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CAPITOLUL I: Aspecte generale ale proiectului 
 

1.1. Contextul dezvoltării proiectului  

 

Proiectul „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului 

absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici 

publice – EXCELENȚĂ” este derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în 

Educație.  

Co-finanțarea proiectului este acordată de către Uniunea Europeană prin intermediul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă, din Fondul Social European. 

Axă prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectiv specific 1.1: 

„Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu 

SCAP”; număr de identificare MySMIS 200/Cod SIPOCA 113039. 

Începerea procesului de implementare a acestui proiect a fost permisă prin contractul de 

finanțare nr. 180/10.07.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, persoană juridică de drept public, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Asociația Excelsior pentru Excelență în 

Educație, persoană juridică de drept privat. 

 

1.2 Obiectiv general și obiective specifice 

 

În acord cu Obiectivul Specific 1.1, obiectivul general îl constituie îmbunătățirea procesului 

de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru 

promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a 

absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru 

găsirea unui loc de muncă în alte țări, prin creșterea capacității organizației non-guvernamentale 

de a formula și a promova politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, având 

ca scop dezvoltarea și introducerea unor sisteme și standarde în administrația publică, orientate 

către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. 

 

Proiectul este de interes national și are acoperire națională, fiind în beneficiul ambelor 

categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea Bucureşti-Ilfov) şi regiunile mai 

puţin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), iar elementele care demonstreaza impactul la 

nivel national sunt urmatoarele: 

 - Consultarea personalului din autoritatile si institutiile publice locale, atat din regiunea mai 

dezvoltata, cat si din fiecare regiune mai putin dezvoltata, pentru realizarea analizei nationale 

privind situatia actuala si aprofundarea problemelor generate de lipsa unor masuri alternative de 
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insertie/ocupare pe piata muncii in randul studentilor si a absolventilor de studii superiore, precum 

si cresterea fenomenului de migratie a acestora pentru gasirea unui loc de munca in alte tari;  

- Realizarea unei caravane nationale sub forma unor evenimente de tip “masa rotunda” cu 

aplicabilitatea de workshop (8 evenimente realizate in fiecare regiune din cele 8 existente la nivel 

national si un eveniment realizat la nivel national), cu participarea persoanelor din grupul tinta al 

ONG-ului si a personalului din autoritatile/institutiile publice locale, din fiecare regiune in care se 

vor desfasura evenimentele. In cadrul evenimentului realizat la nivel national vor participa 

membrii din grupul tinta, din toate regiunile din Romania. 

 - Proiectul presupune implicarea membrilor grupului tinta in diferite activitati ale proiectului 

din toate regiunile mai putin dezvoltate, dar si din regiunea mai dezvoltata, pentru solutionarea 

nevoiilor acestora, identificate la nivel national. - Informarea si publicitatea proiectului, dar si 

diseminarea rezultatelor si a activitatilor se va realiza la nivel national. 

 

De asemenea, scopul prezentului proiect este acela de a susține și de a crește capacitatea 

ONG-urilor în vederea formulării și promovării politicilor publice alternative la politicile publice 

inițiate de Guvern pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii 

în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de 

migrație a acestora pentru asigurarea unui loc de muncă în alte țări, ca urmare a facilitării dezvltării 

mecanismelor de formulare, promovare, monitorizare a politicilor publice și de consolidare a 

dialogului social și civic, precum și înțelegerea nevoii de reformare a administrației publice, a 

activităților de dezvoltare a cunoștințelor, competențelor și abilităților celor 40 de persoane din 

grupul țintă, reprezentanți ai propriului ONG, a dezvoltării mecanismului pentru formularea și 

promovarea de politici publice și a dezvoltării de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și 

evaluare a politicilor publice și de consolidare a dialogului social și civic; grupul țintă inițial este 

de 144 persoane. 

 

Grupul țintă vizează un număr de 144 de persoane, din care: 34,72% vor fi reprezentanți ai 

ONG-urilor, 6,94% vor fi reprezentanți ai partenerilor sociali și 58,33% vor fi persoane/personal 

din autoritățile și instituțiile publice locale. De asemenea, aceștia vor proveni din regiunile: 

București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia, Centrală, Sud-Vest, Nord-Est, Nord-Vest și Vest. 

Persoanele din grupul țintă vor avea posibilitatea de a participa la evenimente de tip „masă 

rotundă” cu aplicabilitate de workshop; aceste întruniri au în vedere elaborarea a două politici 

publice ce vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai 

învățământului superior. 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obs.1 Facilitarea dezvoltării mecanismelor de formulare, promovare și monitorizare a 

politicillor publice, de consolidare a dialogului social și civic, precum și întelegerea nevoii de 
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reformare a administrației publice, prin aprofundarea și realizarea analizei detaliate de nevoi și 

necesități existente la nivel național în domeniul invățământului superior pentru promovarea unor 

măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în randul studenților și a absolvenților de 

studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc 

de muncă în alte țări.  

 

Obs.2 Cultivarea și dezvoltarea cunosțintelor, competențelor si abilităților a 40 persoane din 

Gupul țintă, reprezentanți ai ONG-ului, în urma participării la sesiuni de instruire în formularea 

politicilor publice și în mananagement strategic, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare 

durabilî, egalitate de șanse si nediscriminare. 

 

Obs.3 Formularea si promovarea a cel puțin 2 politici publice în domeniul învățamantului 

superior, care vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de studenti și 

absolvenți, ca urmare a dezvoltării unui mecanism performant și profesionist (caravană națională 

sub forma unor evenimente de tip „masă rotundă”, cu aplicabilitate de workshop), pentru 

formularea și promovarea de politici publice alternative.  

 

Obs.4 Crearea și dezvoltarea de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și evaluare a 

politicilor publice și de consolidare a dialogului social si civic, prin dezvoltarea unui sistem online 

de monitorizare și evaluare, dar și prin dezvoltarea unui manual de bune practici sub forma unui 

standard cu aplicabilitate în sectorul public și privat, privind implementarea 

instrumentelor/sistemelor dezvoltate prin proiect. 

 

 

CAPITOLUL II: Scopul și domeniul de aplicabilitate al planului 
 

Scopul prezentului regulament este acela de a prezenta modul în acre prezentul proiect 

stabilește anumite reguli prin care sănătatea oamenilor, dar și mediul înconjurător sunt protejate. 

Totodată, se dorește o participare la menținerea calității mediului înconjurător. Mediul poluat 

afectează atât persoanele ve iau contact direct cu acesta, cat și dezvoltarea durabilă. 

 

Domeniul de aplicabilitate al acestui regulament vizează întreg personalul implicat în 

proiectul „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților 

de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice – 

EXCELENȚĂ”, număr de identificare MySMIS 200/Cod SIPOCA 113039. 

CAPITOLUL III: Protejarea mediului înconjurător 
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3.1 Ce este protecția mediului? 

 

Potrivit Consiliului Internaţional de limbă franceză al 

colocviului internaţional (Aix, Provence, 1972) mediul 

reprezintă “ansamblul, existent la un moment dat, al 

aspectelor fizice, chimice, biologice şi sociale, susceptibile 

de a crea un efect direct sau indirect, imediat sau ulterior, 

asupra vieţuitoarelor, asupra omului şi activităţilor 

umane". În cadrul aceluiaşi colocviu, comisia pentru limba 

engleză formulează o definiţie în care consideră mediu 

"ansamblul tuturor fiinţelor şi lucrurilor care compun spaţiul apropiat şi îndepârtat al omului, 

care îi poate determina sau schimba existenţa şi poate influenţa total sau parţial modul său de 

viaţă”. 

Poluarea reprezinta modificarea componentelor naturale prin prezenta unor componente 

straine, numite poluanți, ca urmare a activității omului, și care provoaca prin natura lor, prin 

concentratia în care se găsesc și prin timpul cât actionează, efecte nocive asupra sanatății, 

creează disconfort sau impiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale vieții. 

(Conferința Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972). 

 

Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătății a îmbrăcat 

de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare și anume: 

 poluarea biologică este produsă prin eliminarea și răspandirea în mediul înconjurător 

a germenilor microbieni producători de boli. Astfel, poluarea bacteriană însoțește 

deopotrivă omul, oriunde s-ar gasi și indiferent pe ce treapta de civilizație s-ar afla, 

fie la triburile nomade, fie la societatile cele mai evoluate. Pericolul principal 

reprezentat de poluarea biologică constă în declansarea de epidemii, care fac 

numeroase victime; 

 poluarea chimică constă în eliminarea și răspandirea în mediul înconjurător a 

diverselor substanțe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât 

prin creșterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul 

principal al poluării chimice îl reprezintă potențialul toxic ridicat al acestor substante;  

 poluarea fizica este cea mai recentă și cuprinde, în primul rand, poluarea radioactivă 

ca urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în știintă, industrie, agricultură, 

zootehnie, medicină etc.. Pericolul deosebit al substanțelor radioactive în mediu și în 

potențialul lor nociv chiar la concentrații foarte reduse. Poluarii radioactive i se 

adauga poluarea sonoră, tot ca o componenta a poluării fizice. În sfarșit ultima 

componentă poluarea termică, poate cea mai recentă formă de poluare fizică cu 

influente puternice asupra mediului inconjurător, in special asupra apei și aerului, și, 

indirect, asupra sanătații populației.  
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Insa cele mai des intalnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea 

aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieții omenești se pare ca sunt și cele mai afectate 

de acțiunile iresponsabile ale ființei omenești. 

 

Protecția mediului înconjurător a apărut ca problema a omenirii numai în zilele noastre, 

respectiv atunci când omul a cucerit întreg spațiu al Terrei, prielnic vieții. Acum, bogățiile și 

resursele de energie au fost afectate în așa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre 

ele, iar unele condiții esențiale existenței umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce 

astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînteles nu se iau 

masuri energice de protecție a planetei. Omul a înțeles 

că face și el parte din natura, ca Terra și resursele ei 

sunt limitate, că această planetă funcționeaza ca un 

sistem și că dereglarile produse într-un loc pot avea 

repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru 

om. Omenirea nu poate renunța însî la ritmurile înalte 

ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea 

acestor ritmuri, cu menținerea unei bune calități a 

mediului, este exploatarea acestuia în asa fel încât să 

se poată regenera și conserva în permanentă. 

 

Primele inițiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani, din 

necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariție. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea 

naturii s-au diversificat. Începand din 1970, au aparut semne clare de îmbolnavire a planetei : 

subțierea stratului de ozon, încalzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului și a solului. 

Oamenii au început să înțeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil față de 

natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, 

dar mai ales colectivă: protecția naturii angajează colaborare și sprijin reciproc pe plan local, 

județean, național și mai ales internațional. 

 

Construind fabrici și uzine, dezvoltând orașele și transporturile, defrisând pădurile pentru a 

folosi lemnul și a mări suprafețele agricole, aruncând nepăsător în apa și în aer cantități mari de 

deșeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, așa încât uneori și-

a pus în pericol însăși viața lui. În asemenea situație, ființa umană s-a vazut nevoită să ia atitudine 

pentru înlăturarea răului pe care l-a produs și să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecția 

mediului înconjurător, pentru menținerea în natură a unui echilibru normal între toți factorii care 

compun mediul.   

Pentru ca Pamântul să rămâna o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate cu legile 

naturii. Organizații nonguvernamentale au luat ființă la nivel local, național și internațional pentru 

combaterea poluării din lumea întreagă. În lume există numerose organizații de acest tip, dintre 
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care se disting: FEEE (Fundatia Europeană de Educație pentru Mediu), GREENPEACE, 

POWERFULL INFORMATION (Marea Britanie), UNESCO (Organizația Națiunilor Unite 

pentru educație, știință și cultură), PNUE (Programul Națiunilor Unite pentru mediul 

înconjurător).   

 

3.2 Poluații specifici mediului de birou 

 

Chiar și în locul de muncă de la birou se pot acumula diferite substanțe care sunt nocive 

organismului și îl pot afecta pe termen lung. Dintre acestea, le menționăm pe următoarele: 

 

Denumirea substanței Locul unde se găsește Efect 

Etanol Adezivi, lipici Narcotic 

Metil-acetat Adezivi, lipici Narcotic 

Etil-acetat Lipici Narcotic, în cantități mari poate 

cauza moartea, dăunează 

mucoaselor 

Acetonă Adezivi În cantități mari are efect narcotic, 

dăunează ochilor și mucoasei 

stomacului 

Benzen* Ca poluant poate fi găsit în 

toluen 

Narcotic, provoacă cancer 

Toluen Lipici Narcotic 

Xilen Lipici Narcotic 

Clorură de metil* Lipici Narcotic 

Tricloretan Lipici și diluanții 

corectorilor 

Narcotic, în cantități mari poate 

cauza moartea 

Tricloretilenă Lipici Narcotic, dăunează creierului, 

rinichilor și ficatului 

 

Substanțele cu * au fost clasificate oficial ca provocatoare de cancer. 

 

 

3.3 Reguli de protejare a mediului înconjurător 
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Printre cele mai importante metode de protejare a mediului înconjurător pe care membrii 

echipei de proiect le vor respecta, sunt cele amintite anterior: 

 

 

Comunicare electronică 

Activitățile de management dar și cele de implementare vor  avea 

bază de comunicare între membrii echipei de proiect, comunicarea 

electronică. 

 

 

       Hârtie reciclabilă 

În cadrul implementării proiectului se va utiliza hârtie 

reciclabilă, și se va realiza printarea doar a documentelor 

imperios necesar a fi printate. De asemenea, se va realiza o 

printare față-verso.  

 

 

Becuri ecologice                                                   

Pentru desfășurarea activităților de management, în sediul de proiect 

se va opta în cea mai mare parte pentru becuri ecologice, cu un grad 

redus de consum, pentru părotejarea risipei de consum a energiei 

neregenerabile, mesaj prin corespondență electronică. 

 

 

 

La finalul programului, calculatorul și celelalte echipamente se vor inchide, 

deoarecel, chiar dacă nu sunt utilizate, când sunt conectate la o sursă, continuă 

să consume energie. 
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CAPITOLUL IV: Dezvoltarea durabilă  
 

În cadrul prezentului proiect este respectat principiul dezvoltării durabile (și toate celelalte 

principii orizontale), fiind vizate 5 mari traiectorii în acest sens, și anume: 

 

 
 

A. Poluatorul plătește 

 

Proiectul asigură prevederile dezvoltării care răspunde nevoilor 

în prezent, fără a compara capacitatea generației viitoare de a 

răspunde propriei nevoi, conform Comisiei Mondiale pentru Mediu 

și dezvoltare, dar și prevederilor principiului „Poluatorul plătește” 

care impune obligația ca poluatorul să suporte cheltuielile pentru 

realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare, 

atât la nivelul activității de management și implementare din proiect, conform OUG195/2005 

privind protecția mediului, OUG68/2007 privind răspunderea de mediu și HG1403/2007 privind 

refacerea zonelor în care solul și ecosistemul au fost afectate.  

 

Principiul prevede ca potențialul poluator să suporte toate costurile poluării pe care el a 

cauzat-o. Principiul este unul ecologic și nu unul juridic, stabilindu-se condiții economice necesare 

Poluatorul 
plătește

Protecția 
biodiversității

Ultilizarea 
eficientă a 
resurselor

Atenuarea 
schimbărilor 

climatice

Reziliență la 
dezastre
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astfel încât să fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunea poluatorului, 

acest proces ducând la o dezvoltare durabilă.  

 

Principiul „Poluatorul plătește” urmărește ca sarcina cost-control asupra mediului să revină 

în primul rând poluatorului, asigurând astfel faptul că mecanismele de piață iau în considerare 

aceste costuri și că resursele vor fi alocate corespunzător în producție și consum. Un mecanism 

ecologic asigură că toate pejudiciile privind calitatea factorilor de mediu vor fi remediate, prin 

îndeplinirea unor condiții referitoare la: identificarea surselor de poluare, evaluarea datelor de 

monitor privind încărcarea cu poluanți, colaborarea tuturor instituțiilor implicate, existența unui 

cadru instituțional adecvat pentru implementarea cu succes a acestui principiu. 

 

Fiecare modul de formare/instruire, evenimente de promovare/diseminare, activități și 

evenimente din cadrul proiectului vor include în mod obligatoriu o secțiune cu privire la 

importanța protecției mediului și dezvoltarea durabilă, protecția biodiversității, utilizarea eficientă 

a resurselor, reziliența la dezastre, atenția și adaptarea la schimbările climatice, probleme de mediu. 

Proiectul contribuie la principiile orizontale ale uniunii Europene de dezvoltare durabilă, pentru că 

presupune utilizarea de hârtie reciclabilă și/sau tipărirea față/verso, atunci când este necesar, mesaj 

în corespondență electronică, etc. 

 

B. Protecția biodiversității  

 

Proiectul asigură prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , 

conservarea habitatului natural, a florei și a faunei sâlbatice prin implicarea noilor generații, și 

prevederile Ordonanței 19/13.01.2010 care asigură cadrul legislativ pentru evaluarea adecvată a 

efectelor asupra biodiversității, dar va asigura și implementarea efcientă a unui management al 

deșeurilor. Prin activitatea desfășurată în cadrul proiectlui se va urmări transmiterea sfaturilor 

practice ce pot fi rumărite zi de zi, pentru sensibilizarea comunității, în verea protecției 

biodiversității. 

 

Proiectul va stabili monitorizarea responsabililor și reusrselor acestora cu scopul de a 

diminua/elimina efectele negative asupra mediului, prin monitorizarea atentă a modului de 

implementare a activităților și efectelor acestora asupra dezvoltării durabile. Prin proiect se va 

sigura faptul că activitatile finațate sunt furnizate într-un mod în care sunt aigurate pe de o parte 

reducerea impactului negativ asupra mediului, iar pe de alta că în implementarea activităților vor 

fi incluse și module de dezvoltare a competențelor și abilităților de dezvoltare durabilă, care să 

promoveze dezvoltarea ecologică la locul de muncă, sau care au în vedere îmbunătățirea mediului, 

protecția și conservarea biodiversității sau utilizarea eficientă a resurselor. 
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Prin toate activitățile de management și implementare se va asigura 

implementarea acestora cu minim impact asupra calității biodiversității, 

se va asigura un management al deșeurilor performant, și nu se vor utiliza 

substanțe periculoase. În cadrul proiectlului se va asigura consultarea 

experților din domeniul protejării mediului înconjurător și dezvoltarea 

durabilă. Proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiilor 

printr-un regulament de oridine interioară și diseminat către membrii grupului țintă, precum și în 

pagina Web a proiectului, în care se va puncta respectarea principiilor din cadrul prezentului  

proiect. Fiecare modalitate de formare/instruire, eveniment de promovare/diseminare, activitate 

din  cadrul proiectului vor include în mod obligatoriu o secțiune cu privire la importanța protecției 

mediului și dezvoltarea durabilă, problematica de mediu și tematica schimbărilor climatice. În 

proiect se va utiliza hârtie reciclabilă, mesaj în corespondență,etc. 

 

 

C. Utilizarea eficientă a resurselor 

 

Proiectul va asimila principiul și obiectivul dezvoltării durabile ca element integrat al 

ansamblului de cunoștințe, aptitudini si deprinderi necesare existenței și performaței persoanale și 

socio-culturale. Implementarea proiectului va susține dezvoltarea economiei echilibrate și 

echitabile, accesul într-un sistem deschis, utilizarea responsabilă a resurselor cu un nivel înalt de 

protecție a mediului, asigurarea dezvoltării durabile globale. Pentru desfășurarea activității de 

management, în sediul de proiect se va organiza o echipă de proiect o sesiune de instruire cu privire 

la tematica dezvoltării durabile și utilizarea eficientă a resurselor. Pentru desfășurarea activităților 

de management, în sediul de proiect se va opta în cea mai mare parte pentru becuri ecologice, cu 

un grad redus de consum, pentru părotejarea risipei de consum a energiei neregenerabile, mesaj 

prin corespondență electronică. 

 

Totodată, în cadrul desfășurării activității de management, se va utiliza preponderent hîrtie 

reciclabilă/ecologică, se va promova politica imprimării doar a documentelor necesare și a 

imprimării față-verso a acestor documente, dar va asigura și limitarea impactlui negativ al 

transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronice, optimizarea oportunităților de 

a utiliza resursele locale.  

 

În cadrul implementării  proiectului vor fi utilizate mijloace 

electronice de comunicare între membrii echipei de implentare, ceea 

ce va duce la reducerea consumului de hârtie și alte consumabile.  

 

Principiul de dezvoltare durabilă (utilizare eficientă a resurselor) se va asigura prin: fiecare 

modalitate de formare/instruire, eveniment de promovare/diseminare , activități din cadrul 
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proiectului vor include în mod obligatoriu o secțiune  cu privire la importanța protecției mediului 

și dezvoltarea durabilă, problematica de mediu și tematica schimbărilor climatice. În proiect se va 

utiliza hârtie reciclabilă, mesaj în corespondență electronică. Echipamentele achziționate și/sau 

puse la dispoziție vor fi din gama superioară, cu un consum redus de energie. 

 

 

D. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 

 

Educația pentru dezvoltarea durabilă va fi integrată în fiecare modul de formare/instruire, 

fiecare eveniment de promovare/diseminare, activități și evenimente din cadrul proiectului, care 

vor include în mod obligatoriu o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării 

durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice prin module special dedicate pentru 

înțelegerea practică a problemelor de schimbări climatice și „aptitudinilor verzi”. 

 

Proiectul contribuie la principiul orizontal al Uniunii Europene de Dezvoltare Durabilă, 

deoarece presupune utilizarea hârtiei reciclabile în cadrul activității de raportare, mesaj în 

corespondență electronică, etc. Echipa de management va crea și respecta cu desăvârșire un 

regulament privind gestiunea deșeurilor produse prin activitățile întreprinse, utilizarea eficientă a 

resurselor și protecția mediului înconjurător. Proiectul va asigura și limitarea impactului negativ 

al transporturilor prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică. 

Activitatea proiectului vizează tematica schimbărilor 

climaticeprin asigurarea eficineței energetice la nivelul 

desfășurării activității de management și implementare prin 

utilizarea becurilor ecologice și utilizarea altor resurse cu un 

consum redus de energie. Conferințele, evenimentele, acțiunile și 

modalitățile de formare/instruire în cadrul proiectului vor avea 

module dedicate schimbărilor climatice și se va pune accent pe informarea și instruirea persoanelor 

din grupul țintă asupra implicațiilor activităților pe care le pot desfășura zi de zi, prin activitățile 

lor simple, de a proteja mediul înconjurător, reducerii emisiilor de carbon. Principiul de dezvoltare 

durabilă se va asigura prin: fiecare modalitate de formare/instruire, eveniment de 

promovare/diseminare, activitățile din cadrul proiectului vor include obligatoriu o secțiune cu 

privire la importanța protecției mediului și dezvoltarea durabilă, problematica de mediu și tematica 

schimbărilor climatice. În proiect se va utiliza hârtie reciclabilă, mesaj în corespondență 

electronică. Echipamentele achziționate și/sau puse la dispoziție vor fi din gama superioară, cu un 

consum redus de energie. 
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E. Reziliența la dezastre 

 

Prin conferințe, evenimente, activități si modalitățile de formare/instruire organizate în 

cadrul proiectului se vor prezenta module dedicate managementului riscului la inundații și 

incendii, va crește gradul de informare al persoanelor din regiune cu privire la noțiunile de 

prevenire și combatere a unui incendiu și a unei inundații. În cadrul acestor activități și evenimente, 

persoanele participante vor dobândi competențe pentru prevenirea 

acestor evenimente ce pot afecta desfășurarea și dezvoltarea 

activității propriu-zise, prin prezentarea concretă a unor măsuri de 

construire a unor diguri, baraje, deviații de ape, consolidări de 

maluri, zone umede, etc., dar și metode de evitare a producerii unui 

incendiu. 

 

Prin aceste conferințe, evenimente, activități, modalități de formare/instruire organizate în cadrul 

proiectului se va dezvolta și promova cultura riscului la dezastre, în rândul persoanelor din grupul 

țintă pentru a preveni astfel de evenimente nefericite ce pot afecta desfășurarea activităților de 

către persoanele din grupul țintă. Se va suține împădurirea terenurilor degradate și aplicarea unor 

mai bune practici, susținându-se și promivându-se  practicile ecologice, în vederea asigurării 

dezvoltării durabile. Principiul de dezvoltare durabilă se va asigura prin: fiecare modalitate de 

formare/instruire, eveniment de promovare/diseminare, activitățile din cadrul proiectului vor 

include obligatoriu o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltarea durabilă, 

problematica de mediu și tematica schimbărilor climatice. În proiect se va utiliza hârtie reciclabilă, 

mesaj în corespondență electronică. Echipamentele achziționate și/sau puse la dispoziție vor fi din 

gama superioară, cu un consum redus de energie. 

 

 

 

 


