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1. Introducere 

 

       Ghidul de bune practici privind principiile de educație pentru o dezvoltare durabilă și cetățenie activă, 

metode și intrumente folosite în educația de mediu este destinat să faciliteze aplicarea dezvoltării durabile în 

educarea copiilor și tinerilor din școlile bucureștene, pentru perioada 2014-2020 și pentru a încuraja 

întreprinderea de acțiuni pentru a evita sau a reduce efectele dăunătoare asupra mediului și a asigura 

beneficii nete pe plan social și economic în toate stadiile de viaţă ale activiităților desfășurate în instituțiiloe 

școlare, alte instituții din cadrul societății educaționale a Municipiului București, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare și cu practicile europene. 

În contextul acestui ghid, tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective specifice, așa 

cum sunt ele promovate în cadrul reglementărilor europene pentru perioada 2014-2020, respectiv: 

 protecția mediului; 

 utilizarea eficientă a resurselor; 

 atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; 

 conservare şi protejarea biodiversităţii; 

  dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor; 

 prevenirea și gestionarea riscurilor. 

         Ghidul de față se adresează unităților de învățământ bucureștene, cât și a celor din țară, ONG-urilor cu 

activitate în domeniul educațiunal, precum și potențialilor beneficiari care solicită finanțare nerambursabilă 

din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), în integrarea obiectivelor specifice dezvoltării 

durabile în cadrul proiectelor lor, de la momentul pregătirii și până la finalizarea acestora. 

Ce cuprinde ghidul: 

-  principalele elemente ale cadrului conceptual și strategic la nivel european și național cu privire la 

obiectivele specifice ale dezvoltării durabile; 

- recomandări cu privire la integrarea dezvoltării durabile în activitățile și proiectele derulate la nivelul 

unităților de învățământ; 

- exemple de bună practică în integrarea dezvoltării durabile, 

- anexe care  cuprind un inventar al cadrului legislativ în domeniul dezvoltării durabile, atât la nivel 

național, cât și la nivel european, alte materiale informative, precum și un mic dicționar explicativ al 

celor mai utilizați termeni. 
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CAPITOLUL I. Prezentarea   proiectului de mobilităţi 2014-1-RO01-KA102-001033 

“Modele inovative aplicabile în sistemele educaţionale, focalizate pe educaţia 

ecologică a elevilor, care vizează conservarea biodiversităţii şi utilizarea raţională a 

resurselor naturale” 

 

1.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

Deceniul 2011-2020 a fost declarat de către ONU ca fiind unul al biodiversității, ale cărei obiective sunt 

utilizarea durabilă a biodiversității, distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea 

resurselor genetice. Din aceasta perspectiva educația in aer liber joacă un rol-cheie în procesul instructiv-

educativ și schimbarea comportamentului educabililor față de mediu prin abordări pozitive.  Proiectul 

“Modele inovative aplicabile în sistemele educaţionale, focalizate pe educaţia ecologică a elevilor, care 

vizează conservarea biodiversităţii şi utilizarea raţională a resurselor naturale”, are vizează următoarele 

domenii: sprijinirea participanților în derularea activităților de formare profesională pentru acumularea de 

cunoștințe, dezvoltarea de abilități și competențe menite să îmbunătățească calitatea educației și să 

stimuleze inovația în sistemele educaționale axate pe educația ecologică. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de metode și practici inovative pentru integrarea 

dezvoltării durabile și a cetățeniei active în programa de învățământ pentru 24 de participanți la mobilitate - 

cadre didactice, formatori, responsabili cu formarea profesională, autori de manuale; 

2. Dezvoltarea competențelor lingvistice ale celor 24 de participanți la mobilitate; 

3. Elaborarea unui ghid practic în care sunt prezentate principii de educație pentru o dezvoltare durabilă 

si cetățenie activă, metode și intrumente folosite în educația de mediu; 

4. Prezentarea de campanii de energie verde și propuneri pentru proiecte școlare inovatoare sau 

proiecte inovatoare în comunități de către participanții la mobilități. 

Proiectul “ Modele inovative aplicabile în sistemele educaționale, focalizate pe educația ecologică a 

elevilor, care vizează conservarea biodiversității și utilizarea rațională a resurselor naturale”, a fost conceput 

pentru a răspunde nevoilor de formare ale personalului didactic/formatorilor din București, în domeniul 

educației pentu dezvoltarea durabilă a biodiversității. Dezvoltarea durabilă trebuie privită ca o nouă etică a 

formării, de natură să asigure definirea și înțelegerea acestui concept, acțiune care trebuie dublată de 

operaționalizarea conținuturilor teoretice și eficientizarea activităților educaționale. Evaluarea nevoilor de 

formare în domeniul educației pentru dezvoltare de lungă durată s-a realizat prin organizarea de întâlniri cu 

personalul didactic/formatorii locali din domeniu, prin consultarea directorilor unităților școlare din care 

provin membrii, ai ONG-urilor active în domeniul educativ, a autorităților locale, analize din care a reieșit cu 

claritate necesitatea integrării conceptului și a exemplelor de bună practică în demersul didactic. Acest 
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proiect este unul inovator întrucat implica educația ca mijloc de bază pentru dezvoltare și întărirea 

capacităților individuale/de grup/comunitare/organizatorice, de a emite judecăți și de a face opțiuni 

favorabile pentru asigurarea unei dezvoltări de lungă durată, răspunzând nevoilor cadrelor didactice de 

informare și acțiune în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă, precum și nevoii de a susține 

dezvoltarea generației prezente, fără a compromite posibilitățile viitoarelor generații de a-și satisface 

propriile nevoi.  

Obiectivele proiectului sunt: transferul de competențe și cunoștințe de la Institutul Archipelagos/College 

La Nacelle către membrii grupului țintă, pentru a dezvolta un model si activități pentru dezvoltarea utilizarii 

durabile a biodiversității, de a integra aceste cunoștințe si activități in sistemele de educație formala/non-

formala in București, pentru sustinerea Strategiei Locale pentru dezvoltarea durabilă din perspectiva 

biodiversității; elaborarea unui ghid privind practicile pedagogice in dezvoltarea durabilă; formarea unui 

numar de 24 de persoane pentru a implementa si sustine Strategia Locala dezvoltarea durabilă din 

perspectiva biodiversității, prin promovarea unui model de cooperare in mediul eductional si la nivelul 

comunitatii, asigurandu-se  dezvoltarea durabilă in regiunea EU- București. Membrii grupului țintă: staff-ul 

ADDE  inspectori scolari/profesori metodisti cadre didactice cu experienta in sistemul de educație si formare 

profesională cu competențe in managementul educational, competențe de lucru in echipa, de comunicare, 

lingvistice, competențe in IT (MS Office, Internet, power-point), experienta in derularea de proiecte/ si 

programe europene.  

1.2  ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

Activitățile desfășurate in cadrul mobilitatii au cuprins: prezentarea partenerului de primire, Archipelagos 

Institouto/ College La Nacelle, partenerului de trimitere ADDE, mese  rotunde, ateliere de lucru, conferinte 

locale/regionale,  activități practice și dezbateri privind dezvoltarea durabilă, analiza comparativă a 

curriculumului din domeniul dezvoltării durabile și cetățeniei active din cele două țări, prezentarea legislației 

privind dezvoltarea durabilă din perspectiva biodiversității, cunoașterea modului de intervenție și acțiune 

pentru respectarea legislației in domeniul dezvoltării durabile; activități practice desfășurate atât în laborator 

la sediul institutului, cât și pe vasul-laborator cu care se face deplasarea în zonele de lucru din Marea Egee 

pentru studierea ecosistemelor. Informațiile obținute de participanți, modelele și  exemplele de bune practici 

prezentate de formatorii greci vor contribui la dezvoltarea de noi competențe în domeniul educației, de 

natură să conducă la eficientizarea activităților proprii, derulate in scolile de provenienta. Astfel, participarea 

la acest proiect va avea un impact direct asupra sistemului de învățământ bucurestean, în direcția 

îmbunătățirii ofertei curriculare a școlii prin dezvoltarea cunoașterii noilor tehnologii, prin care școala va  

promova în comunitate educația pentru DD. Realizarea ghidului privind practicile pedagogice în dezvoltarea 

durabilă din perspectiva biodiversității va permite dezvoltarea durabilă din perspectiva biodiversității. 

Rezultatele proiectului sunt: un parteneriat local activ pentru dezvoltarea durabilă din perspectiva 

biodiversității, un ghid operational la nivelul Bucureștiului privind practicile pedagogice în domeniu și 24 de 

persoane cu competențe îmbunătățite pentru dezvoltarea de programe de educație privind DD. Proiectul va 

avea impact la nivelul grupului  țintă, la nivel instituțional, la nivel local/regional/național și 

internațional.ADDE își va dezvolta capacitatea instituționala prin faptul că va dispune de un staff bine 
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pregătit pentru realizarea de programe educaționale în domeniul DD, se va realiza un schimb cultural și se 

vor dezvolta relații între profesioniștii în educație din cele 3 țări, România, Grecia și Franța. 

1.3 IMPACTUL  PROIECTULUI 

 

        Proiectul realizat constituie  o oportunitate pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor 

didactice din toate domeniile curriculare ale școlii, în mai multe moduri. La sfârșitul proiectului, profesorii vor 

ști să gestioneze organizarea de activități teoretice și practice care să asigure protecția mediului și 

conservarea biodiversității, să colaboreze cu alți profesori din alte departamente, să-și asume 

responsabilitățile într-un parteneriat, să respecte regulile de comportament în interiorul echipei, să utilizeze 

informații actuale și tehnologia comunicării pentru predare, pentru a motiva elevii să dorească să afle mai 

multe în domeniul protecțșiei mediului și conservării biodiversității. 

 Rezultatele și beneficiile la nivel individual și instituțional sunt multiple: prin intermediul proiectului 

vor fi cunoscute și comparate modelele educaționale și strategiile de predare și activități practice pentru 

protecția mediului și conservarea biodiversității, schimbul de idei, transferul de practici creative, 

diversificarea situațtiilor de învățare, acces la materiale didactice noi, instruire și practică de comunicare în 

limba greacă, în limba engleză și în limba franceză, în contexte reale, dezvoltarea competențelor profesionale 

și diversificarea activităților practice, cu un suport tehnologic modern. Nivelul atitudinal va crește si va 

susține motivația cadrelor didactice și elevilor utilizând noi provocări, idei și sprijin reciproc în cadrul 

parteneriatului. 

 Proiectul va conduce la experiențe de învățare noi, noi practici de predare concepute pentru a 

motiva elevii și a încuraja implicarea lor, de a facilita dezvoltarea de noi competențe și abordări referitoare la 

conservarea mediului și a biodiversității pentru asigurarea dezvoltării durabile  a societății contemporane. 

 Acest proiect are un potențial transfer a rezultatelor cantitative și calitative care pot fi exploatate de 

către alte cadre didactice cu alte grupuri de elevi, el poate fi adaptat la contextele lor, resursele și interesele 

lor specifice. 

 Este o oportunitate de învățare pentru cei grupul țintă precum și prin construirea unui mijloc de 

comunicare virtuală, cooperare, schimb de experiențe și bune practici, inspirație. Evaluarea și furnizarea de 

feedback va duce la o legătură reală între grupul țintă și experții greci și francezi, la  dorinta de realizare de 

noi proiecte în viitor. 

 În urma prezenței la stagiu, participanții și-au îmbunătățit competențele prin experimentarea de 

metode și tehnici inovative pentru integrarea dezvoltării durabile și a cetățeniei active, au primit o mai mare 

deschidere catre abordări diferite pentru o educație durabilă din perspectiva biodiversității (protectia 

biodiversității, utilizarea durabila a biodiversității, comunicarea socială pe probleme controversate), și-au 

îmbunătățit competențele lingvistice de comunicare în limba engleză, franceză și greacă.  

 Asociația ADDE va putea stabili legături cu alte instituții implicate în dezvoltarea educației durabile 

din perspectiva biodiversității, în vederea realizării de noi proiecte europene. În urma acestui proiect, 
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aplicantul își va spori capacitatea organizațională, va dobândi noi metode și tehnici instituționale de 

implementare a proiectului, atât pe plan local cât și internațional, va crește capacitatea acesteia de a acces la 

alte fonduri (europene sau naționale), va stabili relații de cooperare cu alte instituții care poate să reprezinte 

o bază pentru un viitor parteneriat în diferite domenii de interes, va crește capacitatea lor de a lucra în 

parteneriat, va îmbunătăți relatia profesională dintre aplicantul ADDE și școli, va oferi progres. Alte beneficii 

ale proiectului: 

 dezvoltarea abilităților creative ale cadrelor didactice; 

 găsirea un mod atractiv de a stimula cunoașterea mediului înconjurător și de a dezvolta tehnici și 

practici pentru protecția acestuia și conservarea biodiversității. 

 descoperirea unei noi abordări de predare în domeniul mediului înconjurator si biodiversitate 

 noi strategii pentru implicarea elevilor si profesorilor in organizarea de activităti teoretice si, mai ales, 

practice pentru protectia mediului inconjurător si asigurarea dezvoltării durabile. 

 Membrii asociatiei sunt cadre didactice ce activează profesional in diferite unităti scolare din 

Municipiul București. Prin participarea acestora la stagiu aceștia și-au dezvoltat noi competente în domeniul 

educației pentru o dezvoltare durabilă pentru eficientizarea actităților desfășurate în școlile de proveniență. 

1.4  DISEMINAREA  PROIECTULUI 

 

          Diseminarea proiectului și a rezultatelor acestuia, publicitatea  proiectului și a obiectivelor acestuia s-

a realizat de la debutul proiectulu, a continuat pe toată perioada de derulare a acestuia, prin postarea pe 

platforma de învățare realizată de partenerul grec a activităților proiectului și a rezultatelor acestuia, precum 

și prin frealizarea de campanii de marketing adecvate. După primul an de implementare si la sfarsitul 

proiectului, expertul responsabil cu dezvoltarea profesională a realizat rapoarte de diseminare. Diseminarea 

rezultatelor proiectului s-a realizat și se va realiza și după finalizarea proiectului de către toți participanții la 

proiect, din cele 2 fluxuri de mobilitate, fiecare particvipant în cadrul școlii de proveniență, cât și la nivelul 

comunitățiii educaționale căreia îi aparține școala. De asemenea, fiecare partener  aprezentat și diseminat 

rezultatele în propria lui regiune, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite în întreaga 

comunitate locală, folosind rețele locale, date de contact, site-uri de discuții și socilaizare etc. Ca o 

diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții  din grupul țintă, au fost încurajați să vorbească cu 

privire la rezultatele proiectului, la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice/private. Pentru o 

diseminare amplă a proiectului se vor elabora articole de presă în mass-media locală, regională, 

comunicatele de presă pentru a informa comunitatea locală despre proiect și despre fiecare activitate, 

articole în reviste de specialitate privind educația, participarea la conferințe și seminarii regionale/naționale a 

membrilor grupului țintă, în care vor prezenta pe larg proiectul și rezultatele obținute. Rezultatele obținute în 

cadrul proiectului vor fi prezentate pe larg în cadrul seminariilor și conferințelor organizate de instituțiile 

furnizoare de educație, în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administrație ale unităților de 

învățământ unde functionează membrii asociației. 
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 Modelele dezvoltate si implementate pe parcursul proiectului vor putea fi preluate și dezvoltate în 

activitatea instructiv-educativă prin intermediul ghidului de bune practici pentru promovarea dezvoltării 

durabile din perspectiva biodiversității. 

 Rezultatele proiectului au fost mediatizate în presă, aplicantul ADDE, a transmis comunicate de presă 

dupa fiecare flux de mobilitate. 

Pe site-ul beneficiarului au fost postate date și informații despre proiect, despre rezultatele acestuia 

facilitându-se multiplicarea rezultatelor, la nivelul comunității educaționale a Municipiului București. 

1.5  EVALUAREA   PROIECTULUI 

 

           Evaluarea proiectului s-a realizat pe baza datelor și informațiilor preluate în cadrul activității de 

monitorizare, realizată de membri echipei de gestiune, asupra procesului şi a rezultatelor acestuia. În scopul 

deținerii controlului asupra derulării proiectului, s-au avut în vedere următoarele aspecte: atingerea 

obiectivelor, evaluarea competențelor dobândite de grupul țintă, evaluarea nivelului de satisfacție al 

beneficiarilor, evaluarea riscurilor, calitatea expertizei pe care partenerii au adus-ao în proiect, măsurarea 

rezultatelor obținute. S-a realizat o evaluare continuă a proiectului, a  elementelor denumite și variabile de 

proces. În realizarea evaluării s-au aplicat următoarele elemente metodologice: evaluarea s-a supus 

procesului și rezultatelor proiectului. Variabilele de proces au inclus: satisfacția participanților, calitatea 

comunicării, fluxul de informație, interacțiuni și consultări permanente între participanți și reprezentanții 

partenerilor transnaționali, coordonarea activităților, tipurile și calitatea expertizei pe care partenerii o aduc 

în proiect. 

            Criteriile pe care s-a bazat evaluarea sunt: 

 Coerența (evidențiată de relația dintre obiectivele proiectului și participarea partenerilor din cele 3 

țări la  activitățile proiectului) ai cărei indicatori sunt reprezentați de mobilitățile  efectuate și de 

indentificarea legăturilor dintre metodele de lucru internaționale și naționale; 

 Eficacitatea (ce constă în realizarea tuturor obiectivelor proiectului) evidențiată de producerea unui 

cadru conceptual comun pentru partenerii din proiect; 

 Pertinența (reflectată în gradul de compatibilitate dintre cadrul conceptual schițat și aplicarea lui) 

conform căreia cadrul conceptual și exemplele de bună practică vor fi discutate de către participanti 

si incluse in ghidul operational; 

 Sustenabilitatea (marcată de gradul de continuitate al proiectului și al unora dintre activități după 

finanțarea externă) prin care se realizează transferul cadrului conceptual către unitătile de 

provenientă ale participantilor la stagiu sau dezvoltarea cadrului  pentru proiecte de colaborare 

viitoare între instituțiile participante. Metodele și instrumentele de evaluare care au fost utilizate 

pentru această activitate  sunt: fișe de evaluare a activitătii grupului țintă, chestionare de satisfacție 

aplicabile grupului țintă, rapoartele individuale ale participanților, reflecții ale echipei de bază, foi de 

studiu, observarea directă și focus grup, raportul intermediar după anul I de implementare, raportul 
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final al proiectului, rapoartele in urma activității de monitorizare a celor 2 fluxuri, rapoartele 

activităților de diseminare realizate de managerul de proiect (după anul I și final), raportul financiar.  

Elementele care au fost evaluate în chestionarele folosite pentru procesul de evaluare s-au referit la 

comunicarea între parteneri,  respectarea metodologiei de implementare a normelor stabilite, 

utilizarea site-ului și a  rețelei virtuale create, pentru a identifica eventualele probleme și a găsi  cele 

mai adecvate soluții. 

 După fiecare mobilitate, a fosti realizată evaluarea rezultatelor obținute și a impactulului asupra 

participanșilor. Folosind chestionare s-a măsurat calitatea activitășilor desfășurate în timpul mobilităților, 

comunicarea și cooperarea între participanți, s-au identificat eventualele probleme în cadrul echipelor de 

lucru ale participanților, sau în acordul de parteneriat. Pentru a oferi cele mai bune servicii pentru grupul 

țtintă, evaluarea a urmărit, de asemenea, să identifice satisfacția / nemulțumirea participanților față de 

activitățile din programul de lucru la care au participat, față de serviciile de cazare și masă oferite de 

partenerii transnaționali. 

 Rezultatele evaluării și monitorizării efectuate în cadrul proiectului au stat la baza realizării raportului 

intermediar realizat după finalizarea fiecărui flux de mobilitate, cât și pentru redactarea raportului final, care 

va fi prezentat la Agenția Națională. 
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CAPITOLUL II. Conceptul  de dezvoltare durabilă - domenii de aplicabilitate 

2.1.  PRINCIPIILE  ŞI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE, CA ELEMENT INTEGRATOR AL 

ANSAMBLULUI DE CUNOŞTINTE, APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE EXISTENȚEI ŞI 

PERFORMANȚEI PERSONALE ŞI SOCIO-CULTURALE ÎN LUMEA MODERNÃ. 

 

Concepte şi principii de Dezvoltare Durabilă şi de drept internaţional al mediului Evaluările 

periodice ale Conferinţei de la Rio (+5, +10, +20) 

        Teoria dezvoltării durabile este relativ nouă şi se află în curs de formare. Conceptul de dezvoltare 

durabilă s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului se afla în prim planul dezbaterilor politice. 

 Comunitatea internaţională a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective la 

nivel global, pe care a căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru internaţional 

adecvat. 

 Acest cadru de acţiune la nivel internaţional s-a format în timp şi se află într-o evoluţie dinamică, 

cuprinzând măsuri legale cu caracter obligatoriu în forma tratatelor sau convenţiilor sau cu caracter 

neobligatoriu, în forma declaraţiilor, rezoluţiilor sau seturilor de linii directoare şi orientări politice, măsuri 

instituţionale şi mecanisme de finanţare viabile. 

 Comunitatea internaţională s-a reunit pentru prima dată în 1972 la Conferinţa de la Stockholm 

privind Mediul Înconjurător (Stockholm Conference on Human Environment) pentru a dezbate problema 

mediului global şi a necesităţilor de dezvoltare. 

În urma conferinţei au rezultat: 

 Declaraţia de la Stockholm, conţinând 26 de principii; 

 Planul de Acţiune pentru Mediul Înconjurător, cu trei componente: 

 programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch); 

 activităţile pentru managementul mediului; 

 măsurile de sprijin. 

 Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (United Nations Environment Programme – UNEP) al 

cărui Consiliu de Conducere şi Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 1972 de Adunarea 

Generală ONU; 

 Fondul voluntar pentru Mediu (Voluntary Environment Found) înfiinţat în ianuarie 1973, în 

conformitate cu procedurile financiare ONU. 

 Toate acestea sunt considerate a fi piatra de temelie a primului cadru internaţional pentru tratarea 

problemelor mediului. 

 Conferinţa a recunoscut că problemele de mediu ale ţărilor industrializate, cum sunt degradarea 

habitatelor, toxicitatea şi ploile acide nu reprezintă probleme neapărat importante pentru toate ţările, adică 

strategiile de dezvoltare nu îndeplinesc necesităţile şi priorităţile ţărilor şi comunităţilor celor mai sărace. 
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 Conferinţa a fost însă dominată în principal de problemele de mediu şi a condus la creşterea 

conştientizării publice în acest domeniu. De la înfiinţarea sa, în baza recomandărilor Conferinţei de la 

Stockholm, UNEP a desfăşurat o serie de activităţi pentru a-şi manifesta, în cadrul sistemului ONU, rolul său 

de catalizator şi coordonator în domeniul mediului. 

 Activităţile programului pot fi clasificate în două mari grupe: 

 orientate pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu: poluarea apelor, a aerului şi a 

solurilor (în special degradarea terenurilor); 

 orientate pe probleme globale: ploi acide, epuizarea stratului de ozon, schimbările climatice, 

defrişarea şi deşertificarea, conservarea biodiversităţii, traficul internaţional de produse şi 

deşeuri toxice şi periculoase, protejarea mediului în perioadele de conflict armat. 

 Problemele globale ale mediului au început să devină predominante şi au creat necesitatea iniţierii 

unor acţiuni suplimentare pentru creşterea conştientizării publice, care să determine comunitatea 

internaţională să ia în timp util măsuri funcţionale, atât pe plan internaţional cât şi naţional. 

 Evaluarea efectelor acestor "noi" probleme ale mediului a condus la recunoaşterea faptului că s-a 

realizat un progres prea redus în integrarea protecţiei mediului în politicile şi activităţile de dezvoltare, 

respectiv obiectivul consacrat prin principiul 13 al declaraţiei de la Rio nu a fost realizat. 

 

Declaraţia de la Stockholm, Principiul 13 

 Pentru a realiza un management mai raţional al resurselor, care să conducă astfel la îmbunătăţirea 

mediului, Statele trebuie să adopte o abordare integrată şi coordonată a planurilor lor de dezvoltare, pentru a 

asigura că dezvoltarea lor este compatibilă cu necesitatea de a proteja şi îmbunătăţi mediul în beneficiul 

propriei populaţii. 

 Necesitatea reorientării eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare s-a concretizat după 

unsprezece ani de la Conferinţa de la Stockholm, respectiv în 1983, când Naţiunile Unite au înfiinţat Comisia 

Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (World Commission on Environment and Development – 

WCED) cunoscută sub denumirea de Comisia Brundtland. 

 Această comisie a elaborat şi publicat în 1987 documentul "Viitorul nostru comun" (Raportul 

Brundtland), prin care s-a formulat cadrul care avea să stea la baza celor 40 de capitole ale Agendei 21 şi a 

celor 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio şi care a definit dezvoltarea durabilă ca fiind "dezvoltarea care 

îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi 

îndeplini propriile necesităţi". 

         În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea 

(United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) denumită şi "Conferinţa de la 

Rio", la care s-au reunit 120 de conducători ai statelor lumii. Cu această ocazie, pe plan internaţional, a fost 

recunoscută oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia mediului în obiectivul de 

dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa, în continuă creştere, a dreptului internaţional al mediului, ca 

mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile. 
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În urma conferinţei au rezultat: 

 Declaraţia de la Rio, conţinând 27 de principii; 

 Agenda 21, care constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din 

secolul al XXI-lea, concretizat în 40 de capitole destinate unor domenii de programe 

specifice, structurate în termenii: 

 bazei de acţiune; 

 obiectivelor de realizat; 

 activităţilor care trebuie efectuate; 

 modalităţilor de implementare. 

 Statement of Principles on Forests ("Declaraţia principiilor privind pădurile") – un document 

fără putere obligatorie, care conţine principiile pentru managementul conservării şi 

dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri; 

 Organizarea instituţională a Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilă (CSD); 

 Mecanismul de finanţare pentru implementarea Agendei 21. 

 Summitul de la Rio a adus cu fermitate pe arena publică problemele de protecţie a mediului şi de 

dezvoltare. Alături de Agenda 21 şi Declaraţia de la Rio, s-a ajuns la un acord cu privire la două convenţii 

obligatorii: 

 Convenţia privind Diversitatea Biologică (Convention on Biological Diversity CBD) şi 

 Convenţia cadru privind Schimbările Climatice. 

 Summitul de la Rio a generat de asemenea o serie întreagă de reacţii pozitive, incluzând demararea a 

numeroase iniţiative pentru implementarea Agendei 21 la nivel local şi a reorientării politicii de protecţie a 

mediului. 

 În acelaşi an, în multe state s-au înfiinţat comisii naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi s-au 

întocmit strategii pentru dezvoltarea durabilă. 

 În ciuda acestor consecinţe pozitive, obiectivul global al Agendei 21, care a făcut apel la o schimbare 

radicală a sistemelor de valori convenţionale dominante existente şi a proceselor instituţionale, nu a putut 

fi atins. 

RIO+5 (1997) Evaluarea progresului realizat la cinci ani de la Conferinţa de la Rio (New York, 1997) 

a evidenţiat o serie de deficienţe, legate în particular de echitatea socială şi sărăcie. 

 Aceste aspecte au fost evidenţiate prin: 

 reducerea asistenţei oficiale acordate pentru dezvoltare şi creşterea datoriilor 

internaţionale; 

 eşecul îmbunătăţirii: transferului de tehnologie, construcţiei capacităţilor pentru participare 

şi dezvoltare; 

 eşecul coordonării instituţionale şi 

 incapacitatea de a reduce nivelurile excesive de producţie şi de consum. 



A.D.D.E. GHID PRIVIND PRACTICILE PEDAGOGICE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 

14 

 

RIO+10 (2002) Summitul de la Johannesburg a făcut apel la ratificarea, întărirea şi implementarea 

mai fermă a acordurilor şi convenţiilor internaţionale privind mediul şi dezvoltarea. 

Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (World Summit on Sustainable Development – 

WSSD), care a avut loc la Johannesburg în perioada 26 august – 6 septembrie 2002, a reunit 104 conducători 

ai statelor lumii şi a avut ca principlale rezultate: 

 Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă şi 

 Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (JPOI). 

Summitul de la Johannesburg a reafirmat dezvoltarea durabilă ca fiind un element central al agendei 

internaţioanle şi a dat un nou impuls pentru aplicarea practică a măsurilor globale de luptă împotriva sărăciei 

şi pentru protecţia mediului. 

 S-a aprofundat şi întărit înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă, în special prin evidenţiere a 

importantelor legături dintre sărăcie, mediu şi utilizare a resurselor naturale. 

 Guvernele au căzut de acord şi au reafirmat un domeniu de obligaţii şi ţinte concrete de acţiune 

pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

 Prin Declaraţia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectivă pentru progresul şi 

întărirea celor trei piloni interdependenţi ai dezvoltării durabile: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială 

şi protecţia mediului la nivel local, naţional, regional şi global. 

 Planul de implementare urmăreşte aplicarea de măsuri concrete la toate nivelurile şi întărirea 

cooperării internaţionale, în baza responsabilităţolor comune dar diferenţiate, exprimate în Principiul 7 al 

Declaraţiei de la Rio şi integrarea celor trei piloni ai dezvoltării durabile. 

 În acest sens, eforturile sunt cu precădere axate pe: 

 eradicarea sărăciei ; 

 modificarea modelelor de producţie şi consum; 

 protejarea sănătăţii şi 

 protejarea şi managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economică şi socială. 

 Un important progres l-a constituit sprijinul pentru înfiinţarea unui fond de solidaritate mondială 

pentru eradicarea sărăciei.  

 De asemenea, opiniilor societăţii civile li s-a dat o importanţă deosebită, ca recunoaştere a rolului 

esenţial al societăţii civile în implementarea dezvoltării durabile şi promovarea de parteneriate. 

RIO+20(2012) Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă – UNCSD 

UNCSD este organizată în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale 64/236, adoptată în septembrie 2009. 

Conferinţa va avea loc în Brazilia, în 2012, cu ocazia celei de a 20-a aniversări din 1992 a Conferinţei 

Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED), la Rio de Janeiro, şi aniversarea a 10 ani din 2002 

Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă (WSSD) de la Johannesburg. 
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 Obiectivul conferinţei a fost de a asigura un angajament politic reînnoit pentru dezvoltarea 

durabilă, evaluarea progreselor realizate până în prezent şi lacunele în punerea în aplicare a 

rezultatelor principalelor summituri privind dezvoltarea durabilă, precum şi abordarea provocărilor noi şi 

emergente. În acest scop, accentul se pune pe două teme majore: 

 Economia verde, în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei (trebuie avut în vedere 

legăturile cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – Millenium Development Goals, MDGs)  

 Cadrul instituţional pentru dezvoltare durabilă. 

Rezultatele negocierilor de la CSD19 – în special cele privind SCP (consumul şi producţia durabile) – sunt de 

o importanţă majoră pentru conturarea angajamentelor politice ce se vor decide în cadrul UNCSD (Rio+ 

20). 

 Informaţii suplimentare privind CSD19 – a 19-a sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă 

http://www.mmediu.ro/csd19/csd19.htm 

 Toate aceste conferinţe mondiale au influenţat evoluţia dreptului internaţional al mediului. 

 Există, de asemenea, numeroase acorduri bilaterale şi multilaterale care conţin prevederi legate de 

unul sau mai multe aspecte care vizează protecţia mediului, acoperind probleme de natură: 

 subregională; 

 regională; 

 globală; 

    De asemenea, în dreptul internaţional al mediului s-a cristalizat un număr de principii fundamentale 

pentru protecţia mediului. 

Fiind un domeniu relativ nou şi în formare, dreptul şi politica internaţională în domeniul protecţiei mediului 

evoluează şi pe baza rezoluţiilor şi declaraţiilor unor organizaţii internaţionale, cum sunt UNEP (Programul 

Naţiunilor Unite pentru Mediu), Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau Agenţia Internaţională a Energiei 

Atomice, care au jucat un rol important în cristalizarea principiilor internaţionale pentru protecţia mediului, 

deşi de multe ori aceste principii nu sunt obligatorii. 

 Prin repetare şi practică statală, care vizează încorporarea acestor principii în sistemele legale 

naţionale, acestea pot deveni obligatorii. 

 Deşi în prezent statele lumii au abordări diferite faţă de aceste principii, respectiv le consideră a fi 

principii de drept internaţional în formare sau le recunosc ca fiind principii de drept internaţional, ele stau 

la baza dezbaterilor actuale pentru luarea deciziilor politice privind protecţia mediului la nivel internaţional, 

şi capătă o importanţă din ce în ce mai mare pentru problemele legate de comerţ şi mediu. 

2.2.  STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

 Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul 1997, prin 

includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia 

de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în 

anul 2002.  

 În anul 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicând, în luna 

februarie, o evaluare critică a progreselor înregistrate după 2001, care punctează şi o serie de direcţii de 

http://www.mmediu.ro/csd19/csd19.htm
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acţiune de urmat în continuare. Documentul a evidenţiat şi unele tendinţe nesustenabile, cu efecte negative 

asupra mediului înconjurător, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv 

schimbările climatice, ameninţările la adresa sănătăţii publice, sărăcia şi excluziunea socială, epuizarea 

resurselor naturale şi erodarea biodiversităţii. Ca urmare a identificării acestor probleme, în iunie 2005, şefii 

de state şi guverne ai ţărilor Uniunii Europene au adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltării 

durabile, care încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, pentru creşterea economică şi crearea de noi 

locuri de muncă drept o componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile. După o 

largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13 decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei 

de la Goteborg din 2001.  

 Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare 

Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară şi coerentă, 

având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin 

crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi 12 să 

valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei 

mediului şi coeziunii sociale.  

 Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale a României 

în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator pentru cei ce elaborează 

politici publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării comportamentului în societatea europeană şi, 

respectiv, în societatea românească şi implicării active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a 

cetăţenilor în elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.  

 Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor sale membre, 

implicând toate componentele instituţionale la nivel comunitar şi naţional. Este subliniată, de asemenea, 

importanţa unei strânse conlucrări cu societatea civilă, partenerii sociali, comunităţile locale şi cetăţenii 

pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.  

 În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:  

 Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ 

asupra mediului;  

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, 

egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;  

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea 

unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;  

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în 

slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.  

 Pentru a asigura integrarea şi corelarea echilibrată a componentelor economice, ecologice şi socio-

culturale ale dezvoltării durabile, Strategia UE statuează următoarele principii directoare:  

 Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;  

 Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;  

 Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;  
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 Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;  

 Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;  

 Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global;  

 Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi consultarea factorilor 

interesaţi;  

 Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi investiţionale;  

 Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;  

 Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.  

 Aspectele de conţinut ale Strategiei UE se concentrează asupra unui număr de 7 provocări cruciale şi 

2 domenii trans-sectoriale. Multe dintre ţintele convenite în cadrul UE sunt stabilite în expresie numerică sau 

procentuală, cu termene stricte de implementare, fiind obligatorii pentru toate statele membre.  

 Strategia UE stabileşte, de asemenea, proceduri precise de implementare, monitorizare şi urmărire, 

cu obligaţii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene şi statelor membre, asupra 

angajamentelor asumate. Următorul termen pentru analizarea progreselor înregistrate şi revederea 

priorităţilor Strategiei UE de către Consiliul European este septembrie 2009, cu obligaţia statelor membre de 

a raporta asupra implementării Strategiilor Naţionale până cel mai târziu în luna iunie 2009.  

 Întrucât România s-a angajat să finalizeze propria Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, 

revizuită, până la sfârşitul anului 2008 şi să o prezinte apoi Comisiei Europene, primul termen de raportare 

asupra implementării este luna iunie 2011.  

2.3.  STRATEGIA NATIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ  A ROMÂNIEI  

 

 Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) stabilește drept obiectiv global reducerea cât mai 

rapidă a disparităților de dezvoltare socio-economică dintre România și celelalte state membre ale Uniunii 

Europene și detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcții prioritare care integrează direct și/sau 

indirect cerințele dezvoltării durabile pe termen scurt și mediu:  

• Obiectivul creșterii competitivității și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere include, ca una dintre 

principalele subpriorități, îmbunătățirea eficientei energetice și valorificarea resurselor de energie 

regenerabilă în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice cauzate de activitățile umane;  

• Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii și mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea 

intermodalității, îmbunătățirea siguranței traficului și protecția elementelor critice de infrastructură;  

• Prioritatea privind protecția și îmbunătățirea calității mediului prevede îmbunătățirea standardelor de viață 

pe baza asigurării serviciilor de utilități publice în special în ceea ce privește gestionarea apei și deseurilor; 

îmbunătățirea sistemelor sectoriale și regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversității; 

reconstrucția ecologică; prevenirea riscurilor și intervenția în cazul unor calamități naturale;  
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• Perfecționarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea incluziunii sociale și 

întărirea capacității administrative pentru dezvoltarea unei piețe a muncii moderne și flexibile, îmbunătățirea 

relevanței sistemului de educație si formare profesională pentru ocuparea forței de muncă, stimularea 

culturii antreprenoriale; 

 • Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol, silvic și piscicol conține 

prevederi privind utilizarea raționala a fondului natural, reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau 

poluate, siguranța alimentară, bunăstarea animalelor, încurajarea acvaculturii în zonele costiere;  

• Obiectivul de diminuare a disparităților de dezvoltare între regiuni și în interiorul acestora are în vedere, 

printre altele, îmbunătățirea performanței administrative și a infrastructurii publice locale, protecția 

patrimoniului natural și cultural, dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de 

restructurarea industrială, consolidarea mediului de afaceri și promovarea inovării. Sunt prevăzute, de 

asemenea, acțiuni în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale în vederea 

integrării socio-economice a zonelor de graniță și creșterea accesibilității regiunilor României în cadrul 

teritoriului UE. Programarea financiară a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013 a însumat investiții, 

eșalonate pe ani, în valoare totală de circa 58, 67 miliarde euro. 

2.4.  INDICATORII DEZVOLTĂRII DURABILE 

 

 Monitorizarea tendinţelor dezvoltării folosind şi indicatori situaţi în afara activităţii economice 

precede formularea principiilor dezvoltării durabile şi s-a afirmat paralel cu procesul de definire a strategiilor 

de dezvoltare durabilă elaborate sub egida Naţiunilor Unite şi, respectiv, a Uniunii Europene.  

 Astfel de instrumente de monitorizare au fost produse de o varietate de instituţii, de la întreprinderi 

sau formaţiuni ale societăţii civile, grupuri de experţi sau centre de cercetare până la administraţii locale, 

guverne naţionale, organizaţii interguvernamentale sau instituţii financiare internaţionale. Amploarea 

acestor eforturi, care s-au intensificat în ultimii ani atât la nivel naţional cât şi în formule multinaţionale 

colaborative, reflectă nevoia percepută de a dispune de astfel de instrumente, de a acoperi o plajă diversă de 

aplicaţii şi de a depăşi o seamă de dificultăţi metodologice. Diferenţele, încă notabile, dintre modalităţile de 

construcţie, stadiul de dezvoltare şi gradul de utilizare efectivă a unor seturi coerente de indicatori ilustrează 

complexitatea sarcinii de a regăsi compatibilităţi reale între abordările empirice şi normative din domeniile 

distincte care se integrează în conceptul dezvoltării durabile: economia, societatea şi capitalul natural. În 

aceste condiţii, aspectele metodologice, aflate încă într-o fază de fundamentare teoretică, sunt preluate 

dinamic în procesul de dezvoltare a aplicaţiilor de raportare statistică.  

 Convenirea unui set de indicatori acceptaţi ai dezvoltării durabile, inclusiv reflectarea în sistemul 

conturilor naţionale, prin instrumente specifice, a factorilor ecologici şi sociali ai dezvoltării, constituie în 

continuare un subiect de preocupare prioritară din partea Oficiului de Statistică al Comunităţilor Europene 

(Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) şi Organizaţiei pentru Colaborare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE). România, prin Institutul Naţional de Statistică, este angajată în mod activ în acest proces. 

În faza actuală, Institutul Naţional de Statistică transmite la Eurostat un sistem parţial de indicatori, integrat 
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în sistemul european al dezvoltării durabile, în funcţie de datele disponibile. În această etapă, sursele de date 

pot fi perfecţionate printr-o directă şi eficientă cooperare inter-instituţională, în special pentru cuantificarea 

elementelor capitalului uman şi social şi a capacităţii de suport a ecosistemelor naturale. Sistemul actual, 

folosit pentru monitorizarea implementării Strategiei reînnoite pentru Dezvoltare Durabilă a UE (2006), 

recunoaşte în mod explicit existenţa acestor probleme şi recomandă statelor membre să-şi revizuiască în 

continuare sursele de date pentru seturile de indicatori, pentru a le asigura calitatea, nivelul de comparaţie şi 

relevanţa în raport cu obiectivele Strategiei UE.  

 Unul dintre punctele nodale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE îl reprezintă 

instituirea unui proces reglementat de monitorizare şi raportare care să armonizeze cerinţele naţionale 

specifice ale statelor membre cu nevoile de coordonare şi sinteză la nivelul instituţiilor Uniunii. S-a stabilit ca 

obiectivele de atins şi instrumentele de măsurare a performanţelor economice în raport cu responsabilităţile 

sociale şi de mediu să fie definite printr-un dialog constructiv angajat de Comisia Europeană şi de fiecare stat 

membru al UE cu comunitatea de afaceri, partenerii sociali şi formaţiunile relevante ale societăţii civile.  

 Comisia Europeană, cu asistenţa grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltării durabile, a fost 

însărcinată să continue dezvoltarea setului de indicatori pentru a îmbunătăţi omogenitatea raportării. O 

primă versiune a acestui set de indicatori a fost folosită pentru primul raport de evaluare (2007) a Strategiei 

UE reînnoite. În forma sa curentă, mecanismul de monitorizare evidenţiază anumite categorii de indicatori 

aflate încă în stadiul de dezvoltare. Setul existent de indicatori este considerat adecvat pentru monitorizarea 

ţintelor cantitative ale Strategiei UE, dar incomplet sau insuficient pentru urmărirea şi evaluarea obiectivelor 

calitative (de exemplu, buna guvernare).  

 Structura de indicatori produsă de Eurostat pentru primul raport de monitorizare a Strategiei UE 

reînnoite asociază fiecărei dimensiuni strategice un indicator reprezentativ (Nivel 1), un set de indicatori 

pentru obiectivele operaţionale subordonate (Nivel 2) şi indicatori descriptivi ai domeniilor de intervenţie 

pentru politicile asociate (Nivel 3). Un set suplimentar de indicatori, în afara acestei structuri (indicatorii 

contextuali), este inclus pentru fenomenele greu de interpretat normativ sau al căror răspuns la intervenţii 

rămâne neidentificat.  

 În conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul European, statele membre ale UE au obligaţia să-şi 

creeze forme de suport instituţional adecvate pentru coordonarea dezvoltării şi utilizării instrumentelor 

statistice de monitorizare şi pentru revizuirea periodică (la 2 ani) a fiecărei Strategii Naţionale, într-un mod 

congruent cu efortul de sistematizare a raportărilor asupra implementării Strategiei pentru Dezvoltare 

Durabilă la nivelul Uniunii Europene. Este vorba, prin urmare, de un proces continuu, în care  revizuirea la 

intervale scurte a Strategiilor Naţionale şi a Strategiei UE reduce marja de eroare în privinţa evaluării 

resurselor necesare pentru implementarea obiectivelor convenite.  

 Pentru urmărirea şi verificarea implementării prezentei Strategii Naţionale se va crea şi întreţine un 

sistem naţional de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizat şi congruent cu sistemul relevant de 

indicatori utilizat la nivelul UE, pentru monitorizarea progreselor naţionale în raport cu Strategia pentru 

Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor de încredere, cuantificate şi 

actualizate regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea 
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performanţelor în atingerea obiectivelor stabilite de Strategie şi raportarea corectă asupra rezultatelor. Se 

are în vedere operaţionalizarea a două tipuri de indicatori:  

 Indicatorii naţionali de dezvoltare durabilă, focalizaţi pe priorităţile-cheie exprimate prin ţinte 

cuantificabile care să permită, totodată, compararea performanţelor naţionale cu cele ale 

partenerilor internaţionali şi cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoite. 

Acest set de indicatori se va baza pe rezultatele grupului de lucru Eurostat-UNECE-OCDE şi va fi 

reactualizat în permanenţă.  

 Indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind 

întregul pachet de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în 

Strategia UE. În acest mod, toate politicile vor forma obiectul monitorizării, urmărind 

responsabilizarea decidenţilor politici şi permiţând opiniei publice să evalueze succesul acţiunilor 

întreprinse.  

 Ansamblul activităţilor legate de elaborarea sistemului naţional de indicatori ai dezvoltării durabile se 

va desfăşura sub îndrumarea şi controlul Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă propus 

în Partea V a prezentei Strategii. În acest cadru urmează să se stabilească mandatul, componenţa şi modul de 

organizare a grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltării durabile, termenele de execuţie, pe etape (ţinând 

seama de faptul că primul termen de raportare asupra implementării Strategiei Naţionale este luna iunie 

2011) precum şi rolul de coordonare conceptuală şi metodologică al Institutului Naţional de Statistică. 

2.5. SISTEMUL  EDUCAŢIONAL  DIN UNIUNEA EUROPEANĂ- ROMÂNIA, GRECIA ŞI FRANŢA  

–MODUL DE CONECTARE AL ACESTUIA LA  CONCEPTUL DE EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILÃ ȘI EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILÃ ÎN 

GRECIA, FRANŢA ŞI ROMÂNIA 

          
 Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE având 
rolul de a veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea provocărilor 
comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați, evoluțiile tehnologice sau 
concurența mondială. Cadrul de cooperare în domeniul educației și formării poartă numele de 
„Educație și formare 2020”. 
 UE oferă o platformă pentru schimbul de bune practici și recunoaștere reciprocă, pentru 
colectarea și difuzarea de informații și explicații cu privire la instrumentele care s-au dovedit 
funcționale, precum și consultanță și sprijin în favoarea reformelor. 
 În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 
2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare: 

 realizarea obiectivelor programului de învățare pe tot parcursul vieții și ale programului 
privind mobilitatea 

 îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării 

 promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active 

 stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 
educație și de formare. 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_ro
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   În domeniul educației, la nivelul Uniunii Europene au fost stabilite următoarele criterii de 
referință pentru 2020: 

 cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta obligatorie de școlarizare ar trebui 
să frecventeze învățământul preșcolar 

 ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și științe ar trebui 
să fie sub 15% 

 ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriușcoala ar trebui să 
fie sub 10% 

 cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi absolvit o formă de 
învățământ superior 

 cel puțin 15% din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții 

 cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior și 6% din cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de 
ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în străinătate o parte din studii sau 
din programul de formare 

 proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care au urmat cel 
puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în urmă cu 1-3 ani) ar trebui să 
fie de cel puțin 82%. 
 

 România urmăreste calificarea și recalificarea populației, potrivit noilor exigente ale pieței naționale 

a muncii și cerințelor de competitivitate în Piața Unică a Uniunii Europene. Ținând seama de rezultatele 

nesatisfăcătoare obținute în perioada 2000-2006, se pornește de la constatarea că unele ținte stabilite prin 

Strategia de la Lisabona (o rată medie de 70% de ocupare a populației în vârstă de 15-64 ani; reducerea ratei 

de părăsire timpurie a școlii sub 10%; sporirea la 85% a populației în vârstă de 15-64 ani care a absolvit cel 

puțin învățământul secundar superior) nu au putut fi atinse, în cazul României, până în anul 2010, necesitând 

o reeșalonare realistă, adaptată la condițiile specifice existente. Nici eforturile pentru atingerea țintei 

asumate în cadrul Obiectivelor Mileniului ca, până în 2012, copiii din mediul rural să finalizeze ciclul complet 

de învățământ primar și gimnazial în proporție de cel puțin 95%, nu au fost încununate de succes. În aceste 

conditii, accentul principal al ansamblului de politici și acțiuni avute în vedere după anul 2013 s-a pus pe 

menținerea și accelerarea tendințelor deja conturate pentru recuperarea decalajelor față de nivelul existent 

de performanță al celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Pentru perioada 2008-2013, prin Programul 

Operațional Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane, au fost stabilite următoarele obiective specifice:  

 Îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității în învățământul preșcolar, primar și secundar și 

formarea profesională inițială prin susținerea unităților de învățământ preuniversitar în vederea 

perfecționării managementului și a capacitații de furnizare a calificărilor relevante pe piața muncii;  

 Ameliorarea sistemului de asigurare a calității în învățământul superior prin susținerea 

universităților în vederea îmbunătățirii managementului și a capacității de furnizare a calificărilor 

relevante;  

 Îmbunătățirea calificării profesorilor, formatorilor și altor categorii de personal din educație și 

formare prin sprijinirea formării inițiale și continue a acestora;  

 Largirea cadrului de stimulare a învățării pe toata durata vieții prin sprijinirea furnizorilor de 

formare profesională continuă în vederea dezvoltării sistemului de asigurare si management al 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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calității; 

 Sprijinirea obținerii de cunoștințe și competențe superioare de către tinerii cercetători prin 

extinderea oportunităților pentru studii doctorale și post-doctorale. 

 Pentru implementarea strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii și pentru realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, începând cu 2014, s-a 

lansat Programul Operațional Capital Uman (POCU), care  stabilește prioritățile de investiții, obiectivele 

specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile 

realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la atingerea 

obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) și implicit al Fondurilor Europene Structurale 

și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre 

România şi Statele Membre ale UE. 

 Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul 

programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca 

resursă pentru o dezvoltare sustenabilă  în viitor.  
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CAPITOLUL III.  Legislaţia Uniunii Europene, Greciei, Franţei şi  României în domeniul 

dezvoltării durabile - strategia UE, strategiile naţionale în cele 3 ţări 

3.1. CADRUL STRATEGIC PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ  

 

 Obiectivele privind dezvoltarea durabilă au fost preluate începând cu anul 2010 în cadrul Strategiei 

Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă3 şi a iniţiativelor sale emblematice :  

 Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

 O politică industrială pentru era globalizării. La nivel național, în anul 2008 a fost adoptată Strategia 

Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030.  

 

Alte strategii şi planuri relevante pentru tematică sunt:  

 Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de 

carbon (CRESC);  

 Planului naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice (PNASC);  

 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020;  

 Planul Naţional de Acţiune Pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;  

 Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru conservarea biodiversităţii 2010 – 2020;  

 Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizare pentru perioada 2011 – 

2020;  

 Planul Naţional de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) 2010-2020;  

 Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) 2010- 2020;  

 Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului naţional 2014-2020;  

 Strategia Naţională de Sănătate Publică 2014-2020;  

 Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020;  

 Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.  

 

3.2. CADRUL CONCEPTUAL  

 

 Protecţia mediului  

 În sensul conceptului de dezvoltare durabilă, domeniul „protecţia mediului” vizează:  

a) controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului;  

b) protecţia resurselor naturale;  

c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. 
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 Astfel, anumite proiecte individuale (private sau publice) care ar putea avea efecte semnificative 

asupra mediului, de exemplu, proiectele de investiţii în infrastructură, fac obiectul unei „evaluări a impactului 

asupra mediului” (EIM).  

 În acest sens, Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului stabilește următoarele:  

ART. 9  

(1) Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt obligatorii pentru adoptarea 

planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.  

(2) Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a mediului în pregătirea 

şi adoptarea planurilor şi programelor.  

 

ART. 11  

(1) Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau 

pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra 

mediului.  

(2) Pentru obţinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ 

asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autorităţii 

competente pentru protecţia mediului, evaluării impactului asupra mediului.  

 

ART. 12 

 (1) Desfăşurarea activităţilor existente precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact 

semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizaţiei/ autorizaţiei integrate de mediu.  

(2) Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu şi lista activităţilor supuse acestei proceduri sunt 

stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  

 

 În completare, procedura evaluării de mediu și obținerii autorizației de mediu pentru planuri și 

programe este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea Listei planurilor și 

programelor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 și de Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea 

Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.  

 Similar, procedura evaluării de mediu și obținerii autorizației de mediu pentru proiecte publice și 

private este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului și de Ordinul nr. 135/84/76/2010 privind aprobarea Metodologiei 

de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 7 publice și private. Anexele la HG nr. 

445/2009 specifică clar care sectoare de activitate sunt supuse procedurii obținerii autorizației de mediu.  
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 De asemenea, OUG nr. 195/2005 mai prevede la art. 73 că „Planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planuri şi 

programe, conform legislaţiei în vigoare.”  

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice  

 Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob generate de activităţile 

umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror 

efect principal este încălzirea globală a atmosferei.  

 Actualul cadru de politică europeană, Strategia Europa 2020, se bazează pe trei obiective principale 

care trebuie îndeplinite în UE:    

 reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), până sub nivelul din 1990;   

 pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia consumată;    

 economisirea a 20% din energia primară consumată (în comparaţie cu proiecţiile realizate înaintea 

acordului privind obiectivele legate de schimbările climatice şi de energie pentru 2020).  

 „Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările 

climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.  Atenuarea înseamnă 

reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.” 

Conservare şi protejarea biodiversității  

 În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a 

habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea 

biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare.  

 Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea 

speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea 

are o valoare intrinsecă, acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, 

ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.  

 Ordin nr. 19 din 13 ianuarie 20106 asigură cadrul legislativ necesar pentru evaluarea adecvată a 

efectelor pe care le pot avea anumite planuri şi proiecte asupra biodiversităţii din siturile NATURA 2000 şi din 

proximitatea acestora.  

 Reglementarea de bază în domeniul conservării biodiversităţii o constituie OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările 

şi completările ulterioare, ce asigură transpunerea în totalitate a legislaţiei comunitare din domeniu, 

reprezentată de Directiva Consiliului nr. 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (pe scurt 

Directiva „Păsări”) şi Directiva Consiliului nr. 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 

de floră şi faună sălbatice (pe scurt Directiva „Habitate”).  

Principiul „poluatorul plătește”  
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 Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede ca plata costurilor cauzate de 

poluare să fie suportată de cei care o generează. Astfel se urmărește internalizarea costurilor de poluare la 

nivelul celor responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii economici care poluează să 

îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul negativ asupra mediului înconjurător să se 

diminueze. Acest lucru implică conștientizarea implicațiilor de mediu ale produselor/ serviciilor pe parcursul 

întregului „ciclu de viață”, altfel spus, costul acestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie al bunurilor 

şi serviciilor ce cauzează poluarea.  

 La nivel național, cadrul de reglementare în vigoare care are legătură cu acest principiu este 

reprezentată generic de legislația privind protecția mediului:    

 Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului are la bază printre alte principii și 

principiul „poluatorul plătește” (art. 3 pct. e);    

 Ordonanța de Urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 

repararea prejudiciului adus mediului, art. 1, “stabileşte cadrul de reglementare al răspunderii de 

mediu, bazată pe principiul „poluatorul plăteşte”, în scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra 

mediului”;    

 Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele 

terestre au fost afectate: „Poluatorul are obligaţia de a suporta costurile măsurilor de refacere a 

mediului geologic al siturilor contaminate şi al ecosistemelor terestre”(art. 19). 

3.3. OBIECTIVELE STRATEGICE PE TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG  

 

Pentru asigurarea sustenabilității productiei si consumului, în conformitate cu obiectivele UE, se are 

în vedere adoptarea unor reglementări specifice, după cum urmează:  

 Introducerea în rapoartele anuale de bilanț și în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor 

economici a indicatorului « productivitatea resurselor », măsurat prin raportul dintre valoarea 

adaugată brută și valoarea consumului intermediar și valoarea consumurilor materiale totale. 

Introducerea acestui indicator face posibilă stabilirea unei culturi de performanță în rândul 

managerilor cu privire la eficiența valorificării achizițiilor, vizând atât latura tehnologică cât și cea 

comercială, precum și evaluarea mai corectă de către acționari a calității administrării și 

managementului din punctul de vedere al evoluției durabile a afacerilor întreprinderii; adoptarea 

unor politici eficiente de investiții și a unei viziuni pe termen mediu și lung, inclusiv prin 

introducerea în practica de lucru curentă a planurilor de afaceri și a bugetelor de venituri și 

cheltuieli multianuale; identificarea și valorificarea sistematică a surselor potențiale de reducere a 

consumurilor de materiale și energie și de creștere a productivității prin modernizare tehnologică și 

înnoire a produselor conform cerințelor pieței.  

 Introducerea, începând cu anul 2009, în rapoartele anuale ale societăților listate la bursă și, începând 

din anul 2010, ale tuturor societăților din industrie, agricultură și transporturi a obligației de a 

furniza informații relevante cu privire la managementul resurselor, auditul sistemelor de 
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monitorizare a mediului, precum și a etichetării ecologice (numărul și ponderea produselor 

etichetate ecologic).  

 Completarea legislației privind achizițiile publice cu prevederi referitoare la introducerea în 

contractele de achiziții publice a unor obligații clare privind auditul respectării normelor de 

protecție a mediului.  

 Inițierea de către instituțiile publice centrale, județene și orășenești, în cooperare cu patronatele, 

camerele de comerț și industrie, universități și institute de cercetare, a unor acțiuni de 

conștientizare și responsabilizare socială a intreprinderilor cu privire la problemele consumului și 

producției durabile. Aceasta se poate realiza prin: acțiuni publicitare privind cele mai bune practici 

(inclusiv pe Internet); schimburi directe de experiență (vizite și ateliere de lucru); diseminarea 

oportunităților de afaceri în domeniul consultanței, pregătirii și realizării de proiecte, achiziționarea 

și verificarea performanțelor echipamentelor pentru protecția mediului și tehnologiilor ecologice.  

 Încurajarea creării, în cadrul centrelor de excelență sau în mod autonom, a unor platforme 

tehnologice specializate și proiecte-pilot care să vizeze cu prioritate promovarea tehnologiilor și 

proceselor de producție eco-eficiente, mărirea eficienței energetice, dezvoltarea surselor 

alternative de energie, inclusiv a biocombustibililor, îmbunătățirea tehnologiilor de gestionare a 

apei, deșeurilor și solurilor, transportul ecologic, producția de materiale ecologice etc. Fondurile 

pentru realizarea unor asemenea proiecte pot fi accesate din Programul Cadru 7 al UE pentru 

cercetare dezvoltare care alocă 30% din bugetul total de 32 miliarde euro pentru activități inovative 

și implementarea rezultatelor în acest domeniu. În conformitate cu recomandările UE, aflate în curs 

de elaborare, se au în vedere ajustări ale sistemului fiscal prin transferarea unei părți din 

impozitarea pe muncă către impozitarea consumului de resurse materiale și energetice. Această 

acțiune poate avea efecte pozitive majore asupra dezvoltării durabile prin: încurajarea direcționării 

investițiilor spre subramurile în care productivitatea resurselor este mai ridicată și inhibarea 

creșterii sectoarelor energo- și material-intensive a caror dezvoltare excesivă pe termen lung nu 

poate fi susținută de resursele disponibile; promovarea produselor și serviciilor bazate pe tehnologii 

de complexitate medie și înaltă, cu grad de prelucrare avansat și valoare adaugată mare, precum și 

creșterea ponderii acestora în export. Folosirea instrumentelor fiscale poate determina, de 

asemenea, stimularea economisirii prin reducerea cotei de impozitare a profitului reinvestit în 

scopul încurăjarii investițiilor destinate creșterii competitivității și eco-eficienței produselor și 

serviciilor și prin modificarea reglementărilor actuale privind impozitarea dobânzilor la depozitele 

bancare, cu impozitarea diferenței dintre dabânda și inflație. 

3.4  DIRECȚIILE  PRINCIPALE  DE  ACŢIUNE  PENTRU ÎNSUŞIREA ŞI APLICAREA 

PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN UE,  GRECIA, FRANŢA ŞI ROMÂNIA 

 

 Programul Operațional Sectorial de Mediu al României este corelat cu strategiile de dezvoltare și cu 

celelalte 6 programele operaționale la nivel național și vizează conformitatea cu directivele UE în materie, 

reflectând în acelasi timp interesele naționale. Strategia urmărește realizarea unor obiective specifice 
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detaliate în ceea ce urmează:  

(a) Îmbunătățirea calității și accesului la infrastructura de apă și apă uzată prin asigurarea serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane și stabilirea structurilor regionale eficiente 

pentru managementul serviciilor de apă/apa uzată. (Axa prioritară 1). Dată fiind situația infrastructurii 

existente în domeniul gestionării apelor (a se vedea Partea II, Cap. 2), în conformitate cu Tratatul de 

Aderare, România a obținut perioade de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, 

descărcarea și epurarea apelor uzate municipale până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10.000 

locuitori echivalenți (l.e.) și până in 2018 pentru 2.346 aglomerări între 2.000 si 10.000 l.e., precum și până 

în 2015 pentru calitatea apei potabile.  

 Se prevede promovarea unor sisteme integrate de apă și apa uzată într-o abordare regională 

pentru a oferi populației și altor consumatori servicii de apă la calitatea cerută și la țările acceptabile. 

Țintele propuse pentru anul 2015 (conform Directivei 2000/60/CE) sunt: construcția sau reabilitarea 

surselor de apă în vederea potabilizării și a stațiilor de tratare a apei potabile în 300 localități (față de 60 in 

2006); extinderea sau reabilitarea rețelelor de distributie a apei potabile astfel ca proporția populației 

conectate la serviciile de apă să ajungă la 70% (față de 52% in 2006) ; extinderea sistemelor de canalizare 

pentru aglomerările de peste 2.000 locuitori la 69,1% din locuitorii echivalenți racordați în 2013, 80,2% în 

2015 și 100% în 2018 (față de 48,7% în 2005); construirea de stații de epurare a apelor uzate și reabilitarea 

celor existente în localitățile cu peste 2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6%  în 2013, 76,7% 

în 2015 și 100% în 2018 (față de 34,9% in 2005); sporirea volumului de apă uzată epurată corespunzator la 

60% în 2015 (față de 35% în 2006). Se va asigura implementarea Directivei (1991/676/EC) privind protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, transpusă în legislația românească încă din anul 2000. 

Se vor încheia lucrările de elaborare a Planului de Amenajare pe Bazine/Spații Hidrografice (până în 

decembrie 2009) și a Planurilor de Management al Riscului de Inundații, inclusiv a hărților de hazard și de 

risc la inundații (până în decembrie 2013). Pentru finanțarea acțiunilor stabilite pentru perioada 2008-2013 

este prevăzută suma de circa 3, 27 miliarde euro, din care 85% din Fondul de Coeziune al UE, față de 

necesarul estimat de circa 19 miliarde euro până in 2015. Diferența considerabilă dintre fondurile 

disponibile și cele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse reclamă un efort major pentru 

identificarea unor surse suplimentare de finanțare prin recurgerea la concesionarea pe scară mai largă a 

serviciilor de apă si promovarea parteneriatelor public-privat.  

(b) Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor prin îmbunătățirea gestionării 

deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe până în 2015. (Axa 

prioritară 2) România a obținut perioade de tranziție în vederea conformării cu Directivele UE pentru 

depozitele de deșeuri municipale până în 2017; stocarea temporară de deșeuri 50 periculoase până în 

2009; depozitarea de deșeuri industriale nepericuloase până în 2013. Un număr de 177 depozite vor trebui 

să-și înceteze activitatea și se va asigura reducerea treptată a cantităților depuse în cele 101 depozite 

municipale neconforme. Se va reduce până la 2,4 milioane tone cantitatea anuală a deșeurilor 

biodegradabile depozitate, reprezentând 50% din totalul produs în 1995 și se vor implementa măsuri 

pentru reducerea considerabilă a depozitării deșeurilor de ambalaje.  Acțiunea în acest domeniu se va 

concentra pe punerea în aplicare a proiectelor integrate de gestionare a deșeurilor la nivel național și 

regional prin orientarea ierarhică a investițiilor conform priorităților stabilite: prevenire, colectare 
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selectivă, valorificare și reciclare, tratare și eliminare. Programele de management integrat se vor extinde 

progresiv și în mediul rural prin instituirea unor servicii de colectare și eliminarea gropilor de gunoi 

necontrolate. Se va încheia studiul, început în 2005, privind inventarierea siturilor poluate istoric și 

determinarea priorităților de intervenție în baza unei analize de risc drept prima fază a unei strategii pe 

termen lung pentru valorificarea economică sau ecologizarea și revenirea în regim natural a acestor zone. 

Până în anul 2013 s-a prevăzut un grad de recuperare a materialelor utile din deșeurile de ambalaje pentru 

reciclare sau incinerare cu recuperare de energie de 60% pentru hârtie sau carton, 22,5% pentru mase 

plastice, 60% pentru sticlă, 50% pentru metale și 15% pentru lemn. S-au prevăzut măsuri speciale, cu 

termene de execuție între sfârșitul anului 2008 și 2013 pentru recuperarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice precum și pentru închiderea unor instalații de incinerare neconforme pentru 

deșeurile medicale. Țintele propuse pentru anul 2015 vizează: crearea a 30 sisteme integrate de gestionare 

a deșeurilor la nivel regional/judetean; închiderea a 1.500 depozite mici situate în zone rurale și a 150 

depozite vechi în zonele urbane; realizarea a 5 proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor contaminate 

istoric; asigurarea unor servicii îmbunatățite de salubritate și management al deșeurilor pentru un număr 

de 8 milioane locuitori. Finanțarea acțiunilor prevăzute în cadrul acestei axe prioritare însumează circa 1,7 

miliarde euro din care 80% se asigură din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu suplimentări din 

partea programelor PHARE, ISPA si JASPERS.  

(c) Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 

sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015. (Axa prioritară 3) România a 

obținut perioade de tranziție până în anul 2013, respectiv 2017, pentru emisii (dioxid de sulf, oxizi de azot 

si pulberi) în vederea conformării cu Directivele UE privind reducerea emisiilor provenite din instalații mari 

de ardere. Acțiunile prevăzute în POS Mediu prevăd utilizarea rațională a surselor de energie 

neregenerabile și, acolo unde este posibil, a surselor regenerabile sau mai puțin poluante în sistemele de 

încălzire urbană. Se are în vedere corelarea acestor măsuri cu programul de gestionare a apei întrucât 

infrastructura precară a rețelelor de încălzire minicipală cauzează pierderi însemnate în retțelele de 

distribuție a apei. Pentru reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele critice (hot spots), 

principalele ținte urmărite la nivelul anului 2015 se referă la implementarea celor mai bune tehnici 

disponibile (best available technologies - BAT) pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf (SO2) la 15 mii 

tone (de la 80 mii tone în 2003) și de oxid de azot (NOx) la 51 4 mii tone (de la 7 mii în 2003). Emisiile de 

pulberi se vor reduce de la 38,6 mii tone/an in 2007 la sub 15,5 mii tone/an în 2013, iar cele de metale 

grele se vor menține sub nivelul anului 1989. Se prevede reabilitarea sistemelor de încălzire centrală în 8 

municipalități, având ca rezultat o îmbunatățire substanțială a calității aerului și elaborarea studiilor de 

opțiune pentru alte 15 localități, completată cu reabilitarea depozitelor neconforme de zgură și cenușă 

precum și a rețelelor de distribuție a apei calde și căldurii. Costurile totale ale indeplinirii cerințelor de 

calitate a aerului din acquis-ul comunitar identificate la nivelul anului 2004 se ridică la circa 5,2 miliarde 

euro pentru perioada 2007-2013. Cofinanțarea efectivă din Fondul de Coeziune al UE se va situa la nivelul 

de cicra 230 milioane euro, cu o contribuție echivalentă din bugetul național și bugetele locale (total circa 

460 m euro), necesitând un aport adițional substanțial prin intermediul împrumuturilor externe și 

promovării parteneriatelor public-privat.  

(d) Conservarea biodiversității si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor 

protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000. (Axa prioritară 4) Obiectivul principal în 
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perioada de referință este implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protecția naturii 

în vederea conservării diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică. 

Acțiunile prevăzute vizează intărirea capacității instituționale, la nivel național și local, și atragerea 

participării publice (un rol important revenind ONG-urilor) pentru conformarea cu Directivele relevante ale 

UE, în special cele referitoare la păsări și habitate, în corelare cu dezvoltarea rețelei Natura 2000. Siturile 

Natura 2000 reprezintă 17,84% din suprafața țării, inclusiv 273 de situri de importanță comunitară (13,21% 

din suprafață). Se prevede definitivarea cadastrului ariilor protejate de importanță comunitară și a ghidului 

metodologic privind integrarea aspectelor de biodiversitate în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului. Țintele concrete propuse pentru anul 2015 includ sporirea numărului de arii protejate și situri 

Natura 200 și extinderea acestor suprafețe la 60% din totalul ariilor protejate. Finanțarea implementării 

măsurilor prevăzute se ridică la circa 172 milioane euro din care 80% se acoperă prin cofinanțare UE prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională.  

(e) Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației prin 

implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone. (Axa prioritară 5) Obiectivele principale 

vizează instituirea unui management durabil al inundațiilor în zonele cele mai expuse la risc și protejarea și 

reabilitarea litoralului Mării Negre. Realizarea unui nivel adecvat de protecție împotriva inundațiilor se 

impune datorită creșterii în intensitate a acestor dezastre naturale în ultimul deceniu. Inundațiile din 2005 

și 2006 pe teritoriul României au avut efecte catastrofale, afectând peste 1,5 milioane persoane (93 morți) 

și producând daune grave elementelor de infrastructură (pagube 52 totale estimate la 2 miliarde euro). 

Intervențiile prioritare propuse se vor implementa pe baza unei strategii pe termen lung, vizând acțiuni la 

nivel național și regional privind dezvoltarea graduală a infrastructurii pentru prevenirea inundațiilor și 

reducerea consecințelor destructive ale acestora, elaborarea unor hărți de pericol de risc și a unor 

metodologii precise pentru pregătirea de proiecte, management, supervizare și publicitate. Țintele 

propuse la nivelul anului 2015 includ pregătirea și începerea punerii în aplicare a unui număr de 10 

proiecte majore de protecție împotriva inundațiilor de care să beneficieze circa 1,5 milioane locuitori din 

zonele de risc și reducerea riscului de incidență a inundațiilor în zonele de intervenție cu 30%. Pentru 

zonele de litoral se prevăd reabilitări de coastă pe o lungime de 10 kilometri, cu extinderea suprafeței de 

plajă cu 30%. Programul de acțiuni are în vedere eficientizării intervențiilor după inundații și alte dezastre 

naturale (cutremure, alunecări de teren) prin crearea unor unități speciale (first responders), instruirea și 

dotarea lor cu echipamente, precum îmbunătățirea sistemelor de avertizare și informarea publică asupra 

riscurilor. Necesarul de finanțare este stabilit, pentru prima etapă, la circa 270 milioane euro, din care 82% 

Fondul de Coeziune al UE. 
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   CAPITOLUL IV.   Utilizarea energiilor alternative  în cadrul procesului de 

implementare  a dezvoltării durabile, pentru  diseminarea  iniţiativelor  reuşite  şi  

celor  mai  bune  practici   

 

           România este o țară de dimensiuni medii în contextul Uniunii Europene, cu o suprafață de 238.391 

kilometri pătrați (aproximativ egală cu cea a Marii Britanii) și o populație de 21.584.365 locuitori 

(aproximativ egală cu cea a Ungariei și Republicii Cehe luate împreună, la nivelul anului 2006), localizată în 

bazinele hidrografice ale Dunării și Mării Negre și traversată de lanțul muntos carpatic. Teritoriul României 

se suprapune peste 5 din cele 11 regiuni bio-geografice ale Europei: alpină, continentală, panonică, pontică 

si stepică și se află, de asemenea, la joncțiunea dintre sub-zonele floristice și faunistice palearctice: 

maditeraneană, pontică și eurasiatică. Pozitia geografică, complexitatea fiziografică și litologică și 

distribuirea radială a gradienților altitudinali ai formelor de relief crează o mare diversitate de condiții mezo- 

și microclimatice și pedologice. Aceasta variabilitate a compozitiei și structurii substratului și conditiilor 

abiotice determină bogăția, distribuția și nivelul de reprezentare ale tipurilor de habitate naturale pe 

teritoriul României. 

  Din cele 198 habitate inventariate pe continentul european (dintre care 65 prioritare) în România 

se regăsesc 94 (23 prioritare), iar din cele 14 biomuri identificate la nivel mondial 5 se află în România: 

păduri temperate de conifere, păduri temperate de foioase, pășuni, sisteme montane mixte și lacuri. Se 

constată existența unei varietăți remarcabile de specii și taxoni superiori de plante și animale și tipuri de 

ecosisteme, deși inventarul este încă incomplet în cazul speciilor, iar cel al resurselor genetice se află într-o 

fază incipientă. Varietatea și proporționalitatea relativă a formelor de relief prezintă caracteristici unice în 

Europa și rare pe glob: 28% masive muntoase (altitudine peste 1.000 metri), 42% dealuri și podisuri 

(altitudine între 300 si 1.000 m) și 30% campii (altitudine sub 300 m).  

 În România se află 54% din lantul Muntilor Carpați, de o altitudine mijlocie (în medie 1.136 metri), 

doar câteva piscuri depășind 2.500 m. Munții reprezintă porțiunea cea mai puțin modificată antropic, cu o 

densitate redusă a populației stabile și localități mici, aflate în curs de depopulare datorită migrației interne 

și externe în urma dispariției unor îndeletniciri tradiționale. Aceasta explică și amplasarea în regiunile 

montane a 12 din cele 13 parcuri naționale și 9 din cele 14 parcuri naturale. Zona de dealuri și podișuri a 

suferit intervenții mai extinse ale activității umane (așezări urbane și rurale, elemente de infrastructură, 

plantații de vii și pomi fructiferi, culturi de plante tehnice și cereale, creșterea animalelor, exploatări 

forestiere, extracție de 18 hidrocarburi, minerit, întreprinderi industriale), fiind supusă unor fenomene mai 

accentuate de deteriorare prin despăduriri, eroziune, alunecări de teren, degradarea solului. Cu toate 

acestea, regiunea de dealuri și podișuri înalte conține o gamă variată de zone ocrotite și prezintă un 

potențial însemnat pentru selectarea unor noi areale nealterate sau slab modificate antropic.  

 Regiunile de campie sunt cele mai dens populate și intens exploatate, arealele naturale care s-au 

păstrat reprezentând o excepție. Inundațiile severe din vara anului 2005, care au afectat în special lunca 

Dunării, unde s-au realizat înainte de 1989 masive lucrări de indiguiri și desecări, au readus în atenție 

necesitatea reintroducerii în sistem natural a unor însemnate suprafețe de teren, cu efecte ecologice și 

economice benefice. Delta Dunării, cea mai extinsă zonă umedă din Europa cu o suprafață de 5.050 
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kilometri pătrați (din care 4.340 pe teritoriul României), a căpătat statutul de rezervație a biosferei de 

interes mondial și se bucură de atenție și monitorizare specială din partea UNESCO și Convenției Ramsar. 

Litoralul românesc la Mării Negre se întinde pe o lungime de circa 245 kilometri, între frontierele de stat cu 

Ucraina și, respectiv, Bulgaria, iar platoul continental (până la 200 metri adâncime) cuprinde 24.000 km 

pătrați din totalul de 144.000 (16,6%). Zona de litoral este supusă unui accentuat proces de eroziune (circa 

2.400 hectare de plajă pierdute în ultimii 35 de ani), afectând nu numai activitățile turistice dar și periclitând 

siguranța locuințelor și bunăstarea publică.  

 Resursele de apă ale României prezintă particularitatea că o proporție de 97,8% din rețeaua 

hidrografică este colectată de fluviul Dunărea cu o lungime de 1.075 km pe teritoriul țării (din totalul de 

2.860 km). Resursa hidrologică (naturală) exprimată prin stocul mediu multianual al apelor curgătoare este 

de 128,10 miliarde metri cubi pe an, din care 40,4 miliarde din râurile interioare iar 87,7 miliarde din partea 

ce revine României din stocul mediu multianual al Dunării. Volumul apelor subterane este estimat la 9,62 

miliarde metri cubi pe an. 

  România dispune de un potențial considerabil în privința apelor minerale naturale de calitate, cu o 

rezervă exploatabilă de circa 45 milioane metri cubi pe an din care se valorifică doar 40% (peste 2.000 de 

izvoare naturale și resurse de adâncime în circa 500 de locații). De-a lungul anilor, activitățile antropice au 

afectat calitatea apelor de suprafață și celor subterane, îndeosebi a celor freatice. Doar 57,5% din lungimea 

totală a râurilor monitorizate calitativ reprezintă ape apte a fi utilizate pentru alimentarea centralizată cu 

apă potabilă. Din totalul resurselor potentiale, doar 45,5% sunt tehnic utilizabile în special datorită 

contaminării resurselor. Ca urmare, resursa de apă utilizabilă este în România de 2.660 metri cubi pe 

locuitor pe an (față de potentialul de 5.930 metri cubi/an/locuitor) comparabil cu media europeană de peste 

4.000 metri cubi/an/locuitor, ceeace ce plasează România printre statele cu resurse utilizabile de apă relativ 

scăzute. Râurile interioare se alimentează predominant din ploi și zapezi, mai puțin din izvoare subterane, 

ceea ce duce la un înalt grad de dependență și vulnerabilitate față de conditiile climatice. Resursa 

hidrologică este neuniform distribuită pe teritoriul țării și are o mare variabilitate nu numai sezonieră, ci și 

de la an la an. Pe termen mediu și lung, satisfacerea cerintelor de apă ale populației, industriei, agriculturii și 

altor folosințe nu este posibilă în România fără realizarea unor lucrări hidrotehnice de anvergură care să 

redistribuie în timp și spațiu resursele hidrologice (baraje, lacuri de acumulare, derivații interbazinale de 

debite). 
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CAPITOLUL V. Modalităţi de implementare a dezvoltării durabile în curriculum-ul  

şcolar, pe arii curriculare, discipline,  realizarea de programe adaptate şi 

diferențiate  pe nivele de învăţământ – exemple de bune practici 

5.1. PROPUNERE DE CDS 

 

Titlul proiectului: 

”Măsuri de prevenire a degradării vegetației și faunei în diferite ecosisteme” 
 

Motto:     ”Singura sursă de cunoaștere este experiența” (Albert Einstein). 

 

 

Introducere 

Protecția mediului este una dintre cele mai mari priorități ale umanității, pentru ca și generațiile 

viitoare să se bucure de frumusețile naturii. Aceasta se poate realize printr-o promovare continuă în mediul 

educațional și nu numai. Una dintre aceste exemple o reprezintă insula greceasă Samos, unde lucrează un 

grup de voluntari care au înțeles cu adevărat că trebuie să protejeze natura. Majoritatea sunt studenți, 

împărțiți în grupuri de lucru, care monitorizează diferite specii de plante și animale. Printre aceste exemple 

se regăsesc: monitorizarea faunei marine, inclusiv poluarea apelor înconjurătoare cu diferite deșeuri, în 

special plastic.  

În ceea ce privește plasticele, aceștia au descoperit că acestea se degradează mai rapid decât se știa 

și se pot desface în bucăți microscopice datorită  efectului radiațiilor solare, dar și al altor factori de eroziune 

precum salinitatea. Aceastea s-au transformat în  sedimente pe fundul apei și au fost consumate involuntar 

de diferite specii de pește și moluște provocând, astfel, probleme de sănătate a faunei marine.  

Institutul Archipelagos, prin intermediul voluntarilor monitorizează permanent, cu ajutorul diferitelor 

instrumente electronice, mlaștina Psili Amos pentru a observa schimbările în rândul familiilor de păsări ca 

urmare a schimbării salinității apei din mlaștină. Sunt monitorizate familiile de șacali de două ori pe 

săptămână și modul în care aceștia interacționează cu oamenii și, totodată, este monitorizată și o specie de 

cameleon. Mai târziu, s-au gândit să conserve semințele unor cereale și a unor vegetale care nu au fost 

modificate genetic și au creat, cu ajutorul locuitorilor o bancă de semințe. Astfel, ei încurajează calitatea 

produselor, în schimbul cantității, fără folosirea pesticidelor  care afectează calitatea apei și a pământului. 

Institutul Archipelagos rămâne un bun exemplu pentru întreaga Europă, inclusiv România. Conservarea 

biodiversității rămâne o problem europeană, care poate fi rezolvată parțial prin schimbul de activități de tipul 

celor de pe Insula Samos.  
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Activitatea extracurriculară propusă care poate fi integrată în școlile din România, a fsot proiectată 

după asimilarea unor importante informații în timpul proiectului ”Modele innovative pentru sistemele 

educaționale, orientate către educația ecologică a elevilor cu scopul de a conserva biodiversitatea și folosirea 

rațională a resurselor”, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă în Educație și Institutul 

Archipelagos din Samos, Grecia.  
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Tipul activității: Extracurriculară  

Durată : 1 an 

Strategii didactice: problematizarea, dialogul, investigația, demonstrația, observația, explicația  

Valori și atitudini 

1. Dezvoltarea interesului pentru informare și documentare științifică; 

2. Dezvoltarea curiozității pentru mediu; 

3. Dezvoltarea toleranței față de opiniile altor persoane; 

4. Conștientizarea și implicarea în discipline cross-curriculare; 

5. Dezvoltarea încrederii în adevărul științific   

Scop 

1. Dezvoltarea capacității și abilității de observare, explorare și investigare a realității prin 

folosirea practicilor și instrumentelor științifice  ;  

2. Cunoașterea și folosirea surselor documentare; 

3. Cunoașterea unor elemente specifice de biologie și geografie din spațiul românesc și 

European;  

4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive pentru protecția mediului.  

Obiective 

1.1 Aplicarea observației pentru cunoașterea științifică; 

1.2 Folosirea practicilor științifice pentru a determina caracteristicile mediului;  

1.3 Realizarea de experimente simple pe baza unor presupuneri concrete și a unui plan de lucru; 

1.4 Aplicarea de proceduri științifice în cadrul propriei activități;  

2.1 Practicarea documentării din surse; 

2.2 Folosirea procedurilor de înregistrare a datelor în domeniul biologiei și al geografiei; 

3.1 Identificarea componentelor specifice ale orizontului local; 

3.2 Identificarea și menținerea carcteristicilor mediului înconjurător; 

3.3 Prezentarea evenimentelor și faptelor ; 

4.1 Recunoașterea efectelor negative ale poluării mediului; 

4.2  Dezvoltarea interesului în protecția mediului; 

4.3  Dezvoltarea competențelor de lucru în grup.  
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Unități de învățare  

Unitatea 1:  Medii de viață din România 

Unitatea 2:  Matematica și mediul  

Unitatea 3:   Noi și mediul  

Nr Conținut Obiective Exemple de activități de învățare  

Unitatea 1:                 Medii de viață din România  

1. România- caracteristici 

geografice generale 

Identificarea ecosistemelor cu 

risc de degradare din  România 

Identificarea factorilor care 

influențează degradarea 

mediului din România   

 

 

1.1 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

4.1 

”Buchetul de flori”- România 

Caracteristici geografice din România 

Ecosisteme cu risc de degradare a 

mediului  

Factori care influențează degradarea 

mediului   

Ecosisteme din orizontul local aflate în risc 

de degradare  

Diseminarea informațiilor la nivel de 

școală (elevi, părinți, cadre didactice)  

Unitatea 2:                 Matematica și mediul 

2. Calcularea suprafeței 

suprafețelor identificate  

Identificarea speciilor de plante 

din diferite zone   

Identificarea speciilor de 

animale din diferite zone  

Înregistrarea datelor în tabele 

matematice 

Adaptarea reacțiilor ființelor vii 

la factorii de mediu   

Amenințarea factorului uman 

asupra ființelor vii și plantelor  

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

4.3 

Stabilirea suprafeței afectate, în metri 

pătrat, în funcție de latitudine și 

longitudine  

Identificarea clară a elementelor naturale 

cu risc de degradare (în pericol de 

dispariție)  

Înregistrarea datelor din mediu, separat, 

pentru fiecare specie identificată  

Stabilirea grupurilor în funcție de 

elementele natural ale studiului  

Monitorizarea săptămânală a elementelor 

identificate ale studiului  

Analizarea informațiilor înregistrate lunar 
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Nr Conținut Obiective Exemple de activități de învățare  

 

 

de grupuri  

Diseminarea informațiilor la nivelul școlii, 

al autorităților locale și a unor universități 

cu activitate în domeniu  

 

Unitatea 3:               Noi și mediul  

3 Intervenția omului în 

menținerea echilibrului 

ecologic în diferite medii 

geografice  

Protejarea ființelor vii 

amenințate de intervenția 

omului asupra mediului  

Reducerea populației unor 

specii de animale care au 

proliferat excesiv  

Măsuri de protecție a mediului  

 

1.1 

1.3 

1.4 

2.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3  

Campanie de conștientizare:  

- Activități pe rețelele de 

socializare  

- Crearea de mascote lunare 

sugerate de diferite elemente  

- Jocuri didactice pe tema 

proiectului   

- Elaborarea panoului proiectului 

și actualizarea lui lunară 

- Distribuirea  speciilor cu 

imagini specific din proiect  

- Campanii ecologice de protejare 

a suprafețelor studiate  

 

Sugestii metodologice  

În timpul proiectului, pot fi folosite multe metode pentru a dezvolta competențele propuse.  

Problematizarea dezvoltă scheme de operare a gândirii divergente care implică aptitudinile elevilor și 

crește motivarea de învățare.  

Dialogul euristic angajează elevii în procese cognitive de descoperire, pentru care ei  nu au suficientă 

experiență sau informații lacunare.  

Pentru a înțelege faptele reale, se poate folosi modelarea, ca o metodă bazată pe un sistem material 

sau ideal, care reproduce originalul în esența cercetării propuse.   

Investigarea și informarea pot fi folosite folosind sotfurile educaționale.  
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Competențele specific vor fi stabilite, pentru fiecare unitate, în funcție de conținut și opțiunile 

profesorilor pentru fiecare tip de activitate. Această opțiune va fi exprimată prin verbe operaționale și de 

conținut ( a scrie, a stabili, a demonstra ș.a.) și se va realiza în cadrul activităților de învățare: 

 Să observe, să discute și să identifice caracteristicile specific ale ecosistemelor 

studiate  

 Să descrie și să explice factorii care influențează degradarea mediului folosind 

terminologia corectă ; 

 Să cunoască caracteristicile ecosistemelor studiate; 

 Să descrie metodele și instrumentele pentru detectarea familiilor de animale din 

ecosistem; 

 Să folosească transferul de informații pentru a studia factorii care influențează 

mediul sau pentru a deduce interconexiunile; 

 Să se documenteze cu privire la efectele intervenției ființelor umane asupra mediului; 

 Să identifice relații între diferite fenomene și nivelul de poluare al mediului; 

 Să folosească cunoștințele matematice pentru colectarea și interpretarea datelor.    

Evaluare 

Întrucât scopul proiectului este de a dezvolta competențe și atitudini, evaluarea este un mod de 

facilitare a competenței de a”învăță să înveți”. Elevii vor analiza rezultatele, le vor compara, vor înțelege 

procesul de învățare și vor dezvolta strategii de lucru în echipă.  

Rezultate sugerate 

 Panouri 

 Hărți 

 Album fotografic  

 Hărți conceptuale 

 Diagrame 

 Scheme  

 Prezentări ale proiectului și vizuale  

 Calculatorul 

 Realizarea cronologiei evenimentelor  

 Cuvinte încrucișate și puzzle-uri pentru a afla cuvinte  

 Postere  

 Jocuri  

 Grafice 

 Jurnalul  

 Scrisori  

 Activități de potrivire 
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 Fotografii   

 Postere 

 Prezentări Power- point  

 Eseuri, provești, poeme scrise  

 Scrierea unor documente de cercetare  

 Rapoarte scrise  

 Activități de tipul “Taie și lipește” 

 Excursii tematice 

 Realizarea unui material  video  

 Puzzl-uri 

 Jocuri  

 Interviuri 

 Experimente științifice 

 Laboratoare științifice  

 

 

5.2. CAMPANIE DE PREVENIRE 

 

Protejaţi pământul de microparticulele din plastic 
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Scopul campaniei este de a-i conştientiza pe oameni, în special pe copii de daunele provocate de materialele 

din plastic. 

Acestă campanile este concepută ca o serie de diferite tipuri de activităţi menite să dezvolte abilităţile de 

explorare şi înţelegere a mediului înconjurător ale copiilor şi să-i facă pe aceştia să înţeleagă importanţa de a-

l păstra curat. 

Campania se va desfăşura în şcoli. Vor fi implicaţi elevi, profesori, cercetători , ONG-uri şi alte organizaţii care 

au legătură cu acest domeniu. 

Activităţile acestei campanii sunt planificate pe o perioadă de cel puţin 6 luni. 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI: 

1. Activităţi clasice de învăţare în clasă (faţă-în-faţă, învăţare mixtă - prin îmbinarea învăţării 

clasice cu cea online -, activităţi interactive) 

2. Cercetare/activităţi experimentale 

3. Workshop-uri şi expoziţii 

4. Activităţi practice în aer liber 

5. Evenimente în domeniu (simpozioane, seminarii, conferinţe etc) 

6. Parteneriate şi  marketing 

 

Activităţi clasice de învăţare în clasă (faţă-în-faţă, învăţare mixtă - prin îmbinarea învăţării clasice cu cea 

online -, activităţi interactive) 

SCOPURI 

1. Obţinerea, înţelegerea şi folosirea informaţiilor rezultate din cercetarea ştiinţifică a mediului  

înconjurător 

2. Dezvoltarea abilităţilor de explorare a mediului înconjurător 

3. Dezvoltarea  unor comportamente şi atitudini motivate şi responsabile faţă de mediul 

înconjurător 

 

RESURSE MATERIALE 

1. Cărţi 

2. Prezentări 

3. Multimedia 

4. Studii de cercetare ştiinţifică 

5. Hărţi 
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RESURSE UMANE 

1. Elevi 

2. Profesori 

3. Experţi şi/sau oameni de ştiinţă 

4. Familiile elevilor 

5. Organizaţii (autorităţile locale, ONG-uri, etc.) 

 

CERCETARE/ACTIVITĂŢI EXPERIMENTALE 

1. Observarea nivelului de degradare a plasticului în diferite condiţii de mediu  

- Elevii vor colecta  diverse produse din material plastic şi le vor plasa în diferite condiţii de 

mediu pentru a observa nivelul de degradare la fiecare două săptămâni. 

2. Colectarea şi analizarea mostrelor de sedimente (reziduuri) din apa din râuri, lacuri, mare din 

apropierea şcolii 

- Elevii vor colecta mostre de sedimente (reziduuri) din apa din râuri, lacuri, mare din 

apropierea şcolii şi vor analiza microparticulele de plastic folosind hârtia de filtru 

  

METODĂ DE STUDIERE A DEGRADĂRII PLASTICULUI 

Această metodă este folosită pentru a conduce un experiment referitor la degradarea (dezintegrarea) 

plasticului în diferite medii în scopul de a clarifica efectele sale şi, datorită acestora, eficienţa deferitelor 

mecanisme de degradare (dezintegrare) 

 

METODA EXPERIMENTALĂ 

ECHIPAMENT 

• 4 cuşti din metal 

• sfoară şi sârmă 

• aparat fotografic de calitate 

• GPS 

• plasă (plasă de pânză) 

• produse din plastic (totul x 7) 

- PET (RN:1) sticlă/recipient din plastic 

- PE-HD (RN:2) sacoşă de cumpărături obişnuită 

-  PVC (RN:3) recipient de şampon 

- PE-LD (RN:4) sac de gunoi 
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- PS (RN:6) farfurie/pahar de unică folosinţă 

- (RN:7) pungă din plastic degradabil 

- o bucată de pânză 

 

1. Pregătiţi cuştile punând obiectele din plastic în interiorul acestora folosind sfoara şi sârma. Închideţi 

ambele capete ale cuştilor cu sfoară şi acoperiţi-le cu plasa de pânză pentru a ţine obiectele din 

plastic în interior. 

2. Plasaţi cuştile în următoarele medii: râu, ţărmul mării, zone noroioase şi scufundate la 3 m în mare. 

Alte două seturi din aceleaşi obiecte din plastic sunt îngropate în pământ iar locaţia lor este 

memorată prin GPS. Fixaţi şi securizaţi toate cuştile folosind pietre şi/sau orice aveţi la îndemână 

pentru a împiedica mutarea lor şi a menţine stabile condiţiile în care se desfăşoară experimentul. 

3. Notaţi într-un tabel condiţiile atmosferice ale fiecărei zile şi faceţi fotografii ale cuştilor la fiecare 

două săptămâni pentru a vizualiza procesul de degradare. 

4. La sfârşitul experimentului scoateţi cuştile din toate mediile ambientale şi aduceţi obiectele din 

plastic din interiorul lor la laborator. 

 

METODĂ DE ANALIZĂ MICROSCOPICĂ A SEDIMENTELOR (DEPUNERILOR) DIN APĂ 

 

Această metodă descrie în linii generale procedeul de analizare a hârtiei de filtru de 47 mm la microscop. 

1. După filtrarea cu vid, închideţi pompa de vid şi deconectaţi tubul de la pompă. 

2. Îndepărtaţi  colierul de prindere şi apoi partea superioară  a recipientului Whatman, apoi transferaţi 

cu grijă hârtia de filtru intr-un recipient de sticlă folosind cleşte din metal şi puneţi capacul, având 

grijă să nu deranjaţi mostra (proba) în niciun fel. 

3. Când sunteţi pregătiţi de analiză transferaţi hârtia de filtru pe lama de sticlă a microscopului, folosind 

un cleşte din metal şi puneţi lama la microscop. 

4. Utilizând lentilele care măresc de 10 ori (10/0.25 16 0/0.17), observaţi întreaga hârtie de filtru în mod 

sistematic folosind  metoda arătată în figura 1 de mai jos şi faceţi însemnări asupra tuturor punctelor 

de interes. Aveţi grijă să observaţi întreaga hârtie de filtru, astfel încât niciun punct să nu fie omis 

sau, dimpotrivă,  socotit de două ori. 

 

WORKSHOP-URI ŞI EXPOZIŢII 

1. Produse noi obţinute din ambalaje din plastic prin schimbarea întrebuinţării iniţiale. (Pet 

transformat în ghiveci de flori ; Jucării făcute din ambalaje din plastic, etc.) 
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2. Afişe făcute de elevi 

3. Mesaje ecologice illustrate 

4. Concursuri  

 

ACTIVITĂŢI PRACTICE 

1. Colectare selectivă/inteligentă a deşeurilor/recuperare 

2. Antreprenoriat 

3. Activităţi ecologice în aer liber (curăţarea unor parcuri, râuri, lacuri, plaje)  

 

PARTENERIATE ŞI  MARKETING 

1. Dezvoltaţi o reţea de parteneriate între şcoli, autorităţile locale, ONG-uri. 

- Organizarea de activităţi comune cu autorităţile locale (dezbateri, mese rotunde) pentru a-I 

conştientiza asupra pericolului  microparticulelor de plastic şi a importanţei stopării răspâdirii 

acestora în mediul înconjurător. 

2. Realizaţi o campanile de conştientizare a publicului asupra pericolului  microparticulelor de plastic 

- Realizarea de afişe (anunţuri,reclame) pentru conştientizarea publicului în scopul de a atrage atenţia 

oamenilor şi a-i determina să dorească să mediteze asupra acestui subiect, încurajându-I să acţioneze 

şi să lupte împotriva răspândirii microparticulelor de plastic. 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

ACTIVITATE TIP SĂPTĂMÂNĂ 

Prezentare a informaţiilor generale referitoare la plastic şi 

microparticulele din plastic 

Activitate 

interactivă 

S1 

Dezintegrarea plasticului sub acţiunea factorilor de mediu Experiment S2-S14 

Colectarea de mostre de apă din mediul acvatic divers din 

împrejurimile şcolii 

Activitate 

practică 

S3-S13 

Analiza mostrelor în laborator Activitate de 

laborator 

S4- S14 

Vizite la fabricile de tratare 

 

Activităţi 

practice 

S10 
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ACTIVITATE TIP SĂPTĂMÂNĂ 

Discuţii directe cu oameni de ştiinţă 

 

Activitate 

interactivă 

S15 

Dezbatere/workshop-uri având ca invitaţi autorităţi locale, ONG-uri, 

părţi interesate 

Activitate 

interactivă 

S7- S13, S15, S18 

Colectarea selectivă a deşeurilor din şcoală 

 

Activitate 

practică 

S1- S24 

Activităţi Eco în diferite zone: parcuri, râuri, malul mării Campanie Eco 

 

S9- S18, S22, S24 

Valorificarea deşeurilor colectate de elevi Antreprenoriat S16 

Workshop-uri creative Lucrări artistice 

creative 

S20 

Expoziţii 

 

Management 

de evenimente 

S21 

Conferinţă pe secţiuni separate (profesori şi elevi) 

cu accent pe efectul microparticulelor de plastic 

asupra mediului înconjurător 

Management 

de evenimente 

S17 

Articole despre campania Eco şi rezultatele cercetării, 

publicate în revista şcolii. 

Articol 

mass-media 

S22 
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5.3. PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

SUBSTANȚE CHIMICE TOXICE- “ DUȘMANII ASCUNȘI “ 

 

Acest proiect educațional ( campanie eco) este rezultatul muncii de echipă între ADDE și echipa 

Institutului Archipelagos, pe parcursul celor două săptamâni ale mobilității din Samos, Grecia. 

Punctul de plecare îl constituie studiul realizat de către membrii echipei Archipelagos și are în vedere  

prezența substanțelor toxice ce se regăsesc în produsele utilizate zilnic de către consumatorii din zona 

respectivă. 

Am considerat important să adaptăm studiul lor la realitățile românești, astfel încât am utilizat baza 

lor de date și experiența în domeniu ( prezentări  ppt, rapoarte, documente , surse online de încredere) 

pentru a ne proiecta propriile activități , strategii  și metode didactice. 

Scopul principal al proiectului este de a atrage atenția elevilor asupra efectelor de ansamblu ale 

substanțelor toxice. În plus, proiectul se concentrează asupra categoriilor de produse, și nu asupra mărcilor 

acestora (de ex. alimente, băuturi, produse non- alimentare, etc). În consecință, mărcile sunt ignorate total, 

unele imagini fiind alese în mod special blurate. 

Proiectul este împărțit în opt module principale ( introducerea temei și motivarea elevilor, ce 

înseamnă un produs, limbajul etichetelor, învățăm făcând, identificarea dușmanilor ascunși, alege corect!, nu 

pot fi păcălit!) conectate logic, fiecare modul având următoarea structură: obiective, activități si concluzii.  

 

1.  INTRODUCEREA TEMEI ȘI MOTIVAREA ELEVILOR 

 

Obiectiv: elevii să conștientizeze importanța etichetei 

Procedura: Profesorul aduce două cutii pline cu produse: una cu produse ambulate și etichetate, iar cealaltă 

cu produse neambalate și neetichetate, dar conținând ACELEAȘI produse. Beneficiarii sunt rugați să aleagă un 

produs, justificând în scris alegerea. Argumentele sunt prezentate frontal colegilor.  

Concluzii: dacă cei mai mulți elevi aleg produsele ambulate, concluzia logică va fi că identificarea unui produs 

este extrem  de importantă! (în speță, ambalajul și eticheta). Concluzia este scrisă pe tablă și primește 

aprobarea unanimă: Eticheta este importantă, deci haideți să o citim întotdeauna! 

2. FII INFORMAT! CE ESTE UN PRODUS? 

Obiectiv: să înțeleagă și să utilizeze corect termenul “PRODUS” 
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Procedura: 

Profesorul va ajunge la definiția corectă a termenului “produs” prin intermediul “ furtunii de idei”. Acesta/ 

aceasta îi roagă pe beneficiari să definească termenul și va scrie pe table răspunsurile.  La final, se va căuta 

înțelesul în dictionar  și va fi scrisă definiția standard.  

Concluzie: elevii trec de la o abordare empirică a termenului la una științifică ( de la “cred/ consider…la 

“știu”) 

3. FII INFORMAT! CUM IDENTIFICĂM UN PRODUS? 

În timp ce prima activitate a fost planificată doar pentru a trezi interesul elevilor, aceasta activitate îi va 

conduce către ideea că, deși un produs ambalat conferă siguranță, acesta poate fi totuși periculos și de aceea 

trebuie citită eticheta ( ingredientele) pentru a ști adevărul despre produsul respectiv. 

Obiective: 

- să identifice, numească și sesizeze diferențele 

- să înțeleagă că eticheta este cartea de identitate a unui produs 

Procedura: 

a. Profesorul aduce o cutie cu produse neambalate și îi roagă pe elevi să găsească modalități de identificare a 

acestora. Elevii pot da răspunsuri de genul: le identificăm prin atingere, gustându-le, mirosindu-le, etc. 

Răspunsurile sunt notate pe tablă și sunt alese câteva metode de identificare. 

b. Elevii studiază câteva produse ambulate și observă cum producătorii își fac produsele distincte prin 

ambalaj, denumire, etichetă. Elevii notează ingredientele. 

Concluzie: înțelegem mai bine trăsăturile produselor cunoscând criteriile de identificare 

PROVOCARE !- DIALOG GHIDAT 

Profesorul introduce ideea că eticheta este CARTEA DE IDENTITATE A PRODUSULUI prin întrebări ghidate de 

genul: Cine ești tu? Cum te numești? Cum te identifică oamenii din comunitate? , etc. 

Beneficiarii sunt rugați să realizeze cartea de identitate a unui produs. 

4. FII INFORMAT! “ LIMBAJUL ETICHETELOR” 

 “ LIMBAJUL ETICHETELOR” 

a. Profesorul și elevii analizează cărțile de identitate realizate de aceștia și rulează ppt 1 despre 

diferitele metode  de identificare și clasificare a produselor ( ex. Taxonomie- biologie; tabelul lui Mendeleev- 

chimie; tipuri diferite de carduri: bancare, premise, pașapoarte și etichete) 
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Elevii înțeleg că oamenii au nevoie de procedure și metode de clasificare/ordonare pentru lumea 

înconjurătoare. În plus, ei înțeleg că ordonarea și clasificarea se aplică în toate domeniile de activitate ( 

dicționare, enciclopedii, tabele, etc). 

Concluzie: ordinea generează siguranță și armonie. 

 

b. Despre limbajul etichetelor 

 Profesorul îi învită pe elevi să analizeze procedura de identificare a unui produs prin etichetare. 

 Dialog ghidat pe baza ppt : Ce observăm la modul de împachetare? Ce observăm pe eticheta? 

 Elevii notează elementele de identificare exterioară a unui produs: ambalajul ( designul grafic) 

 Se prezintă pp2 cu imagini ale unor produse diferite ( elimentare, băuturi, nealimentare) pe care 

elevii le folosesc zilnic. 

Concluzie: prin intermediul etichetării, produsele pot fi ordonate, clasificate și identificate, chiar dacă există 

un număr incredibil de produse. De asemenea, elevii realizează că ambalajul reprezintă produsul din interior.  

 

c. Elevii conștientizează conținutul etichetei ( Ce informații conțin etichetele? Elevii extrag 

informațiile) 

Elevii primesc fișe de lucru cu etichete ale diferitelor produse.  

 Cerinta 1: să consemneze conținutul unei etichete 

 Cerinta2: să compare etichete și să observe dacă foflosec aceleași criterii de identificare sau unele au 

unele în plus: logo/ semne grafice/ etc. 

 Cerinta 3: după vizionarea pp3, elevii desenează fiecare pictogramă și o explică 

 Cerinta 4: concurs: Identifică pictograma! 

Elevii sunt împărțiți în echipe, iar câștigătorii sunt cei care au recunoscut și explicat cele mai multe 

pictograme. Câștigătorul primește diplomă de DETECTIV ONORIFIC. 

 

Concluzii: Elevii descoperă ce informații conțin etichetele și informații despre conținutul produsului: nume, 

ingrediente, atenționări, logo și semne grafice, producătorul, cod de bare, informații despre ambalaj. 
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5. ÎNVĂȚĂM  FĂCÂND 

 

Obiective: 

- să înțeleagă cum sa utilizeze metode precum: selectarea datelor, codul chromatic al diagramelor/ 

tabelelor 

- să extragă date, să centralizeze rezultatele și să  le interpreteze 

Procedura: 

Profesorul realizează fișe de lucru pentru următoarele activități: 

a. Fișa 1- JURNALUL CONSUMATORULUI 

- Fișa conține categorii de produse utilizate în ziua respectivă de către elevi  

- aceștia completează fișa individual 

 

b. fișa 2 ( procedura de colectare a datelor)- elevii realizează cartea de identitate pentru produsele 

menționate de către ei în jurnal, concentrându-se pe informațiile etichetei și nu pe marcă ( prof. realizează 

schița  ID pentru toti participanții sau se lucrează pe o filă ppt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The product picture

 

 
         

 Product (type, e.g. toothpaste/without 

mentioning the brand) 

SHAMPOO  

 Label photo
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c. fișa 3: centralizarea și interpretarea datelor 

1. Elevii completează tabelul cu ingredientele identificate pe etichete 

2. elevii numără de câte ori se repetă ingredientele menționate în jurnal 

3. elevii studiază tabelul cu substanțe chimice oferit de Institutul Archipelagos și observă culoarea pentru 

fiecare categorie. 

4. elevii aplică același cod de culori pe lista din jurnalul lor.  

 

Concluzii: fișele de lucru îi pun pe elevi în postura de “cercetători” 

 

6. CAPTURAREA “ INAMICILOR ASCUNȘI”- SUBSTANȚELE CHIMICE TOXICE 

 

Obiectiv: să descopere că produsele pe care ei le utilizează frecvent conțin substanțe chimice toxice 

Activitatea 1: grupuri de 5 elevi vor “captura” cât de mulți “inamici” ( nocivi pentru sănătate și mediul 

înconjurator) 

- elevii vor asocia noțiunea de “ inamic” cu substanțele chimice 

Activitatea 2: următoarea provocare pentru elevi este să identifice cei mai frecvenți “inamici” și să- i noteze 

individual pe liste. În faza următoare, datele sunt centralizate într-un tabel. 

Activitatea 3: elevii identifică produsele ce conțin “inamicii” din tabelul centralizator 

Activitatea 4: grupurile formate din cinci elevi sunt rugate să “traducă” eticheta un produs comun prin 

potrivirea numelor substanțelor chimice identificate cu efectele asupra oamenilor și mediului înconjurător. 

 

Example  

 

 

 

The product 

picture Label  with 

ingredients 
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Concluzii: Concluzia logică este că, indiferent de marcă, produsele aparținând aceleași categorii conțin 

substanțe dăunătoare. În plus, elevii înteleg că soluția este o alegere corectă, întelegând prin aceasta 

citirea etichetei. 

 

7.   ALEGE CORECT! 

OBIECTIV: să înțeleagă că există alternative “prietenoase” 

Activitatea1:  

1. elevii aduc produse clasificate BIO sau ECO 

2. în clasa identifică ingredientele și verifică pe listă efectele 

3. elevii observă că și unele dintre aceste produse pot conțne substanțe periculoase (ex. Conservanți, 

Parfum, etc.) 

Concluzie: există “inamici” aproape în toate produsele pe care le cumpărăm 

 

Activitatea 2: Profesorul oferă informații despre produsele ECO-BIO- VERZI-PRIETENOASE ( ppt 4) 

Concluzie: AVEM ALIAȚI! 

 

Activitatea 3: profesorul prezintă ppt 5: ( soluții natural= aliați ), oferind exemple de produse care pot fi 

înlocuite cu ingrediente  naturale. 

 

Activitatea 4: ținând cont de ppt5, elevii înlocuiesc un produs de pe lista lor cu versiunea naturală a 

acestuia. 

 

8. CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE- NU  POT  FI  PĂCĂLIT! 

OBIECTIVE: 

 încurajarea elevilor de a citi etichetele 

  motivarea elevilor să înțeleagă informațiile de pe etichete 

 să conștientizeze prezența factorilor nocivi 
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 să-și asume riscul utilizării anumitor produse 

 să puncteze alternativele ( mai puțin dăunătoare sau total nedăunătoare) 

 să conștientizeze riscurile specific realității naționale 

 

 

Activitatea 1: spargerea gheții 

Profesorul alege o etichetă și o prezintă în diverite dimensiuni, iar elevii vor alege eticheta cu dimensiuni 

normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie : Aveți grijă! Substanțele dăunătoare sunt scrise întotdeauna cu fonturi foarte mici, pentru ca un 

consumator să renunțe, eventual ! Trebuie să persistăm și nu să renunțăm! 

 

Activitatea 2 : CUNOAȘTEREA ÎNSEAMNĂ PUTERE! 

TEMA: ȘTII ACUM, ȘTII CUM! 

Obiectiv: să creeze mesaje motivaționale care să promoveze utilizarea produselor fără substanțe nocive. 

Elevii notează pe tablă idei apărute în urma discuțiilor pe teme precum: a citi etichetele, a le ințelege, a ști 

ce cauți, a ști ce să eviți, etc. La final elevii transpun grafic sloganurile lor. 

 

 

 

Zoom 1 

Zoom 2 

Marime 

reala 
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Activitatea 3: Acționează! Implică-te! Ia atitudine! 

- Activitatea se desfașoară  sub forma “furtunii de idei”, concentrându-se pe  următorul concept: Salvează-

te pe tine și pe ceilalți! 

 

Procedura: 

- elevii inițiază o campanile de conștientizare prin crearea unor mesaje motivaționale pe etichete create 

chiar de ei ( ingredientele fiind grupate în două categorii): 

 

SĂNĂTOASE 

INOFENSIVE 

SUBSTANȚE CHIMICE 

DĂUNATOARE 

 

Elevii aleg un produs și completează coloanele de mai sus ( prin plasarea ingredientelor copiate de pe 

etichetă). 

Concluzia este evidentă: sunt mai mulți inamici decât prieteni. Etichetele realizate de elevi vor avea de 

asemenea și imagini ale animalelor pe cale de dispariție din zona/ țara de origine pentru că impactul să fie 

mai puternic și să atragă atentia asupra problemelor de mediu. 

DE EXEMPLU… 
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Activitatea 4: 

Pe parcursul unor ateliere de lucru, elevii creează postere și pliante care să fie distribuite în 

școală/comunitate. 

 

Activitatea 5: E rândul tău ! 

Clasa implicată în proiect prezintă produsele unei alte clase și îi vor încuraja să repete și ei experiența de 

lucru. 

Fiecare clasă va provoca o altă clasă până când întreaga școală va fi implicată în proiect. 

 

 

9. DISEMINAREA ȘI VALORIZAREA PROIECTULUI 

 

 analiza etichetelor va fi prezentată altor elevi pentru a le 

prezenta tema proiectului .  

  lucrările vor fi expuse și prezentate părinților și 

comunității 

 notele și observațiile elevilor vor fi publicate în revista și  

site-ul scolii 

 vor fi provocați și elevii din alte școli să participle la proiect 

Există  speranța! 
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 proiectul va fi făcut cunoscut organizațiilor implicate în 

activități de mediu pentru a aprecia inițiativa  și eforul 

elevilor 

 se va realiza un poster de dimensiuni mari intitulat: EXISTĂ 

SPERANȚA! EXEMPLE DE BUNE PRACTICI! care va fi plasat 

într-un loc cât mai vizibil. Elevii vor expune acolo 

fotografii cu produse sigure pe care le găsesc, fie in 

comunitate, fie pe parcursul călătoriilor în țară sau în 

străinătate. 

 

5.4. EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ DIN MANAGEMENTUL ȘCOLII:  ASIGURAREA UNUI 

COMPORTAMENT CARE SĂ SE ARMONIZEZE CU MEDIUL (PRELUARE DE LA PARTENERUL 

FRANCEZ COLLEGE LA NACELLE) 

 

 Activităţile trebuie să contribuie la eficientizarea consumului de resurse; 

Exemplu:  

o Promovarea imprimării față-verso a documentelor;  

o Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare;  

Conform UNEP (United Nations Environment Programme), un loc de muncă „verde” reprezintă un loc de 

muncă în agricultură, producție, cercetare și dezvoltare (CDI), activități administrative și servicii care 

contribuie substanțial la menținerea sau refacerea calității mediului. În mod special, dar nu exclusiv, 

aceasta include locuri de muncă ce ajută la protejarea ecosistemelor și a biodiversității, reducerea 

consumului de energie, materiale și apă prin intermediul diferitelor strategii, de-carbonizarea economiei și 

reducerea producţiei de deșeuri și poluare.  

o Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică 

(videoconferinţa)  

Optimizarea oportunităţilor de a utiliza resursele locale.   

 Organizarea unei sesiuni de instruire a personalului școlii și elevilor cu privire la tematica 

dezvoltării durabile și modalitățile concrete de economisire a resurselor utilizate în implementarea 

activităților școlare și extrașcolare;    

 În măsura în care este necesar, implicarea unui expert în problematica dezvoltării durabile în 

echipa de management a școlii;   
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 Elaborarea de materiale de prezentare din perspectiva respectării obiectivelor caracteristice 

dezvoltării durabile și promovarea acestora la nivelul școlii, părinților, comunității locale; 

Organizarea cluburilor de dezvoltare durabilă în unitățile de învățământ 

 Organizarea de micro-proiecte pe tema dezvoltării durabile; 

 Organizarea de concursuri cu premii pentru elevi pe tema dezvoltării durabile (ex. protecția 

mediului, resurse regenerabile, reciclarea deșeurilor etc)  
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CAPITOLUL VI.   Proiectul ,, Modele inovative aplicabile în sistemele educaţionale, 

focalizate pe educaţia ecologică a elevilor, care vizează conservarea biodiversităţii 

şi utilizarea raţională a resurselor naturale” în imagini 

 

FLUX I 

Instituția de primire (partener transnațional): Archipelagos Institute of Marine Conservation, Samos, 

Grecia 

Perioada: 17-30 mai 2015 

Participanți:  

1. Anghel Mariana Gabriela 

2. Badea Jean 

3. Bușu Carmen  

4. Căruntu Teodora Monica 

5. Gica Monica 

6. Ioniță Elena Monica 

7. Mihai Florina Clarissa 

8. Popescu Costinela 

9. Petcu Titiana  

10. Stoican Dorin  

11. Velea Carmel Robertino  

12. Velea Florina Simona 
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FLUX II  

 

Instituția de primire (partener transnațional): Colegiul La Nacelle, orasul Corbeil-Essonnes, zona Parisului, 

Franța 

Perioada: 6-19 decembrie 2015 

Participanți:  

1. Costea Florentina 

2. Cârstea Laurențiu Valentin 

3. Cârstea Mihaela Daniela 

4. Gaidoș Nicoleta 

5. Ionescu Alina Emilia 

6. Ionescu Roxana Carmen 

7. Jarcău Adriana  

8. Mateiciuc Cristiana 

9. Petre Melinte Cristina 

10. Popescu Adrian Constantin  

11. Radu Irina Domnina 

12. Stroe Felicia Vasilica 
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CAPITOLUL VII. Anexe 

7.1 ANEXA 1 MIC DICȚIONAR DE TERMENI  

 

Termen Explicații 

Acte de reglementare Aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, 

autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect 

de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului) 

Analiza ciclului de 

viață 

Analiza Ciclului de Viață (ACV) reprezintă o tehnică de evaluare a aspectelor 

de mediu și a potențialelor impacturi asociate cu un produs, un proces sau 

un serviciu, prin: realizarea unui inventar al input-urilor relevante de energie 

și materiale și a output-urilor de mediu; evaluarea impacturilor de mediu 

potențiale asociate cu input-urile și output-urile; interpretarea rezultatelor 

în vederea luării unei decizii mai bine fundamentate 

(http://www.epa.gov/nrmrl/std/lca/lca.html) 

Biodiversitate Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, 

acvatice continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea 

intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor. (Ordonanţă de 

Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Dezvoltare durabilă Dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului) 

Deșeu Orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de 

legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, 

are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 

din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Echilibru ecologic Ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui 

sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica 

ideală a acestuia. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 

privind protecţia mediului) 

Emisie Evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, 
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vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, 

apă sau sol. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 

protecţia mediului) 

Evaluarea impactului 

asupra mediului 

Proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare 

caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, 

sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra 

sănătăţii oamenilor şi a mediului. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 

decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Habitat natural Arie terestra, acvatică sau subterană, în stare naturală sau seminaturală, ce 

se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice. (Ordonanţă 

de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Mediu Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: 

aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate 

straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi 

fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele 

enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea 

vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului) 

Planuri și programe Planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, 

ca şi orice modificări ale acestora, care se elaborează şi/sau se adoptă de 

către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite 

de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către 

Parlament sau Guvern şi sunt cerute prin prevederi legislative, de 

reglementare sau administrative. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 

decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Poluant Orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă 

de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, 

fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul 

constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor 

materiale. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 

protecţia mediului) 

Poluare Introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii 

sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza 

o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în 

alte scopuri legitime. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 

privind protecţia mediului) 
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Prejudiciu Efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor 

sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre. 

(Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului) 

Proiect Execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori amenajări, alte 

intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică 

extragerea resurselor minerale. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 

decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Resurse naturale Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea 

umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili, regenerabile 

- apă, aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie 

solară, eoliană, geotermală şi a valurilor. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 

22 decembrie 2005 privind protecţia mediului) 

Schimbări climatice Procesul de încălzire globală cauzat de emisiile de gaze cu efect de seră, 

asociat cu fenomenele meteorologice extreme precum inundațiile, seceta, 

creşterea temperaturilor medii la nivel global și cu creşterea nivelului mării şi 

micşorarea calotei glaciare. 

Substanță Element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în 

vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate 

genetic. (Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 

protecţia mediului) 

 

7.2 ANEXA 2 LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  

 

 Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea 

265/2006, cu modificările si completările ulterioare;  

 Legea nr. 22/2001 privind ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră (Convenţia Espoo);  

 Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo 25 februarie 1991) 

adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor la Sofia la 27 februarie 2001;  

 Legea nr. 86/2000 privind ratificarea Convenției privind accesul la informaţie, participarea publicului la 

luarea deciziei şi accesul la justiție in problem de mediu, semnata la Aarhus la 25 iulie 1998;  

 Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră;  

 Legea nr. 104/2011 (MO nr. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător;  

 Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr. 

568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 
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584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 

780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 

497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) 

şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013);  

 Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;  

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Ordonanța de urgență nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării, modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 

40/2010 (MO nr. 283/30.04.2010) aprobat prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 765/16.11.2010);  

 Ordonanța de urgență nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată de OUG nr. 154/2008 (MO nr. 

787/25.11.2008), Legea nr. 329/2009 (MO nr. 761/09.11.2009), adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 

262/13.04.2011) şi modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012);  

 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de 

gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007 (MO 

nr. 271/24.04.2007);  

 HG nr. 780/2006 (MO nr. 554/27.06.2006) privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră, modificată de HG nr. 133/2010 (MO nr. 155/10.03.2010), HG nr. 399/2010 

(MO nr. 286/30.04.2010), HG nr. 1300/2010 (MO nr. 874/28.12.2010), OUG nr. 115/2011 (MO nr. 

926/28.12.2011) şi HG nr. 204/2013 (MO nr. 248/30.04.2013);  

 Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe;  

 Ordinul MMGA nr.995/2006 pentru aprobarea Listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG 

1076/2004;  

 Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe;  

 Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului;  

 Ordinul comun MMP/MADR/MAI/MDRT nr.135/84/76/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;  

 Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-

cadru de evaluare a impactului asupra mediului;  

 Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea proceduri de evaluare a impactului asupra mediului in 

context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact 

transfrontieră;  

 Ordinul MMP nr. 405/2010 privind constituirea şi funcționarea Comisiei de analiza tehnica la nivel central, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul MMDD nr. 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și 

completările ulterioare;  
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 Ordinul MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a Raportului de Mediu, Raportului 

privind Impactul asupra Mediului, Bilanţului de Mediu, Raportului de amplasament, Raportului de 

Securitate şi a Studiului de Evaluare adecvată.   

7.3 ANEXA 3 – LEGISLAȚIE   EUROPEANĂ  

 

 Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;  

 Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a Directivei 

90/313/CEE;  

 Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal;  

 Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;  

 Directiva 2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice 

în aerul înconjurător;  

 Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, modificată de 

Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 2455/2001/CE;  

 Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC şi de 

Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi 1137/2008;  

 Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de Regulamentul (CE) 

nr. 1882/2003, modificată de Regulamentul 596/2009;  

 Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundaţii;  

 Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) (versiune codificată), 

modificată de Directiva 2009/31/CE şi de Regulamentele nr. 1882/2003 şi 166/2006;  

 Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) cu 

rectificarea din JO L 158, 19.06.2012;  

 Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, 

modificat de Directiva 2006/105/CE şi Regulamentul (CE) nr. 219/2009;  

 Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;  

 Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor;  

 Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;  

 Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 

Directivei 2004/35/CE, modificată de Regulamentul nr. 596/2009;  

 Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele 2004/12/CE, 

2005/20/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;  

 Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), modificată de 

Directivele 2003/108/CE, 2008/34/CE şi 2008/112/CE;  

 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, 

modificată de Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;  

 Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 

seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, modificată de Directiva 

2004/101/C şi Regulamentul nr. 219/2009;  
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 Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în 

sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii;  

 Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii 

sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera.  

 

7.4  ANEXA 4 – MATERIALE INFORMATIVE  

 

 Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de 

carbon – CRESC și Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice – PNASC 

http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-cresc/117  

 Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, 

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL CLIMATE ACTION 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_pro 

ject_managers_en.pdf    

 Manual pentru achiziţii publice ecologice http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_ro.pdf    

 GHIDUL ECO-CETĂȚEANULUI „Pentru un mediu sănătos” 

http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/GHIDUL_ECO_CETATEANULUI.pdf    

 Welsh European Funding Office Cross Cutting Themes Environmental Sustainability Fact sheet ERDF 

Programmes http://gov.wales/docs/wefo/publications/140702ccteserdffactsheeten.pdf    

 Welsh European Funding Office Cross Cutting Themes Environmental Sustainability Fact sheet ESF 

Programmes http://gov.wales/docs/wefo/publications/150130esffactsheeten.pdf  

 Mainstreaming of climate action in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 

http://ec.europa.eu/clima/publications/index_en.htm 
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