastructurii pentru
biciclete – aprox. 10 km.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Există în implementare două proiecte pentru achiziționarea a 10 autobuze și stații de
încărcare electrice ce urmează a fi primite în ianuarie 2023. De asemenea, se află în
proces de achiziție 20 de autobuze electrice și stații de încărcare.

190 Ibidem, p. 69.
189 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea, 2021-2030, op.cit, p.74.

pagina 100

Proiect derulat de



Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul Sighetu Marmației

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Potrivit informațiilor primite, se află în implementare Strategia de Dezvoltare
Durabilă/Urbană pentru perioada 2017-2023. Totodată, în mai 2022, a fost semnat
contractul de finanțare pentru proiectul „Marmația – Strategii și standarde”, care va
asigura elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) la nivelul zonei urbane funcționale, precum și
Strategia Smart City191.

Strategia disponibilă pe pagina web a primăriei192 este un document de 31 de
pagini ce prezintă într-o formă mai mult descriptivă situația la nivel local, fără a
include însă obiective SMART, un plan de acțiune, indicatori. De asemenea, nu
reiese clar care este orizontul de timp în care acestea vor fi implementate.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Conform informațiilor primite din partea primăriei la momentul iunie 2022, erau 10
proiecte aflate în implementare, din care: unul cu finalizare în iunie 2022, 5 cu
finalizare în anul 2023, 3 cu finalizare în anul 2022, iar pentru un proiect nu este
menționată durata/anul de finalizare. 9 proiecte se aflau în evaluare la momentul
iunie 2022. O parte din proiectele menționate sunt evidențiate și pe pagina web a
primăriei193.

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Reabilitarea termoficării Spitalului municipal

Finalizare - octombrie 2023

Reabilitarea și Extinderea pe orizontală în regim de înălțime D+P+2E
Școala Gimnazială „George Coșbuc”

192 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sighetu Marmației, disponibilă la https://primaria-sighet.ro/storage/
972/Strategia_de_dezvoltare_a_municipiului_Sighetu_Marmatiei.pdf
193 https://primaria-sighet.ro/ro/category?slug=proiecte-in-curs-de-implementare

191 https://www.sighet247.ro/s/sighet-a-fost-semnat-contractul-de-finantare-pentru-proiectul-marmatia-strategii-
si-standarde-pentru-elaborarea-strategiei-integrate-de-dezvoltare-urbana-planul-de-mobilitate-urbana-
durabila-si-strategia-smart-city-628640d28ad5b/
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Finalizare - decembrie 2022

Achiziție mijloace de transport public -autobuze electrice 12 m,
Sighetu Marmației

Finalizare - decembrie 2022

Revital I

Finalizare - august 2022

SAFE FUTURE

Finalizare - martie 2023

Etică și integritate în Mun. Sighetu Marmației

Finalizare - noiembrie 2023

Marmația - Strategii și Standarde

Finalizare - august 2023

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Finalizare - februarie 2023

Reabilitare străzi de interes local în municipiul Sighetu Marmației,
județul Maramureș

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
S-a transmis faptul că au existat consultări publice, fără a detalia în ce a constat
procesul participativ. De asemenea, nu au fost identificate informații pe pagina
primăriei despre acest demers, însă există un chestionar194 activ prin care cetățenii
pot evalua cât de satisfăcuți sunt de serviciile existente la nivel local.

194 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_o7iWB0EBrX5CtHLsdhC7pRfmYtvDKO_isV8Hd5OrNtuVdg/
viewform
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Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
Există un sistem demanagement integrat al deșeurilor din care face parte și primăria
Sighetu Marmației, la nivelul municipiului existând 90 de puncte de colectare
selectivă (în strategie este remarcat ca punct slab faptul că la momentul elaborării
acesteia colectarea selectivă nu era organizată195).

Cantitate deșeuri colectată selectiv

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Există o persoană desemnată care se ocupă de chestiunile de mediu. Nu am
identificat în organigrama instituției (ce cuprinde date din anul 2021) un
compartiment dedicat în acest sens, însă există un Compartiment de Urbanism și
Sistematizare, precum și unul dedicat strategiilor de dezvoltare196.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Nu au fost furnizate informații despre aceste domenii. În documentul strategic se
menționează trei obiective de amenajare a spațiilor verzi, precum și înființarea unui
depozit pentru gestionarea integrată a deșeurilor197.

196 https://primaria-sighet.ro/storage/3288/Organigrama-2021.pdf
195 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sighetu-Marmației, op.cit, p.5.

197 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sighetu-Marmației, op.cit, pp.22-23.

185 tone 350 tone 275 tone

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Municipiului Sighetu Marmației/prelucrarea consultantului
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Combaterea risipei alimentare
Nu au fost furnizate informații despre aceste domenii, înțelegând că nu există un
plan în acest sens.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu au fost furnizate informații despre aceste domenii, înțelegând că nu există o
infrastructură în acest sens.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu au fost furnizate informații despre aceste domenii, înțelegând că nu există astfel
de campanii. Totuși, în privința managementului apei, remarcăm faptul că însuși
accesul la apă este deficitar, nu toată populația are acces la apă, existând alimentare
din fântâni198.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Se are în vedere realizarea unui astfel de infrastructuri, nu au fost comunicate date
despre lungimea acestor piste.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Se are în vedere achiziția de mijloace de transport bazate pe energie verde, fără a fi
comunicat numărul acestora și când vor intra în funcțiune.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în orașul
Videle, Județul teleorman

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Deși a fost comunicat faptul că există o Strategie de Dezvoltare Durabilă a Orașului
Videle, adoptată în anul 2021 pentru perioada 2021-2027, aceasta nu a putut fi
identificată pe pagina primăriei, cele mai multe secțiuni din website nefiind
funcționale, inclusiv cele referitoare la programe și strategii199.

198 Ibidem, p.2.
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Din informațiile transmise, gradul de implementare al strategiei este zero.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Nu există niciun proiect finalizat în cadrul strategiei, singurul proiect aflat în
implementare fiind „Modernizare Parc Orășenesc Videle”. Potrivit ziarului local
Teleormanul.ro200, printre lucrările cuprinse în proiect se afla (în anul 2021, conform
proiectului de hotărâre de CL): extinderea aleilor pietonale, montarea unor stâlpi
fotovoltaici de iluminat, lucrări de amenajare a spațiului verde.

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Din informațiile primite din partea primăriei, strategia a fost postată pe website-ul
instituției, dar nu au fost trimise propuneri din partea cetățenilor. Nu am identificat
pe pagina primăriei anunțul pentru contribuțiile cetățenilor, și nici documentul
propriu-zis.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
În întreg orașul, există 7 puncte de colectare selectivă și 74 de platforme amplasate,
dar care nu sunt dotate cu eurocontainere de către operatorul județean.

Interesant este faptul că în anul 2011 a existat o campanie201 inițiată de Asociația
Română pentru Reciclare și sprijinită de Primărie, prin care populația a fost informată
despre importanța colectării selective de DEEE și în urma căreia au fost strânse
aprox. 2 tone DEEE.

200 https://ziarulteleormanul.ro/modernizare-parc-videle-unul-dintre-scopuri-este-cresterea-turismului-in-oras/

0.8%

77.38%

48.13%

6.67% 3.36%

DEE Hârtie / carton PET / plastic / folie

Sursa date: Primăria orașului Videle/prelucrarea consultantului

199 http://www.primariavidele.ro/index.php/ro/despre-institutie/legislatie#

201 http://old.primariavidele.ro/docs/RoRec.pdf
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Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Există o persoană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu. Conform
vechiului site202 al primăriei, rolul acestui compartiment este să rezolve problemele
legate de mediu, dar și de a se implica în campanii educative și de a promova
exemple de bune practici și un stil de viață sănătos.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Conform informațiilor primite, nu există prevăzute în bugetul local fonduri dedicate
acestor domenii. Proiectul de modernizare al parcului orășesc include însă și acțiuni
ce țin de amenajarea spațiilor verzi, așa cum aflăm dintr-un anunț de licitație publică
lansat în septembrie 2021 - Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor203, acesta
apărând menționat și în bugetul instituției din anul 2021, cu o valoare de 969.368
Lei204.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Conform informațiilor primite, nu există prevăzute în bugetul local fonduri dedicate
acestor domenii.

Combaterea risipei alimentare
Nu există o evidență a cantității de alimente aruncate, nici nu există vreun plan
pentru combaterea risipei alimentare.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu există infrastructură pentru compostare sau vreun plan în acest sens.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există un plan de reducere a risipei de apă.

În bugetul instituției pe anul 2021, există o mențiune referitoare la acțiuni de
informare a populației și educație pentru mediu, în valoare de 1000 Lei, despre care
care nu am identificat alte informații205.

204 http://www.primariavidele.ro/docs/buget%202021.pdf.

203 https://www.licitatia.ro/lucrari-de-modernizare-parc-orasenesc-videle-in-cadrul-proiectului--tales-of-culture-
history-and-nature%E2%80%9D-cod-proiect-robg-----5555568-restricted.html.

205 http://www.primariavidele.ro/docs/buget%202021.pdf.

202 http://old.primariavidele.ro/index.php?page=despre%20noi%20pm
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Infrastructura pentru pistele de biciclete
La momentul actual nu există piste pentru biciclete, însă în răspunsurile primite din
partea primăriei, realizarea acestora este menționată în Strategia de Dezvoltare
Durabilă a orașului.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Nu există mijloace de transport bazate pe energia verde, neexistând rețea de
transport public.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în Orașul
Năsăud

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
Strategia de dezvoltare aflată în vigoare la momentul actual este Planul strategic de
dezvoltare al orașului Năsăud206, având ca perioadă de implementare perioada
2016-2022. Documentul face referire la o serie de documente europene/regionale,
însă remarcăm faptul că partea de dezvoltare durabilă/sustenabilitate, Agenda 2030
nu este acoperită. Deși include o analiză a principalelor documente strategice
relevante, inclusiv Strategia de dezvoltare durabilă anterioară, nu găsim o analiză
asupra stadiului de implementare al acesteia. Dat fiind orizontul de timp pentru
implementarea acesteia și faptul că aceasta acoperă anul 2022, nu am găsit
informații despre un posibil demers de reactualizare a documentului pentru
intervalul viitor de timp.

Deși include un plan de acțiune, acesta presupune mai mult o listare a unor posibile
proiecte/fișe de proiect, cu obiective generale, fără activități concrete, responsabili,
etc. – spre exemplu, fluidizarea traficului, reducerea poluării și promovarea unui stil
de viață sănătos, reducerea consumului de energie și eficientizarea termică a
blocurilor, creșterea gradului de civism pentru protejarea mediului înconjurător207.

207 Ibidem, pp. 287-302.

206 Planul strategic de dezvoltare al orașului Năsăud, 2016-2022, disponibil la http://ns.primarianasaud.ro/
proiecte/Plan_strategic_dezvoltare_Nasaud_2016-2022.pdf.
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Strategia prevede înființarea unui organism pentru coordonarea și monitorizarea
implementării acestui plan, cu membri inclusiv din rândul ONG, ai mediului de
afaceri. Nu am identificat care au fost acțiunile întreprinse de acest grup sau dacă
acesta a fost/este funcțional.

Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei
Pe pagina web a primăriei sunt listate o serie de proiecte - cu finanțare UE208, de la
bugetul de stat209 și de la bugetul local210, fără o corelare cu prezenta strategie.

În categoria proiectelor cu finanțare europeană sunt incluse 24 de proiecte, din care
15 sunt finalizate, restul aflându-se în etapa de derulare sau de evaluare (unele
proiecte sunt solicitate în anul 2018 astfel că există posibilitatea ca acestea să fi fost
deja încheiate, dar informațiile de pe site să nu fie actualizate).

În categoria proiectelor finanțate de la bugetul de stat sunt menționate 19 proiecte,
majoritatea în stadiu de implementare (posibil finalizate, însă informația nu este
actualizată).

În categoria proiectelor cu finanțare locală, dar pentru perioada 2016-2019, sunt
incluse 11 proiecte încheiate, unul aflat în etapa de achiziție (dar posibil încheiat și
neactualizată informația).

PROIECTE

Interreg III C, Zona sudică, titlul proiectului: ,,Espace Riviere Europe
colaborare interregională în domeniul protecției mediului și
prezervării resurselor de apă, proiect în parteneriat.

Finalizat (2007)

Finanțare - UE

Programul Youth in Action, Action 1. Youth for Europe, RO-11-128-
2010-R3, titlu proiect Let's learn how to build a green future together.

Finalizat (2010)

Finanțare - UE

210 https://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=477&Itemid=233

208 https://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=231
209 https://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=479&Itemid=232
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Titlu: „Creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe din
orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

În implementare cf. informațiilor de pe website (posibil încheiat
pentru că finanțarea a fost solicitată în anul 2016)

Finanțare - UE

Programul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apã şi apă
uzată”, aprobat prin H.G. 904/2007, titlul proiectului: „Reabilitare şi
extindere reţele de canalizare şi apă potabilă în oraşul Năsăud”

În implementare cf. informațiilor de pe website/posibil finalizat

Finanțare - Bugetul de stat

Proiect nr. de referinţă 54109/04.09.2008, titlul proiect: „Amenajare
spaţii verzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud”

În implementare cf. informațiilor de pe website/posibil finalizat

Finanțare - Bugetul de stat

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale
Conform documentului strategic, a existat o consultare a cetățenilor, pentru a vedea
care este percepția acestora asupra orașului Năsăud. Au existat 255 de respondenți,
chestionarul fiind implementat în perioada 1-15 octombrie 2015211. Întrebările au
vizat mai mult părerea cu privire la locurile demuncă, condițiile de trai, infrastructura
rutieră, furnizarea de gaze și energie, serviciile sociale, de educație, de sănătate, fără
a identifica aspecte ce țin de mediu, colectare selectivă, managementul deșeurilor.
În plus, remarcăm un scor negativ în ceea ce privește implicarea sau cel puțin
percepția cetățenilor asupra rolului ONG în dezvoltarea comunității.

Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)
La nivelul întregului județ există un sistem de management integrat al deșeurilor,
acesta fiind și unul din punctele tari evidențiate în strategie, iar prin intermediul unui
proiect început în anul 2009, au fost proiectate investiții pentru protecția mediului și
gestionarea deșeurilor – construirea de spații de colectare a deșeurilor electrice și

211 Planul strategic de dezvoltare al orașului Năsăud, 2016-2022, op.cit, p.130.

pagina 109

Proiect derulat de



electronice, achiziționarea de containere pentru colectarea selectivă, închiderea
depozitelor neconforme.212 Totuși, este calificată drept o problemă strategică faptul
că nu există un sistem modern de management al deșeurilor213.

Cantiotate de deșeuri colectate selectiv
la nivelul orașului + localități componente (tone)

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă
Potrivit informațiilor primite din partea primăriei, există desemnată o persoană
specializată în problemele demediu și dezvoltare durabilă, dar care, la momentul de
față, se află în concediu de creștere a copilului.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă
Documentul menționează că încă de la începutul anilor 2000, existau probleme cu
lipsa de spații verzi și a zonelor de agrement214, sub normele europene care cer să
existe minim 26 mp/locuitor. Însă, începând cu anul 2011, orașul a fost inclus în
cadrul unui program guvernamental cu scopul de a îmbunătăți mediul prin

212 Ibidem, p.53.
213 Ibidem, p.234.

231.19 361.78

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria orașului Năsăud/prelucrarea consultantului

*pentru anul 2022 nu au fost comunicate datele

214 Ibidem, p.41.
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realizarea de spații verzi215. Totuși, orizontul de timp pentru implementarea strategiei
este 2022, iar ținta de 30mp/locuitor nu pare atinsă.

Din informațiile primite, în bugetul instituției se prevede o categorie pentru
amenajarea de spații verzi, prin ,,Planul strategic de dezvoltare al orașului Năsăud".

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate
Conform informațiilor primite din partea instituției, nu există în buget o categorie
dedicată pentru creșterea sustenabilității pentru aspectele ce țin de izolare termică,
folosirea energiei verzi în localitate, deși sprijinirea reabilitării termice a clădirilor
este inclusă în planul strategic, cu orizontul de timp 2020216.

Există, de asemenea, la nivelul orașului, un program de îmbunătățire a eficienței
energetice217, având printre obiective: reducerea consumului total de energie
termică și electrică în clădirile APL cu 5% până în anul 2022, creșterea eficienței
energetice pentru clădirile care sunt reabilitate, modernizarea și eficientizarea din
punct de vedere energetic a fondului de locuințe prin atragerea de fonduri
europene, promovarea vehiculelor hibride la nivelul comunității.

Combaterea risipei alimentare
Nu există un plan pentru reducerea risipei alimentare și nici vreo statistică în acest
sens. Strategia nu include acest domeniu de intervenție.

Infrastructura pentru compostare în localitate
Nu există o astfel de infrastructură sau vreun plan în acest context.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice
Nu există campanii de informare a populației privind managementul apei potabile.

Infrastructura pentru pistele de biciclete
Conform informațiilor transmise de primărie, nu există un plan pentru realizarea
infrastructurii necesare pentru pistele de bicicletă.

216 Ibidem, p.285.
217Program de îmbunătățire a eficienței energetice, p. 75, disponibil la http://ns.primarianasaud.ro/proiecte/4.
%20Program%20de%20Imbunatatire%20Energetica%20Nasaud.pdf.

215 Ibidem, p.52.
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Totuși, documentul strategic include printre măsuri amenajarea și marcarea de piste
pentru bicicliști, precum încurajarea utilizării acestui mijloc de transport pentru
deplasarea în oraș218, acestea apărând și în planul de lucru, orizontul de timp fiind
anul 2017.

Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
La momentul scrierii strategiei, se menționa faptul că nu există transport public în
comun în Năsăud, acesta fiind asigurat de operatori privați sau firme în regim de
taxi219. În anul 2019 a fost semnat un contract de finanțare având drept obiectiv
introducerea sistemului de transport public, dar și achiziția a 5 autobuze electrice,
achiziționarea a 2 stâlpi de reîncărcare pentru autobuzele alimentate electric220.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în
Municipiul București

Stadiul și perioada de implementare a Strategiei la nivel local
La nivelul Municipiului București există mai multe documente strategice relevante în
contextul dezvoltării durabile, precum Planul de mobilitate urbană, planul integrat
de calitate a aerului, strategia energetică, planul de gestionare al deșeurilor221.

Întrucât există strategii de dezvoltare locală la nivel de sector (în cele mai multe
cazuri), acestea vor fi analizate separat, potrivit fiecărui sector în parte.

Sectorul 1

220 Program de îmbunătățire a eficienței energetice, p. 33, disponibil la http://ns.primarianasaud.ro/proiecte/4.
%20Program%20de%20Imbunatatire%20Energetica%20Nasaud.pdf

218 Planul strategic de dezvoltare al orașului Năsăud, 2016-2022, op.cit, p.284.

221 https://www.pmb.ro/programe/1.

219 Ibidem, p.143.
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Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 vizează perioada 2020-2030,
documentul fiind inițiat în anul 2019, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice
din cadrul S.N.S.P.A. La momentul actual, Strategia apare încă în format draft222, și
potrivit informațiilor transmise de către primăria de sector, versiunea finală a
acesteia va fi publicată spre consultare publică pe pagina instituției.

Sectorul 2
La momentul actual, se află în implementare Strategia de Dezvoltare Locală 2016-
2025223, documentul aflându-se în proces de reactualizare, având ca orizont de timp
perioada 2022-2030.

Sectorul 3
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3224 se derulează în perioada 2021-
2027 și a fost aprobată în iunie 2021 prin HCLS3 nr. 146/24.06.2021.

Sectorul 4
Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4225 a fost aprobată în februarie 2021 și acoperă
perioada 2020-2024.

Sectorul 5
Strategia de Dezvoltare a Sectorului 5 acoperă perioada 2021-2026, însă din
informațiile comunicate din partea instituției primăriei, aceasta este încă în proces
de aprobare de către CL, urmând a fi ulterior publicată pe pagina primăriei.

Sectorul 6
Nu au fost transmise date privind strategia actuală, însă din informațiile ce figurează
pe pagina publică a instituției, există în vigoare Strategia locală integrată de
dezvoltare durabilă a sectorului 6 București, implementată în perioada 2017-
2023226.

224 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, 2021-2027, disponibilă la https://www.primarie3.ro/images/
uploads/monitorizare/HCLS_3_nr._146_din_24__.06.2021_F_.pdf.

223 Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025, disponibilă la https://www.ps2.ro/index.php/programele/.

222 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1, disponibilă la https://www.primariasector1.ro/strategia-
dezvoltare-durabila.html.

225 Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4, 2020-2024, disponibilă la https://ps4.ro/wp-content/uploads/
2021/05/H_15_.pdf
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*Conform informațiilor comunicate ulterior de către primărie, există, la nivelul
instituției, Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al Municipiului
București 2021-2030 (PIDU).

Implicarea cetățenilor în crearea Strategiei locale

Sectorul 1
Atât din informațiile transmise, dar și de pe pagina web227 a primăriei, aflăm că
documentul draft a fost disponibil pentru consultare publică pe pagina instituției, în
perioada 23 septembrie – 22 noiembrie 2020, în anul 2019 fiind organizate și 7
grupuri de lucru la care s-au înscris peste 100 de persoane, pe următoarele domenii:
protecție și incluziune socială, locuire (GL1), Educație, Cultură, Sport și Cercetare
Inovare (GL2), Sănătate și Bunăstare (GL3), Mediu, Energie, Protecția Animalelor
(GL4), Urbanism, Infrastructură, Spații Verzi, Locuri de Joacă (GL5), Dezvoltare
Economică și Muncă Decentă (GL6), Siguranța Cetățeanului și Buna Guvernare
(GL7). Listele participanților sunt de asemenea publicate pe pagina web, astfel că
putem vedea că din cei 107 participanți totali (la toate grupurile de lucru), cei mai
mulți au fost reprezentanți din diverse instituții (publice sau ONG) și doar 28 au fost
cetățeni.

Sectorul 2
Potrivit informațiilor primăriei, a existat o consultare a cetățenilor la sediul primăriei,
fără a primi informații suplimentare despre numărul participanților, rezultatele
discuțiilor etc; de asemenea, au avut loc întâlniri și pe tema reactualizării
documentului strategic. Conform strategiei, au existat 8 întâlniri în comunitate, la
care au participat, în total, 266 de persoane228 și a existat, de asemenea, un
chestionar la care au răspuns 471 de persoane.

228 Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025,op. cit, pp. 350-358.

226 Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a sectorului 6 București, 2017-2023, disponibilă la https://
www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2018/07/Strategia-locala-integrata-de-dezvoltare-durabila-a-
Sectorului-6-Bucuresti-pentru-perioada-2017-2023.pdf.
227 https://www.primariasector1.ro/strategia-dezvoltare-durabila.html.
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Sectorul 3
Așa cum reiese din informațiile primite din partea primăriei, documentul strategic
s-a aflat în consultare publică pe pagina instituției229 în perioada 28 aprilie – 17 mai
2021, finalizandu-se cu organizarea unei dezbateri publice online in data de
07.06.2021. In urma dezbaterii publice nu au fost inregistrate propuneri.

Sectorul 4
Conform informațiilor primite, strategia a fost publicată pe site-ul instituției spre
consultare.

Sectorul 5
Din informațiile primite, a existat un proces de consultare al cetățenilor din sector
prin intermediul unui sondaj de opinie desfășurat în perioada 1-31 octombrie 2021,
ce a cuprins întrebări închise și deschise, ce a fost afișat pe pagina web a primăriei.
Analizând site-ul instituției, am identificat un sondaj230 derulat în octombrie 2021,
întrebările acoperind (raportat de scopul raportului de față) reabilitarea termică,
situația spațiilor verzi, transportul în comun. Nu am găsit subiecte precum colectarea
selectivă, infrastructura privind pistele de biciclete și nu am identificat numărul final
al respondenților.

Sectorul 6
Nu au fost transmise aceste informații.

Conform documentului strategic, au existat consultări publice – ateliere tematice, un
sondaj de opinie diseminat pe pagina instituției (au răspuns 1202 cetățeni)231.

*Potrivit informațiilor comunicate ulterior de către instituție, au existat sugestii din
partea cetățenilor cu privire la Programul Integrat de Dezvoltare Urbană, acesta fiind
publicat pe paginile instituțiilor primăriei de sector și a primăriei București.

229 https://www.primarie3.ro/images/uploads/consiliu_local/Strategia_de_Dezvoltare_Durabila_a_Sectorului_3_
perioada_2021_-2027_-_publicat_28.04.2021.pdf.
230 https://sector5.ro/sondaj-de-opinie-la-nivelul-sectorului-5-octombrie-2021/
231 Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a sectorului 6 București, op.cit, p. 5.
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Proiectele aflate în derulare/încheiate pentru implementarea Strategiei

Sectorul 1
Nu au fost transmise informații privitoare la proiectele derulate sau aflate în curs de
implementare în contextul strategiei.

Pe pagina primăriei există însă o secțiune de Programe și Proiecte unde regăsim 5
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, fără vreo mențiune legată
de Strategia de Dezvoltare Durabilă și încadrarea lor în acest context. Proiectele
vizează elaborarea de diverse documente strategice în cadrul primăriei
(implementat în perioada 2019-2021) – „Mecanisme și instrumente implementate la
nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen
lung”, o mai bună gestiune a serviciilor sociale (aflat în derulare în perioada martie
2020 – decembrie 2022 – „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de
asistență socială la nivelul Sectorului 1”, măsuri de prevenire a corupției (în derulare
în perioadamartie 2022 – mai 2023) – „Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale
privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”,
managementul performanței și al calității la nivel instituțional (activitățile vor începe
în octombrie 2022) – „Implementarea instrumentelor de management al calității și
performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni
la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București’, activități de incluziune socială a
persoanelor vulnerabile (mai 2022 - aprilie 2024) – „Facilitarea accesului la servicii
integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile
din Sectorul 1”.

Sectorul 2
Din informațiile transmise, există un număr de 98 de proiecte încheiate sau aflate în
curs de implementare, ceea ce se traduce printr-un procent de 31.5% din totalul
proiectelor propuse.

La momentul actual, există 49 proiecte aflate în derulare, printre care amintim
(selecție): eficientizare energetică prin reabilitate/modernizare a Școlii nr. 64, a
Liceului I.C. Brătianu, reabilitarea Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida, reabilitarea
termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2,
reabilitare/consolidare a 15 grădinițe, program reabilitare termică a locuințelor
colective, program de colectare selectivă a deșeurilor, proiect de conștientizare a
populației cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor, campanii lunare
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de colectare a deșeurilor voluminoase/DEEE, realizarea de alei pietonale,
extinderea sistemelor de irigații în spațiile verzi publice, dezvoltarea și
implementarea bugetării participative, proiectul DivAirCity.

Alte 20 de proiecte au fost încheiate, printre acestea aflându-se: reabilitarea Liceului
Lucian Blaga, consolidarea și reabilitarea a 6 grădinițe, reabilitarea Parcului Sticlăriei
– parc ecologic, implementarea planului de perfecționare continuă a salariaților.

Sectorul 3
În prezent, primăria implementează 17 proiecte, cu finanțare europeană. Printre
acestea amintim: creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă
(DGASPC), creșterea transparenței, eticii și integrității primăriei, reducerea
birocrației prin măsuri de simplificare pentru cetățenii sectorului, lucrări de
extindere grădinițe.

Alte 23 de proiecte au fost finalizate în anul 2021, cele mai multe vizând creșterea
eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Toate proiectele sunt disponibile pe
pagina web a instituției232.

Sectorul 4
Conform informațiilor primite, printre principalele proiecte aflate în implementare
se află: realizarea planului de acțiuni pentru regenerarea urbană a sectorului
(include amenajarea spațiilor de recreere în aer liber, modernizarea și extinderea
spațiilor verzi, reabilitarea zonelor de circulație rutieră și pietonală, etc), lucrări
pentru creșterea performanței energetice a blocurilor, reabilitarea și modernizarea
infrastructurii educaționale pentru unitățile de învățământ școlar și preșcolar,
realizare platforme la sol/îngropate în vederea amenajării de zone pentru colectare,
inclusiv colectare selectivă a deșeurilor.

Nu au fost furnizate informații despre proiectele deja implementate, însă dată fiind
perioada de implementare și faptul că strategia a fost adoptată în anul 2021, cel mai
probabil proiectele sunt în curs de implementare.

Conform strategiei, sectorul 4 se regăsește în top 10 al orașelor inteligente din țară
– Smart City, cu 18 proiecte implementate pe toate cele 6 dimensiuni – economie,
mobilitate, mediu, oameni, condiții de trai și guvernanță233.

232 https://www.primarie3.ro/index.php/programe/proiecte_europene
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Sectorul 5
Pe pagina234 primăriei există 15 proiecte listate ca fiind în implementare, din care 4
din anul 2022, 6 din anul 2020, 1 din anul 2019, 3 din anul 2018 și 1 din anul 2017.
Constatăm însă că informațiile nu sunt actualizate, cel puțin 3 proiecte fiind încheiate
în anul 2021/2022 (conform informațiilor expuse pe pagina primăriei).

Printre acestea amintim: un proiect ce vizează elaborarea strategiei Smart City a
sectorului, simplificarea procedurilor administrative, dezvoltarea și implementarea
unei aplicații informatice pentru alocare și gestionare fonduri nerambursabile locale
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (cu termen
de finalizare iulie 2023), proiect privind combaterea corupției în APL (cu termen de
finalizare februarie 2023), proiect pentru simplificarea/optimizarea unui set de
proceduri interne de lucru în relația cu beneficiarii de la nivelul nivelul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 5 (cu termen de finalizare
august 2023). Alte trei proiecte sunt menționate ca fiind deja încheiate – toate pe
teme de educație.

Sectorul 6
Nu au fost transmise informații punctuale privitoare la proiectele implementate/
aflate în curs de derulare în contextul strategiei.

*Conform informațiilor trimise ulterior de către primărie, există aproximativ 120 de
proiecte aflate în portofoliul instituției, fără însă a avea o evidență clară dacă acestea
sunt deja în implementare sau doar în stadiul de proiecție. Remarcăm printre
acestea: dezvoltarea unui centru de inovație și dezvoltare urbană, programe de
educație civică privind abordarea durabilă a mediului, colectarea selectivă, proiecte
pentru amenajarea de spații verzi, amenajare zone de promenadă, implementarea
unui sistem de colectare selectivă, eficientizarea energetică a blocurilor, programe
pentru încurajarea folosirii mijloacelor de transport alternative.

234 https://sector5.ro/category/proiecte-in-implementare/.
233 Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4, 2020-2024, op.cit, p. 90.

pagina 118

Proiect derulat de

https://sector5.ro/solutii-digitale-pentru-sectorul-5-al-municipiului-bucuresti/
https://sector5.ro/intarirea-capacitatii-administrative-prin-implementarea-unor-masuri-preventive-anticoruptie-la-nivelul-sectorului-5-al-municipiului-bucurest/
https://sector5.ro/administratie-inteligenta-in-contextul-digitalizarii/
https://sector5.ro/category/proiecte-implementate/
https://dezvoltaredurabila.gov.ro/cadrul-legal-al-departamentului


Planul de management al deșeurilor, punctele de colectare selectivă și
cantitățile de deșeuri colectate selectiv (2020-2022)

Sectorul 1
Conform răspunsului primit din partea primăriei, organismul responsabil de planul
demanagement al deșeurilor și colectarea selectivă este Direcția de Utilități Publice,
Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, care însă nu are competențe în a
monitoriza cantitatea de deșeuri municipal colectate.

În iunie 2022, a fost aprobată documentația tehnică unui proiect de investiții și
participarea Sectorului 1 cu acest proiect în scopul obținerii unei finanțări
nerambursabile în cadrul POIM. În plus, planul de management al deșeurilor
aplicabil la nivel de sector este cel care se regăsește la nivelul Municipiului
București. Sectorul 1 nu a implementat puncte de colectare separată a deșeurilor
reciclabile, precolectarea realizându-se prin utilizarea unor pubele de culori diferite,
iar operatorul de salubritate colectează separat deșeurile reciclabile (fracția uscată)
în zile diferite/cu autospeciale compartimentate din fabricație pentru colectarea
separată.

Potrivit paginii Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector
1, primăria a demarat construcția a 2.000 de puncte de colectare separată a
deșeurilor, fiecărei asociații de proprietari fiindu-i arondată câte o platformă care va
conține patru recipiente de colectare de 1,1 metri cubi, iar colectarea se va face pe
4 fracții – biodegradabil, menajer, ambalaje și sticlă235. Toate acestea ar urma să fie
finalizate în aprox. 2 ani.

Nu au fost furnizate informațiile privitoare la cantitatea de deșeuri colectate selectiv
în perioada 2020-2022.

Sectorul 2
La momentul scrierii strategiei, era menționat faptul că o problemă importantă cu
privire la gestiunea deșeurilor în Sectorul 2 este gradul foarte redus de colectare a
deșeurilor reciclabile (hârtie-carton, plastic, metal, sticlă), deși gradul de valorificare
al deșeurilor reciclabile care se colectează selectiv este foarte mare, de peste
90%236.

235 https://mediusectorul1.ro/proiecte/platforme-smart-pentru-colectarea-separata-a-deseurilor/.
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Planul de management este implementat de către instituția primăriei și vizează
colectarea pe următoarele categorii: biodegradabil – gunoi vegetal, gunoi menajer
– gunoi amestecat și deșeuri reciclabile. Colectarea selectivă se face pe 2 fracții –
uscată (deșeuri reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) și umedă (deșeuri
menajere amestecate nereciclabile) de tipul door-to-door, deșeurile reciclabile sunt
colectate o data pe săptămână.

Deșeuri colectate selectiv (de la populație și de la agenții economici și instituții):

Sectorul 3
În strategie, este trecut ca fiind un punct slab procentul mic de deșeuri colectate
selectiv237.
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16.68

1413.92

19.22

1561.72

Deșeuri din colectare
selectivă - tone

Deșeuri colectate
selectiv DEE

Sursa date: Primăria Sectorului 2/prelucrarea consultantului

2020
2021

Procent colectare separată a deșeurilor
reciclabile raportat la valoarea minimă a

indicatorului

Cantitate de deșeuri reciclabile
colectate separat (tone)

Sursa date: Primăria Sectorului 3/prelucrarea consultantului

2020
2021
2022 (ian-mai)



*Din informații primite ulterior reise că Sectorul 3 a depus în 2022 proiectul
„Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3 al
Municipiului București” prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
- Apel : POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea
gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, având drept obiectiv
principal implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor în sector
prin îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității
mediului în sectorul 3, extinderea colectării separate în vederea îndeplinirii
obiectivelor legate de creşterea ponderii deşeurilor reciclate/valorificate în totalul
cantităţii de deşeuri colectate și reducerea cantității de deșeuri depozitate ținând
cont de infrastructura existentă la nivelul sectorului 3.

Sectorul 4
La nivel de sector există o strategie de management al deșeurilor pentru perioada
2020-2030 ce include măsuri pentru gestionarea deșeurilor astfel încât întregul
proces să respecte prevederile legislative naționale și europene privind protecția
mediului238.

Din informațiile transmise de primărie, pe raza sectorului există montate 175 de
recipiente de 1.1 mc destinate colectării selective a deșeurilor – 57 pentru sticlă, 58
pentru metal/plastic, 60 pentru hârtie/carton, ce sunt amplasate în 57 de locații,
precum piețe, intersecții.

236 Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025, op.cit, p. 148.

238 Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4, 2020-2024, op.cit, p. 95.
237 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, op.cit, 2021-2027, p. 81.

1382.38 3448.26 165.16

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Sectorului 4/prelucrarea consultantului
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Conform documentului strategic, sunt remarcate drept puncte slabe: lipsa unor
programe eficiente pentru informarea și educarea populației privind colectarea
selectivă a deșeurilor și beneficiile acestui sistem, insuficienta implicare a populației
în probleme de mediu, slaba implementare a unui sistem integrat de gestionare a
deșeurilor, eficient din punct de vedere economic și care să asigure protecția
sănătății populației și a mediului, ponderea scăzută a deșeurilor colectate selectiv în
vederea valorificării materialelor reciclabile239.

Sectorul 5
Conform informațiilor primite, există 35 de module supraterane amplasate pentru
colectarea deșeurilor recicilabile – galbene, albastre, verzi.

239 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, op.cit, pp. 60-61.

Sursa date: Primăria Sectorului 4/prelucrarea consultantului

DEESticlă
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2.523.7814.91

PlasticHârtie / carton

2020
2021
2022 (ian-mai)

742.86

1093.2

584.09

297.14

1104.46

478.11

337.47

1246.82

589.44



Statistica transmisă în legătură cu cantitatea de deșeuri colectate selectiv indică
cantitatea de deșeuri totale,menajere colectate (amestecat/separat), fără o detaliere
pe categorii. Am extras astfel datele privind cantitatea de deșeuri separat.

Sectorul 6
La nivel de sector este implementat sistemul de colectare la sursă a deșeurilor
reciclabile. Conform documentului strategic240, este evidențiat ca fiind un punct slab
implementarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, precum și
infrastructura insuficientă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

Din informațiile transmise din partea primăriei, există 13 centre publice de colectare
a deșeurilor reciclabile, textile, DEEE. Există, de asemenea, un proiect pentru
construirea a 864 de ghene de gunoi pentru colectarea pe fracții a deșeurilor
menajere. În prezent, este implementat programul „Plătește cât arunci”, astfel că
tariful de salubrizare este condiționat de cantitatea de deșeuri reciclabile predate
operatorului de salubritate.

În ceea ce privește cantitatea de deșeuri colectate selectiv, datele primite din partea
diverselor compartimente sunt diferite – pe de o parte cantitatea de deșeuri
reciclabile colectate, însemnând - Carton/hârtie, plastic, sticlă, metal este
următoarea (în tone), adunând cifrele transmise pe fiecare lună calendaristică, așa
cum au fost transmise:

240 Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a sectorului 6 București, op.cit, p. 105.

1383.92 5136.46 1109

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Sectorului 5/prelucrarea consultantului
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Pe de altă parte, cifrele transmise de un alt compartiment sunt cele de mai jos:

2020 – 16727 tone

2021 – 16727 tone

Resursa umană specializată în cadrul instituției în probleme de mediu și
dezvoltare durabilă

Sectorul 1
Există două persoane specializate pe probleme de mediu în cadrul instituției.

Sectorul 2
A fost comunicat faptul că la nivel de sector problemele de mediu sunt gestionate
de Direcția de Utilități Publice și Mediu, fără însă a se preciza dacă există resursa
umană specializată în chestiuni de mediu/dezvoltare durabilă.

Sectorul 3
A fost comunicat faptul că există serviciul Control Protecția Mediului, în cadrul
Direcției Generale de Poliție Locală, cu o structură de 1+16 salariați, dar nu se
menționează dacă aceste persoane sunt specializate pe chestiuni de mediu și
dezvoltare durabilă.

2036.14 1995.66 1307

2020 2021 2022 (sem. 1)

Sursa date: Primăria Sectorului 6/prelucrarea consultantului
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Din Regulamentul de Organizare și Funcționare,241 remarcăm însă că există și o
direcție de Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, responsabilă de
încurajarea dezvoltării durabile în sector, inclusiv de implementarea Strategiei de
Dezvoltare Durabilă (se face referire la cea aferentă perioadei 2014-2020), și a altor
strategii locale. În cadrul acestei direcții există Serviciul Strategii și Sustenabilitate
Urbană, acesta fiind responsabil de elaborarea, monitorizarea și stabilirea planurilor
de implementare ale strategiei, urmărește realizarea obiectivelor din cadrul
strategiei și inițiază propuneri de proiecte pentru implementarea sa.

Strategia evidențiază ca fiind unul din punctele slabe personalul insuficient
specializat în probleme de mediu în administrația publică242.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Sectorul 5
Din partea instituției a fost comunicat faptul că există două servicii – Protecția
Mediului Ecologie Urbană și Politici de de Dezvoltare Durabilă, în cadrul acestora
existând personal specializat. Totuși, nu se menționează dacă specializarea acestora
include și componenta de mediu și dezvoltare durabilă.

Sectorul 6
A fost transmis faptul că există un serviciu specializat privind protecția mediului încă
din anul 1996 și există persoane specializate în acest sens în cadrul Direcției
Generale de Poliție Locală – Serviciul Protecția Mediului.

Amenajarea de spații verzi. Colectarea selectivă

Sectorul 1
Există un buget dedicat amenajării de spații verzi, acest domeniu intrând în
responsabilitatea Administrației Domeniului Public Sector 1.

242 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, op.cit, p. 78.
241 https://www.primarie3.ro/images/uploads/formulare/ROF-HCLS3_NR_218_DIN_23.06.2022.pdf.
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Există, de asemenea, un buget prevăzut în cadrul Direcției de Utilități Publice,
Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 pentru realizarea unui sistem de colectare
separată a deșeurilor (2022-2025) ce se va realiza pe 5 fracții – hârtie/carton, plastic/
metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale.

Sectorul 2
Documentul strategic subliniază că sectorul 2 are cea mai scăzută suprafață a
spațiilor verzi dintre toate sectoarele-– doar 12,43 mp / locuitor243, mai puțin de
jumătate față de obiectivul propus pentru anul 2030.

Conform informațiile primite, există un buget dedicat creșterii sustenabilității
spațiilor verzi, existând un program de amenajare a acestora pentru anul în curs, ce
constă în montarea de sisteme de irigații automatizate, montarea de rulou gazon,
plantarea unor specii de plante ornamentale, perene, garduri vii și arbori.

Sectorul 3
Nu au fost furnizate informații în acest sens.

Conform documentului strategic, diminuarea spațiilor verzi din sector este unul din
punctele slabe, acest fapt având loc din cauza creșterii suprafețelor construite244.

*Din informații primite ulterior reiese că suprafața de spații verzi din Sectorul 3 al
Municipiului București este de 16,27 mp/cap de locuitor.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Și în acest sector suprafața de spațiu verde este foarte mică raportată de limita
minimă impusă, de numai 14.29 m2/locuitor245.

Sectorul 5
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

245 Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4, op.cit, 2020-2024, p. 90.
244 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, 2021-2027, op.cit, p. 78.
243 Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025, op.cit, p. 210.
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Sectorul 6
A fost comunicat faptul că există buget dedicat pentru lucrările de amenajarea a
spațiilor verzi, precum și pentru montarea de coșuri de gunoi pentru colectarea
selectivă a deșeurilor, acestea având loc în perioada 2022-2023.

Izolarea termică. Folosirea energiei verzi în localitate

Sectorul 1
Din informațiile furnizate, există un buget dedicat în cadrul Direcției de Investiții
Sector 1 pentru mai multe investiții în creșterea eficienței energetice la nivelul
unităților de învățământ și pentru 10 locuințe colective.

Reducerea consumului de energie este, de asemenea, menționată în draftul de
strategie, aceasta fiind realizată îndeosebi prin continuarea programelor de
reabilitare a blocurilor246.

Folosirea energiei verzi va fi încurajată și prin achiziționarea, în procedurile de
achiziție publică, de produse, servicii, lucrări sau clădiri ce au performanțe mari în
ceea ce privește eficiența energetică, dar care corespund deopotrivă criteriilor
tehnice și cerințelor de cost,247 ajungându-se ca până în anul 2024, 30% din
achizițiile publice anuale ale Sectorului 1 să aibă componentă ecologică și să existe
mai puțin cu 40% produse achiziționate ce conțin plastic nereciclabil248.

Sectorul 2
Din informațiile transmise de către Primăria Sectorului 2, există un program de
creștere a eficienței energetice inițiat din anul 2007, prin care sunt reabilitate termic
1715 blocuri de locuințe. În prezent, se analizează posibilitatea prevederii montării
de panouri fotovoltaice și solare.

Sectorul 3
Din informațiile primite din partea instituției, există prevederi bugetare pentru
realizarea de lucrări ce vizează creșterea eficienței energetice a blocurilor (56 de

248 Ibidem, p. 243.
247 Ibidem, pp. 240-241.
246 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1, op.cit, p.236.
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asociații de proprietari), în perioada 2016-2021 fiind finalizate lucrările la 552 de
asociații de proprietari, 49 de unități de învățământ și 4 clădiri instituționale (lucrări
ce sunt continuate și în anul 2022).

*Din informații primite ulterior, aflăm că Primăria Sectorului 3 are drept obiectiv
principal eficiența energetică a blocurilor de locuințe și implementarea de soluții
verzi la nivelul sectorului, astfel încât să se reducă emisiile de CO2. Totodată, este în
plan ca pe noul exercițiu bugetar 2021 – 2027 să se implementeze mai multe soluții
de tipul: montare panouri fotovoltaice pe terasele clădirilor rezidențiale, schimbarea
lifturilor, pereți verzi etc, precum și montarea unor stații de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Conform strategiei249, la nivel de sector există aplicația online pentru reabilitare
termică – www.reabilitaretermica.eu, prin care se pot obține informații despre
blocurile înscrise în program/blocurile finalizate și se pot obține inclusiv informații
tehnice sau financiare referitoare la execuția sau recepția lucrărilor.

Sectorul 5
A fost comunicat faptul că există în perspectivă includerea în anul 2023 a unor
proiecte de folosire a energiei verzi. Pe pagina web250 a instituției sunt menționate
câteva proiecte/activități referitoare la reabilitarea termică, însă informațiile nu mai
sunt actualizate din anul 2021.

Sectorul 6
Există un program pilot destinat reabilitării energetice a 12 școli și grădinițe și
construirea a 8 clădiri cu un consum de energie aproape de zero, accesat cu fonduri
din partea BEI și a Comisiei Europene, sectorul 6 fiind prima autoritate publică la
nivel național care accesează această facilitate, termenul de finalizare fiind anul
2023.

250 https://sector5.ro/category/reabilitare-termica/.
249 Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4, op.cit, p. 84.
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În ceea ce privește reabilitarea termică, la momentul actual sunt 9 blocuri în
execuție, pentru alte 15 blocuri s-au inițiat procedurile contractuale, 50 au fost
transmise pentru finanțare din PNRR, iar 9 către Ministerul Dezvoltării.

Combaterea risipei alimentare

Sectorul 1
Nu există o statistică privind cantitatea de produse alimentare aruncate, însă a fost
comunicat faptul că există în planul Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și
Protecția Mediului Sector 1 realizarea unei campanii de conștientizare în școli pe
această tematică. Conform draftului de strategie, se propune înființarea unor
magazine sociale cu vânzare rapidă a produselor ce urmează să expire251.

Sectorul 2
Nu există o statistică privind cantitatea de produse alimentare aruncate sau vreun
plan pentru combaterea risipei alimentare în acest sens.

Sectorul 3
Nu au fost furnizate aceste informații.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate aceste informații.

Sectorul 5
Conform informațiilor primite, din iulie 2022, a fost inițiat un proces de consultare
publică pe tema risipei alimentare, până la finalul anului urmând a fi colectate
informații prin sondaje de opinie și vizite de monitorizare în teren de către angajații
Serviciului de Politici Dezvoltare Durabilă din cadrul primăriei sectorului 5. Nu am
găsit mai multe detalii pe pagina instituției în acest sens.

Nu există un plan pentru combaterea risipei alimentare la nivel de sector.

251 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1, op.cit, p. 250.
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Sectorul 6
Nu au fost furnizate aceste informații.

Infrastructura pentru compostare în localitate

Sectorul 1
La momentul actual, nu există o infrastructură pentru compostare, dar aceasta
urmează a fi realizată în perioada 2022-2023.

Sectorul 2
Nu au fost furnizate informații în acest sens.

Sectorul 3
Nu au fost furnizate astfel de informații.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Sectorul 5
Nu există o astfel de infrastructură la nivel de sector.

Sectorul 6
Este în derulare un program prin care va fi construită o stație de compostare,
proiectul tehnic fiind deja aprobat.

Managementul apei potabile. Campanii de informare și conștientizare tematice

Sectorul 1
Nu au fost furnizate informații în acest sens.

Sectorul 2
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Nu există în derulare campanii de informare/conștientizare privind managementul
apei potabile.

Sectorul 3
Nu au fost furnizate astfel de informații.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Sectorul 5
Deși a fost confirmat faptul că există astfel de campanii derulate de primărie, nu am
identificat aceste informații pe pagina publică a instituției.

Sectorul 6
Nu au fost furnizate aceste informații.

Infrastructura pentru pistele de biciclete

Sectorul 1
La momentul scrierii strategiei, numărul de km de piste biciclete existenți la nivel de
sector era de numai 2 km252.

Din informațiile primite nu reiese câți km de piste există la acest moment și dacă
există planuri concrete pentru realizarea acestora, exceptând informațiile privind
participarea la ședințele de lucru pe subiectul Master Plan piste de biciclete la
nivelul municipiului București.

Draftul de strategie menționează însă ca plan de acțiune pe termen scurt (până în
anul 2024) realizarea de piste de biciclete după modelul celei construite pe Calea
Victoriei și corelarea cu Planul deMobilitate Urbană 2016-2022253, fără a include însă
și indicatorii aferenți. Există, de asemenea, și planuri pe termen mediu pe acest
subiect, documentul evidențiind că până în anul 2030 se dorește ca fiecare stradă

253Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1, op.cit, p.219.
252 Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025, op.cit, p. 162.
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din sector ce are minim două benzi de circulație să fie redimensionată astfel încât să
permită o bandă specială pentru biciclete.

Sectorul 2
Informațiile furnizate pe acest subiect comportă unele diferențe – pe de o parte, a
fost comunicat faptul că nu există o evidență la nivelul primăriei cu privire la numărul
total de km de piste de biciclete existente, până acum această infrastructură fiind
realizată la nivelul primăriei Municipiului București prin Administrația Străzilor. Pe de
altă parte, există 8.7 km piste de biciclete, cărora li se mai adaugă alți zeci de km de
culoare pentru biciclete marcate sau individualizate pe trotuare sau pe carosabil.

Există însă un plan pentru realizarea a 36.45 km de piste printr-un proiect depus prin
Programul PNRR.

Sectorul 3
În prezent, există o pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului, cu o
lungime de 1 km, amenajată pe platformele pietonale existente (2018). Conform
documentului strategic, în perioada de implementare se urmărește realizarea unor
noi piste de biciclete254.

Sectorul 4
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Potrivit strategiei, construcția pistelor de biciclete urma a fi finalizată anul acesta –
2022.

Sectorul 5
Nu au fost furnizate răspunsuri la această întrebare.

Sectorul 6
Există un traseu de aprox. 2 km piste de biciclete la baza digului Lacul Morii și există
un master plan al PMB pentru extinderea infrastructurii la nivel de sectoare.

*A fost transmis ulterior că există de asemenea în derulare două obiective de
infrastructură rutieră, care au prevăzute piste de bicicletă.

254 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, op.cit, p. 77.
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Transportul public. Mijloace de transport bazate pe energie verde
Din informațiile furnizate, la nivelul Municipiului București există o serie de obiective
de investiții pentru anul 2022, precum achiziția a 100 de autobuze electrice
(procedură relansată în iunie 2022), 200 troleibuze electrice (stadiul actual este la
nivelul studiului de oportunitate, urmând a se stabili sursa de finanțare).

pagina 133

Proiect derulat de



CAPITOLUL V:

RECOMANDĂRI
Pornind de la informațiile primite din partea primăriilor, pe baza legii 544/2001, dar
și analizând documentele programatice existente la nivel local, ne-am propus să
oferim o serie de recomandări care ar putea stimula eforturile locale de
implementare ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Menționăm că o parte
din acestea sunt recomandări ce au caracter general, aplicându-se tuturor APL,
altele fiind sintetizate separat pentru fiecare localitate analizată. Suntem de
asemenea conștiențe de limitările existente la nivel local, dar și de faptul că pot
exista informații la care nu am ajuns sau care nu au oferit imaginea corectă asupra
situației de fapt, tocmai de aceea ele vor fi tratate drept sugestii/posibilități de
îmbunătățire.

Recomandări generale:

▷ O mai bună corelare a obiectivelor strategiilor/documentelor locale cu
prioritățile naționale și europene în ceea ce privește Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă, dar și cu politicile UE, precum cele referitoare la mediu,
tranziția verde. Deși majoritatea strategiilor analizate afirmă că acestea
corespund acestor priorități, ele nu sunt reflectate neapărat și în realitatea
localității – spre exemplu, multe fac referire la prioritatea Uniunii Europene –
O Europă mai inteligentă/O Europă mai verde, însă nu găsim în planurile
concrete de acțiune sau în bugetele instituției resursele potrivite și necesare
pentru a implementa cu succes acest obiectiv la nivel local.

▷ Corelarea țintelor și a planurilor de dezvoltare locală cu bugetele locale și alte
instrumente financiare existente.

▷ Unmai mare accent pe coerența politicilor de dezvoltare – încă din anul 2018,
România menționa în raportarea voluntară – VNR că aceasta poate fi
îmbunătățită printr-o mai mare implicare a tuturor actorilor, prin
angajamente, politici, mecanisme adecvate de coordonare și grupuri de
experți la nivel național, regional și local255.

255Voluntary National Reviews, 2018, p.61, disponibil la https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_FS_BB_Format_FINAL_cover.pdf.
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▷ Includerea în strategiile de dezvoltare a unor indicatori și ținte clare și a unui
proces coerent de monitorizare al acestora, contextualizarea ODD la nivel
local astfel aceștia să se regăsească în indicatorii și planurile de
implementare.

▷ Crearea/implementarea unor mecanisme bugetare participative astfel încât
cetățenii să poată veni cu propuneri de politici/măsuri în concordanță cu
nevoile lor.

▷ O mai mare implicare a organizațiilor societății civile – ONG în procesele
inițiate de APL, un dialog structurat și constant cu societatea civilă,
operaționalizarea implicării multi-actor în politicile locale. Realizarea de
follow-up în urma consultărilor avute pentru a analiza ce a mers bine și ce
trebuie îmbunătățit.

▷ Mai mult accent pe conștientizarea publică și măsurile luate în acest sens,
îndeosebi pe teme unde există mai puțină informare, precum colectarea
selectivă, risipa alimentară (crearea de campanii cu mesaje personalizate,
bune practici promovate).

▷ Includerea unei secțiuni de feedback/propuneri din partea cetățenilor, pe
paginile web ale primăriilor, ușor de accesat și de folosit.

▷ Omai mare atenție acordată dezvoltării de capacitate la nivel local, colectării/
analizelor de date și statistici care să fundamenteze măsurile/propunerile de
politici locale, procesele de monitorizare.

▷ Creșterea capacității operaționale de intervenție în zona ODD – existența
unor persoane specializate/departamente cu responsabilități clare, obiective,
monitorizare, evaluare.

▷ Valorificarea altor experiențe și bune practici prin promovarea schimburilor
de experiență, atât la nivel național, cât și european.

▷ Un mai mare accent pe dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat.

▷ Considerarea participării la Raportarea VNR pe zona de autorități locale.
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▷ Includerea în viitoarele strategii de dezvoltare locală a unei secțiuni despre
rolul parteneriatelor și posibile arii de intervenție în acest sens, spre exemplu
partenerierea cu organizații ale societății civile.

Recomandări – Comuna Bârnova, Județul Iași
▷ Renunțarea la practica depozitării deșeurilor în mod necorespunzător (arse/

depozitate la groapa de gunoi);
▷ Realizarea unui plan de lucru concret, cu un orizont clar de implementare și

de măsurare a rezultatelor;
▷ Operaționalizarea planurilor referitoare la energia verde și măsurile concrete

întreprinse;
▷ Acordarea unei atenții mai mari amenajării pistelor de biciclete și reflectarea

acestei măsuri în bugetele locale sau în proiecțiile financiare;
▷ Promovarea compostării ca mod de colectare a deșeurilor rezultate din

activități agricole;
▷ Acordarea unei atenții mai mari inițierii și implementării de campanii de

informare și conștientizare a locuitorilor comunei;
▷ Alocarea de resurse umane specializate pe probleme de mediu/dezvoltare

durabilă;
▷ Omai bună evidență a proiectelor implementate/aflate în curs de derulare și

o evidență a rezultatelor atinse.

Recomandări – Orașul Beclean, Județul Bistrița Năsăud
▷ Documentare cu date statistice și evidențe despre risipa alimentară și

cantitatea de produse alimentare aruncate, precum și realizarea unui plan de
management în acest sens;

▷ Realizarea unui plan de implementare a infrastructurii pentru compostare în
localitate;

▷ Realizarea de campanii de informare și conștientizare în rândul populației și
pe alte teme în afara celor legate de colectarea deșeurilor, colaborarea cu
organizațiile societății civile pentru a aduce subiectele cuprinse în strategie
dar și Agenda 2030 mai aproape de cetățeni și de nevoile lor (precum
eficiența energetică, compostarea etc);
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▷ Formalizarea parteneriatelor între APL și organizații ale societății civile pentru
a asigura o mai mare coerență și sustenabilitate a acțiunilor întreprinse,
precum și sincronizarea bugetară cu aceste inițiative;

▷ Implementarea strategiei conform căreia orașul Beclean devine Smart – City,
în conformitate cu cele șase dimensiuni promovate la nivel UE (economie,
mobilitate, locuitori, mediu, locuire și guvernare), luând în calcul și
eventualele schimburi de bune practici cu instituții similare din alte țări care
au implementat deja astfel de strategii256. Momentan, așa cum reiese din
documentul strategic, planul ca orașul Beclean să devină un oraș de tip Smart
este doar la stadiul de idee.

▷ Realizarea unui plan concret de acțiune, corelat cu obiectivele strategice, care
să cuprindă indicatori specifici și orizontul de timp în care aceștia vor fi
realizați.

Recomandări Comuna Bîra, Județul Neamț
▷ Folosirea programelor de perfecționare pentru personalul propriu (spre

exemplu, pe teme referitoare la accesarea fondurilor europene, pregătirea
documentațiilor, implementarea propriu-zisă, tematici conexe dezvoltării
durabile etc);

▷ Dezvoltarea unor mecanisme de comunicare cu comunitatea astfel încât
cetățenii să se implice mai mult în proiectarea măsurilor de politici locale;

▷ Crearea de parteneriate cu ONG-urilor și atragerea de specialiști din diverse
domenii, măsuri corelate și cu o alocare bugetară corespunzătoare, spre
exemplu valorificarea oportunităților create prin acțiunile derulate de DDD cu
referire la implicarea APL în implementarea Agendei 2030;

▷ O mai bună corelare între nevoile identificate, analiza SWOT și obiectivele
propuse prin intermediul strategiei.

256 La nivelul Uniunii Europene există un portal de informații, ghiduri și cursuri ce pot fi accesate - https://smart-
cities-marketplace.ec.europa.eu/
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Recomandări Municipiul Brad, Județul Hunedoara
▷ O mai bună corelare între programele strategice ale Municipiului Brad și o

mai bună coordonare între obiectivele propuse, direcțiile de acțiune și
rezultate, crearea de indicatori clari, specifici;

▷ Corelarea obiectivelor strategice și a direcțiilor de acțiune/proiectelor cu
bugetele locale sau alte surse sigure de finanțare. Deși există un portofoliu de
proiecte propus, acestea nu sunt însă corelate cu obiectivele strategice și nu
reiese care sunt rezultatele așteptate și ce acțiuni sunt necesare pentru
acestea;

▷ Prioritizarea acelor proiecte care răspund nevoilor oamenilor, precum și
angajamentelor corelate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;

▷ Realizarea de campanii de informare și conștientizare pe teme legate de
ODD și Agenda 2030, implicarea organizațiilor societății civile;

▷ Personal specializat responsabil cu dosare ce țin de dezvoltarea durabilă;
▷ Încurajarea unei bugetări participative pentru a permite cetățenilor să se

implice activ și în procesul de luare al deciziilor la acest nivel, dată fiind buna
practică existentă cu implicarea acestora în crearea Strategiei locale.

Recomandări Municipiul Buzău
▷ Realizarea de campanii tematice conexe Agendei 2030 pentru Dezvoltare

Durabilă;
▷ Realizarea de parteneriate cu organizațiile societății civile;
▷ Realizarea de consultări ale cetățenilor și a altor factori de interes și pe

parcursul derulării strategiei în vederea ajustării corespunzătoare a acțiunilor
astfel încât să reflecte nevoile din comunitate, dar și subiecte mai puțin
abordate – precum compostarea, risipa alimentară;

▷ Utilizarea oportunităților existente la nivel european care să faciliteze
schimbul de experiențe și bune practici cu instituții similare;

▷ Crearea unui departament specific care să se ocupe de chestiunile legate de
mediu și dezvoltarea durabilă și crearea unui post astfel încât să existe o
persoană responsabilă cu astfel de dosare tematice.
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Recomandări Municipiul Galați
▷ Implicarea participativă a cetățenilor în crearea măsurilor/politicilor, dincolo

de simpla postare a documentelor pe pagina web, uneori putând fi dificilă
înțelegerea unor termeni/concepte;

▷ Prevederea unei persoane responsabile cu chestiunile ce țin de dezvoltarea
durabilă, pentru a transpune în practică direcțiile strategice,mai ales că există
un capitol dedicat dezvoltării durabile și modului în care măsurile vor fi
aliniate pentru asigurarea sustenabilității;

▷ Extinderea pistelor de biciclete astfel încât acestea să faciliteze mobilitatea
cetățenilor și să fie o modalitate atrăgătoare în locul utilizării autoturismului
pentru distanțele scurte;

▷ Coordonarea politicilor astfel încât să nu mai existe disfuncționalități legate
de mijloacele alternative de transport - de exemplu, problema locurilor de
parcare și a parcărilor neregulamentare afectează funcționalitatea pistelor de
biciclete;

▷ Realizarea de campanii de informare referitoare la colectarea selectivă, risipa
alimentară, dincolo de informările operatorului Apă Canal;

▷ Promovarea proiectelor derulate și a rezultatelor atinse, o mai bună evidență
a proiectelor aflate în implementare, stadiul de execuție.

Recomandări Muncipiul Iași
▷ Crearea sau, dacă ea există, transparentizarea și promovarea strategiei și a

planului de acțiune în contextul dezvoltării durabile;
▷ Coordonarea măsurilor menționate în diverse documente strategice – spre

ex. referitoare la strategia de dezvoltare digitală;
▷ Realizarea de campanii tematice;
▷ Includerea risipei alimentare printre priorități;
▷ Desemnarea unei persoane care să se ocupe de chestiunile de mediu și

dezvoltare durabilă;
▷ O mai mare transparență în ceea ce privește implementarea proiectelor și

rezultatele atinse;
▷ Operaționalizarea stației de compostare existentă.
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Recomandări Comuna Lechința
▷ Accelerarea implementării strategiei, luând în calcul obiectivele ODD;
▷ Atragerea voluntarilor, aceasta fiind considerată un punct slab – prin

informare, apelarea la informațiile puse la dispoziție de rețelele locale/
naționale de voluntari;

▷ Realizarea de campanii de informare și conștientizare tematice;
▷ Omai mare atenție acordată licitațiilor pentru finanțarea de proiecte;
▷ Realizarea de schimburi de experiență și bune practici – expunerea

reprezentanților din Administrația publică locală la alte experiențe și bune
practici existente la nivel local;

▷ Crearea unui plan de acțiune concret pentru implementarea strategiei pentru
a nu rămâne doar un document teoretic, ci un document de lucru și orientare
a acțiunilor;

▷ Omai bună evidență a proiectelor în curs de implementare și un plan concret
de acțiune pentru perioada următoare;

▷ Omai mare atenție acordată chestiunilor de mediu, atât în informări, cât și în
acțiuni;

▷ Resursa umană specializată pe atragerea de fonduri;
▷ Resursa umană specializată pe mediu/dezvoltarea durabilă;
▷ Accesarea de cursuri de formare pentru personalul din administrația publică;
▷ Acordarea unei mai mari atenții infrastructurii pentru pistele de biciclete și

colectării selective, prioritizarea acestora în planurile de acțiune și alocare
bugetară corespunzătoare.

Recomandări Orașului Negrești Oaș
▷ O mai mare atenție acordată chestiunilor privitoare la mediu și dezvoltarea

durabilă, dincolo de infrastructura rutieră și turism care ocupă mare parte din
strategie;

▷ Existența unui plan concret de lucru, monitorizare și evaluare;
▷ Accelerarea implementării strategiei, luând în calcul obiectivele ODD;
▷ Realizarea de campanii de informare și conștientizare;
▷ Realizarea de schimburi de bune practici cu alte instituții relevante;
▷ Resursa umană specializată pe mediu/dezvoltarea durabilă;
▷ Accesarea de cursuri de formare pentru personalul din administrația publică;
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▷ Acordarea unei mai mari atenții infrastructurii pentru pistele de biciclete și
colectării selective, prioritizarea acestora în planurile de acțiune și alocare
bugetară corespunzătoare.

Recomandări Municipiul Pitești

▷ O mai mare atenție acordată colectării selective și continuarea investițiilor în
infrastructura specifică;

▷ Realizarea de campanii de informare și conștientizare pe partea de colectare
selectivă, risipă alimentară, inclusiv campanii externalizate către organizații/
companii cu experiențe tematice în acest context;

▷ Implicarea cetățenilor/organizațiilor societății civile în procesul de
monitorizare al implementării strategiei - invitarea la întâlniri pentru a discuta
statusul proiectelor, nevoia de implicare, etc;

▷ O mai bună corelare a obiectivelor și acțiunilor diverselor documente
strategice - spre exemplu, strategia de dezvoltare durabilă și strategia Smart
City;

▷ Planificare bugetară multi anuală, astfel încât să acopere co-finanțarea
proiectelor depuse și câștigate și să evite întârzierile operaționale;

▷ Transparentizarea activității Comitetului Strategic Smart City Pitești și
implicarea tuturor factorilor de interes, inclusiv a organizațiilor societății civile
pentru oferirea de recomandări;

▷ Alocare bugetară corespunzătoare pentru implementarea măsurilor asumate
în documentele strategice;

▷ Alocarea resurselor umane corespunzătoare pentru implementarea
planurilor cuprinse în documentele strategice, precum și un organism de
coordonare a tuturor măsurilor, obiectivelor etc;

▷ Realizarea unei strategii de comunicare care să cuprindă mai multe paliere
ale dezvoltării durabile – inclusiv rezultatele avute până acum și planurile de
viitor pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală;

▷ Coordonarea acțiunilor cu organizațiile societății civile în ceea ce privește
componenta de educație ecologică/schimb de bune practici.
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Recomandări Municipiul Râmnicu Vâlcea
▷ Realizarea de informări către populație cu privire la colectarea selectivă și

importanța acesteia, astfel încât să se evite utilizarea necorespunzătoare a
infrastructurii specifice;

▷ Extinderea pistelor de biciclete și care să respecte normele de siguranță, nu
doar numărul de km. construiți;

▷ Realizarea unui plan concret de măsuri pentru gestionarea apelor pluviale;
▷ O mai bună coerență a măsurilor întreprinse în ceea ce privește

managementul deșeurilor – spre exemplu referitor la funcționarea stației de
sortare de la Râureni, care, conform strategiei, nu este funcțională, doar
există;

▷ Actualizarea documentelor strategice astfel încât acestea să respecte
coerența politicilor/măsurilor și să asigure și finanțarea corespunzătoare;

▷ Încheierea de parteneriate cu organizații ale societății civile care ar putea
sprijini măsurile cuprinse în strategie, mai ales pe zona de conștientizare și
implicare civică (spre exemplu pe tema risipei alimentare);

▷ Urgentarea adoptării/avizării strategiei astfel încât să fie minimizat riscul
întârzierilor în implementarea măsurilor propuse. Spre exemplu, potrivit
acesteia, un prim raport de monitorizare al progresului trebuia deja să existe,
însă strategia nici nu a primit avizul final.

Recomandări Municipiul Slatina
▷ Actualizarea documentelor strategice astfel încât obiectivele să fie aliniate, pe

de o parte, cu planurile de acțiune, dar și cu documentele programatice
existente la nivel european/internațional - precum Strategia Națională de
Dezvoltare Durabilă, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă;

▷ Resursa umană specializată pe probleme de mediu/dezvoltare durabilă;
▷ Acordarea unei mai mari atenții infrastructurii pentru colectarea selectivă,

prioritizarea în planurile de acțiune și alocare bugetară corespunzătoare;
▷ Omai bună evidență a proiectelor în curs de implementare și un plan concret

de acțiune pentru perioada următoare;
▷ Accelerarea implementării strategiei, luând în calcul obiectivele ODD;
▷ Încheierea de parteneriate cu organizații ale societății civile care ar putea

sprijini măsurile cuprinse în strategie, mai ales pe zona de conștientizare și
implicare civică.
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Recomandări Comuna Cordun, Județul Neamț
▷ Actualizarea informațiilor pe pagina website referitoare la actuala strategie

de dezvoltare durabilă și la activitatea curentă (multe rapoarte disponibile
sunt din anii 2016-2019);

▷ Transparentizarea informațiilor privitoare la activitatea primăriei, proiectele
derulate, rezultatele atinse etc;

▷ Includerea aspectelor referitoare la mediu în proiectele și în proiecțiile
bugetare ale primăriei;

▷ Realizarea de campanii de comunicare și informare pe teme legate de mediu
și dezvoltare durabilă, realizarea de parteneriate cu organizații ale societății
civile;

▷ Realizarea unor planuri concrete de măsuri pentru colectarea selectivă,
crearea infrastructurii specifice pentru compostare, pistele de biciclete,
includerea acestora printre prioritățile pe termen scurt ale primăriei;

▷ Desemnarea unei persoane responsabile cu chestiunile de mediu/dezvoltare
durabilă, proiecte europene (există o secțiune dedicată integrării europene,
singurele informații disponibile fiind din anul 2016);

▷ Realizarea unei pagini web a primăriei care să permită o mai bună vizualizare
a activității curente, precum și posibilitatea cetățenilor de a contribui cu
propuneri de politici și măsuri în conformitate cu nevoile lor.

Recomandări Municipiul Tecuci, Județul Galați
▷ O mai bună coordonare și coerență între documentele programatice

existente la nivel local – există spre exemplu, cel puțin 3 documente, multe
informații fiind redundante, dar niciun document nu exprimă și latura
practică, cu plan concret de implementare, cu indicatori de rezultat etc;

▷ Corelarea nevoilor cetățenilor cu strategiile și planurile locale, cum este, spre
exemplu, nevoia construcției infrastructurii pentru pistele de biciclete;

▷ Finalizarea proiectelor care să asigure reabilitarea sistemului de racordare la
apă potabilă/extinderea sistemului de canalizare;

▷ Implementarea strategiei și a planului aferent privitor la colectarea selectivă –
extinderea rețelei de colectare selectivă, construirea de insule ecologice
digitalizate pentru colectarea selectivă, punerea în funcțiune a stației de
sortare (aceasta există încă de mai bine de 5 ani, dar este nefuncțională din
cauza echipamentelor);
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▷ Realizarea unui plan de acțiune concret pentru implementarea strategiei pe
termen scurt, a indicatorilor și a unui plan de monitorizare;

▷ Operaționalizarea Comisiei de monitorizare și implementare a strategiei;
▷ Planificarea și realizarea de acțiuni specifice realiste, care să răspundă cu

adevărat nevoilor din comunitate, dar și resurselor financiare existente – spre
exemplu, este listată în strategie drept acțiune specifică implementarea și
promovarea economiei circulare sau creșterea calității mediului urban,
managementul durabil al apei, reducerea emisiilor cu efect de seră, acestea
fiind mai degrabă obiective generale;

▷ Realizarea de campanii de conștientizare publică – conform datelor cuprinse
în Strategia de Dezvoltare Durabilă și a persoanelor intervievate (cetățeni),
poluarea nu reprezintă o problemă pentru localitate, însă principala sursă de
poluare a solului este chiar depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor,
după cum reiese din documentul strategic.

Recomandări Municipiul Tulcea
▷ Crearea unor obiective SMART, cuantificabile astfel încât strategia să poată fi

operaționalizată pentru a monitoriza progresul acesteia – spre exemplu este
greu de urmărit cum ar putea fi măsurată dezvoltarea durabilă urbană și
eficiență energetică performantă pentru o comunitate nepoluantă;

▷ Realizarea de campanii de conștientizare publică pe teme ce țin de
dezvoltarea durabilă – risipa alimentară, risipa de apă, colectarea selectivă
etc;

▷ Planificarea și realizarea de acțiuni specifice realiste și măsurabile – spre
exemplu estemenționată modernizarea transportului public, fără însă a defini
ce presupune acest proces, sau protecția mediului înconjurător și a
biodiversității, măsuri de reducere a poluării, creșterea cantității de energie
produsă din surse regenerabile, dezvoltarea serviciilor publice folosind
economia circulară;

▷ Omai bună evidență a proiectelor implementate/aflate în curs de derulare și
o evidență a rezultatelor atinse.
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Recomandări Sighetu Marmației
▷ Asigurarea coerenței politicilor locale, dar și o mai bună corelare a

documentelor strategice – deși există o strategie de dezvoltare, mai există un
proiect recent prin care se va realiza o altă strategie de dezvoltare urbană;

▷ Operaționalizarea strategiei existente astfel încât aceasta să fie conectată la
realitatea din teren, dar și la documentele programatice existente la nivel
European/național (precum Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă), dar
și la resursele financiare existente/potențiale;

▷ Crearea unui plan concret de acțiune, cu obiective SMART și un orizont de
timp clar – spre exemplu, printre obiective se află protecția mediului,
regenerarea urbană, acestea nefiind obiective, ci doar teme foarte generale
care necesită atenție;

▷ O mai bună prioritizare a nevoilor comunității și realizarea de investiții
concrete, dincolo de planuri și strategii teoretice;

▷ O mai mare atenție acordată subiectelor ce țin de mediu și dezvoltarea
durabilă, mai ales pe zonele unde nu există în prezent un mare interes
(colectarea selectivă, risipa de apă, realizarea pistelor de biciclete,
managementul apei – îndeosebi modernizarea rețelelor de apă și canalizare),
atât în ceea ce privește activitățile, dar și campaniile de informare și
conștientizare care la momentul actual nu există;

▷ Folosirea programelor de perfecționare pentru personalul propriu (spre
exemplu, pe teme referitoare la accesarea fondurilor europene, pregătirea
documentațiilor, implementarea propriu-zisă, tematici conexe dezvoltării
durabile etc);

▷ Omai bună evidență a proiectelor în curs de implementare și un plan concret
de acțiune pentru perioada următoare;

▷ Încheierea de parteneriate cu organizații ale societății civile care ar putea
sprijini măsurile cuprinse în strategie, mai ales pe zona de conștientizare și
implicare civică.
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Recomandări orașul Videle
▷ Transparentizarea informațiilor referitoare la Strategia de Dezvoltare Durabilă

– postarea acesteia pe pagina instituției și a altor documente relevante de
politici publice locale;

▷ Actualizarea informațiilor publice referitoare la acțiunile derulate de primărie
privind proiectele aflate în derulate și activitățile realizate, bugete etc;

▷ Realizarea unui plan de lucru concret pentru implementarea Strategiei, cu un
orizont clar de implementare și de măsurare a rezultatelor;

▷ Acordarea unei atenții mai mari acțiunilor de colectare selectivă, amenajare
spații verzi, izolare termică și reflectarea acestora în bugetele locale sau în
proiecțiile financiare;

▷ Acordarea unei atenții mai mari inițierii și implementării de campanii de
informare și conștientizare a locuitorilor orașului;

▷ Colaborarea cu organizațiile societății civile pentru a aduce subiectele
cuprinse în strategie dar și Agenda 2030 mai aproape de cetățeni și de
nevoile lor (precum eficiența energetică, compostarea etc);

▷ Folosirea programelor de perfecționare pentru personalul propriu (spre
exemplu, pe teme referitoare la accesarea fondurilor europene, pregătirea
documentațiilor, implementarea propriu-zisă, tematici conexe dezvoltării
durabile etc);

▷ Dezvoltarea unor mecanisme de comunicare cu comunitatea astfel încât
cetățenii să se implice mai mult în proiectarea măsurilor de politici locale – de
exemplu realizarea unei secțiuni speciale de contribuții din partea cetățenilor
pe pagina web a primăriei.

Recomandări orașul Năsăud
▷ Actualizarea strategiei astfel încât aceasta să reflecte angajamentele în

materie de dezvoltare durabilă și sustenabilitate la nivel național și
internațional;

▷ Actualizarea strategiei astfel încât să acopere și orizontul de timp post 2022,
documentul acoperind acum intervalul 2016 - 2022;

▷ Realizarea unui plan de lucru concret și realist pentru implementarea
Strategiei, cu un orizont clar de implementare și de măsurare a rezultatelor,
cu indicatori clari;
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▷ Crearea unor măsuri specifice, măsurabile, cele regăsite în document sunt în
cea mai mare parte a lor foarte generale, spre exemplu încurajarea
parteneriatelor cu ONG, accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare
parțial sau integral nerambursabilă, sprijinirea îmbunătăţirii competențelor
personalului din administrație;

▷ O mai bună corelare și coordonare între diversele documente strategice –
spre exemplu strategia de dezvoltare locală și cea privind eficiența
energetică, inclusiv corelarea temporală;

▷ Asigurarea perfecționării personalului instituțional în materie de accesare și
implementare proiecte, dar și în materie de conținut și asigurarea continuității
personalului specializat – spre exemplu, există o persoană care se ocupă de
chestiunile legate de mediu și dezvoltare durabilă, dar aceasta este
indisponibilă temporar;

▷ Omai bună corelare între obiective și indicatori – spre exemplu, la obiectivul
ce vizează sprijinirea inițiativelor și acțiunilor pentru utilizarea surselor
alternative de energie, indicatorii sunt valoarea amenzilor date pentru
poluarea cu nitriți/nitrați și numărul de cazuri de poluare sancționate;257

▷ Operaționalizarea sau transparentizarea informațiilor privitoare la
organismele de coordonare și monitorizare a planului strategic, precum și a
programului de îmbunătățire a eficienței energetice, la componența acestora
și realizările avute;

▷ Actualizarea informațiilor pe pagina web a primăriei astfel încât să reiasă care
sunt proiecte implementate/aflate în derulare;

▷ O mai bună corelare între obiectivele stabilite în strategie și planurile
financiare – spre exemplu, cu referire la colectarea selectivă, amenajarea de
spații verzi, a pistelor de biciclete, izolarea termică;

▷ Colaborarea cu organizațiile societății civile pentru a aduce subiectele
cuprinse în strategie dar și Agenda 2030 mai aproape de cetățeni și de
nevoile lor (precum eficiența energetică, compostarea etc).

Recomandări Municipiul București
▷ O mai bună corelare a strategiilor de sector cu programele strategice ale

Primăriei Municipiului București astfel încât să existe o coordonare

257 Planul strategic de dezvoltare al orașului Năsăud, 2016-2022, op.cit, p.324, disponibil la http://ns.
primarianasaud.ro/proiecte/Plan_strategic_dezvoltare_Nasaud_2016-2022.pdf
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instituțională, inclusiv în ceea ce presupune proiecțiile bugetare
(recomandare pentru toate sectoarele);

▷ Includerea în strategiile de dezvoltare a unor indicatori și ținte clare și a unui
proces coerent de monitorizare al acestora (toate sectoarele);

▷ Finalizarea strategiei de dezvoltare aferentă Sectorul 1, inclusiv a listei de
indicatori și a planului de acțiune – în formatul draft lipsesc mare parte din
indicatorii pe zona de urbanism, spații verzi, transport cu mijloace electrice,
mediu;

▷ Realizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații primăriilor de
sector pe teme conexe dezvoltării durabile, inclusiv a achizițiilor verzi -
Programe de formare cu caracter practic, poate chiar realizate în parteneriat
cu ONG-urile/mediul business etc;

▷ O mai bună informare cu privire la proiectele implementate sau în curs de
derulare și viitoarele acțiuni menționate pe website-ul primăriei (Sectorul 2);

▷ O mai mare transparență a demersului de reactualizare al strategiei,
implicarea cetățenilor (Sectorul 2);

▷ Crearea şi implementarea unui instrument de comunicare cu cetăţenii
(Sectorul 2);

▷ Realizarea unui plan concret de implementare/plan anual de acțiune - deși
sunt menționați indicatorii, nu sunt specificate rezultate așteptate în mod clar,
concret. Spre exemplu, sunt listați drept indicatori numărul de piste pentru
bicicliști reabilitate, număr de piste pentru bicicliști construite, km. de piste
pentru bicicliști reabilitate/construite, dar nu sunt menționate și câți km sunt
preconizați a fi realizați. În plus, unii indicatori sunt foarte generali, fiind mai
degrabă obiective – reducerea cantității de emisii poluante, fluidizarea
traficului (Sectorul 3);

▷ Realizarea unui plan concret de implementare/plan anual de acțiune
(Sectorul 6);

▷ Realizarea unei evidențe clare cu proiectele încheiate, aflate în curs de
implementare și publicarea pe pagina web a instituției (Sectorul 6);

▷ O mai mare atenție acordată campaniilor de informare și conștientizare, mai
ales pe teme ce țin ce colectarea selectivă a deșeurilor, compostarea și
temele conexe Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (toate sectoarele);

▷ O mai bună coordonare interinstituțională pe teme ce țin de dezvoltarea
durabilă – în Sectorul 3 există Direcția de Dezvoltare Durabilă, dar informațiile
au fost transmise de către altă direcție;
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▷ Reactualizarea planului de implementare astfel încât să reflecte realitatea
temporală – multe din activități urmau a fi realizate în anul 2021, însă nu există
un status concret. Actualizarea strategiei în concordanță cu resursele
financiare disponibile, acesta fiind un risc foarte mare deci necesită un plan
serios de contingență (Sectorul 4);

▷ Actualizarea fișelor de proiecte astfel încât să reflecte statusul actual – spre
exemplu, se prevedea ca până în anul 2022 să fie îndeplinite obligațiile
legale privind colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea lor, lucru de
altfel în dezacord cu realitatea actuală (Sectorul 4);

▷ Actualizarea informațiilor privind proiectele implementate/aflate în curs de
derulare (Sectorul 5);

▷ Transparentizarea informațiilor cu privire la sondajul privind risipa alimentară,
campaniile referitoare la managementul apei (Sectorul 5);

▷ O mai mare atenție acordată infrastructurii pentru compostare (toate
sectoarele);

▷ O mai mare atenție alocată infrastructurii pistelor de biciclete (toate
sectoarele).
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CAPITOLUL VI:

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA NIVEL LOCAL PRIVIND

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Rolul acestei secțiuni este acela de a pune în evidență o serie demăsuri luate la nivel
local care au potențial de a fi replicate și la nivelul altor localități, în contextul
promovării dezvoltării durabile și al stimulării implementării Agendei 2030 la „firul
ierbii”.

● Buzău –model de economie circulară258, prima școală din țară ce produce
energie mai mult decât consumă

Școala colectează deșeuri pe 8 fracții – hârtie/carton, plastic, aluminiu, menajer,
baterii, becuri, deșeurile biodegradabile fiind compostate prin propria stație (gradul
de colectare selectivă fiind de 80%) , iar căldura se face prin pompe de căldură,
utilizând energie electrică produsă de panourile fotovoltaice259.

De asemenea, apa de ploaie este folosită în totalitate în rețeaua publică de
canalizare a orașului, colectată în 3 bazine, o parte din apă fiind folosită pentru
rezerva de apă în caz de incendiu, și o parte foarte importantă pentru irigarea
spațiilor verzi și mai ales pentru irigarea unei sere didactice.

Toate aceste acțiuni au fost realizate cu fonduri europene și de la bugetul local. La
nivelul municipiului Buzău, există o strategie pentru tranziția la economia circulară
2020-2030260, iar în planul de acțiune regăsim o serie de propuneri precum – crearea
unui Upcycle MALL cu magazine și Hub având Repair Café și alte afaceri circulare,
valorificarea deşeurilor organice prin producerea de biogas, obţinerea de energie
regenerabilă din biomasă, crearea unei bănci de alimente pentru facilitarea
reducerii risipei alimentare.

259 https://www.edupedu.ro/scoala-gimnaziala-nr-11-din-buzau-prima-scoala-verde-din-tara-finalizata-inca-din-
2020-din-fonduri-europene-si-locale-vizitata-azi-de-presedintele-iohannis-scoala-colecteaza-deseuri-pe-8-
fractii/.

258 https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2021/08/Buzau-Circular-Brosura-A5-2021-AM03.pdf.

260 Strategie pentru tranziția la economia circulară în Municipiul Buzău, 2020-2030, disponibilă la https://
primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2021/02/Strategia-pentru-economie-circulara-Buzau-2020-2030-6mb.
pdf
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● Bistrița - finalistă la „premiile europene ale orașului verde” oferite de
Comisia Europeană pentru proiectele implementate în zona de mediu și
sustenabilitate

Cele două premii - „Capitala europeană verde” și „Green Leaf” încununează
eforturile sustenabile depuse de orașele mici, cu o populație de maxim 99.000
locuitori. Ce a recomandat orașul pentru a intra în această competiție? Există deja
mai multe proiecte aflate în derulare, printre care Linia Verde ce va străbate orașul
de la est la vest, unde vor circula autobuze electrice, aceasta fiind dublată și de piste
de biciclete, alte 70 de proiecte tematice fiind în pregătire261. La nivelul primăriei,
există deja un Plan Integrat de Acțiune Zero Carbon, ce cuprinde atât acțiuni pe
termen scurt, dar și pe termen lung, printre care:

▷ organizarea de campanii privind reducerea emisiilor de CO2,
▷ implementarea sistemelor de monitorizare a emisiilor de CO2 și strategii de

sustenabilitate în companiile locale,
▷ renovarea pe termen lung a stocului de clădiri publice din Bistrița - 127

imobile,
▷ înlocuirea parcului auto administrative curent cu mașini electrice,
▷ construirea unei centrale solare pentru producerea energiei electrice,
▷ construirea unei centrale electrice folosind biogazul de la stația de epurare a

apelor uzate262.
În plus, există raportări lunare privind factorii de mediu prin care este monitorizată
calitatea aerului și a apei și variațiile acestora263.

Bistrița este un exemplu de bună practică și în ceea ce privește conștientizarea
populației, îndeosebi a școlarilor pe teme legate de mediu/dezvoltare durabilă. Un
astfel de exemplu este Școala Verde, inițiată încă din anul 2003 prin care sunt
realizate cursuri tematice pentru elevii de școală, dar și de grădiniță264.

264 https://www.ziardebistrita.ro/tag/scoala-verde/

263 https://www.primariabistrita.ro/primaria/protectia-mediului/informaii-de-mediu-rapoarte-privind-factorii-de-
mediu/rapoarte-pe-anul-2022/

261 http://stiri.tvr.ro/bistri--a-vrea-sa-ajunga-ora---verde---i-intra-in-competitia-green-leaf-2024_910394.
html#view
262 Plan Integrat de Acțiune Zero Carbon Bistrița, 2022, pp. 23-28, disponibil la https://www.primariabistrita.ro/
wp-content/uploads/2022/08/Plan-Integrat-de-Actiune-Zero-Carbon-Bistrita-f.pdf
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Așadar, orașul este un exemplu de bună practică ce ar putea fi replicat și la nivelul
altor localități, planurile strategice fiind dublate de măsuri concrete, coerente, cu
proiecții bugetare realiste prin accesarea fondurilor europene.

● Ciugud - cel mai mare număr de staţii de încărcare pentru autovehiculele
electrice în raport cu populaţia și prima monedă virtuală pentru
reciclarea ambalajelor

Ciugud a devenit Smart Village – sat inteligent prin măsurile luate, remarcabile fiind
soluțiile inteligente pentru producerea energiei din sursele regenerabile ce asigură
electricitatea pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice, Ciugudul fiind astfel
localitatea din România cu cel mai mare număr de staţii de încărcare pentru
autovehiculele electrice în raport cu populaţia (o staţie de încărcare la aproximativ
1.000 de locuitori)265. De asemenea, la nivelul localității au existat mai multe
schimburi de experiențe cu orașe/comunități similare din Franța, Germania, Polonia.

În anul 2021, comuna a devenit prima comunitate din România care a lansat propria
monedă virtuală – CIUGUban, folosită ca recompensă pentru cetățeni, îndeosebi
copiii care colectează selectiv deșeurile și reciclează ambalajele din plastic, sticlă și
aluminiu266. Mecanismul este unul simplu și atractiv – în schimbul sticlelor, PET-urilor
și a dozelor de aluminiu, cetățenii primesc aceste monede virtuale pe care ulterior
le pot folosi și chiar converti în bani reali sau în diverse avantaje financiare, cum ar fi
anumite reduceri de taxe.

● Filipeștii de Pădure – reciclare pentru FiliBani

Asemeni comunei din Ciugud, Filibanii sunt o formă de monedă virtuală primită în
schimbul colectării selective de deșeuri de plastic și aluminiu, aceștia putând fi
convertiți ulterior în bani reali ce vor fi folosiți la activități educaționale267.

● Sălacea (Bihor) – de la 1% colectare și reciclare la cel mai mare procent de
colectare selectivă

Localitatea poate fi numită drept un exemplu de bună practică pentru performanța
de a fi îndeplinit țintele privind reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa

266 https://www.primariaciugud.ro/news/ciugud-prima-comunitate-din-romania-care-isi-lanseaza-propria-
moneda-virtuala-ciuguban
267 https://prahova-news.ro/stire/statia-inteligenta-de-reciclare-a-pet-urilor-si-dozelor-de-aluminiu-amenajata-
de-primaria-filipestii-de-padure-se-bucura-de-succes-in-randul-copiilor-foto-15272

265 https://adevarul.ro/stiri-locale/alba-iulia/o-comuna-din-ardeal-a-devenit-exemplu-de-bune-2123807.html

pagina 152

Proiect derulat de

https://www.primariaciugud.ro/news/ciugud-prima-comunitate-din-romania-care-isi-lanseaza-propria-moneda-virtuala-ciuguban%00
https://www.primariaciugud.ro/news/ciugud-prima-comunitate-din-romania-care-isi-lanseaza-propria-moneda-virtuala-ciuguban%00
https://prahova-news.ro/stire/statia-inteligenta-de-reciclare-a-pet-urilor-si-dozelor-de-aluminiu-amenajata-de-primaria-filipest
https://prahova-news.ro/stire/statia-inteligenta-de-reciclare-a-pet-urilor-si-dozelor-de-aluminiu-amenajata-de-primaria-filipest
https://adevarul.ro/stiri-locale/alba-iulia/o-comuna-din-ardeal-a-devenit-exemplu-de-bune-2123807.html%00


de gunoi și de a avea 75% rata de colectare selectivă, în condițiile în care în anul
2017, ratele de colectare și reciclare a deșeurilor erau sub 1%268. Ca în majoritatea
cazurilor unde au avut loc progrese semnificative, schimbarea a apărut în urma unui
schimb de experiență internațional, astfel că a fost utilizat modelul Italian pentru
implementarea strategiei Zero Waste pentru Comunități și colectarea separată din
ușă în ușă pe 5 tipuri de deșeuri, existând și sprijinul ONG-ul Zero Waste România.
Rezultatele s-au văzut rapid, în doar câteva luni, locuitorii înjumătățind cantitatea de
deșeuri depozitate la groapa de gunoi, 60% din gunoaiele aruncate fiind sortate,
rata de reciclare crescând de la 1% la 40% din totalul deșeurilor colectate,materialul
reciclabil fiind trimis la un reciclator final269. Demersul a fost dublat și de un proces
de educare complex, susținut de liderii comunității.

Printre lecțiile învățate, remarcate pe pagina ONG-ului270 regăsim câteva aspecte
interesante care pot fi folosite în viitoare demersuri asemănătoare:

▷ Voința politică și rolul primarului au avut un rol hotărâtor în demararea
proiectului;

▷ Monitorizarea a avut un rol important și a generat schimbarea de conduită –
spre exemplu, în etapa de pre-implementare, Primarul considera că fracția de
hârtie și carton era cvasi-inexistentă, din cauza prejudecății că localnicii ar
arde și reutiliza aceste tipuri de deșeuri, dar prin monitorizare, s-a constatat
că există aprox. 8% carton și hârtie în deșeurile generate, iar astfel s-a ajuns la
colectarea pe 5 fracții;

▷ Vizita de studiu din Italia a îmbunătățit implementarea sistemului (de la 3 la 5
fracții);

▷ Educarea cetățenilor a dus la o separare mai corectă a deșeurilor, cel mai
mare impact avându-l întâlnirile directe cu primarul și managerii operatorilor
de salubritate;

▷ Introducerea de pubele securizate, dar mai mici (40l) întrucât cu cât e mai
mare pubela, cu atât se aruncă mai mult în ea, dar și plata unor penalizări –
tarif mai mare pentru colectare;

▷ Sistemul de taxare diferențiată, un model simplificat de tip plătești-pentru-
cât-arunci.

270 Ibidem.

268 https://www.greennews.ro/article/localitatea-salacea-bihor-detine-recordul-in-romania-la-colectarea-
separata-a-deseurilor
269 https://www.zerowasteromania.org/salacea-spre-zero-waste/
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● Turda – transport exclusiv electric

Din decembrie 2019, Turda este primul oraș din România cu transport public
exclusiv electric, existând 20 de autobuze 100% electrice, lucru realizat cu finanțare
europeană prin accesarea de fonduri europene271. Demersul a început în anul 2018,
odată cu câștigarea unui premiu oferit de Comisia Europeană - 6th Award for
Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) prin care sunt premiate acele autorități
locale care demonstrează eforturi semnificative în promovarea mobilității urbane
sustenabile272. Premiul a facilitat astfel accesarea de noi resurse, fiind achiziționate
autobuzele electrice, existând în prezent peste 40 de proiecte în stadiul de
implementare sau care urmează a fi demarate.

272 https://mobilityweek.eu/pressreleases/21032018-european-mobility-week-award-winners/

271https://republica.ro/turda-primul-oras-din-romania-cu-transport-public-exclusiv-electric-zincercam-sa-
determinam-populatia

pagina 154

Proiect derulat de

https://mobilityweek.eu/pressreleases/21032018-european-mobility-week-award-winners/
https://republica.ro/turda-primul-oras-din-romania-cu-transport-public-exclusiv-electric-zincercam-sa-determinam-populatia
https://republica.ro/turda-primul-oras-din-romania-cu-transport-public-exclusiv-electric-zincercam-sa-determinam-populatia


CONCLUZII

Analizând răspunsurile primite din partea instituțiilor primăriilor, precum și
documentele strategice, observăm că există o discrepanță importantă între planurile
pe hârtie și realitatea oamenilor, a ceea ce se întâmplă de fapt pe teren.

Printre punctele slabe/provocările identificate la nivel local din documentele
strategice, amintim:

▷ Lipsa fondurilor locale pentru proiectele de mediu (aici am putea spune că
este mai mult vorba despre o lipsă de prioritizare a fondurilor pentru acțiuni
și proiecte ce țin ce aspectele de mediu);

▷ Slaba pregătire a personalului – lipsa de specialiști pe probleme de mediu și
dezvoltare durabilă, atragere și gestionare de fonduri;

▷ Personal insuficient în cadrul administrației locale, lipsa de expertiză cu
privire la atragerea de fonduri europene;

▷ Lipsa unor metodologii de raportare și evaluare lunară a activității
desfășurate;

▷ Fonduri reduse alocate formării profesionale continue la nivelul instituției;
▷ Multe infrastructuri, precum infrastructura sistemului de alimentare cu apă au

probleme mari de uzură;
▷ O parte din pistele de biciclete, unde există, sunt utilizate mai mult cu scop

recreativ, și nu ca mijloc de deplasare, lipsa de continuitate între traseele
pietonale;

▷ Mijloace de transport public poluante, învechite;
▷ Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, ponderea scăzută a deșeurilor

colectate selectiv, utilizarea necorespunzătoare de către cetățeni a
containerelor pentru colectarea selectivă și faptul că multe deșeuri ajung, din
această cauză, să fie transportate în amestec la stațiile de sortare;

▷ ONG-uri puțin active în domeniu la nivel local.

Din cele 19 localități analizate (24 dacă luăm în calcul sectoarele Municipiului
București luate separat), 15 dețin strategii de dezvoltare locală/durabilă, perioada
de implementare fiind în cele mai multe cazuri 2021-2027; excepție fac: Negrești –
Oaș (2014 – 2020 – 2030), Pitești (2014-2023), Tecuci – în faza de obținere a avizului
de mediu (2021-2029), Tulcea (2021-2030), Sighetu Marmației (2017-2023). În 3
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localități, strategia este în format draft sau nu a fost identificată - Iași (nu am
identificat strategia), Râmnicu – Vâlcea, deși acoperă perioada 2021-2027 este încă
draft, în curs de elaborare, urmând a fi avizată, Slatina (2014-2020), deși perioada
avută în vedere pentru finanțare este până în 2023. În ceea ce privește Municipiul
București, sunt două sectoare unde strategia este încă în format draft/în curs de
aprobare - Sectorul 1 (2020-2030) este încă în format draft, Sectorul 5 – în proces de
aprobare.

În aproape jumătate din cazuri, lipsesc planurile de lucru concrete, măsurile,
indicatorii și nu există un orizont de timp clar pentru implementare - Bârnova,
Beclean, Lechința, Negrești-Oaș, Tecuci, Sighetu Marmației, Năsăud.

În mare parte din localități există deja proiecte în curs de implementare în contextul
strategiei locale – în Bârnova nu există o evidență clară asupra proiectelor demediu/
educaționale/de infrastructură încheiate la nivelul localității, în Bîra nu au fost
furnizate/identificate aceste informații.

În ceea ce privește managementul deșeurilor și colectarea selectivă, în 15
localități există acest timp de colectare – Beclean (4 fracții), Brad, Buzău, Galați,
Lechința (4 fracții), Pitești (3 fracții, există în plan să se facă pe 5 fracții), Râmnicu
Vâlcea (4 fracții), Slatina (4 fracții), Cordun, Tecuci, Tulcea, Sighetu Marmației, Videle,
Năsăud, Sectorul 1 – 4 fracții, Sectorul 2 , Sectorul 4, Sectorul 5, Sector 6 - 2 fractii,
Sectorul 3 (3 fracții).

Localitățile unde există probleme în acest sens - Bârnova – deși colectarea selectivă
este trecută la punctele tari în strategie, nu am identificat numărul de puncte de
colectare selectivă, iar la nivelul localității încă se practică depozitarea la groapa de
gunoi/în curte/arderea deșeurilor; Cordun – există probleme cu colectarea corectă
a deșeurilor; Bîra - nu există un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, inclusiv
numărul de pubele se arată a fi insuficient; Iași – nu au fost identificate informații;
Negrești – Oaș – colectarea selectivă se face parțial.

Cu privire la existența resursei umane specializate pe chestiuni de mediu/
dezvoltare durabilă existentă la nivelul instituției primăriei, acolo unde există astfel
de persoane, este menționată specializarea în domeniul mediului, fără a fi inclusă și
dezvoltarea durabilă – astfel, în 9 localități există o astfel de persoană - Beclean,
Galați, Negrești – Oaș, Pitești, Rm Vâlcea, Tulcea, Sighetu Marmației, Videle, Năsăud
(indisponibilă temporar). În ceea ce privește Municipiul București, la nivelul
sectoarelor, există direcții/servicii specializate în acest sens, cu persoane resursă. În
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restul localităților, nu există o astfel de persoană sau nu a fost identificată - Bârnova
(nu are o astfel de persoană), Bîra (nu are o astfel de persoană), Brad (nu are o astfel
de persoană), Buzău (nu are o astfel de persoană), Iași (nu a fost identificată
informația), Lechința (nu are o astfel de persoană), Slatina (nu a fost identificată
informația), Cordun (nu are o astfel de persoană), Tecuci (nu are o astfel de
persoană).

În privința risipei alimentare, nu există statistici privind cantitatea de produse
alimentare aruncate sau vreun plan privind reducerea acesteia. Din informațiile
primite, doar la nivelul Municipiului Buzău există o serie de estimări ale operatorului
serviciului de salubritate care arată că 50% din deșeurile menajere colectate sunt
reprezentate de deșeuri alimentare. La nivelul a două sectoare din București, există
inițiative în zona de conștientizare pe acest subiect.

În mare parte din localitățile analizate nu există infrastructura pentru compostare.
În Galați există o stație de compostare cu capacitatea de 10.000 tone (la Barboși), în
Pitești există o stație de compostare la Albota, în Rm. Vâlcea există o stație de
compostare la Râureni, în Tulcea există o stație de tratare mecano-biologică (Mihai
Bravu) unde sunt transportate deșeuri biodegradabile. În Brad există o instalație de
compostare neautorizată.

Lipsesc în multe localități campaniile de conștientizare, nu doar în ceea ce
privește managementul apei – nu au existat astfel de campanii/nu au fost identificate
informații în Bârnova, Bîra, Lechința, Slatina, Tecuci, Tulcea, Sighetu Marmației,
Videle, Năsăud.

În privința existenței infrastructurii pentru pistele de biciclete, aceasta există în:
Beclean (15 km), Bîra (2.54 km), Buzău (14 km), Galați (10.179 km), Pitești
(nespecificat nr. km), Rm.Vâlcea (aprox. 18 km), Slatina (0.6 km),Municipiul București
(parțial, la nivelul câtorva sectoare). Nu există deloc infrastructura creată în: Bârnova
(aici infrastructura rutieră existentă în comună nu permite realizarea de piste de
biciclete), Brad, Iași, Lechința, Negrești-Oaș, Cordun, Tecuci, Tulcea, Sighetu
Marmației, Videle, Năsăud. Dar există planuri pentru crearea/extinderea
infrastructurii în Beclean, Bîra, Brad, Buzău, Galați, Lechința, Negrești-Oaș, Pitești,
Rm. Vâlcea, Slatina, Cordun, Tulcea, Sighetu Marmației.

Referitor la transportul verde, au fost identificate 5 localități unde acesta este deja
implementat: Beclean (8 autobuze, 15 biciclete electrice), Buzău (13 autobuze
electrice), Galați (20 de autobuze hibride), Iași (20 autobuze), Slatina (18 autobuze).
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Există planuri de achiziție în Brad, Buzău, Galați, Rm. Vâlcea, Tulcea - se află în proces
de achiziție 20 de autobuze electrice și stații de încărcare, Năsăud – în curs de
achiziție.

Analizând documentele strategice și răspunsurile autorităților, putem concluziona
că ipoteza de la care am plecat, aceea că la nivel local există un potențial
important de implicare cu referire la realizarea ODD-urilor, dar este încă nevoie
de sporirea capacității instituționale și asigurarea coerenței politicilor și a
măsurilor locale, o mai mare conștientizare față de temele ce fac obiectul
Agendei 2030, se poate confirma.

Din lista exemplelor de bună practică listate, putem remarca faptul că celemai multe
rezultate au fost obținute în acele localități unde au existat deopotrivă voința
politică, implicarea primarilor, dar și expunerea la diverse experiențe și schimburi de
bună practică, și îndeosebi fonduri nerambursabile/resurse financiare și o bună
gestionare a acestora.

Autoritățile Publice Locale pot transforma Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
în realitate, dar pentru aceasta este nevoie de o mai bună coerență a planurilor
strategice, de date și statistici care să fundamenteze politicile publice, de
resurse umane și financiare proiectate corespunzător, dar și de o strânsă
colaborare cu actorii societății civile.
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ANEXE
MODEL SOLICITARE Legea 544/2001

Denumirea autorității sau instituției publice____________________________________

Adresa:_____________________________________________

Data: ______________________________________________

Stimate domnule/Stimată doamnă

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public:

1. În ceea ce privește implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă în ……, vă
rugăm să ne comunicați următoarele:

a) Care este strategia de implementare și monitorizare existentă la nivelul localității
dvs?

b) Care este perioada și stadiul de implementare al Strategiei de Dezvoltare
Durabilă la nivelul localității dvs?

c) Ce proiecte (de orice fel, infrastructură și educaționale, legate de mediu) aveți în
derulare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă la nivelul localității
dvs?

d) Ce proiecte (de orice fel, infrastructură și educaționale, legate de mediu) au fost
încheiate la nivelul localității dvs?

e) În cel fel au fost implicați cetățenii în crearea strategiei la nivel local?

2. Care este planul de management al deșeurilor? Câte puncte de colectare
selectivă a deșeurilor reciclabile, împărțite pe fracțiile colectate de către firme
abilitate, există la nivel local?
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Care sunt procentul, respectiv cantitățile de deșeuri colectate selectiv (hârtie, carton,
plastic, aluminiu, fier, DEEE-uri, baterii etc) în anii 2020-2022?

3. Există o persoană specializată în probleme de mediu și dezvoltare durabilă în
cadrul instituției dvs?

4. Se prevede în bugetul instituției o categorie pentru creșterea sustenabilității în
ceea ce privește amenajare de spații verzi, colectare selectivă în localitate? Dacă da,
în ce perioadă și care este planul de implementare?

5. Se prevede în bugetul instituției o categorie pentru creșterea sustenabilității
pentru aspecte ce țin de izolare termică, folosirea energiei verzi în localitate? Dacă
da, în ce perioadă și care este planul de implementare?

6. În ceea ce privește risipa alimentară, aveți o statistică a cantității de produse
alimentare aruncate, provenite de la persoane fizice și persoane juridice? Există un
plan pentru combaterea risipei alimentare la nivelul localității?

7. Există un plan de implementare și infrastructură necesară pentru compostare în
localitate?

8. Există campanii de informare a populației privind managementul apei potabile?
Aveți un plan de a reduce risipa de apă (de exemplu, prin colectarea apei de ploaie),
în localitate?

9. Există un plan pentru realizarea infrastructurii necesare de piste de bicicletă în
cadrul localității? Dacă există deja piste, aveți în plan extinderea lor și dacă da, care
sunt zonele în care vreți să le realizați? Care este numărul total de km de piste de
bicicletă din prezent?

10. În cadrul rețelei de transport public este planificată (și când) achiziționarea de
mijloace de transport electrice/bazate pe energie verde?
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https://www.un.org/en/global-issues
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/08/m3_en_web.pdfs
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/08/m3_en_web.pdfs
https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2021/03/SDL2021_C.Barnova_IS-varianta-draft.pdf
https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2021/03/SDL2021_C.Barnova_IS-varianta-draft.pdf
https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2021/03/SDL2021_C.Barnova_IS-varianta-draft.pdf
http://primariabeclean.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/HCL-109-2020-STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-2021-2027-1.pdf
http://primariabeclean.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/HCL-109-2020-STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-2021-2027-1.pdf
https://bira.ro/wp-content/uploads/2014/03/Strategia-Dezvoltare-Locala-2021-2027-Com.-B%C3%AEra.pdf
https://bira.ro/wp-content/uploads/2014/03/Strategia-Dezvoltare-Locala-2021-2027-Com.-B%C3%AEra.pdf
https://primariabrad.ro/wp-content/uploads/2022/02/SIDU-Brad_compressed.pdf
https://primariabrad.ro/wp-content/uploads/2022/02/SIDU-Brad_compressed.pdf


Strategia de eficiență energetică a Municipiului Brad, 2017 – 2024, disponibilă la
http://primariabrad.ro/wp-content/uploads/2019/11/strategia-eficienta-energetica-
mun-brad-2017-2024-opt.pdf

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara, 2020-2025,
disponibil la https://www.cjhunedoara.ro/documente/2021/Anunturi/PJGD/
Planul%20Judetean%20de%20Gestionare%20a%20Desurilor,
%20Judetul%20Hunedoara,%202020-2025.pdf

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027,
disponibilă la https://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Strategia-de-
Dezvoltare-Durabil%C4%83-a-Jude%C8%9Bului-Buz%C4%83u-22.03.2021.pdf

Strategie pentru tranziția la economia circulară în Municipiul Buzău, 2020-2030,
disponibilă la https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2021/02/Strategia-
pentru-economie-circulara-Buzau-2020-2030-6mb.pdf

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Galați, disponibilă la https://www.
primariagalati.ro/portal/galati/portal.nsf/AllByUNID/
E69A69E188DE9013C22588AF0047FF8B/$FILE/
Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20a%20municipiului%20Galati%20%
202021-2027.pdf

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Lechința, disponibilă la https://www.
primarialechinta.ro/documente/programe_si_strategii/uat_lechinta_SDL_Comuna_
Lechinta_2020-2027.pdf

Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Negrești – Oaș, pe termen mediu și lung
(orizont 2013-2020-2030), disponibilă la https://www.negresti-oas.ro/wp-content/
uploads/documente/StrategiaNO.pdf

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești 2014 –
2023, disponibilă la https://www.primariapitesti.ro/strategia-integrata-de-
dezvoltare-urbana-durabila-a-municipiului-piteti-2014-2023-p178

Strategia Smart City a Municipiului Pitești, disponibilă la https://www.
primariapitesti.ro/strategia-smart-city-a-municipiului-piteti-p177

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-
2027, disponibilă la https://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8778-anunt-
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https://www.primariavl.ro/dezbateri-publice/item/8778-anunt-referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-consiliu-local-privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-ramnicu-valcea-2021-2027


referitor-la-elaborarea-unui-proiect-de-hotarare-de-consiliu-local-privind-
aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-ramnicu-valcea-2021-
2027

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2014 – 2020, Slatina,
disponibilă la http://www.primariaslatina.ro/images/strategie/SIDU_revizuit.pdf

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă, www.primariaslatina.ro/
images/strategie/PAEDC_Slatina.pdf

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Tecuci, 2021-2027,
disponibilă la https://primariatecuci.ro/wp-content/uploads/2022/07/SIDU-TECUCI-
EVALUARE-MEDIU-02.06.2022.pdf

Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galați, 2021-2027,
disponibilă la http://www.primariatecuci.ro/wp-content/uploads/
2019/10/01.10.2019-Strategie-de-dezvoltare-durabilaTecuci.pdf

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sighetu Marmației, disponibilă la https://
primaria-sighet.ro/storage/972/Strategia_de_dezvoltare_a_municipiului_Sighetu_
Marmatiei.pdf

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea, 2021-2030, disponibilă la https://
www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2021/10/Strategia-de-Dezvoltare-a-
Municipiului-Tulcea-2021-2030.pdf

Planul strategic de dezvoltare al orașului Năsăud, 2016-2022, disponibil la http://
ns.primarianasaud.ro/proiecte/Plan_strategic_dezvoltare_Nasaud_2016-2022.pdf

Master Planul de management integrat al deșeurilor în județul Galați pentru
perioada 2019-2047, disponibil la https://www.cjgalati.ro/images/stories/
hotarari2019/hot1-290119.pdf

https://www.pmb.ro/programe/1

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1, disponibilă la https://www.
primariasector1.ro/strategia-dezvoltare-durabila.html.

Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2025, disponibilă la https://www.ps2.ro/index.
php/programele/.
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Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, 2021-2027, disponibilă la https://
www.primarie3.ro/images/uploads/monitorizare/HCLS_3_nr._146_din_24__
.06.2021_F_.pdf.

Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4, 2020-2024, disponibilă la https://ps4.ro/wp-
content/uploads/2021/05/H_15_.pdf

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a sectorului 6 București, 2017-
2023, disponibilă la https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2018/07/
Strategia-locala-integrata-de-dezvoltare-durabila-a-Sectorului-6-Bucuresti-pentru-
perioada-2017-2023.pdf

https://www.primariacordun.ro

http://www.primariavidele.ro/index.php/ro/despre-institutie/legislatie#

https://www.apa-canal.ro/

https://monitorulneamt.ro/neamt-colectarea-deseurilor-intre-norma-si-realitate/.

https://colecteaza.ro/actiuni-de-colectare/campanie-de-informare-si-colectare-
deseuri-de-echipamente-electrice-si-electronice-deee-cordun//

http://agregator.romania-durabila.gov.ro/indicatori.html

http://roaid.ro/prioritati-tematice/dezvoltare-economica-durabila/.

https://www.mae.ro/node/35919

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243996

https://sdgaccountability.org/wp-content/uploads/2019/05/Engaging-with-Local-
Authorities.pdf

https://regionsunies-fogar.org/en/media-files/opinion-articles/329-local-authorities-
role-in-the-implementation-of-the-2030-agenda

https://www.local2030.org/library/tools/capacity-strengthening

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html
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https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-nationala-privind-economia-circulara-
prima-varianta-13409762

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering-sdgs-local-regional-level.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_
Voluntary_Guidelines.pdf

https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2022/pr072_22.pdf

http://romania-durabila.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Brosura_indicatori-de-
dezvoltare-durabila-2020.pdf

https://primariabarnova.ro/wp-content/uploads/2017/05/Document718.pdf

https://www.adideseuribn.ro/

https://www.apa-canal.ro/

https://iasismartcity.ro/

http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/stiri-si-noutati-din-iasi/pagina/1

http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/manager-de-fisiere-iasi/Bannere%20Meniu/
Dreapta/
Raport%20de%20activitate%20al%20primarului%20Mihai%20Chirica%20pentru%2
0anul%202021.pdf

http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1578384871-
Organigrama%20PMI%20la%2029%20nov%202019.pdf

http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1647241002-
Raport%20activitate%20%20HUSANU%20IULIAN.pdf

https://aptaiasi.ro/pmud/master-plan-pentru-infrastructura-de-biciclete-pentru-
municipiul-iasi/

http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/stiri-si-noutati-din-iasi/licitatie-pentru-20-de-
autobuze-electrice-de-12-metri-pentru-municipiul-iasi/9098/stiri-din-iasi
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