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Ce nu funcţionează la acest 
model de dezvoltare durabilă?



Dezvoltarea 
durabilă





• 1972- Conferinţa de la Stocholm – Conferinţă 
despre mediu

• D. Meadows: Limitele creşterii

• 1984-87, Comisia Brundtland, Our Common 
Future 

• 1992- Conferinţa de la Rio – Conferinţă despre 
mediu şi dezvoltare

• 2002 – Johannesburg, - World Summit on 
Sustainable Development

Istoria planificării pentru dezvoltarea 
durabilă



Managementul integrat al 
bazinelor hidrografice

Directiva Cadru Apă, a fost elaborat în scopul de a 

elimina contradicţiile între tehnologiile aplicate (BAT) şi 

standardele de mediu (EQS)

Se bazează pe  Planul de Management al Bazinelor 

hidrografice

Proces participativ

(WFD Guideline)

La noi :

•Plan de management

•Plan de amenajare



Microhidrocentrale:
în accepțiunea generală pe plan 

european (conform ESHA: European 
Small Hydropower Association), se 

consideră hidrocentralele cu puterea 
instalată 

≤ 10 MW



MHC-uri la noi
Cazul unui MHC (abandonat)

• Pârâul înainte .................şi după baraj

Lucrări hidrotehnice, într-un site N2000........



Utilizarea inteligentă a zonelor inundabile în Somerset

(GUIDANCE ON PUBLIC PARTICIPATION IN RELATION TO THE WATER FRAMEWORK 

DIRECTIVE, Anexa I, exemplul 7)

Scopul proiectului: 

- Generare de noi opţiuni privind managementul inundaţiilor în bazinul hidrografic

- Testarea metodelor de participare publică cu scopul de a identifica costurile sociale, 
economice şi de mediu şi beneficiile ale diferitelor modalităţi de a gestiona inundaţiile 
în bh. al râului Parret, UK 

Rezultat: Un plan de management care nu urmărea o soluţie unică 

Metodologie aplicată: 27 ateliere facilitate, orientate către soluţionarea problemei, 
aplicând metoda participativă

Exemple de planificare
participativă în domeniul apei



• Local Agenda 21
• Plan de Acţiune de Energie Durabilă (PAED, SEAP)
• Plan Integrat de Dezvoltare Urbană
• Grupul de Acţiune Locală (LEADER)
• PM Natura 2000

Există coerenţă între aceste planuri ? 
Sunt realizate prin folosirea metodelor de participare 

publică ?
Ştiu membrii comunităţii ce au de făcut?

Alte instrumente de 
planificare



• Din 2002, cei 25.000 de locuitori al oraşului Litoměřice din 
nordul Republicii Cehe are programul propriu de finanţare 
pentru energia solar-termală.

• Obiectivul primordial al acestui program de finanţare este 
îmbunătăţirea calităţii aerului. Finanţarea instalaţiilor de 
încălzire solară a înlocuit finanţarea sistemului de încălzire cu 
gaze.

• În total, 170 de instalaţii solare de încălzire cu o suprafaţă 
totală a colectoarelor de 1.000 m2 a fost montat în Litomerice 
în zece ani de la pornirea programului.

• Un element cheie pentru succesul programului a fost 
simplitatea lui pentru aplicanţi. Ei au primit subvenţia în 30 
de zile după aprobare.

Planificare în domeniul energiei 
Finanţarea sistemelor solar-termale, 

Litomerice (Republica Cehă)

http://www.litomerice.cz/eng/


• Datorită lipsei de fonduri şi a protestelor privind construirea 
unei centuri al oraşului, a trebuit să se elaboreze o alternativă. 

• Traficul din oraş a fost redus, drumurile de acces spre centru 
au fost îngustate de la patru benzi la două benzi, circulaţia cu 
maşini a fost interzisă în multe locuri din zona centrală. 

• Hasselt a devenit al treilea centru comercial din Belgia. 
Conform unui studiu realizat de Centrul Economic Belgian 
acest lucru se datorează în primul rând transportului public 
gratuit.

www.beam21.focuesco.ro

Exemplu de mobilitate

Transport public gratuit în Hasselt, Belgia 



Exemplu de planificare 
urbană (Olanda 1)



Exemplu de planificare 
urbană (Olanda 2)



The EYD2015 key political messages are:

• The EU is a global player which tackles 

today's challenges;

• In an increasingly interdependent world, 

EU development cooperation benefits 

people in the EU and in our partner 

countries;

• Think global, act local. You can make a 

difference.

2015 European Year for 
Development





Mulţumesc pentru atenţie!

Focus Eco Center

Dr. Hajdu Zoltán

0744-774897, focuseco@rdslink.ro
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