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DEZVOLTARE 
DURABILÃ 

un capitol special din cererea de finanþare



PROTECÞIA   MEDIULUI:

Protecþia mediului reprezintã o obligaþie a tuturor persoanelor juridice. 
Principalele acþiuni care trebuie întreprinse sunt enumerate la Art. 94 ºi 
Art. 96 din OUG nr. 195/2005 privind protecþia mediului cu completãrile ºi 
modificãrile ulterioare.

Proiectele promovate în cadrul Regio trebuie sã aibã un impact cât mai 
redus asupra mediului ºi / sau sã promoveze soluþii prietenoase cu 
mediul. De asemenea, acestea trebuie sã fie în concordanþã cu planurile 
de amenajare ale teritoriului, care precizeazã nivelul de protecþie în care 
se înscrie obiectivul care trebuie reabilitat, precum ºi normele tehnice de 
realizare.

Se va pune accent la finanþare pe proiectele care vor implementa soluþii 
prietenoase mediului înconjurãtor cum sunt: utilizarea de materiale 
ecologice, a unor surse de energie neconvenþionale, a echipamentelor cu 
un consum energetic / de apã eficient, creºterea suprafeþelor ocupate de 
spaþiile verzi, promovarea ºi diseminarea unui stil de viaþã prietenos 
mediului înconjurãtor, conservarea patrimoniului turistic, natural ºi 
cultural.

În cadrul proiectelor care vizeazã dezvoltarea turismului se va þine cont 
de principiile dezvoltãrii durabile, în sensul conservãrii ºi protejãrii 
patrimoniului natural, dar ºi al reducerii presiunii antropice asupra 
mediului, inerentã în condiþiile practicãrii turismului pe scarã largã, 
practicarea unui turism controlat prin distribuirea echilibratã a turiºtilor 
în toate perioadele anului (reducând astfel ºi efectul indus de 
sezonalitate).



Pe lângã informaþiile incluse la punctul 3.2 „Dezvoltarea durabilã ºi 
eficienþa energeticã” din Formularul cererii de finanþare, solicitantul 
va anexa la formularul Cererii de finanþare fiºa tehnicã de mediu,  
dacã aceasta a fost solicitatã prin certificatul de urbanism, ºi studiul 
de impact asupra mediului, dacã proiectul trebuie sã urmeze 
procedura corespunzãtoare pentru obþinerea acordului de mediu.

Creºterea eficienþei energetice reprezintã îmbunãtãþirea eficienþei 
utilizãrii energiei datoritã schimbãrilor tehnologice, de 
comportament ºi/sau economice. 

Mãsurile de creºtere a eficienþei sunt toate acele acþiuni care, în mod 
normal, conduc la o creºtere a eficienþei energetice ce poate fi 
verificatã, mãsuratã sau estimatã. La elaborarea documentaþiei 
tehnico-economice ºi în implementarea proiectelor se vor avea în 
vedere cerinþele minime de performanþã energeticã a clãdirilor, în 
conformitate cu Legea 372/2005 privind performanþa energeticã a 
clãdirilor cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

CREªTEREA EFICIENÞEI ENERGETICE:



Prin proiectele promovate pe Regio 
trebuie avut în vedere atingerea 
urmãtoarelor obiective ale dezvoltãrii 
durabile:
�    Limitarea schimbãrilor climatice ºi a 
costurilor ºi efectelor sale negative pentru 
societate ºi mediu 
�     Sã ne asigurãm cã sistemul nostru de 
transport satisface nevoile economice, 
sociale ºi de mediu ale societãþii noastre, 
minimizând impactul nedorit asupra 
economiei, societãþii ºi mediului. 
�     Promovarea modelelor de producþie ºi 
consum durabile 
�  Îmbunatãþirea managementului ºi 
evitarea supraexploatãrii resurselor 
naturale, recunoscând valoarea serviciilor 
ecosistemelor
�     Promovarea unei bune sãnãtãþi publice 
în mod echitabil ºi îmbunãtãþirea protecþiei 
împotriva ameninþãrilor asupra sanãtãþii. 



Când pregãtiþi proiectul aveþi în vedere:

Care este impactul proiectului dumneavoastrã asupra mediului 
înconjurãtor. În mãsura în care proiectul are impact asupra mediului 
care sunt mãsurile care le pot lua pentru a diminua acest impact.

Utilizaþi informaþiile existente în documentaþia tehnicã pentru a vã 
susþine modul în care proiectul contribuie la creºterea eficienþei 
energetice.

Prin aplicarea politicilor de creºtere a eficienþei energetice se poate 
reduce efectul asupra mediului ambiant, se pot reduce costurile cu 
energia, va creºte calitatea vieþii în general, contribuind astfel la o 

dezvoltare durabilã.

Scoateþi în evidenþã aceste aspecte în capitolul special din cererea 
de finanþare destinat protecþiei mediului ºi eficienþei energetice. 
Explicaþi modul în care proiectul contribuie la maximizarea 

beneficiilor ºi reducerea efectelor negative în privinþa componentelor: 
economicã, socialã, de mediu, modul în care proiectul contribuie la 
îmbunãtãþirea eficienþei energetice.
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Dezvoltarea durabilã reprezintã dezvoltarea care 
corespunde necesitãþilor prezentului, fãrã a compromite 
posibilitatea generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile 
necesitãþi. 

Toate proiectele promovate prin Programul Operaþional 
Regional trebuie sã respecte legislaþia naþionalã în domeniul 
protecþiei mediului ºi sã dovedeascã o creºtere a eficienþei 
energetice.

Durabilitatea pleacã de la ideea cã 
activitãþile umane sunt dependente de 

mediul înconjurãtor ºi de resurse.


