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Economia ”verde” 
Economia ”verde” este o economie care duce la îmbunătățirea 

bunăstării și echității sociale, concomitent cu reducerea semnificativă 

a riscurilor de mediu și a deficitului ecologic (UNECE).  

 Aceasta se caracterizează prin următoarele:  

• Emisii reduse de carbon 

• Asigură protecția biodiversității și a ecosistemelor 

• Utilizarea eficientă a resurselor și energiei 

• Crearea locurilor de muncă ”ecologie” 

• Asigurarea bunăstării, a mijloacelor de trai, a protecției sociale și a 

accesului la serviciile de bază, de rînd cu reducerea sărăciei 

• Promovarea inovațiilor și a transferului de tehnologii 

• Internalizarea externalităților 

• Asigurarea unui proces integrat de luare a deciziilor 
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Ecologizarea economiei 
Procesul de reconfigurare întreprinderilor și a infrastructurii cu scopul de a obține un 

randament mai înalt a investițiilor naturale, umane și capital, concomitent cu reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, extragerea și utilizarea  redusă a resurselor naturale, 

minimizarea volumului de deșeuri creând mai puține deșeuri, precum și reducerea disparităților 

sociale (Inițiativa Economică Verde a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu) . 

Aceasta se caracterizează prin următoarele:  

• Emisii reduse de carbon 

• Asigură protecția biodiversității și a ecosistemelor 

• Utilizarea eficientă a resurselor și energiei 

• Crearea locurilor de muncă ”ecologie” 

• Asigurarea bunăstării, a mijloacelor de trai, a protecției sociale și a accesului la serviciile de 

bază, de rînd cu reducerea sărăciei 

• Promovarea inovațiilor și a transferului de tehnologii 

• Internalizarea externalităților 

• Asigurarea unui proces integrat de luare a deciziilor 
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Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) 

este un proces sistematic și anticipativ, 

cu scopul de analiză a efectelor asupra 

mediului ale planurilor, programelor și 

altor acțiuni strategice propuse, și de 

integrare a concluziilor în procesul de 

luare a deciziilor. 

Ce este ESM?  
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Etape generice ale ESM 
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5.Utilizarea 
informației 

generate de ESM 
în procesul de 

luare a deciziilor 
și planificare și 

argumentarea 
deciziilor în fața 

publicului într-un 
mod transparent 

1. Evaluare (screening) 

– Luarea unei decizii privind aplicarea ESM 

2. Analiza primară / definirea 

– Determinarea problemelor de bază ce ar 
trebui luate în considerarea în cadrul ESM 

– Analiza problemelor de bază (evoluții 
anterioare, situația actuală și perspective 
alternative în cazul în care planul / 
programul nu este implementat). 

3. Evaluarea efectelor planului sau programului, 
cu privire la problemele de bază și dezvoltarea 
măsurilor de atenuare (inclusiv schema de 
monitorizare). 

4. Compilarea raportului ESM și prezentarea 
acestuia spre consultare cu publicul și 
autoritățile din domeniul mediului și al sănătății 
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• Pentru a servi drept suport la elaborarea și implementarea documentelor de 

planificare de calitate înaltă. 

• Pentru a asigura informarea și integrarea aspectelor de sustenabilitate în procesele 

de elaborare și de luare a deciziilor. 

• Pentru a sigura conformitatea planificării economice cu obligațiile și politicile de 

mediu (ex: privind schimbările climaterice, a calității aerului, a biodiversității). 

• Pentru a soluționa anumite probleme strategice, care nu pot fi rezolvate în cadrul 

unui proces de luare a deciziilor la nivel de proiect (ESM nu este similar EIM ~ 

evaluarea impactului asupra mediului). 

De ce avem nevoie de ESM? 



Exemplu de caz nr. 1: 

Evaluarea EMS pentru 

Politica de Dezvoltare 

Teritorială 

Cehia 

Ecologizarea transportului: 

Soluționarea fragmentării peisajului 
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Fragmentarea 

peisajului 
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Fragmentarea peisajului cauzată de 

infrastructura de transport 
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Beneficiile ESM 

• ESM a reușit să identifice un număr de conflicte potențiale de planificare. 

• Principiile formulate și posibilele măsuri de atenuare sunt aplicabile la 

nivel de planificare regională detaliată. 

• ESM a contribuit la adoptarea în Cehia a abordării de fragmentare a 

peisajului ca instrument standard de evaluare a mediului. 
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Ecologizarea industriei 

Exemplu de caz nr. 2: 

Evaluarea ESM pentru 

Programul Operațional 

”Întreprinderi și Inovații” 

2007 - 2013 

Cehia 
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Obiectiv: creșterea competitivității economiei cehe și racordarea 

performanței din sectorul industrial și al serviciilor la nivelul liderilor 

europeni 

Susținător: Ministerul Industriei și Comerțului 

Instrument: întreprinderile mici și mijlocii din domeniul industrial, 

precum și furnizorii de servicii comerciale au fost beneficiat de o 

susținere totală de 3,578 mlrd Euro.  

Programul Operațional ”Întreprinderi și Inovații” 

(OPEI). Context general 
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ESM pentru OPEI: căutarea de oportunități 

pentru ecologizarea programului 

Intervențiile OPEI cu un impact potențial semnificativ asupra 

mediului 

Potențiale efecte pozitive: 

• modernizarea tehnologiilor (nivel redus al emisiilor și deșeurilor) 

• utilizarea sporită a resurselor de energie regenarabilă 

• economii de energie 

Potențiale efecte negative: 

• creșterea poluării (aerului, apei, solului, etc.) ca rezultat al 

creșterii producției industriale 

• generarea de deșeuri 

• zgomot 
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Impactul ESM: criteriile ecologice ale 

mecanismului de selectare a proiectelor 

• Bonus pentru proiectele ce vizează direct îmbunătățirea mediului 

• Bonus pentru reducerea intensității utilizării materialelor prime în producție 

• Bonus pentru reducerea consumului de energie 

• Bonus reducerea emisiilor și volumului de deșeuri 

• Bonus pentru amplasarea proiectului în cadrul unui sit vechi industrial (în locul 

unei zonă de tip ”green field”) 

• În cadrul sub-programului OPEI dedicat energiilor regenerabile și a economiilor de 

energie au fost adoptate următoarele criterii: 

• Costurile de reducere a emisiilor (CZK/ kg CO2/ year) 

• Economiile de energie (electricitate / căldură) 

• Utilizarea medie reală a instalației de generare a energiei din surse 

regenerabile 
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Criteriile au fost aplicate pe întreaga durată al OPEI (2007-2014), 

contribuind astfel, la implementarea preferențială a unor proiecte mai 

ecologice în sectorul industrial.  

Conform rezultatelor Ministerului Industriei și Comerțului privind 

monitorizarea implementării OPEI, din totalul de 4379 de proiecte 

implementate în anul 2011: 

1417 - pot fi considerate ca fiind neutre din punct de vedere ecologic; 

2170 - au avut anumite efecte pozitive asupra mediului; iar 

792 - au fost special elaborate pentru a avea un impact pozitiv 

seminificativ asupra mediului.  

Impactul ESM: criteriile ecologice ale 

mecanismului de selectare a proiectelor 
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Concluzii 

 
ESM și economia ”verde” 
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Pe lîngă beneficiile ESM asupra mediului, sănătății și sustenabilității, aceasta 

contribuie și la: 

• Îmbunătățirea competitivității și reducerea potențială a costurilor 

• Creșterea transparenței și reducerea riscurilor pentru sustinatori / investitori, întrucît ESM 

poate facilita luarea unor decizii eficiente la nivel de proiect  

• Contribuie la reducerea perioadei de aprobare a bugetului de proiect  

…Aplicarea ESM este în conformitate cu cerințele instituțiilor financiare internaționale 

(Banca Asiatică pentru Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare) 

ESM are un impact pozitiv asupra mediului 

politic și de afaceri 
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• Angajamentul politic 

• Cultura de planificare și mediul instituțional 

 

• Particularitățile sistemului național de ESM  

• Examinarea și definirea scopurilor 

• Organizarea consultărilor în termeni optimi  

• Mecanism de asigurare a calității 

Factorii-cheie ai eficacității ESM 


