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Situația monitorizării indicatorilor de mediu stabiliți pe parcursul aplicării procedurii de 

Evaluare Strategică de Mediu: 

Indicatori Valoare 

• Contribuţia la eficienţa energetică, utilizarea 

energiei regenerabile şi reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră (CHG) 

6 proiecte  

• Contribuţie eficientă la 

furnizarea/aprovizionarea cu apă, tratarea 

apelor reziduale şi reutilizarea apei 

2 proiecte 

• Aplicarea achiziţiei publice verde în mod 

sistematic 
15 proiecte 

• Contribuţie la managementul efficient al 

deşeurilor, reutilizare şi reciclare 
 - 

• Contribuţie la dezvoltarea infrastructurilor verzi, 

inclusiv gestionarea eficientă a siturilor Natura 

2000 pe partea română şi ariile natural protejate 

echivalente pe partea sârbă 

1 proiect 

• Contribuţie la o mobilitate sustenabilă şi 

intermodalitate 
2 proiecte 

• Contribuţia la creşterea conştientizării adaptării 

la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor 
5 proiecte 

• Contribuţie la creşterea oportunităţilor de 

ocupare a forţei de muncă, servicii de instruire şi 

de asistenţă în contextul protecţiei mediului, 

managementul riscurilor şi dezvoltare 

sustenabilă, etc. 

7 proiecte  

 

 

 

 



Observaţii şi concluzii  

Situatia a fost realizata în baza informațiilor incluse rapoartele de implementare transmise de 

21 proiecte finalizate (RORS-18, RORS-40, RORS-38, RORS-28, ROR-13, RORS-380, RORS-393, 

RORS-462, RORS-337, RORS-365, RORS-27, RORS-29, RORS-13, RORS-215, RORS-394, RORS-308, 

RORS-389, RORS-393, RORS-451, RORS-273 si RORS-314). 

6 proiecte contribuie in mod direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (RORS-29, 

RORS-13, RORS-300, RORS-462, RORS-337 si RORS-308), 15 proiecte au utilizat achizitiile verzi 

in procesul de implementare (RORS-18, RORS-40, RORS-38, RORS-28, ROR-13, RORS-29, RORS-

215, RORS-462, RORS-337, RORS-365, RORS-394, RORS-308, RORS-389, RORS-393 si RORS-314) 

iar 5 proiecte au contribuit la cresterea constientizarii adaptarii la schimbarile climatice si 

prevenirea riscurilor.  

Din totalul celor 21 de proiecte finalizate pe parcursul anului 2021, 12 sunt proiecte cu efect 

pozitiv asupra mediului (ROR-13, RORS-380, RORS-40, RORS-38, RORS-28, RORS-462, RORS-337, 

RORS-365, RORS-451, RORS-27, RORS-29 si RORS-308), restul proiectelor (9 proiecte) au un efect 

neutru niciunul dintre proiecte neavand efecte negative. 

- 6 proiecte (RORS-29, RORS-13, RORS-300, RORS-462, RORS-337 si RORS-308) au raportat 

contributii la eficienţa energetică, utilizarea energiei regenerabile şi reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră (CHG). Efectele raportate sunt indirecte și cu 

impact minim asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, fiind raportate 

activități generale precum utilizarea unor echipamente eficiente din punct de vedere 

energetic, utilizarea conferintelor on-line in detrimentul intalnirilor si deci a deplasarilor 

catre aceste intalniri. De asemenea, unul dintre proiectele cu impact pozitiv la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera a reabilitat infrsatructura rutiera crescand 

astfel viteza de deplasare si indirect reducand distantele necesare deplasarii reducand 

astfel si emisiile de gaze cu efect de sera iar un alt proiect a redus consumul de energie 

termica prin utilizarea de panourilor de incalzire solara.   

 

- Mai mult de jumatate dintre proiecte au utilizat in timpul realizarii achizitiilor publice 

specificatii tehnice care au dus la achiitionarea de echipamente cat mai putin poluante 

 

- 5 proiecte au contribuit la creşterea conştientizării adaptării la schimbările 

climatice şi prevenirea riscurilor, 17778 de persoane beneficiind de informatii cu 

privire la aceste teme. 

 

- 7 proiecte au contribuit la creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă, 

servicii de instruire şi de asistenţă în contextul protecţiei mediului, 

managementul riscurilor şi dezvoltare sustenabilă  

 

 


