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PERU

NEPAL

CERNOBIL

FUKUSHIMA

CÂT DE VULNERABILI SUNTEM?             



• VULNERABIL  Care poate fi rănit. (DEX)

• RISC  Posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a 

avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă; 

pericol posibil. (DEX)

• DEZVOLARE DURABILĂ : este dezvoltarea care urmărește 

satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 
propriile nevoi. (Raportul Brundtland)
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DEFINIȚII



1. TRAVERSĂM O CRIZĂ MONDIALĂ (FENOMEN SOCIAL)

2.TEMPERATURA MEDIE GLOBALĂ ESTE ÎN CREȘTERE (FENOMEN 
NATURAL)

3.ATÂT OMUL CÂT ȘI NATURA, SUNT VULNERABILI

4.NATURA NU ARE NEVOIE DE OM, OMUL ARE NEVOIE DE 
NATURĂ

5.DOAR DEZVOLTAREA DURABILĂ POATE CREA PREMIZELE 
SUSTENABILITĂȚI

6.MATEMATICA POATE FI LIMBAJUL COMUN (PARAMETRII 
MĂSURABILI,CALCULABILI,COMPARABILI,PREVIZIBILI)

26/05/2017 5

PREAMBUL



• “ Indicatorii prezenţi în  baza de date  urmăresc 

obiectivele ţintă şi modalităţile de acţiune la orizontul 

anilor: 2013, 2020, 2030, stabilite prin Strategia 

Naţională de Dezvoltare Durabilă şi sunt construiţi pe 

baza informaţiilor care sunt disponibile în Institutul 

Naţional de Statistică, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 

instituţiile în subordinea sau coordonarea acestuia şi a 

metodologiilor care sunt armonizate cu cele ale Uniunii 
Europene.”(www.mures.insse.ro)
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INDICATORI



“Principala funcţiune a indicatorilor  este de a răspunde 

cerinţelor de monitorizare, pe care Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă le exprimă, asociate cu 

termenele ţintelor propuse, care la rândul lor reprezintă 

angajamente politice legate de obiectivele strategice ale 
dezvoltării durabile.” (www.mures.insse.ro)
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INDICATORI



• nivelul 1: indicatori principali (de bază);

• nivelul 2: indicatori complementari, utilizabili pentru 

monitorizarea şi revizuirea programelor de dezvoltare 

durabilă;

• nivelul   3: indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale 

pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind  

pachetul de politici pe care aceasta le generează, 

inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia UE
(www.mures.insse.ro)
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INDICATORI



• Sistemul IDD pentru România este armonizat şi 

congruent cu sistemul de indicatori utilizat la nivelul UE, 

urmărind   pilonii de bază:

• - arhitectură: structură ierarhică pe teme, sub-teme, 

domenii de intervenţie;

• - concepte, definiţii, clasificări şi  nomenclatoare 

asociate;

• - metode de calcul. (www.mures.insse.ro)
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INDICATORI



1.Rata de crestere a PIB/locuitor     

2.Venitul Naţional Brut (pondere in PIB)

3.PIB/locuitor pe regiuni  

4.Economiile brute ale populatiei ca % din PIB 

5.Indicele inegalităţii veniturilor 

6.Rata şomajului BIM total şi sexe 

7.Rata şomajului BIM pe nivel de educaţie 

8.Rata şomajului BIM pe grupe de varsta   

9.Rata de ocupare total şi pe grupe de varsta  

10.Rata totala de fertilitate (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 1. Transformari structurale
si echilibre macroeconomice



• 1.Emisiile totale de gaze cu efect de seră  

• 2.Emisii de gaze cu efect de seră, pe sectoare de activitate  

• 3.Ponderea energiei electrice din surse regenerabile în totalul energiei electrice 

• 4.Producerea combinată de energie electrică şi termică ca % în energia electrică 

totală  

• 5.Intensitatea energetică a economiei 

• 6.Dependenţa energetică 

• 7.Intensitatea emisiilor de CO2 din sectorul energetic 

• 8.Temperatura medie la suprafaţa solului 

• 9.Venituri din taxe pentru utilizarea energiei şi consumul de energie 

• 10.Consumul de energie pe locuitor  

• 11.Consumul final de energie pe sectoare   

• 12.Consumul intern brut de energie pe tipuri de combustibili 

• 13.Consumul de bio-combustibili în transporturi 

• 14.Intensitatea în gaze cu efect de seră a consumului energetic (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv2. Schimbari climatice si 
energie curata



• 1.Volumul transportului de pasageri raportat la PIB   

• 2.Volumul transportului de mărfuri raportat la PIB  

• 3.Ponderea fiecărui mod în transportul de pasageri  

• 4.Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri  

• 5.Consumul de energie pe moduri de transport  

• 6.Utilizarea transportului în comun  

• 7.Emisiile de GES in transporturi pe moduri de transport  

• 8.Emisii de precursori ai ozonului din transporturi  

• 9.Emisii de pulberi în suspensie din transporturi  

• 10.Indicele armonizat al preturilor de consum pentru transportul auto de pasageri  

• 11.Investiţii în infrastructura de transport  

• 12.Persoane ucise în accidente de circulaţie rutieră (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 3.Transport durabil



• 1.Productivitatea resurselor     

• 2.Consumul intern de materiale pe cap de locuitor   

• 3.Componentele consumului material intern (DMC)   

• 4.Consumul intern de materiale, pe tipuri de materiale   

• 5.Deşeurile generate, pe principalele activitǎţi economice    

• 6.Deşeuri municipale colectate, pe locuitor   

• 7.Deşeurile municipale depozitate  

• 8.Rata de reciclare a deşeurilor municipale  

• 9.Gradul de acoperire a populatiei cu servicii de salubritate   

• 10.Ponderea suprafetei cultivate ecologic in suprafaţa agricola utilizata  

• 11.Valoarea productiei din sectorul bunurilor si serviciilor de mediu (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 4.Productie şi 
consum      durabile (1)



• 12.Populatia ocupata din sectorul bunurilor si serviciilor de mediu  

• 13.Emisii de substanţe acidifiante si precursori ai ozonului  

• 14.Total emisii de pulberi în suspensie   

• 15.Consumul de energie electrică in gospodării  

• 16.Consumul mediu de carne pe locuitor   

• 17.Rata de motorizare  

• 18.Întreprinderi cu sistem de management de mediu   

• 19.Etichete ecologice atribuite    

• 20.Indicele densităţii efectivelor de animale  

• 21.Număr mediu de persoane pe o gospodărie   

• 22.Cheltuieli de consum medii pe o persoană (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 4.Productie şi consum      
durabile (2)



• 1.Indicele abundenţei populaţiilor de păsări comune   

• 2.Suprafata siturilor de importanta comunitara;      

• 3.Suprafaţa construită ca % din suprafaţa totală   

• 4.Emisia de materie organica (CBO5) sub forma de cerere biochimica de oxigen in 

rauri    

• 5.Ponderea apei dulci prelevate în totalul resurselor de apă    

• 6.Populaţia conectată la staţiile de epurare a apelor uzate    

• 7.Calitatea apelor de suprafaţă pe clase de calitate     

• 8.Ponderea padurilor afectate de defoliere  

• 9.Numarul ariilor naturale protejate atribuite în administrare  

• si Numarul ariilor naturale protejate atribuite în custodie   

• 10.Masa lemnoasă recoltată 

• 11.Creşterea brută anuală a lemnului pe picior (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 5. Conservarea şi                                
gestionarea resurselor naturale



• 1.Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe   

• 2.Numărul accidentaţilor la locul de muncă   

• 3.Renunţarea la îngrijire medicala din raţiuni financiare   

• 4.Rata sinuciderilor pe sexe si grupe de varsta    

• 5.Rata deceselor datorate bolilor cronice total si pe sexe   

• 6.Speranţa de viaţă la 65 de ani, pe sexe  

• 7.Rata mortalităţii  

• 8.Expunerea populaţiei la poluarea aerului cu pulberi în suspensie    

• 9.Expunerea populaţiei la poluarea aerului cu ozon 

• 10.Proporţia populaţiei din gospodării care consideră că suferă din cauza zgomotului  

(www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 6. 

Sănătate publică



• 1.Rata sărăciei după transferurile sociale   

• 2.Raportul de dependenţă economică la gospodării pe grupe de varsta    

• 3.Disparitatea salarială de gen   

• 4.Migraţia internă netă (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 7.Incluziune 

socială, demografie şi 

migraţie



• 1.Importurile României din ţările în curs de dezvoltare (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 8.Sărăcia globală şi 

sfidările dezvoltării durabile



• 1.Cheltuieli publice pentru educaţie    

• 2.Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri    

• 3.Creşterea populaţiei ocupate totale (15 - 64 ani)    

• 4.Ponderea populaţiei cu nivel scăzut de educaţie pe grupe de vârstă  

• 5.Ponderea persoanelor după competenţele în utilizarea computerului   

• 6.Ponderea persoanelor după competenţele în utilizarea Internetului (www.mures.insse.ro)

26/05/2017 19

Obiectiv 9.Educaţie şi 

formare profesională



• 1.Cheltuielile totale cu activităţi de cercetare-dezvoltare ca % din PIB  

• 2.Ponderea in PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul intreprinderi 

• 3.Ponderea in PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul public  

• 4.Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra totală de afaceri, pe sectoare economice    

• 5.Intreprinderi inovatoare % din total intreprinderi (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 10.Cercetare ştiinţifică şi 

dezvoltare tehnologică, inovare



• 1.Rata de creştere a productivităţii muncii/persoană ocupată (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 11. Creşterea 

productivităţii muncii

şi îmbunătaţirea ratei de ocupare



• 1.% din PIB alocat pentru investitii, pe sectoare institutionale   

• 2.Investiţiile straine directe (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 12.Politica de 
investiţii şi diversificarea 

surselor de finanţare



• 1.Datoria publica in PIB    

• 2.Increderea cetatenilor in institutiile statului    

• 3.Numarul cazurilor de infringment  

• 4.Disponibilitatea guvernarii electronice    

• 5.Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit Internetul în ultimele 3 luni pentru a 
accesa (www.mures.insse.ro)
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Obiectiv 

13.Capacitatea administrativa si 
calitatea serviciilor publice
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INDICATORI SOCIALI 

 
RELATIV LA TÎRGU MUREȘ 

Diferența de venituri În creștere -  
Șomajul stabil, media 

națională 
+  

Ajutor social /cap de locuitor În creștere +  
Raportul bărbat-femeie în ocuparea locului de 
muncă 

Media națională -+  

Protecția copiilor În creștere +  
Aprovizionarea populației cu alimente În creștere +  
Mortalitatea datorită unor cauze nenaturale În scădere +  
 Speranța de viață În creștere +  
 Asistență sanitară În creștere +  
 Protecția împotriva epidemiilor infantile În creștere +  
Nivelul maxim de  
școlarizare   

 În creștere +  

Condiții de  locuit   În creștere +  

Criminalitatea   În ultimii ani în 
scădere 

-+  

Demografia  În scădere -  

Migrația  În creștere -  

      
     

 

După Turchany Gay &

APLICATIE TIRGU 
MURES



APLICATIE 
TIRGU MURES

25

INDICATORI DE MEDIU      RELATIV LA TÎRGU MUREȘ 
Emisii de gaze cu effect de seră În creștere -  
Prezența în indrustie a gazelor care contribuie la micșorarea 
stratului de ozon 

În creștere  -  

Poluarea aerului di oraș În creștere  -  
Teren utilizat pentru bioagricultură În creștere  +  
Folosirea îngrășămintelui chimic și natural În creștere  +  
Păduri și valorificarea lor În scădere -  
Consumul de apă În scădere +  
Poluarea râurilor În creștere  -  
Calitatea apelor din lacuri În degradare -  
Ocrotirea biodiversități În creștere  +  

 

După Turchany Gay &

26/05/2017



26/05/2017 26

INDICATORI ECONOMICI RELATIV LA TÎRGU MUREȘ

GDP/ locuitor În creștere +

Nivelul de investiții În creștere +

Venituri di economie În creștere +

Nivelul inflației constant -

Investiții străine În scădere -

Deficit național EU-

ămbunătățire

+

Gradul de utilizare de materii prime Mare -

Gradul de utilizare de energie Mare -

Producția de energie/tipuri de surse de energie bun +

Managementul deșeurilor comunale bun +

Nivelul deșeurilor industriale În scădere +

Managementul deșeurilor periculoase (bio, radio) Bun +

Recuperarea deșeurilor reutilizabile (hârtie,metal) Nesatisfăcător -

Numărul de călători (transport urban) Constant -

Tipuri de transport ( classic, alternative) nesatisfăcător -

Investiții în mediu În creștere +

După Turchany Gay &

APLICATIE 
TIRGU 
MURES
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INDICATORI INSTITUȚIONALI RELATIV LA TÎRGU MUREȘ

Infrastructură comunicațională,accesul la

internet

În creștere +

Numărul de telefoane pe cablu și mobile/ 100

de locuitori

În creștere +

După Turchany Gay &

APLICATIE TIRGU 
MURES
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+ - MEDIA

Indicatori

sociali

10 3 +9

Indicatori 

de mediu

4 6 -2

Indicatori 

economici

10 6 +4

Indicatori 

instituționa

li

2 0 +2

+13

APLICATIE TIRGU 
MURES
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”PARADISUL”-
LIPSEȘTE OMUL
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Va multumesc pentru atentie !

Dr. CSEGZI SÁNDOR
Primaria Tîrgu Mureș

0722.468214 

Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”


