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INTRODUCERE

Ce este un Oras Verde?

Un Oras Verde este un oras care arata o inalta performanta de mediu
privind:
i.
ii.
iii.

Calitatea factorilor de mediu (aer, apa, sol, biodiversitate)
Utilizarea eficienta a resurselor (apa, energie, terenuri) si
Reducerea si adaptarea la riscurile schimbarilor climatice

Abordarea numita Oras Verde este un proces integrat, multisectorial
prin care provocarile de mediu sunt identificate periodic, prioritizate si
adresate prin investitii si servicii dedicate, reglementari si alte
instrumente politice.

Cum apreciem daca Starea mediului din oras este buna sau cu probleme?

Calitatea factorilor de mediu:

• Calitatea aerului
• Calitatea apelor
• Calitatea solului

Disponibilitatea resurselor:

•
•
•
•

Apa
Zone verzi
Biodiversitate
Ecosisteme

?
Riscurile schimbărilor climatice

• Reducerea riscurilor (emisii
de gaze cu efect de sera)
• Adaptare la riscurile
schimbarilor climatice

Ce trebuie sa masuram si ce valori sunt bune sau rele?

Calitatea factorilor de mediu©
Subiect

Indicator

Aer

Apa

Sol

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

Concentraţia particulelor în suspensie PM2,5
– media anuală - µg/m3
Concentraţia particulelor în suspensie PM10 –
media anuală - µg/m3

10

10 - 20

20

20

20 - 50

50

Concentraţia medie zilnică de SO2 - µg/m3

20
40

20 - 50
40 - 80

50
80

2

2-4

4

0.15

0.15 0.2

0.2

97%

97% 90%

90%

10

10 - 20

20

0.3
0.8
140
50

0.3 - 10
0.8 - 12
140 - 720
50 - 5000

10
12
720
5000

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

20%

20% 40%

40%

>10

10 - 7

<7

50%

50% 30%

30%

0%

scadere
< 2%

-2%

0%

scadere
< 2%

-2%

Concentraţia medie zilnică de NOx - µg/m3
Consumul Biochimic de Oxigen (CBO) în râuri mg/L
Concentraţia de amoniu (NH4) în râuri - mg/L
Procentul probelor de apă potabila care
respectă standardele naționale de calitate a
apei potabile într-un an - %
Numărul de situri contaminate - Situri
contam/ 1000 locuitori
Concentraţia de mercur în sol - mg/kg
Concentraţia de cadmiu în sol - mg/kg
Concentraţia de zinc în sol - mg/kg
Concentrația uleiului mineral în sol - mg/kg

Disponibilitatea resurselor©
Subiect

Indicator

Apa

Extractia apei (cata apa se extrage din sursele
existente?) - %

Zone verzi

Biodiversitate si
ecosisteme

Suprafaţa de spațiu verde la 100.000 de
locuitori - hectare
Ponderea spaţiilor verzi din mediul urban - %

Abundența speciilor de păsări (toate speciile)
- % schimbare anuala
Abundența altor specii - % schimbare anuala

Riscurile schimbărilor climatice©
Subiect

Indicator

Reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de sera

Emisii anuale de CO2 Eq/cap de locuitor tone/ an/ capita

Adaptare la
riscurile
dezastrelor
naturale

Estimarea daunelor economice cauzate de
dezastrele naturale (inundații, secetă,
cutremure etc.) ca pondere în PIB - %
Procentul infrastructurii publice aflate în
situație de risc - %
Procentul gospodăriilor aflate în situație de
risc - %

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

5

5 - 10

10

0.50%

0.5% 1%

1.00%

10%

10% 20%

20%

10%

10% 20%

20%

Ce sectoare pun Presiune si ne afecteaza mediul?
Utilizarea terenurilor din oras

Cladiri private, comerciale,
institutii

Deseuri generate

Industria
Ape si ape uzate

Transporturi

Consumul energetic

Cum masuram presiunea asupra mediului a diferitelor sectoare? Ce indicatori
sunt utili?

Transport©
Subiect/ Sursa
Eficienţa energetică şi
tipul energiei utilizate

Alegerea modului de
transport

Indicator
Vârsta medie a parcului auto - ani
Procentul autoturismelor diesel în parcul
auto total - %
Ponderea vehiculelor pentru pasageri,
electrice, hibride, pe GPL şi GNC, în parcul
auto - %
Ponderea modalităților de transport în
totalul călătoriilor - %
Rata motorizării - Numar vehicule/ capita

Aglomerarea drumurilor

Kilometri de drum dedicat transportului
public la 100.000 de locuitori - km
Kilometri de traseu de biciclete la 100.000
de locuitori - km
Frecvența serviciului de transport public Numarul mediu de treceri prin statie/ ora
Viteza medie de deplasare pe arterele
primare în timpul orelor de vârf - km/h
Viteza de călătorie a autobuzelor pe
arterele majore (media zilnică) - km/h

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

6

6–12

12

20%

20%–30%

30%

3%

1%–3%

1%

transport transport transport
privat
privat
privat
<30%
30–50%
>50%
0.3
0.3-0.4
0.4
40
10–40
10
25

15–25

15

30

30–6

6

30

15-30

15

25

15-25

15

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

47

47 – 75

75

104

104 – 148

148

50%

25-50%

25%

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

0.3

0.3 - 0.4

0.4

Clădiri©
Subiect/ Sursa

Indicator

Consumul de
electricitate al clădirilor
Consum de combustibil
fosil pentru încălzire
Standarde pentru clădiri

Consumul de energie electrică în clădiri kWh/m2
Consumul de încălzire/ răcire în clădiri,
combustibili fosili - kWh/m2
Valoarea totală a proiectelor cu certificare
ecologică a clădirilor ca pondere din
valoarea totală a proiectelor cărora li sa
acordat o autorizație de construire pe an %

Industria©
Subiect/ Sursa

Indicator

Consumul de

Consumul de energie electrică în

electricitate al industriei
Consumul de căldură
Consumul de
combustibil fosil in
procesele industriale

Tratarea deşeurilor
industriale
Ape uzate industriale

industrie, pe unitate PIB generat de
industrie - kWh/ €
Consumul de energie termică în industrie,
pe unitate PIB generat de industrie - MJ/ €
Arderea combustibili fosili in procese
industriale pe unitate PIB generat de
industrie - MJ/ €
Ponderea consumului industrial de
energie din surse regenerabile - %
Ponderea deșeurilor industriale reciclate
din totalul deșeurilor industriale produse %
Procentul apelor industriale uzate tratate
conform standardelor naționale aplicabile
-%

0.1

0.1 - 0.25

0.25

1.4

1.4 – 2.2

2.2

20%

10%–20%

10%

95%

80 – 95%

80%

60%

40%–60%

40%

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

90%

70%–90%

70%

10

10–13

13

90%

70%–90%

70%

20%

10%–20%

10%

Energie©
Subiect/ Sursa

Indicator

Furnizare de electricitate

Ponderea populației cu racordare la
electricitate - %
Numărul mediu anual de întreruperi
electrice pe an, pe consumator - nr/ an/
cosumator
Ponderea populației cu acces la încălzire /
răcire - %
Proporția de energie totală din ESR ca
pondere în consumul total de energie al
orașului - %

Asigurare de confort
termic
Dezvoltarea asigurării
energiei din surse
regenerabile (ESR)

Apa©
Subiect/ Sursa

Indicator

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

Consumul de apă

Consumul de apă pe cap de locuitor - L/
zi/ capita

120-200

Consumul de apă industrială ca procent
din consumul total de apă din mediul
urban - %
Apa nefacturată (pierderi) - %

17%

80–200 /
200-250
17 – 50%

< 80; >
250
50%

<30%

30%–45%

45%

60%

40%–60%

40%

80%

60%–80%

60%

0.50%

0.5%–3%

3%

20

20–50

50

Eficiența rețelelor de
alimentare cu apă
Tratarea apelor uzate

Rezistența la inundații

Procentul apelor uzate tratate conform
standardelor naționale - %
Procentul clădirilor (neindustriale)
echipate pentru reutilizarea apei gri - %
Procentul locuințelor afectate de cele mai
intense inundații din ultimii 10 ani - %
Numărul anual de reversari cauzate de
ploi / ape uzate pe 100 km lungime reţea
de canalizare - Nr. evenimente pe an

Deseuri solide©
Subiect/ Sursa

Indicator

Generarea deşeurilor
solide

Cantitatea totală de deșeuri solide
generate pe cap de locuitor - kg/ an/
capita
Ponderea populației cu colectare
săptămânală a deșeurilor municipale - %
Proporția deseurilor sortate și reciclate %
Procentul de deseuri depozitate în
depozite conforme cu normele UE - %
Procentul de deseuri compostate - %

Colectarea deşeurilor
solide
Tratarea deșeurilor
solide

Capacitatea depozitului
de deșeuri

Durata de viață rămasă a depozitelor de
deșeuri actuale - ani

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

300

300–500

500

90%

80%–90%

80%

>25%

15%–25%

<15%

90%

80%–90%

80%

>20%
8

5%–20%
5–8

<5%
5

Utilizarea terenurilor©
Subiect/ Sursa

Indicator

Referinţă
Verde

Referinţă
Galben

Referinţă
Roşu

Densitatea / utilizarea
integrată a terenului

Densitatea populaţiei în mediul urban Rezidenti/ km2

7,000–
20,000

<4,000;
>25,000

5

4,0007,000;
20,000 25,000
5–10

30

30–60

60

75%

50%–75%

50%

<3%

3%–5%

>5%

>40%

20%-40%

<20%

6%

6 – 10%

10%

Extinderea urbană

Utilizarea zonelor
construite existente

Distanța medie de deplasare la serviciu km
Durata medie de deplasare la serviciu min
Proporția populației care locuieşte nu mai
departe de 20 de minute de serviciile
zilnice (magazine alimentare, clinici etc.) %
Rata medie anuală de creștere a zonelor
construite - %
Procentul dezvoltării urbane pe terenurile
existente mai degrabă decât pe spaţiile
verzi - %
Rata de neocupare a clădirilor de birouri %

10

SITUATIA ACTUALA- cu probleme

• Dezinteres fata de mediu la nivelul conducerii orasului
• Lipsa evaluarilor complexe privind starea mediului orasului
• Lipsa de acces la datele necesare pentru planuri si progra me de
mediu
• Raspandirea unor zvonuri si/ sau adevaruri partiale privind starea
mediului (inclusiv prin media si retelele de socializare)
• Lipsa reactiei autoritatilor la problemele de mediu ale orasului
• Lipsa proiectelor, programelor de ameliorare a starii mediului
• Nu exista actiuni de informare si constientizare a cetatenil or privind
aspectele de mediu
• Exista initiative singulare, necorelate care nu rezolva problemele in
esenta lor (“peticire”)
• Etc, etc, etc ……………………………

PROIECTUL PE CARE-L PROPUNEM PENTRU UN ORAS VERDE

Scopul proiectului:

Sa pregateasca si sa introduca in practica conducerii orasului abordarea:
• sistematica,
• activa si
• sustinuta
pentru asigurarea unui mediu adecvat vietii sanatoase a cetatenilor si
pentru conservarea pe termen lung a activelor de mediu ale orasului.

Obiectivele proiectului:

• Stabilirea unui cadru de lucru pentru realizarea optiunii de Oras Verde
• Asigurarea resurselor informationale necesare
• Cresterea transparentei privind aspectele si problemele de mediu
• Implicarea factorilor interesati si a publicului in dezvoltarea Orasului
Verde
• Sensibilizarea si responsabilizarea politicului fata de aspectele de
mediu
• Realizarea unei prime evaluari a starii mediului din oras
• Integrarea si prioritizarea proiectelor orasului cu impact asupra
mediului
• Crearea unor Planuri de actiune si de investitii pentru ameliorarea
situatiei actuale

Pasii de parcurs pentru realizarea proiectului

1
Pregatirea unei
colaborari pentru
demararea
proiectului

•

Contactarea si negocierea cu BERD pentru ca orasul sa fie inclus in lantul Oraselor Verzi
(“EBRD Green Cities”)

•

Negocierea unei finantari cu BERD pentru pregatirea proiectului

•

Angajarea echipei de experti pentru Proiect. Echipa trebuie sa cuprinda experti in
domeniile acoperite de cerintele unui Oras Verde (mediu, transport, energie, apa etc.)

•

Dezvoltarea unei structuri responsabile de proiect in cadrul Primariei (Unitate de
Implementare a Proiectului)

2
Colectarea
datelor pentru
indicatori

•

Pregatirea unui inventar al datelor necesare Proiectului, identificarea si implicarea
institutiilor care detin aceste date

•

Colectarea informatiilor si datelor necesare calcularii indicatorilor de stare a mediului si
a celor de presiune asupra acestuia

•

Realizarea analizei tip “semafor” (verde/galben/rosu) a datelor si analiza trendurilor

3
Prioritizarea
provocarilor
pentru mediu

Rezultatele analizei indicatorilor va indica o lista de probleme de mediu din oras, fiecare
avand o importanta mai mare sau mai mica. Pentru scopul proiectului, aceste probleme vor
fi asezate intr-o ordine de prioritati. Prioritizarea va fi efectuata in trei pasi, trei nivele
decizionale:

1. Analiza tehnica: identificarea prioritatilor din punct de vedere tehnic, efectuata de
echipa de experti pe baza evaluarii indicatorilor PS

2. Prioritizare efectuata de partile interesate, ele fiind cele mai afectate de problemele
identificate si de rezolvarea lor

3. Evaluarea politica, a rezultatelor si a ordinii prioritatilor

4
Obiective,
optiuni de
actiune si
prioritizarea lor

•

Ca raspuns la provocarile de mediu identificate si prioritizate, se va definii o viziune pe
termen lung, fixarea unor obiective si teluri strategice.

•

Gasirea unor optiuni de interventie. Aceasta activitate va fi efectuata de echipa de
experti in urma unor consultari publice cu partile interesate si luand in considerare
planurile strategice existente ale orasului.

•

Din optiunile disponibile, se va selecta, in urma unei prioritizari, un set realizabil (“lista
scurta”), printr-o procedura de prioritizare efectuata in trei pasi, trei nivele decizionale
(ca si in cazul provocarilor):
1. Identificarea prioritatilor din punct de vedere tehnic, efectuata de echipa de experti,

pe baza obiectivelor si a optiunilor viabile
2. Prioritizare efectuata de partile interesate si
3. Evaluarea politica a optiunilor si luarea deciziilor finale

Mai jos redam cateva exemple de optiuni posibile:
Sector
Transport

Clădiri

Industrii

Energie

Apă

Deşeuri
solide

Utilizarea
terenurilor

Indicator de raspuns
Stimulare prin instrumente fiscale pentru
vehicule eficiente din punct de vedere
energetic
Plan de dezvoltare a transportului durabil
Promovarea ransportului public și
nemotorizat prin campanii de conștientizare
Gestionarea cererii de trafic (taxe de
congestie, tehnologii inteligente)
Promovarea Clădirilor verzi prin norme și
stimulente fiscale
Investiții publice și private în eficiența
energetică a clădirilor
Reglementarea reciclarii deseurilor si
stimulente fiscale pentru reciclare
Reglementarea Tratarii/ reutilizarii/ reciclarii
apelor uzate industriale
Investitii pentru calitatea aprovizionării cu
energie electrică și termică

Facilități pentru energia regenerabilă din
clădirile private
Campanii de conștientizare pentru energia
regenerabilă
Reglementarea contorizarii şi facturarii
serviciului de alimentare cu apă potabilă
Economisirea / reutilizarea apei sunt
incurajate prin campanii de conştientizare
Investitii in reducerea pierderilor de apa
Investitii pentru accesul clădirilor la sistemele
de colectare și tratare a apelor uzate
Penalitati si amenzi pentru aruncarea
gunoaielor şi neconformitatea cu sistemele
de sortare
Investitii pentru compostarea, reciclarea si
facilităţile de obținere a energiei din deșeuri

Reglementarea densitatii populatiei
Promovarea Dezvoltareii orientată după
tranzit (DOT)
Reglementari urbanistice pentru promovarea
dezvoltarii mixte (terenuri cu destinaţii
multiple)

Exemple
• Interdictia de circulatie si/ sau amenzi
pentru vehicule cu emisii ridicate
• Subventii pentru inlocuirea vehiculelor vechi
• PMUD
• Zile fara autovehicule
•
•
•
•

Taxe de congestie
Controlul inteligent automatizat al traficului
Managementul parcarilor
Subventii pentru instalarea de infrastructuri
eficiente energetic in cladiri
• Izolarea termica a cladirilor publice si private
• Penalitati pentru rata redusa de reciclare
• Rate obligatrorii de reciclare

• Master Plan energetic
• Subventii pentru montarea de panouri
solare pe acoperisuri
• Subventii pentru montarea de incalzitoare
de apa solare

• Programe de educare in scoli privind
energiile regenerabile
• Facturare bazata pe consumurile reale
• Tehnologii de masurare inteligente in
gospodarii
• Programe educationale in scoli privind
economisirea apei
• Master Plan pentru Apa
• Investitii in echiparea cladirilor private si
publice in reutilizarea apei gri
• Constructia unui punct pentru colectare de
deseuri solide
• Constructia de facilitati de reciclare/
compostare
• Programe educationale privind reutilizarea/
reciclarea deseurilor in scoli si companii
• Stabilirea tintelor de densitate
• Stimulente pentru densitati mai ridicate
• Reglementari pentru densitate mai mare
langa liniile de transport public
• Stimulente fiscale pentru dezvoltatori
pentru dezvoltare mixta

5
Planul de
actiune Oras
Verde
(3 – 5 ani)

•

Creionarea Planului de Actiune de Oras Verde (incluzand masuri “soft” si masuri
investitionale), pe baza “listei scurte”

•

Calcularea costurilor si a beneficiilor actiunilor propuse. Analiza fezabilitatii economice
pentru fiecare actiune si eliminarea masurilor cu randament scazut sau nerealizabile din
cauza lipsei fondurilor necesare.

•

Finalizarea Planului de Actiune Oras Verde

Planul va avea in cuprins in mod obligatoriu si urmatoarele capitole:

• Obiectivele strategice
• Programele/ proiectele cheie
• Masurile cheie pentru a aborda
provocarile de mediu
• Tintele pentru viitor
• Cronologia/ termene de
realizare
• Responsabilitati
• Necesitati investitionale; prefinantare si finantare pe
termen lung

•

Validarea Planului prin dezbatere publica si politica

•

Aprobarea finala a Planului in CL

6
Implementarea
Planului

