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REZUMAT 

Zonele urbane joacă un rol important în atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă. In ariile urbane, dimensiunea 
de mediu, cea economică şi cea socială interferează cel mai puternic. In oraşe sunt concentrate cele mai multe probleme de mediu, şi 

tot acolo este locul unde se regăsesc cei mai mulţi agenţi economici şi cele mai multe investiţii. Există preocupări tot mai intense 
privind starea mediului urban în Europa. Provocările de mediu cu care se confruntă oraşele au consecinţe semnificative pentru 

sănătatea umană, calitatea vieţii cetăţenilor din mediul urban şi performanţa economică a oraşelor. Al 6-lea Program de Acţiune pentru 
Mediu a făcut apel pentru realizarea unei Strategii Tematice pentru Mediul Urban, cu obiectivul de a: „contribui la o mai bună calitate a 

vieţii printr-o abordare integrată privind zonele urbane” şi de a contribui la „un nivel mai înalt al calităţii vieţii şi a bunăstării sociale a 
cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu în care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului şi prin 

încurajarea dezvoltării durabile urbane”. Lucrarea face comentarii asupra Strategiei Tematice pentru Mediul Urban si subliniază rolul 

educaţiei cetăţenilor şi încurajarea schimbării în comportament, precum şi participarea efectiva a publicului in cadrul unei abordări de 
management integrat a mediului urban. 

 
ABSTRACT 

The problems and challenges facing Europe's urban areas are focused on 4 priority themes: urban environmental management, 
urban transport, sustainable construction and urban design.  The themes are cross-cutting in nature and have strong links with many 

environmental issues.  They offer the greatest scope to make progress in improving the quality of the urban environment and have a 
strong influence on existing environmental obligations such as on air quality. The aim of the urban environment strategy is to 

improve the environmental performance and quality of life in urban areas, to ensure a healthy living environment and to reinforce 
the environmental contribution to sustainable urban development. These objectives are to be achieved through sustainable design 

and measures in the fields of urban policy, urban transport, construction, urban design, and promoting good practice. The Thematic 
Strategy on the Urban Environment is one of the key actions outlined in the Sixth Community Environment Action Programme. The 

paper makes comments on the European Union’s Urban Environment Strategy and stress the role of citizens’ educaţion and public 
participation in an integrated environment management system approach. 
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1. INTRODUCERE 

Zonele urbane joacă un rol important în atingerea 

obiectivelor Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă. În 

ariile urbane, dimensiunea de mediu, cea economică şi cea 

socială interferează cel mai puternic. În oraşe sunt 

concentrate cele mai multe probleme de mediu, şi tot acolo 

este locul unde se regăsesc cei mai mulţi agenţi economici 

şi cele mai multe investiţii. 

Patru din cinci cetăţeni europeni trăiesc în mediul 

urban şi calitatea vieţii lor este direct influenţată de starea 

mediului urban. O calitate înaltă a mediului urban con-

tribuie de asemenea la atingerea priorităţii Strategiei 

Lisabona revizuite, şi anume „să facem din Europa un loc 

mai atractiv pentru a trăi şi a investi”[1]. Atractivitatea 

oraşelor europene va întări potenţialul de creştere şi de 

generare de locuri de muncă, şi, prin urmare, oraşele sunt 

factori cheie pentru implementarea Agendei Lisabona. 

Există preocupări tot mai intense privind starea me-

diului urban în Europa. Provocările de mediu cu care se 

confruntă oraşele au consecinţe semnificative pentru sănă-

tatea umană, calitatea vieţii cetăţenilor din mediul urban şi 

performanţa economică a oraşelor. Al 6-lea Program de 

Acţiune pentru Mediu a făcut apel pentru realizarea unei 

Strategii Tematice pentru Mediul Urban, cu obiectivul de 

a: „contribui la o mai bună calitate a vieţii printr-o abor-

dare integrată privind zonele urbane” şi de a contribui la 

„un nivel mai înalt al calităţii vieţii şi a bunăstării sociale a 

cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu în care nivelul 

poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii umane 

şi a mediului şi prin încurajarea dezvoltării durabile 

urbane”[1]. 

Adoptarea unei abordări integrate de management 

implică, printre altele cooperarea intersectorială, instruirea 

cu privire la legislaţia specifică de mediu, participarea 

efectivă a publicului şi încurajarea schimbării în compor-

tamentul cetăţenilor. 

2. NECESITATEA ABORDĂRII UNUI 

MANAGEMENT DE MEDIU INTEGRAT 

PENTRU MEDIUL URBAN ÎN ROMÂNIA 

În România problemele legate de adoptarea unei strategii 

de management urban integrat pentru mediul urban reprezintă 

o prioritate având în vedere starea actuală a oraşelor 

româneşti. Majoritatea lor se confruntă cu un set comun de 

probleme de bază, precum calitatea scăzută a aerului, 

creşterea traficului însoţită ades de congestii, nivelul ridicat 

de zgomot ambiental, mediu construit de calitate scăzută, 

terenuri abandonate, emisii de gaze cu efect de seră, zone 

nesistematizate, generarea de deşeuri şi ape uzate. 

Cauza acestor probleme include modificări în stilul de 

viaţă (creşterea dependenţei de maşinile proprietate, creşte-

rea numărului de gospodării individuale, creşterea utilizării 

resurselor pe cap de locuitor) şi modificările demografice, 

de care trebuie să se ţină seama la dezvoltarea soluţiilor. 

Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor, să încorporeze 

aspecte legate de prevenirea riscurilor, precum anticiparea 

schimbărilor climatice (de ex. prevenirea inundaţiilor) sau 

reducerea progresivă a dependenţei de combustibilii fosili. 

Problemele de mediu din oraşe sunt deosebit de com-

plexe, deoarece cauzele sunt interdependente. Iniţiativele 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
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locale de rezolvare a unor probleme pot genera probleme 

noi, în alt domeniu şi pot fi în contradicţie cu politicile la 

nivel naţional sau regional[1]. De exemplu, politicile de 

îmbunătăţire a calităţii aerului prin achiziţionarea de „au-

tobuze curate” pot fi subminate de creşterea transportului 

privat, determinat de decizii legate de utilizarea terenurilor 

(ex., construirea de parcări în zona centrală a oraşului). 

Problemele calităţii necorespunzătoare a mediului con-

struit sunt deseori legate de aspectele socio-economice. 

Din punct de vedere al protecţiei mediului şi calităţii 

vieţii ambientale reies patru nivele ierarhice ale interesului 

comunitar şi a impactului antropic asupra mediului încon-

jurător: 

 poluare urbană, exprimată prin degradarea stării de 

sănătate a populaţiei, calitatea şi cantitatea apei potabile, 

gestiunea şi managementul deşeurilor; 

 poluarea factorilor de mediu, exprimată prin poluarea 

apelor de suprafaţă, subterane, atmosferei, fonică, solului; 

 impactul asupra mediului natural, exprimat prin 

afectarea mediului natural şi pericolele naturale; 

 surse ale poluării, exprimate prin urbanizarea mediului. 

Domeniile prioritare de activitate sunt legate de rea-

bilitarea mediului, conservarea naturii şi a diversităţii 

biologice, informare şi sensibilizare publică, managemen-

tul deşeurilor şi crearea reţelelor comunitare de analiză şi 

monitorizare comparativă. 

În prezent în România multe primării realizează cone-

xiunea cu ONG-urile de mediu prin intermediul Biroului 

de Relaţii cu ONG-urile. Pentru implicarea societăţii civile 

în soluţionarea unor probleme de protecţia mediului, unele 

primării a constituit Garda Ecologică, un organism care 

reuneşte, pe bază de voluntariat, cetăţeni cu disponibilitate 

de acţiune şi spirit eco-civic. 

Consiliul Local al Copiilor şi Consiliul Local al Tinerilor, 

constituite ca replică la Consiliului Local al municipiilor, 

organizează şi desfăşoară, în parteneriat cu elevii şi tinerii, 

activităţi de educaţie ecologică în şcoli sau organizaţii 

neguvernamentale. 

Este recunoscut la scară largă că majoritatea autorităţilor 

locale de succes utilizează abordarea integrată pentru a ad-

ministra mediul urban, prin adoptarea de strategii pe termen 

lung şi de planuri de acţiune, în care sunt analizate în detaliu 

legăturile între diferite politici şi responsabilităţi, inclusiv 

legăturile între diferite niveluri administrative. Obligaţiile 

impuse la nivel local, regional, naţional sau european (ex.,. 

utilizarea terenului, zgomot, calitatea aerului) pot fi imple-

mentate mai eficient la nivel local atunci când sunt integrate 

într-un cadru local de management strategic. 

3. STRATEGIA TEMATICĂ PENTRU 

MEDIUL URBAN 

În luna iunie 2006, cu ocazia reuniunii Consiliului de 

mediu al UE, a fost adoptată Strategia Tematică pentru 

Mediul Urban[1]. Această strategie tematică a fost elaborată 

în baza prevederilor celui de-al 6-lea Program de Acţiune 

pentru Mediu şi urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de 

mediu la nivelul oraşelor europene. Comisia Europeana a 

sugerat acţiuni în patru domenii prioritare: management 

urban, transport durabil, construcţii şi proiectare urbană. 

Abordarea integrată a managementului de mediu la 

nivel local, pe baza consultării efective a tuturor factorilor 

implicaţi este un element cheie pentru implementarea 

legislaţiei de mediu şi atingerea unor îmbunătăţiri pe termen 

lung în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea mediului. 

Definirea clară a obiectivelor şi a ţintelor, asumarea respon-

sabilităţilor, a procedurilor de monitorizare a progreselor, 

consultarea publicului, verificarea rezultatelor, auditul şi 

raportarea sunt cruciale pentru implementarea efectivă a 

măsurilor. Multe oraşe de succes au adoptat sisteme de 

management de mediu cum sunt EMAS sau ISO 14001 [2] 

pentru a asigura realizarea obiectivelor politicilor şi raporta-

rea progreselor către public. Campaniile de informare 

asupra progreselor realizate sunt, de asemenea, importante. 

Majoritatea autorităţilor locale de succes utilizează 

abordarea integrată pentru a administra mediul urban, prin 

adoptarea de strategii pe termen lung şi de planuri de 

acţiune, în care sunt analizate în detaliu legăturile între 

diferite politici şi responsabilităţi. 

Adoptarea unei abordări integrate de management  

presupune : 

 cooperarea intersectorială, 

 instruirea cu privire la legislaţia specifică de mediu, 

 participarea efectivă a publicului, 

 încurajarea schimbării în comportamentul cetăţenilor. 

Accesul publicului la informaţia privind mediul conform 

legislaţiei europene, care a fost transpusă şi implementată 

şi în România [3] înseamnă accesul la: 

 orice este informaţie privind mediul; 

 informaţii privind o ameninţare iminentă asupra sănă-

tăţii umane din cauze naturale sau  provocată de activităţi 

umane; 

 informaţii despre operatorii economici care desfă-

şoară activităţi pe bază de autorizaţie/autorizaţie integrată 

de mediu, despre consecinţele acestor activităţi şi/sau pro-

duselor lor asupra mediului 

Adoptarea unei abordări integrate a managementului 

mediului urban ajută la evitarea conflictelor între diferite 

politici şi iniţiative aplicabile ariilor urbane şi la adoptarea 

unei viziuni pe termen lung pentru dezvoltarea oraşului. 

Adiţional iniţiativelor voluntare Agenda Locală 21 şi Angaja-

mentelor Aalborg, unele State membre au legiferat sau au 

stabilit mecanisme care obligă la managementul integrat al 

mediului urban. Astfel în  Belgia, Danemarca, Franţa, Unga-

ria, Polonia, Slovenia există o astfel de legislaţie, în Cipru, 

Cehia există stabilite  mecanismele necesare, iar în Anglia 

există unele elemente ale managementului integrat [1]. 

Abordarea integrată a managementului de mediu la 

nivel local şi a transportului în mod deosebit, pe baza 
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consultării efective a tuturor factorilor implicaţi este un 

element cheie pentru implementarea legislaţiei de mediu şi 

atingerea unor îmbunătăţiri pe termen lung în ceea ce 

priveşte performanţa şi calitatea mediului[4]. 

Propunerile Comisiei pentru Fondurile de Coeziune şi 

Fondurile Structurale pentru perioada 2007 – 2013 includ 

oportunităţi de asistenţă semnificative adresată priorităţilor 

de mediu ale zonelor urbane (ex. managementul deşeuri-

lor, tratarea apelor uzate, calitatea aerului, transport urban 

„curat”, eficienţă energetică, reabilitarea terenurilor conta-

minate, şi strategii integrate pentru regenerarea urbană). 

4. SINERGIA STRATEGIEI TEMATICE 

PENTRU MEDIUL URBAN CU ALTE 

POLITICI 

Strategia tematică pentru mediul urban este inter-

sectorială, acoperind multe sectoare de mediu şi probleme 

de mediu [1]. 

4.1. Schimbări climatice 

Zonele urbane joacă un rol important atât în adaptarea 

la efectele produse de schimbările climatice, cât şi în 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Oraşele 

sunt vulnerabile la consecinţele schimbărilor climatice 

precum inundaţiile, valurile de căldură, crizele de apă mai 

frecvente şi mai severe. Planurile integrate de management 

urban ar trebui să cuprindă măsuri care să vizeze limitarea 

riscului de mediu, astfel incât oraşele să facă mai bine fată 

unor astfel de schimbări[1]. 

Zonele prioritare de acţiune pentru autorităţile locale în 

scopul scăderii emisiilor de gaze cu efect de seră sunt 

transporturile şi construcţiile. Implementarea Planurilor de 

transport urban durabil [4], inclusiv a măsurilor specifice 

de promovare a emisiilor scăzute de dioxid de carbon 

(CO2) şi a vehiculelor eficiente energetic, vor ajuta la 

reducerea gazelor cu efect de seră la nivel local. 

Construcţiile durabile îmbunătăţesc eficienţa energe-

tică în timp ce scad emisiile de CO2. 

Autorităţile locale pot promova asemenea măsuri prin 

campanii de conştientizare, prin stabilirea şi aplicarea unor 

standarde  acolo  unde este posibil şi adoptarea celor mai 

bune practici pentru clădirile pe care le deţin şi pentru cele 

pe care le concesionează prin achiziţii publice verzi. În 

acest context, renovarea clădirilor are o importanţă semni-

ficativă. 

4.2. Natură şi biodiversitate 

Designul urban durabil (planificarea corespunzătoare a 

utilizării terenurilor) va contribui la reducerea răsfirării 

urbane şi la reducerea pierderii de habitate naturale şi a 

biodiversităţii. 

Managementul integrat al mediului urban ar trebui să 

întărească politicile de utilizare durabilă a terenurilor, care 

să evite răsfirarea urbană şi să reducă proporţia terenurilor 

scoase din circuitul agricol, să includă promovarea bio-

diversităţii urbane şi să mărească nivelul de conştientizare 

în rândul locuitorilor din oraşe. 

Strategia Tematică în domeniul Protecţiei Solului, 

aflată în fază de proiect, se va adresa probabil reabilitării 

şi refolosirii siturilor industriale dezafectate, contaminate 

sau nu, şi planificării spaţiale în domeniul economisirii 

spaţiului, în scopul reducerii fenomenului de scoatere a 

terenurilor din circuitul agricol şi a utilizării raţionale a 

solului[1]. 

4.3. Mediul şi calitatea vieţii 

Planurile de asigurare a unui transport urban durabil 

[4] vor contribui la reducerea poluării aerului şi a celei 

fonice, la încurajarea ciclismului şi a mersului pe jos, 

îmbunătăţind sănătatea şi reducând obezitatea. Metodele 

durabile de construcţie vor contribui la promovarea con-

fortului, siguranţei, accesibilităţii şi reducerii impactului 

asupra sănătăţii generat de poluarea aerului exterior sau de 

interior, în special în privinţa sistemelor de încălzire. 

Legislaţia existentă în domeniul calităţii aerului solicită 

stabilirea de planuri în cazul depăşirii valorilor limită. 

Acele situaţii se pot întâlni în multe oraşe, în special în 

cazul poluării prin particule (PM10), emise în cea mai 

mare parte datorită traficului rutier şi al instalaţiilor de 

combustie. Planurile de transport urban durabil[4] şi un 

management integrat mai bun al zonei urbane, inclusiv al 

încălzirii cartierelor[5], ar putea contribui la respectarea 

acestor obligaţii de către oraşe. 

Transportul joacă un rol critic în contextul schimbărilor 

climatice, al calităţii aerului şi dezvoltării durabile. Masu-

rile propuse : noile standarde aplicate vehiculelor (EURO 5, 

EURO 6) , propunerea de directivă asupra achiziţiei de 

vehicule nepoluante de către autorităţile publice, acţiuni 

suplimentare în domeniul transportului urban, în special în 

ceea ce priveşte rolul vehiculelor private în oraşe şi 

mijloacele de îmbunătăţire a calităţii transportului public 

conduc implicit la reducerea gazelor cu efect de sera, fiind 

cai de combatere a schimbărilor climatice. 

4.4. Utilizarea durabilă a resurselor 

naturale 

Un management urban mai bun poate reduce impactul 

utilizării zilnice a resurselor, cum ar fi energia şi apa. 

Evitarea răsfirării urbane prin intermediul modelelor de 

instalare de mare densitate şi mixte oferă avantaje de 
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mediu în privinţa utilizării terenurilor, a transportului şi 

încălzirii, contribuind la economisirea resurselor pe cap de 

locuitor[1]. 

Proiectul de directivă din domeniul Strategiei Tematice 

în domeniul Prevenirii şi Reciclării Deşeurilor clarifică 

obligaţiile statelor membre în vederea elaborării programe-

lor de prevenire a producerii de deşeuri [3]. Managementul 

urban integrat de mediu ar trebui să acopere măsurile locale 

de prevenire a producerii de deşeuri. 

5. EXEMPLE  DE BUNĂ PRACTICĂ 

PRIVIND EDUCAŢIA ECO-CIVICĂ – 

REFERITOARE LA IMPLEMENTAREA 

UNUI MANAGEMENT DE MEDIU 

INTEGRAT PENTRU MEDIUL URBAN 

În realizarea obiectivelor privind îmbunătăţirea perfor-

manţelor de mediu la nivelul oraşelor europene pe care 

România, ca stat membru UE şi le-a asumat, un rol 

esenţial revine educaţiei cetăţenilor. Sectorul rezidenţial 

este responsabil de 40% din consumul de energie primară 

în Europa, cu consecinţe economice şi de mediu impor-

tante. În acest context devine esenţial să fie mediatizate 

informaţiile în domeniul folosirii raţionale a energiei în 

clădiri şi să crească interesul pentru implementarea unui 

sistem de management de mediu integrat pentru mediul 

urban, pentru a se realiza o dezvoltare durabilă. 

În cele ce urmează se vor prezenta câteva exemple de 

bună practică, respectiv se vor menţiona proiecte realizate 

în diferite ţări, care au avut ca scop educarea cetăţenilor  

pentru a-şi schimba comportamentul în sensul îmbunătă-

ţirii performanţelor de mediu în oraşele respective. 
 

Managementul integrat de mediu al oraşului 

Copenhaga [1]. Potrivit legii daneze, oraşul Copenhaga a 

adoptat o variantă locală a strategiei pentru Agenda 21. 

Alături de câteva alte strategii mai precise pentru diverse 

sectoare (de ex. trafic, deşeuri, CO2, riscuri) şi de sistemul 

de management pentru mediu al oraşului Copenhaga 

(numit „Dogma 2000”), această variantă locală constituie 

abordarea integrată a oraşului în ceea ce priveşte ma-

nagementul de mediu. 

Strategia locală a Agendei 21 nu a fost încă în totalitate 

implementată, dar îmbunătăţiri vizibile au fost raportate de 

către autorităţile oraşului în ceea ce priveşte calitatea 

aerului, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea 

energiei, amprenta ecologică, reciclarea şi numărul de 

clădiri construite prin folosirea metodelor şi tehnicilor de 

construcţie durabilă. Autorităţile oraşului Copenhaga con-

sideră că s-a înregistrat o creştere a avantajului competitiv 

din moment ce oraşul îşi poate prezenta proiectele şi 

politicile de mediu companiilor interesate să-şi amplaseze 

sediile în acea zonă. Autorităţile sunt mai eficiente şi 

planifică mai bine mediul urban, iar nivelul de conşti-

entizare pe probleme de mediu la nivelul angajaţilor este 

mai mare decât înainte. 
 

Proiectul „Studii comparative de alegere a tipului 

de energie in clădiri publice”desfăşurat în  Departa-

mentul Savoie Franţa [6,7]. Proiectul a avut ca obiectiv 

optimizarea sistemului de alimentare cu energie a 

clădirilor, în sensul că, prin obligativitatea realizării 

acestor studii comparative proprietarii  pot să-şi schimbe 

alegerea iniţială pentru o soluţie energetică mai eficientă 

energetic şi/sau mai puţin poluantă. La început, studiile 

comparative obligatorii erau văzute de cetăţeni ca o 

constrângere. În prezent, ele sunt o cerinţa standard pentru 

proprietarii de clădiri, care îşi programează investiţiile în 

avans, pentru a permite echipei de proiectare să aibă 

timpul necesar să-si facă lucrarea. După 10 ani de la 

înfiinţare,  schema a avut succes. Calitatea studiilor s-a îm-

bunătăţit considerabil, şi performanţa clădirilor analizate în 

studii a fost cea prevăzută. A dispărut practic abordarea 

anterioară în care toate consumurile energetice din clădire 

erau asigurate folosind energia electrică. Au fost introduse 

instalaţii de încălzire bazate pe surse regenerabile (cazane 

pe lemne, încălzire solară). Analiza rezultatelor obţinute 

prin proiect în cadrul municipalităţilor care au implemen-

tat astfel de studii comparative au arătat că: 

 70% din cei chestionaţi cred că proprietarii consideră 

studiile comparative esenţiale pentru alegerea tipului de 

energie; 

 în 20% din cazuri, studiile i-au făcut pe proprietari 

să-si schimbe alegerea iniţială pentru o soluţie energetică 

care este mai înţeleaptă economic şi asigură o mai bună 

protecţie a mediului; 

 în prezent astfel de studii comparative se realizează şi 

în alte  departamente (Drôme, Isère, Haute-Savoie, Lot) 

din Franţa, deşi nici unul nu a făcut obligatorii studiile 

comparative. 

Managementul integrat pentru mediul urban se mani-

festă prin faptul ca la nivelul departamentului Savoie a 

fost constituit un „Grup de Lucru pentru Energie”, condus 

de un vicepreşedinte al Consiliului General, şi format din 

reprezentanţi locali, tehnicieni (de la departament, regiune, 

ADEME), asociaţia inginerilor consultanţi, universitari, 

etc. Grupul se întâlneşte numai o dată sau de două ori pe 

an, dar este de ajuns pentru a trasa politica energetică 

locală (studii comparative, planuri de utilizare a biomasei, 

managementul cererii, electrificarea rurală, locuinţele bio-

climatice, şi în viitorul apropriat, încălzirea solară.) Această 

abordare integrată evită „rezultatele de sumă zero” şi 

încurajează inovaţia. 
 

Un alt proiect care vizează promovarea  unor măsuri de 

economisire a energiei prin planificarea urbană , 

desfăşurat în cadrul programului SAVE, este cel intitulat” 

Măsuri luate de autorităţile municipale pentru a 

promova economia de energie în Zaragoza – Spania” 

[6,7]. Tematica abordată în cadrul proiectului s-a con-
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centrat pe planificarea procesului şi, pe îmbunătăţirile 

tehnice şi criteriile care pot fi introduse prin intermediul 

unor măsuri obligatorii sau stimulente economice, pentru 

eficientizarea energetică. Proiectul a fost structurat pentru 

a atinge următoarele obiective: 

 Identificarea activităţilor şi momentelor cheie pentru 

acţiunile municipalităţii în procesul de dezvoltare pentru 

încurajarea şi întărirea eficientizării energetice . 

 Definirea căilor posibile pentru acţiunea municipalităţii. 

 Testarea rezultatelor analizei procesului. 

 Diseminarea realizărilor, pentru a acţiona ca un ghid 

în sprijinul autorităţilor locale active şi  a se constitui într-

un instrument de promovare pe scară cât mai largă a 

construcţiilor mai puţin intensiv energetice şi mai puţin 

poluante, clădiri care în acelaşi timp îmbunătăţesc confor-

tul locatarilor lor. 

Iniţiativa a fost structurată ca o acţiune de colaborare 

între consultanţi cu experienţă, arhitecţi, ingineri şi 

administratori municipali, cu scopul de a explora posi-

bilităţile pe care le are municipalitatea de a aplica criteriile 

eficienţei energetice în acţiunile privind dezvoltarea urba-

nă şi reglementarea pieţii de locuinţe. Proiectul a parcurs 

următoarele faze: 

 Analiza procesului de dezvoltare urbană. 

 Identificarea, analizarea şi dezvoltarea punctelor cheie 

tehnice / arhitecturale. 

 Identificarea, analizarea şi dezvoltarea punctelor cheie 

fiscale / financiare. 

 Analiza economică a scenariului. 

 Aplicaţii în oraşele Zaragoza, Bologna şi Leicester. 

 Concluzii şi recomandări. 

În cazul Spaniei, două acţiuni principale au fost rezul-

tatul aplicării treptelor de identificare şi au fost dezvoltate 

în oraşul Zaragoza în anul 2000: 

 Construirea a peste 2000 de locuinţe noi, numite 

„Parcul rezidenţial Goya”, cu un nivel de eficienţă energe-

tică ridicat, bazat pe un plan de dezvoltare urbană special. 

 Revizuirea Planului General de Dezvoltare existent. 

Acestă acţiune a fost în fapt rezultatul eforturilor făcute de  

Departamentul de Planificare Publică a municipalităţii 

timp de  patru ani pentru a face faţă problemelor legate de  

eficientizarea energetică printr-o abordare integrată şi 

multidisciplinară, cu luarea în considerare a aspectelor 

legate de: aşezarea adecvată pe stradă (orientarea optimă a 

clădirilor), respectarea distanţei minime între clădiri, pro-

centul de suprafaţă vitrată în funcţie de orientarea faţadei, 

recomandări privind nivelele minime de izolaţie şi imple-

mentarea largă a tehnicilor de răcire pasivă. Măsurile 

financiare şi fiscale au fost de asemenea un punct crucial 

de luat în considerare, completând o aplicare efectivă a 

tuturor acţiunilor menţionate şi au fost orientate pentru a 

promova ieftiniri a taxei reale de proprietate şi reduceri la 

suma datorată pe taxa pentru munca de construcţie. În 

funcţie de tipul de clădire şi tehnologia/tehnicile aplicate, 

economiile de energie au fost estimate până la 60%. 

Faza a doua a „Parcului Rezidenţial Goia” a incorporat 

principii de economisire de energie ca obligaţie, dar a 

inclus numai criteriile largi de dezvoltare urbană durabilă, 

ca recomandări acceptate în mod voluntar. Recomandările 

rezultate din proiect au fost incluse în planurile urbane 

strategice, ca de ex. în Planul Urban General al Zaragozei 

(PGOU). 

Masurile tehnice şi intervenţiile ar trebui să includă: 

 sistematizarea străzilor, orientarea şi tipologia parcele-

lor de teren şi distanţa minimă între clădirile cele mai înalte. 

 nivelele de izolare şi standardele de transparenţă. 

 suprafaţa minimă a elementelor solar pasive orientate 

spre sud. 

 performanţa minim garantată a instalaţiilor termice 

solare. 

 încorporarea sistemelor solare colective în producerea 

de panouri fotovoltaice pentru producerea de electricitate. 

 includerea altor aspecte privind mediul în planifi-

carea urbană şi proiectele de construcţie. 

În legătură cu măsurile financiare, trebuie avute în 

vedere două aspecte fundamentale: 

 Stimulentele financiare locale, subvenţiile şi/sau ra-

baturile furnizează un mecanism de susţinere efectivă 

pentru atingerea unei cât mai largi adoptări a practicii de 

economisire a energiei în construcţia de clădiri. 

 Ele nu reprezintă neaparat un cost important pentru 

municipalitate şi poate fi implementat fără prevederi 

bugetare; în acest fel se anulează principala obiecţie a 

proprietarilor de investiţii - costul suplimentar al folosirii 

soluţiilor de construcţie nestandardizate. 

 Includerea acestui tip de stimulent necesită munca 

specifică din partea municipalităţii interesate. 
 

Proiectul „Promovarea surselor alternative de ener-

gie în şcolile publice”, desfăşurat la Lazio – Provincia 

Roma – Italia [6, 7]. Proiectul a avut ca ţintă imple-

mentarea unei strategii în cadrul administraţiei publice în 

scopul găsirii de fonduri publice şi optimizării alocării lor 

pentru introducerea surselor de energie regenerabile în 

sistemul şcolar local. 
 

Proiectul „Măsuri de eficienţă energetică în ilu-

minatul public în Braşov” [6, 7]. Proiectul a avut ca scop 

reabilitarea iluminatului public prin aducerea sistemului la 

standardele europene, în acord cu CIE 115/1995 şi 

satisfăcând cerinţele de vizibilitate pentru drumurile 

publice corespunzător cu norma româna SR 13433/1999. 

De la început au fost stabilite clasele de iluminat pentru 

diversele tipuri de drumuri. Criteriile urmărite pentru 

traficul auto au fost: nivelul de iluminare şi uniformitate a 

căii de rulare, iluminarea parţii adiacente drumului, limi-

tarea strălucirii, conducere vizuală directă. Pentru pietoni 

s-a considerat că iluminarea drumului trebuie să le permită 

acestora să vadă obstacolele din calea lor şi pe alţi pietoni 

care sunt în apropierea lor. Pentru aceasta iluminatul pe 

suprafeţe orizontale şi verticale, ca şi controlul strălucirii, 
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au fost considerate vitale. Soluţiile au fost stabilite luându-se 

în considerare geometria actualei reţele electrice. De 

asemenea, s-au făcut calcule fotometrice pentru nivelul de 

iluminare pe fiecare stradă cu ajutorul dispozitivelor 

speciale furnizate de către fabricanţii în domeniu. Aceste 

soluţii au fost implementate de către Serviciul de Iluminat 

public al municipiului Braşov. 
Beneficiile obţinute au fost: 

 economii de energie  25% din consumul anual, 

 economii financiare: 163 300 euro/an şi reducerea 
costurilor cu 70 000 euro/an (diminuarea costurilor de 
întreţinere), 

 beneficii sociale: asigurarea unui mediu exterior 
luminos şi confortabil pentru traficul de automobile şi 
pietoni, 

 beneficii ecologice: limitarea poluării luminoase şi 
eficienţa maximă pentru consum minim de energie. 

Nivelul sprijinului financiar de la bugetul local a fost 
500 000 euro/an . 

Proiectul se poate constitui într-un exemplu de bună 
practică privind modul în care factorii politici de decizie la 
nivel local pot fi atraşi să aplice noul concept de eficienţă 
energetică în iluminatul public. 

 

Proiectul „Săptămâna transportului verde şi Ziua 

fără maşină”, Leeds – Marea Britanie [6,7]. Proiectul s-
a desfăşurat în iunie 1999, când au avut loc diferite 
evenimente care au trezit interesul presei: curse gratuite cu 
autobuzul dus-întors din centrul oraşului, două noi tichete 
de autobuz, o reducere de preţ la DayRider, etc. 

Primăria din Leeds a dezvoltat o strategie de transport 
la începutul anilor 1990 ale cărui principale obiective au 
fost: 

 să ofere un sistem de transport public eficient; 

 să îmbunătăţească siguranţa tuturor participanţilor la 
trafic şi a pietonilor; 

 să îmbunătăţească calitatea mediului şi să reducă 
poluarea datorată transportului; 

 să gestioneze creşterea traficului în viitor; 

 să încurajeze utilizarea modelelor alternative la 
maşina privată. 

Principalele evenimente care au avut loc în iunie 1999, 
au fost operarea unei linii gratuite de autobuz dus-întors 
între gară şi staţiile de autobuz de la magazinele din centru 
şi Spitalul general din Leeds. În aceeaşi săptămână, com-
pania a lansat de asemenea două tichete noi de autobuz, 
numite „DayRider”, care permit călătorii pentru o singură 
zi şi „GreenRider”, care sunt valabile pentru o săptămână 
într-o zonă specială. În Ziua fără maşină, preţul tichetelor 
„DayRider” a fost redus cu 50%. Alte evenimente au 
contribuit la proiect, au fost: 

 măsurarea emisiilor de poluanţi în gazele de eşapa-
ment ale vehiculelor în trecere şi suprapunerea rezultatelor 
pe o imagine video cu plăcută de înmatriculare a vehi-
culului, permiţând ca proprietarii de vehicule care po-
luează să fie contactaţi mai târziu; 

 acţiunea „Wolking bus” organizată la Şcoala primară 

Brodetski sub forma unui serviciu operat de către părinţii 

care însoţesc grupuri de copii care merg pe jos la scoală şi 

racolează pe drum şi pe alţi copii (acţiune puternic 

mediatizată local);. 

 mediatizarea acţiunii la nivel naţional printr-un 

program de 30 de minute la BBC, prezentând iniţiativele 

de transport durabil din Leeds. 
 

Proiectul „Promovarea mijloacelor de locomoţie adec-

vate în provincia Emilia Romagna – Oraşul Modena – 

Italia” [6,7]. Proiectul, desfăşurat în cadrul programului  

SAVE, a avut ca scop soluţionarea problemei transportului 

în acest municipiu unde se înregistrau foarte multe blocaje 

de circulaţie, concomitent cu reducere poluării mediului 

(emisii de noxe şi zgomot). Încă din 1997 administraţia 

locală a căutat soluţii alternative pentru sistemul tradiţional 

de transport. Cea mai importantă soluţie a fost experi-

mentarea pentru trei ani a bicicletei rapide. Pentru a întări 

rezultatele obţinute municipalitatea a considerat că trebuie 

să pună în practică o serie integrată de măsuri şi anume: 

 stimulente economice pentru a se cumpăra vehicule 

electrice; 

 permiterea vehiculelor electrice de a circula în zone 

care erau interzise pentru alte mijloace de transport; 

 parcare gratis pentru vehiculele electrice; 

 promovarea sistemului de transport public; 

 extinderea zonelor pentru ciclism (aproximativ 100 

km) şi a liniilor pietonale; 

 folosirea maşinilor personale în comun de mai multe 

persoane. 

Acest proiect a dorit să integreze o serie de iniţiative la 

nivel municipal,  în intenţia de a schimba modul de trans-

port a populaţiei, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii, a 

reduce consumurile energetice, zgomotul şi poluarea. 

Costul proiectului a fost 2.500.000 Euro în 2002. Princi-

palul obstacol a fost dificultatea de a schimba modul de 

viaţă a oamenilor cu privire la utilizarea maşinilor per-

sonale în oraş, în ciuda costurilor mari şi a dificultăţilor 

implicate în coordonarea vehiculelor. 

Strategia de transport adecvată necesită termene medii şi 

lungi pentru a-şi dovedi eficienţa în reducerea consumurilor 

de energie şi a poluării. Iniţiativele introduse au schimbat 

modul de deplasare a populaţiei în felul următor: 

 creşterea numărului de vehicule electrice (aproxima-

tiv 500), 

 creşterea numărului de utilizatori a sistemului local 

de transport (+25%) în următorii trei cu 10 milioane de 

pasageri pe an, 

 creşterea numărului de piste pentru ciclism (+20%) 

 creşterea numărului de maşini personale folosite în 

comun de mai multe persoane. 
 

Planificarea transportului urban durabil – Nantes 

[1]. Planul de deplasare urbană (PDU) a marii arii urbane 
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Nantes (24 de municipalităţi şi 569.000 de locuitori) a fost 

adoptat în 2000, în condiţiile legii franceze. 

Legea fixează obiective ambiţioase pentru controlul 

traficului autoturismelor proprietate personală (obiectiv: 

reducerea la 50% a tuturor călătoriilor până în 2010 de la 

62% în 2002) şi reducerea emisiilor legate de aceasta 

(zgomot, CO2, poluanţi atmosferici) prin activarea unor 

sisteme de transport eficiente şi nepoluante, crearea de 

spaţii de parcare suplimentare şi impunerea de taxe, 

promovarea utilizării intensive a reciclării şi sprijinirea 

dezvoltării  durabile. 

Principalele acţiuni implementate prin intermediul PDU 

sunt: 

 reînnoirea completă a parcului de autobuze (150 de 

vehicule) cu autobuze care utilizează gaze naturale, ceea 

ce va duce la unul dintre cele mai nepoluante parcuri de 

autobuze din Europa; 

 extinderea reţelei de transport public (tramvai, autobuz, 

infrastructuri feroviare) şi creşterea frecvenţei, accesi-

bilităţii, coordonării cu alte modalităţi de transport şi ore 

de operare; 

 preţuri de transport public integrat şi bilete pentru 

toate reţelele de transport colectiv; 

 dezvoltarea voluntară a planurilor de călătorie în 

cooperare cu marile companii care activează în marea arie 

urbană (13 dintre ele au semnat un acord în acest sens); 

 extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de piste pentru bici-

cletă (la ora actuală măsurând 300 de km) şi dezvoltarea 

serviciilor de închiriere de biciclete; 

 o politică de parcare integrată care favorizează 

rezidenţii, parcare cu timp limitat pentru vizitatori, supra-

vegherea zonelor de parcare, dezvoltarea zonelor de parcare 

(2500 de locuri de parcare) din apropierea principalelor 

gări, spaţii de parcare destinate bicicletelor. 

6. CONCLUZII 

Crearea unor zone urbane de înaltă calitate solicită o 

strânsă coordonare între diverse politici şi iniţiative, şi o 

mai bună cooperare între diverse niveluri de administraţie. 

Statele membre UE au responsabilitatea de a ajuta 

autorităţile locale şi regionale să îmbunătăţească per-

formanţa de mediu din oraşele aflate pe teritoriul lor.  

Statele membre, autorităţile locale şi regionale, ca şi alţi 

actori interesaţi vor fi invitaţi să-şi facă public viziunile ca 

parte a unui exerciţiu de consultare la scară mare, care va 

avea loc în 2009. 

Pentru stabilirea şi implementarea unui sistem integrat 

de management de mediu urban o condiţie esenţială este 

educarea eco-civica a cetăţenilor, care, alături de autorităţi, 

joacă un rol esenţial atât în acceptarea unor propuneri de 

strategii şi planuri de acţiune, cât şi în implementarea 

acestora. 

Bucureştiul reprezintă un caz tipic de oraş în care se 

impune adoptarea unui management urban integrat. 
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