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EVALUARE ”DO NO SIGNIFICANT HARM” 

POR BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 

Raportul are drept țintă realizarea analizei conform metodologiei recomandate pentru respectarea 

principiului ”Do Not Significant Harm” în cadrul POR București-Ilfov 2021-2027, în concordanță cu articolul 

9 – Principii orizontale – din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 

24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru 

Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondului Pentru Securitate Internă și Instrumentului 

de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize (RDC1), conform căruia 

obiectivele fondurilor trebuie să țină seama de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. 

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” trebuie interpretat în sensul articolului 17 din 

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile 

(Regulamentul privind Taxonomia) , care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru 

șase obiective de mediu, respectiv: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul 

în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES). 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în 

cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 

climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 

asupra activelor. 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea 

bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și 

subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine. 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea 

generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe 

semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la 

o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care 

eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 

mediului. 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul 

în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau 

sol. 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ 

pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor 

și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

                                                           
1 RDC – Regulamentul 1060/2021 
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Evaluarea efectelor asupra celor șase obiective de mediu menționate mai sus a avut la bază listele de 

verificare și exemplele privind modul de punere în aplicare a evaluării conform principiului DNSH cuprinse 

în Ghidul oferit de Comisia Europeană în luna februarie 2021. 

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov 2021-2027, include 5 obiective de 

politică și 8 priorități. 

Obiectivele de politică ale Programului Operaţional Regional pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov 2021-2027 

sunt reprezentate de: 

1. O Europă mai competitivă  şi mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente şi a conectivității TIC regionale; 

2. O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o 

economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și 

echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice 

și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane 

durabile; 

3. O Europă mai conectată prin creșterea mobilității; 

4. O Europă mai socială şi mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale; 

5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a  tuturor 

tipurilor de teritorii şi inițiative locale. 

Prioritățile Programului Operaţional Regional pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov 2021-2027 sunt 

reprezentate de: 

 Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice; 

 Prioritatea 2 - O regiune digitalizată; 

 Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul; 

 Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată; 

 Prioritatea 5 - O regiune accesibilă; 

 Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă; 

 Prioritate 7 – O regiune atractivă şi incluzivă; 

 Prioritatea 8 – Asistență tehnică 
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Tabel 1 – Relaționarea priorităților cu obiectivele specifice selectate in Programului Operaţional Regional 

pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov 2021-2027 

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

OS1.i - Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate. 

OS1.iii - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în 
cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive. 

OS1.iv - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat. 

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată 

OS2.ii - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor 

de cercetare și al autorităților publice. 

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasa cu mediul 

OS2.ii - Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

OS2.iv - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, 
ținând seama de abordările ecosistemice 

OS2.vii- Creşterea protecției și prezervării naturii, biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în 
zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare. 

Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate ridicată 

OS2.viii - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile ca parte a tranziției către o economie cu 
zero emisii de dioxid de carbon. 

Prioritatea 5 - O regiune mai accesibilă 

OS3.ii - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere; 

Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă 

OS4.ii -  Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței 
pentru educația și formarea la distanță și online; 

Prioritatea 7 - O regiune atractivă si incluziva 

OS5.i - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum 
și a culturii, patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane. 

OS5.ii - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone 
decât zonele urbane. 

Prioritatea 8 – Asistență tehnică 
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Lista de verificare DNSH 

OS1.i  Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate  

Acțiunile propuse sunt: 

 Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual inovativ  - Proof of Concept 

 Sprijin pentru activități de CDI2 în IMM3 

 Sprijin pentru valorificarea potenţialului facilităților de CD în strânsă legătură cu nevoile de 
inovare ale întreprinderilor 

 Sprijin pentru colaborarea efectivă între IMM și organizațiile de CDI (OCDI4) 

 Sprijin pentru clusterele de inovare în beneficiul IMM, inclusiv prin stimularea de colaborării 
interregionale, internaționale și intersectoriale 

 Dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science Park” 

Acțiunea 1: Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual inovativ  - Proof of Concept 

Descrierea actiunii: Acțiunea vizează activități specifice cu caracter inovativ realizate în IMM pentru a 
demonstra funcționalitatea și pentru a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces, 
demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la TRL5 3 la TRL 4 sau la TRL 5, în scopul 
facilitării valorificării și transformării acestora în produse și/sau servicii inovatoare. Sunt avute în vedere 
investiții în active fixe corporale și necorporale, precum și achiziția de servicii de cercetare, inovare, 
consultanță pentru inovare etc. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x 

Dezvoltarea de modele conceptual inovative în IMM-uri nu au 
niciun impact previzibil sau au un impact previzibil nesemnificativ 
asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte 
primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de viață, 
având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă 
cu principiul DNSH pentru acest obiectiv. 
În cadrul acestei actiuni se achitioneaza echipamente, tehnologii 
și servicii  pentru desfășurarea activităților de cercetare. 
Echipamentele achiziționate vor respecta cerințele legale 
stabilite în conformitate cu legislația europeană și națională 

                                                           
2 CDI – Cercetare Dezvoltare Inovare 
3 IMM – Întreprinderi Mici și Mijlocii 
4 OCDI – Organizație de Cercetare Dezvoltare Inovare 
5 TRL - Nivelul de pregătire tehnologică 
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privind stabilirea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească 
produsele cu impact energetic, reglementate prin 
măsurile de punere în aplicare pentru a fi introduse pe piața 
internă și/sau puse în funcțiune. Investițiile vor fi realizate având 
în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică 
a echipamentelor utilizate și managementul energiei. 
În consecință, dezvoltarea de modele conceptual inovative în 
IMM-uri nu va prejudicia în mod semnificativ atenuarea 
schimbărilor climatice, având în vedere că nu se vor genera emisii 
semnificative de gaze cu efect de seră (GES). 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x 

Activitățile aferente achizițiilor de echipamente ( corporale) și 
necorporale cât și activitățile specifice de cercetare și/sau 
inovare care presupun în cea mai mare parte achiziția de servicii 
de la furnizori autorizați nu au niciun impact previzibil sau au un 
impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu 
legat de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa 
și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Activitățile nu au niciun impact previzibil sau au un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor în care se 
desfășoară activitatile se asigură din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  



 
 

10 
 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x 

Luând în considerare atât efectele directe cât și cele indirecte pe 
parcursul de viață a investițiilor, prin natura acestora, 
concluzionăm faptul că acțiunea nu are efecte negative asupra 
economiei circulare, nepresupunând utilizarea ineficientă a 
materialelor ori resurselor. 
Prin investițiile previzionate se va asigura menținerea unui nivel 
scăzut al deșeurilor generate. Se va avea în vedere reciclarea 
echipamentelor existente, acolo unde este cazul, iar 
echipamentele noi achiziționate vor respecta prevederile legale 
în vigoare, standardele europene (inclusiv cele de mediu) cu 
privire la producerea acestora. 
Operatorii vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care a asigurat transpunerea Directivei 2008/98/CE 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

În implementarea proiectelor se va ține cont de legislația 
națională și europeană relevantă în vigoare (ex. Legea 292/2018, 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 
cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea 
impactului asupra mediului). 
În consecință, se preconizează că măsura nu va duce la o creștere 
semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Activitățile nu au niciun impact previzibil sau au un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea  care beneficiază de sprijin nu vizează construcții și nici 
amplasamente situate în zone sensibile din punctul de vedere al 
biodiversității sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii 
protejate Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului 
mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum 
și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
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pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

 

Acțiunea 2: Sprijin pentru activități de CDI în IMM 

Descrierea acțiunii: Acțiunea vizează încurajarea investițiilor private și creșterea capacitățiilor de CDI în 
IMM, prin realizarea de activități CD (cercetare industrială, dezvoltare experimentală), inclusiv adoptarea 
tehnologiilor avansate și activități de inovare împreună cu investiții în active fixe corporale și necorporale, 
cu scopul final de a dezvolta produse şi/sau procese noi sau substanţial îmbunătăţite. Proiectele vor 
acoperi toate aspectele, de la concept la implementare, la finalul implementării atingându-se nivelul de 
maturitate tehnologică TRL 9. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

X   
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Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

IMM-urile care promovează investițiile au obligația de a se 
asigura că atât componentele, cât și materialele de construcție 
utilizate nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive 
de îngrijorare deosebită pentru mediu, astfel cum au fost 
identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării 
prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  
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Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 
genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Proiectele implementate prin POR BI ce vizează construcţii şi alte 
amenajări vor asigura implementarea acelor alternative de 
proiect care asigură nivelul minim de impermeabilizare al 
suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere / dezvoltare a 
spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe verticală şi/sau 
acoperişuri verzi). 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

încurajarea investițiilor private și creșterea capacitățiilor de CDI 
în IMM, prin realizarea de activități CD nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite, dacă va fi cazul, să fie cât mai 
redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 
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 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice:  

Se preconizează că 

măsura va genera 

emisii semnificative de 

GES? 

 

x Încurajarea investițiilor private și creșterea capacitățiilor de CDI în IMM, 
prin realizarea de activități CD pentru extinderea capacităților de 
cercetare ale IMM-urilor nu duce la afectarea semnificativă a capacității 
de atenuare a schimbărilor climatice. 

Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului de viață provenite de la 
construcții, echipamente sau alte soluții care fac obiectul acțiunii nu 
subminează obiectivele de atenuare a GES stabilite prin Pactul ecologic 
european și nici nu împiedică implementarea unor soluții de atenuare a 
schimbărilor climatice. 

În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
construcție/renovare/reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere 
utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la 
o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol.  

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor forestiere, 
a zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare în Planurile 
Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice. Astfel, se va asigura respectarea 
Directivei (UE) 2018/844  a Parlamentului European și a Consiliului din 
30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța 
energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică, precum și a Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și 



 
 

15 
 

completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 
clădirilor.  

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor îndeplini 
cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, inclusiv servere și 
stocare de date sau computere și servere de calculatoare sau afișaje 
electronice.  

Se va avea în vedere, acolo unde va fi posibil, implementarea soluțiilor 
bazate pe natură (de exemplu, acoperișuri verzi), precum și utilizarea de 
materiale care au capacitate redusă de acumulare a căldurii. În cadrul 
infrastructurilor dezvoltate se va menține un raport optim între spațiile 
verzi și cele construite, care să fie în conformitate cu Regulamentul 
General de Urbanism (HG nr. 525/1996, cu modificările și completările 
ulterioare) și cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism, ca parte 
componentă a planurilor urbanistice generale sau zonale.  

Adaptarea la schimbari 
climatice: Se 
preconizează că măsura 
va duce la creșterea 
efectului negativ al 
climatului actual și al 
climatului viitor 
preconizat asupra 
măsurii în sine sau 
asupra persoanelor, 
asupra naturii sau 
asupra activelor? 

x Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării, se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  

Se preconizează că 
măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a incinerării 
sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 
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incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile sau 
(ii) va duce la 
ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea directă sau 
indirectă a oricăror 
resurse naturale în 
orice etapă a ciclului 
său de viață, care nu 
sunt reduse la 
minimum prin măsuri 
adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen lung mediului 
în ceea ce privește 
economia circulară? 

 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la 
o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.  

 

Acțiunea 3 - Sprijin pentru valorificarea potenţialului facilităților de CD în strânsă legătură cu nevoile de 
inovare ale întreprinderilor 

Descrierea acțiunii: Acțiunea încurajează parteneriatele dintre organizațiile de cercetare-dezvoltare 
(OCDI) și mediul de afaceri prin facilitarea accesului IMM la expertiză vastă (cunoștințe, rezultate CD6), la 
facilitățile și infrastructurile acestora, în scopul obținerii de produse şi/sau procese noi/ semnificativ 
îmbunătăţite, identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață. Vor fi susținute activități privind: 
accesul IMM la facilitățile, instalațiile, echipamentele OCDI; activități de cercetare industrială și/sau 
dezvoltare experimentală realizate împreună cu IMM; diversificarea portofoliului de servicii specifice de 
transfer tehnologic oferite de entitațile de inovare și transfer tehnologic din cadrul OCDI; stimularea 
transferului de cunoștințe; activități pentru diseminarea rezultatelor cercetării și oferirea de servicii de 

                                                           
6 CD – Cercetare-dezvoltare 
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consiliere și suport pentru inovare către IMM; investiții în active fixe corporale și necorporale specifice 
implementării activității CDI etc. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o evaluare 
de fond DNSH a măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Atenuarea schimbărilor climatice. 

Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului de viață provenite 
de la tehnologia, produsul sau alte soluții care fac obiectul 
investițiilor nu subminează obiectivele de atenuare a GES 
stabilite prin Pactul Ecologic European și nici nu împiedică 
implementarea unor soluții de atenuare a schimbărilor climatice. 

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor 
îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu 
Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, 
inclusiv servere și stocare de date sau computere și servere de 
calculatoare sau afișaje electronice.  

Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii OCDI nu se 
va finanta, dotarea  cu utilaje, echipamente, linii pilot de testare, 
validare și certificare, tehnologii automatizate și digitale 
facilitează în cele din urmă reducerea substanțială a emisiilor de 
GES, îmbunătățesc fezabilitatea tehnologică și economică și 
măresc capacitatea lor de a fi durabile din punct de vedere 
ecologic, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Adaptarea la schimbările climatice.  
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Nu este afectată capacitatea de adaptare la schimbări climatice 
a comunităților umane, activităților economice și ecosistemelor 
naturale. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare. 

Economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de 
deșeuri și reciclarea 
acestora 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Economia circulară, inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și reciclarea acestora. 

Se estimează că activităţile care implică lucrări de dotare, 
dezvoltare experimentală, servicii de transfer tehnologic ori 
introducere în producție desfășurate nu vor conduce la o 
creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea 
sau eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește 
utilizarea durabilă a resurselor naturale și economia circulară. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale 
care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și 
periculoase, respectiv substanțe restricționate (Anexa II a 
Directivei 2011/65/UE). 
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Echipamentele și utilajele achiziționate vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la 
producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele de 
eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE. 

La finalul duratei de funcționare, echipamentele (electrice și 
electronice) vor fi supuse activităților de pregătire pentru 
reutilizare, recuperare sau reciclare sau tratamentului adecvat, 
conform Anexei VII la Directiva 2012/19/UE. 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

La punerea în producție a diferitelor produse inovative se vor 
respecta prevederile legislației de mediu legată de evaluarea 
impactului asupra mediului, stabilite prin Legea nr. 292/2018. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Protecția și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor.  

Măsura care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  
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Acțiunea 4 - Sprijin pentru colaborarea efectivă între IMM și organizatii de CDI (OCDI7) 

Descrierea acțiunii: Acțiunea încurajează parteneriatele dintre organizațiile de CDI publice și mediul de 
afaceri prin facilitarea accesului IMM la expertiză vastă (cunoștințe, rezultate CD), la facilitățile și 
infrastructurile acestora, în scopul obținerii de produse şi/sau procese noi/ semnificativ îmbunătăţite. Vor 
fi susținute activități privind: accesul IMM la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizației de CDI; 
activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare cu IMM; 
diversificarea portofoliului de servicii specifice de transfer tehnologic oferite de entitațile de inovare și 
transfer tehnologic din cadrul organizației de CDI; stimularea transferului de cunoștințe; activități pentru 
diseminarea rezultatelor cercetării și oferirea de servicii de consiliere și suport pentru inovare către IMM; 
investiții în active fixe corporale și necorporale etc. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

X   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 

                                                           
7 OCDI suntorganizațiile publice, sunt universităţi publice autorizate, institute naţionale de cercetare - dezvoltare,  
si instituţii de cercetare şi centre ale Academiei Române 
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Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

IMM-urile care promovează investițiile au obligația de a se 
asigura că atât componentele, cât și materialele de construcție 
utilizate nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive 
de îngrijorare deosebită pentru mediu, astfel cum au fost 
identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării 
prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 
genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Proiectele implementate prin POR BI ce vizează construcţii şi alte 
amenajări vor asigura implementarea acelor alternative de 
proiect care asigură nivelul minim de impermeabilizare al 
suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere / dezvoltare a 
spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe verticală şi/sau 
acoperişuri verzi). 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  
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încurajarea investițiilor private și creșterea capacitățiilor de CDI 
în IMM, prin realizarea de activități CD nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite, dacă va fi cazul, să fie cât mai 
redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice:  

x Încurajarea investițiilor private și creșterea capacitățiilor de CDI în IMM, 
prin realizarea de activități CD pentru extinderea capacităților de 
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Se preconizează că 

măsura va genera 

emisii semnificative de 

GES? 

 

cercetare ale IMM-urilor nu duce la afectarea semnificativă a capacității 
de atenuare a schimbărilor climatice. 

Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului de viață provenite de la 
construcții, echipamente sau alte soluții care fac obiectul acțiunii nu 
subminează obiectivele de atenuare a GES stabilite prin Pactul ecologic 
european și nici nu împiedică implementarea unor soluții de atenuare a 
schimbărilor climatice. 

În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
construcție/renovare/reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere 
utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la 
o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol.  

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor forestiere, 
a zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare în Planurile 
Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice. Astfel, se va asigura respectarea 
Directivei (UE) 2018/844  a Parlamentului European și a Consiliului din 
30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța 
energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică, precum și a Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 
clădirilor.  

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor îndeplini 
cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, inclusiv servere și 
stocare de date sau computere și servere de calculatoare sau afișaje 
electronice.  

Se va avea în vedere, acolo unde va fi posibil, implementarea soluțiilor 
bazate pe natură (de exemplu, acoperișuri verzi), precum și utilizarea de 
materiale care au capacitate redusă de acumulare a căldurii. În cadrul 
infrastructurilor dezvoltate se va menține un raport optim între spațiile 
verzi și cele construite, care să fie în conformitate cu Regulamentul 
General de Urbanism (HG nr. 525/1996, cu modificările și completările 
ulterioare) și cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism, ca parte 
componentă a planurilor urbanistice generale sau zonale.  

Adaptarea la schimbari 
climatice: Se 
preconizează că măsura 
va duce la creșterea 

x Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării, se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
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efectului negativ al 
climatului actual și al 
climatului viitor 
preconizat asupra 
măsurii în sine sau 
asupra persoanelor, 
asupra naturii sau 
asupra activelor? 

conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  

Se preconizează că 
măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a incinerării 
sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile sau 
(ii) va duce la 
ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea directă sau 
indirectă a oricăror 
resurse naturale în 
orice etapă a ciclului 
său de viață, care nu 
sunt reduse la 
minimum prin măsuri 
adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen lung mediului 
în ceea ce privește 
economia circulară? 

 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
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echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la 
o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.  

 

Acțiunea 5- Sprijin pentru clusterele de inovare în beneficiul IMM 

Descrierea acțiunii: Acțiunea vizează acordarea de sprijin pentru: dotarea cu active fixe corporale și 
necorporale pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune ale clusterului și/sau modernizarea facilităților 
CD comune existente și activități de exploatare a clusterului (animarea clusterului pentru a facilita 
colaborarea, schimbul de informații și furnizarea/direcționarea serviciilor specializate și personalizate de 
sprijin pentru IMM; promovarea clusterului; organizarea de programe de formare, de ateliere și de 
conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, etc.), cu scopul final de a 
stimula inovarea în IMM. Proiectele care vor include acțiuni de cooperare cu regiuni din alte state membre 
UE, cu experiență relevantă într-unul din domeniile regionale de specializare inteligentă, vor fi încurajate 
prin punctarea suplimentară în cadrul etapei de selecție și evaluare. 

Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice x  

 

 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine  x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
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obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric, deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din sistemele publice 
de alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare. 

 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE8) nr. 1907/2006.  

Operatorii care efectuează lucrările trebuie să asigure calitatea 
pentru componentele cât și materialele de construcție utilizate. 

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 

                                                           
8 CE – Comisia Europeană 
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genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

În cazul în care măsura presupune realizarea unor construcţii sau 
a altor amenajări ce impun artificializarea teritoriului, se vor 
promova acele alternative de proiect care asigură nivelul minim 
de impermeabilizare al suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de 
menţinere/ dezvoltare a spaţiilor verzi. De asemenea, în cazul în 
care amplasamentul propus pentru construcții se află pe un sit 
potențial contaminat, trebuie realizată o investigație detaliată 
privind contaminanții potențiali existenți și o evaluare a 
impactului potențial al acestora asupra desfășurării activităților 
de cercetare. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Măsura care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii de realizare 
de parcuri științifice și tehnologice nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Toate investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare 
artificială, se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora 
dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 
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 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea 
albastră (temperatura culorii să nu depăşească 3000 Kelvin), 
pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/ 
dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 
verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
preconizează că 
măsura va genera 
emisii semnificative de 
GES? 
 

x Acțiunea propusă nu duce la afectarea semnificativă a capacității de 
atenuare a schimbărilor climatice. Emisiile de GES preconizate pe durata 
ciclului de viață a investițiilor promovate prin măsură, provenite de la 
construcțiile, tehnologia, produsul sau alte soluții nu subminează 
obiectivele de atenuare a GES stabilite prin Pactul ecologic european și nici 
nu împiedică implementarea unor soluții de atenuare a schimbărilor 
climatice. 

În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
construcție/renovare/reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere 
utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la o 
creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. 

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor forestiere, a 
zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare în Planurile 
Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii suplimentare 
de GES, pentru clădirile construite se vor respecta standardele în domeniu. 
Astfel, se va asigura respectarea Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu 
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impact energetic, inclusiv servere și stocare de date sau computere și 
servere de calculatoare sau afișaje electronice.   

Se va avea în vedere implementarea soluțiilor bazate pe natură acolo unde 
va fi posibil, precum și utilizarea de materiale care au capacitate redusă de 
acumulare a căldurii. În cadrul infrastructurilor dezvoltate se va menține un 
raport optim între spațiile verzi și cele construite, care să fie în conformitate 
cu Regulamentul General de Urbanism (HG nr. 525/1996, cu modificările și 
completările ulterioare) și cu prevederile Regulamentului Local de 
Urbanism, ca parte componentă a planurilor urbanistice generale sau 
zonale. 

Adaptarea la schimbari 
climatice 
 Se preconizează că 
măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat 
asupra măsurii în sine 
sau asupra persoanelor, 
asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

X Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării, se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația 
națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  

Se preconizează că 
măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a incinerării 
sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile sau 
(ii) va duce la 
ineficiențe 

x Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice nu duce la creșterea 
semnificativă a generării, incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu 
afectează în sens negativ tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, acolo 
unde se presupune realizarea de construcții noi, constructorii se vor asigura 
că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din construcții și 
demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - 
pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista 
europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, 
transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) vor 
fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 
materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a 
înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt generate 
la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor solicita documente 
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semnificative în 
utilizarea directă sau 
indirectă a oricăror 
resurse naturale în 
orice etapă a ciclului 
său de viață, care nu 
sunt reduse la 
minimum prin măsuri 
adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen lung mediului 
în ceea ce privește 
economia circulară? 

justificative privind trasabilitatea deşeurilor (predarea lor către entităţi 
abilitate conform legii să gestioneze acest tip de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii proprii 
va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de 
maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele Planului Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 și cu 
articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 
2018/851. 

Măsura nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi 
încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, respectiv substanțe 
restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate cu 
legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor 
se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 
2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la o 
creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea durabilă a 
resurselor naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționării de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.  

 

Acțiunea 6 - Dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science Park”   

Descrierea acțiunii: Dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science 
Park” în vederea creșterii inovării în IMM din domeniile regionale de specializare inteligentă, prin oferirea 
de servicii de transfer tehnologic corespunzătoare nevoilor acestora.  

Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   



 
 

31 
 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Având în vedere vulnerabilitățile climatice specifice Regiunii de 
Dezvoltare București-Ilfov, se va avea în vedere, în faza de 
proiectare, adaptarea parcurilor științifice și tehnologice la 
condițiile climatice locale, inclusiv la schimbările climatice, astfel 
încât proiecțiile acestor vulnerabilități pe durata de viață a 
investițiilor să fie cât mai reduse. 

Astfel, Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov prezintă un risc 
considerabil la schimbări climatice, efectele acestora fiind în mod 
clar reflectate de modificările în regimul de temperatură și 
precipitații. Riscurile principale cu care se confruntă Regiunea de 
Dezvoltare București-Ilfov pe termen scurt și mediu constau în 
creșterea semnificativă a temperaturii anuale medii, scăderea 
precipitațiilor și intensificarea evenimentelor climatice extreme.  

Totodată, acolo unde se justifică (dacă investițiile presupun 
realizarea de construcții noi), vor fi evaluate și riscurile la 
inundații, eroziune și intensificări ale vântului și în cazul în care 
sunt identificate probleme de adaptare, vor fi puse în aplicare 
soluții specifice. 

De asemenea, se va urmări că soluțiile propuse să nu afecteze în 
mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la 
riscurile fizice legate de climă. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Actiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric, deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 
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Alimentarea cu apă potabilă a parcului științific și tehnologic se 
va asigura din sistemele publice de alimentare cu apă ori din 
surse de suprafață și subterane, care furnizează o cantitate și o 
calitate suficientă, cu respectarea reglementărilor din domeniul 
gestionării resurselor de apă. Apele uzate menajere vor fi 
deversate în rețele de canalizare. 

În parcuril științific și tehnologic, care presupun realizarea de 
construcții noi, se vor considera dispozitive consumatoare de apă 
atestate prin fișele tehnice ale produsului.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 
genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Acțiunea presupune realizarea unor construcţii si a altor 
amenajări ce impun artificializarea teritoriului, se vor promova 
acele alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
impermeabilizare al suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de 
menţinere/dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici, dacă 
soluția tehnică o permite, spaţiile verzi pe verticală şi/sau 
acoperişuri verzi). De asemenea, în cazul în care amplasamentul 
propus pentru construcții se află pe un sit potențial contaminat, 
trebuie realizată o investigație detaliată privind contaminanții 
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potențiali existenți și o evaluare a impactului potențial al 
acestora asupra desfășurării activităților de cercetare. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Toate investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare 
artificială, se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora 
dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 
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Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
preconizează că 
măsura va genera 
emisii semnificative de 
GES? 
 

x Acțiunea propusă nu duce la afectarea semnificativă a capacității de 
atenuare a schimbărilor climatice. Emisiile de GES preconizate pe 
durata ciclului de viață a investițiilor promovate prin măsură, 
provenite de la construcțiile, tehnologia, produsul sau alte soluții nu 
subminează obiectivele de atenuare a GES stabilite prin Pactul 
ecologic european și nici nu împiedică implementarea unor soluții de 
atenuare a schimbărilor climatice. 

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor 
forestiere, a zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare 
în Planurile Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca 
obiectiv și asigurarea eficienței energetice si respectarea standardelor 
în domeniu. Astfel, se va asigura respectarea Directivei (UE) 2018/844  
a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a 
clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, 
precum și a Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice utilizate specifice parcurilor științifice și 
tehnologice vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în 
conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu impact 
energetic, inclusiv servere și stocare de date sau computere și servere 
de calculatoare sau afișaje electronice.  

Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu 
privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și 
managementul energiei.  

Se va avea în vedere, acolo unde este posibil, implementarea soluțiilor 
bazate pe natură, precum și utilizarea de materiale care au capacitate 
redusă de acumulare a căldurii. În cadrul infrastructurilor dezvoltate 
se va menține un raport optim între spațiile verzi și cele construite, 
care să fie în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism (HG 
nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare) și cu 
prevederile Regulamentului Local de Urbanism, ca parte componentă 
a planurilor urbanistice generale sau zonale. 
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Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează că 
măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a incinerării 
sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile sau 
(ii) va duce la 
ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea directă sau 
indirectă a oricăror 
resurse naturale în 
orice etapă a ciclului 
său de viață, care nu 
sunt reduse la 
minimum prin măsuri 
adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen lung mediului 
în ceea ce privește 
economia circulară? 

 

x Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice nu duce la creșterea 
semnificativă a generării, incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu 
afectează în sens negativ tranziția către economia circulară. 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu 
obiectivele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin 
HG nr. 942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, 
modificată prin Directiva (UE) 2018/851. 

Măsura nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate 
unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în 
conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de 
viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor 
Anexei VII la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare a parcurilor științifice și tehnologice, se 
estimează că activităţile nu vor conduce la o creștere semnificativă în 
ceea ce privește generarea, incinerarea sau eliminarea deșeurilor, 
precum și nici în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor 
naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta 
prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire 
la producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență 
a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.  

  

OS2. ii - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor 
de cercetare și al autorităților publice 

Acțiunile propuse sunt: 

 Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM 

 Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM  

 Sprijin pentru digitalizarea administrației publice prin soluții digitale inovative și aplicații de tip 
smart city 

Acțiunea 7 – Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM 

Descrierea acțiunii: Această acțiune vizează sprijinirea IMM pentru atingerea unei intensități digitale 
ridicate prin: 
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 achiziția de produse/servicii IT personalizate, plecând de la autoevaluarea stării inițiale; 

 investiții în echipamente specifice, achiziția licențelor și/sau dezvoltarea aplicațiilor software, 
resurse de stocare și procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligenței artificiale, soluții, 
servicii IT&C care sporesc intensitatea digitală a IMM-urilor; 

 susținerea și promovarea comerțului electronic (business to consumer, business to business, 
procese de business, consumer to consumer),  

Ca un IMM sa atingă o intensitate digitală ridicata este necesară implementarea a minim 7 din cele 12 
tehnologii digitale vizate de ”Indicele economiei și societății digitale DESI 2020”.  

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 tehnologii digitale diferite după cum 
urmează:  

1) internet pentru cel puțin 50% dintre persoanele angajate,  

2) angajarea de specialiști TIC,  

3) bandă largă rapidă (30 Mbps sau mai mult),  

4) dispozitive pentru internet mobil pentru cel puțin 20% dintre persoanele angajate,  

5) o pagină web sau o pagină de pornire,  

6) un site web cu funcții sofisticate,  

7) rețele sociale,  

8) publicitate pe internet,  

9) achiziția de servicii de cloud computing  

10) trimiterea de facturi electronice automat,  

11) vânzări din comerț electronic reprezentând cel puțin 1% din cifra de afaceri totală și  

12) vânzări web business-to-consumer (B2C) de peste 10% din vânzările web totale.  

O intensitate digitală ridicată și mai mare se aplică întreprinderilor care utilizează cel puțin 7 din aceste 
12 tehnologii digitale (a se vedea DESI 2019 în referințe). 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Atenuarea schimbărilor climatice. 
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În cadrul acestei activități, echipamentele achiziționate vor 
respecta cerințele legale stabilite în conformitate cu legislația 
europeană și națională privind stabilirea cerințelor pe care 
trebuie să le îndeplinească produsele cu impact energetic, 
reglementate prin măsurile de punere în aplicare pentru a fi 
introduse pe piața internă și/sau puse în funcțiune. Investițiile 
vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire 
la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și 
managementul energiei. 
În consecință, activitățile prezentei acțiuni nu vor prejudicia în 
modsemnificativ atenuarea schimbărilor climatice, având în 
vedere că nuse vor genera emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES). 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Adaptarea la schimbările climatice. 

Activitățile aferente achizițiilor de echipamente, utilaje, 
tehnologii, prin natura lor, nu au un impact negativ acestui 
obiectiv de mediu luând în considerare atât efectele directe, cât 
și pe cele indirecte pe tot parcursul de viață a investițiilor, având 
în vedere natura acestora. 
În consecință, activitățile preconizate în cadrul prezentei acțiuni 
nu prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Economia circulară, inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și reciclarea acestora. 
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Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Protecția și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor.  

 

Acțiunea 8-  Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM-urilor 

Descrierea acțiunii: Sprijin pentru transformarea digitală a IMM prin dezvoltarea de produse, procese și 
servicii digitale utilizând sisteme TIC/ERP/aplicații web sau sisteme de vânzare care permit comerțul 
electronic, inclusiv adaptarea la noile tendințe și tehnologii, în special în domeniul automatizării, 
robotizării, digitalizării și utilizării tehnologiei ecologice, inclusiv soluții care cresc nivelul de securitate 
cibernetică în întreprinderi. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe 
și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de 
viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată 
conformă cu principiul DNSH pentru acest obiectiv. 

În cadrul acestei activități, echipamentele utilizate vor îndeplini 
cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE.  

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe 
și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de 
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viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată 
conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant Atenuarea 
schimbărilor climatice. 

Având în vedere că nu sunt avute în vedere intervenții asupra 
clădirilor, activitățile propuse nu au niciun impact previzibil sau au un 
impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu, 
întrucât nu vor prejudicia în mod semnificativ atenuarea 
schimbărilor climatice, dat fiind faptul că nu se vor genera emisii 
semnificative de gaze cu efect de seră (GES). Prin urmare acțiunea 
este considerată conformă cuprincipiul DNSH. 
Activitățile presupun achiziția de echipamente, tehnologii și servicii 
TIC, prin urmare, prin natura acestora, nu au un impact negativ 
acestui obiectiv de mediu, luând în considerare atât efectele directe, 
cât și pe cele indirecte pe tot parcursul de viață a investițiilor. În 
consecință, activitățile preconizate în cadrul prezentei acțiuni nu 
prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice.  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe 
și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de 
viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată 
conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant Utilizarea 
durabilă și protejarea resurselor de apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de stresul 
hidric deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor definite în 
art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care transpune Directiva 
2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc pe ape sau nu au 
legătura cu apele,” iar prin prin realizarea acestora nu se modifică 
parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă. Nu sunt 
vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile protejate care 
depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe 
și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de 
viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată 
conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant Economia 
circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 
acestora. 

Se va urmări reducerea nivelului de deșeuri generate, reciclarea și 
reutilizarea echipamentelor, precum și achiziționarea de 
echipamente noi care respectă prevederile legale în vigoare, inclusiv 
standardele europene, în ceea ce privește producția sa (inclusiv de 
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mediu), cerințele de eficiență a materialelor în conformitate cu 
Directiva 2009/125/CE. Echipamentele achiziționate nu trebuie să 
conțină substanțele restricționate enumerate în anexa II la Directiva 
2011/65/UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în 
greutate în materiale omogene nu depășesc pe cele enumerate în 
anexa respectivă. 

La sfârșitul duratei de viață, echipamentul electric și electronic 
trebuie să fie pregătit pentru operațiuni de reutilizare, recuperare 
sau reciclare sau tratament adecvat, inclusiv îndepărtarea tuturor 
fluidelor și un tratament selectiv în conformitate cu anexa VII la 
Directiva 2012/19/UE. 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe 
și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de 
viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată 
conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant Prevenirea și 
controlul poluării aerului, apei sau solului.  

Măsura indicativă nu presupune stocarea de substanţe periculoase 
care să se încadreze în ANEXA 1 din Legea nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase, sens în care proiectul nu intră sub incidenţa 
prevederilor legii. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe 
și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de 
viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată 
conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant Protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

Investițiile de acest tip (digitalizare, asigurarea securității cibernetice 
și interoperabilității, dezvoltarea infrastructurii TIC, serviciilor, 
tehnologiilor și echipamentelor necesare relevante) nu prezintă 
potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente în 
siturile Natura 2000, , în conformitate cu O.U.G nr. 57/2007 (cu 
modificările și completările ulterioare), care compatibilizează 
legislația națională cu cea a Uniunii Europene în domeniul protecției 
naturii ținând cont de prevederile Directivei 2009/147/CE privind 
conservarea păsărilor sălbatice și ale Directivei 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună 
sălbatice. 
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Acțiunea 9-  Sprijin pentru digitalizarea administrației publice prin soluții digitale inovative și aplicații 
de tip smart city.   

Descrierea acțiunii: Acțiunea vizează investiții pentru dezvoltarea de servicii și aplicații digitale noi oferite 
de instituțiile publice, plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din RBI, inclusiv 
sprijin pentru securitate cibernetică și interoperabilitate necesare acestor noi servicii și aplicații digitale. 
Iar ca activități complementare sunt vizate: servicii suport aferente soluțiilor de digitalizare identificate: 
servicii de formare, instruire, etc.; activități necesare asigurării funcționalității investițiilor realizate, 
precum: dotări cu echipamente TIC, infrastructura necesară, senzori, etc. 

Pentru aplicațiile de tip smart city se au în vedere - enumerarea nefiind exhaustivă: 

• Mobilitate inteligentă: aplicații pentru transportul public local, pentru identificarea 
parcărilor și ghidarea spre acestea și afișarea disponibilității, pentru plata parcării, etc. 

• Locuire inteligentă: aplicații de tipul city pass turistic, sisteme digitale de gestiune 
inteligentă a spațiilor verzi, dezvoltarea bazelor de date geospațiale și a centrelor de date, 
sisteme de monitorizare și siguranță a spațiului public, , aplicații de informare a cetățenilor 
asupra serviciilor medicale și de sănătate etc. 

• Economie inteligentă: aplicații de tipul one stop shop pentru mediul de afaceri, platforme 
de atragere investiții, aplicații, platforme de marketplace de produse locale, etc. 

• Cetățeni inteligenți: platforme și aplicații de comunicare cu cetățenii, de implicare civică 
și voluntariat, de raportare de probleme, etc. 

• Guvernanță inteligentă: sisteme de management a proiectelor / ERP, platforme de servicii 
publice digitale, , aplicații de tipul city app, , open data,. 

• Mediu inteligent: aplicații pentru colectarea și afișarea în timp real a datelor de mediu, 
aplicații pentru încurajarea reciclării și colectării selective a deșeurilor, pentru reducerea risipei 
alimentare, aplicații pentru monitorizarea stării infrastructurii tehnico-edilitare și a consumului, 
aplicații pentru cartarea consumului de energie, etc. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 

x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru acest obiectiv. 
În cadrul acestei activități, echipamentele utilizate vor 
îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate 
cu Directiva 2009/125/CE 
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Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul acesta, fiind în fapt activitati ce vizeaza 
servicii și aplicații digitale noi.  

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa 
lucrărilor definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 
107/1996 (care transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că 
„nu se construiesc pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar 
prin prin realizarea acestora nu se modifică parametrii 
cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă. Nu sunt vizate 
acțiuni care afectează habitatele și speciile protejate care 
depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul acesta. 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării 
infrastructurii proprii va respecta obiectivele de reducere a 
cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării 
şi reciclării, în linie cu obiectivele Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 
și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată prin 
Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale 
care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și 
periculoase, respectiv substanțe restricționate (Anexa II a 
Directivei 2011/65/UE). 
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Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în 
funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite 
autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în 
scopul valorificării lor, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Totodată, la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va 
avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII la 
Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor 
conduce la o creștere semnificativă în ceea ce privește 
generarea, incinerarea sau eliminarea deșeurilor, precum și 
nici în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor 
naturale și economia circulară. 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
și solului.  

Se estimează un impact pozitiv asupra calității aerului prin 
promovarea de investiții de tip oraș inteligent prin reducerea 
intensității și magnitudinii unor surse de poluare a aerului (de 
exemplu, trafic rutier, locuințe), dar și prin promovarea unor 
soluții care integrează cerințe de mediu mai ridicate. 

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor 
și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție 
(dacă este cazul) și reabilitare/renovare (umezirea 
suprafețelor care pot genera particule în suspensie, 
reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor utilaje eficiente 
și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile 
din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea 
acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, 
siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și 
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principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone 
protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000.  

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare 
artificială, se vor realiza cu implementarea uneia sau mai 
multora dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină 
(menţinerea luminii în limita proprietăţii sau a zonei 
desemnate pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar 
a zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, 
iluminare adaptivă care estompează sau sting 
luminile când nu mai sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, 
fără culoarea albastră (temperatura culorii să nu 
depăşească 3000 Kelvin), pentru protecţia faunei 
sălbatice. 

 

OS1. iii - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în 
cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive 

Acțiunile propuse sunt: 

 Sprijin pentru creșterea competitivității IMM prin instrumente financiare  

 Sprijinul antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri 

 Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea capacităților tehnologice ale 

microîntrerinderilor 

Acțiunea 10 -  Sprijin pentru creșterea competitivității IMM prin intrumente financiare 

Descrierea acțiunii: Această acțiune vizează in principal îmbunătățirea semnificativă a capacităților 
tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor, inclusiv prin 
susținerea internaționalizării și utilizării eficiente a resurselor, în vederea îmbunătățirea productivității și 
competitivității.  

Această acțiune vizează îmbunătățirea capacităților tehnice și industriale a micro-întreprinderilor, pentru 
a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor, inclusiv prin susținerea internaționalizării și 
utilizării eficiente a resurselor, pentru îmbunătățirea productivității și competitivității. Sprijinul presupune 
investiții în construirea/extinderea spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, echipamente, tehnologii 
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(inclusiv tehnologii verzi), utilaje, soluții și servicii pentru internaționalizare, inclusiv pentru procese de 
producție prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Atenuarea schimbărilor climatice.  
Măsura, în final, are un impact pozitiv asupra obiectivul 
Atetuarea schimbărilor climatice, având o contribuție 
semnificativă în utilizarea eficienta a resurselor în întreprinderi. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Adaptarea la schimbările climatice.  

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă și a celor marine.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 
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Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Economia circulară, inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și reciclarea acestora.  

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie 
de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau 
predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării 
lor, în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul 
duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere 
respectarea prevederilor Anexei VII la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor 
conduce la o creștere semnificativă în ceea ce privește 
generarea, incinerarea sau eliminarea deșeurilor, precum și nici 
în ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor naturale și 
economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta 
prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu 
privire la producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele 
de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE. 

Prin promovarea intervențiilor din cadrul măsurii se estimează 
apariția de îmbunătățiri semnificative în prevenirea generării de 
deșeuri și reciclarea acestora. Promovarea de tehnologii noi, va 
avea un rol important în reducerea cantităților de deșeuri. 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
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(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

 

Acțiunea 11 -  Sprijinul antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri 

Descrierea acțiunii: Acest sprijin presupune investiţii în active corporale (lucrări de 
amenajare/modernizare a spațiilor aferente structurii; achiziţionarea de echipamente tehnologice, 
utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe), 
investiţii în active necorporale necesare prestării serviciilor specifice și achiziționarea și dezvoltarea 
serviciilor prestate în funcție de cerințele IMM rezidente (servicii de contabilitate, juridice, financiare, de 
marketing, mentorat, consiliere managerială, formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale 
pieței, stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului etc.).  

IMM rezidente pot parcurge una, mai multe sau toate cele 3 etape derulate în cadrul incubatoarelor de 
afaceri: etapa de pre-incubare (max. 6 luni - perioada dintre selectarea viitorului rezident şi semnarea 
contractului de incubare), etapa de incubare (antreprenorul este sprijinit de la înființarea firmei până la 
dezvoltarea ei - etapa acoperă primii 3 ani de activitate a firmei nou înființate) și etapa de de post‐
incubare (perioada de accelerare), activitățile vizează companii aflate deja în faza de maturitate, fiind 
capabile să evolueze pe cont propriu. În etapa de incubare se pot accepta și firme deja înființate. 

De asemenea, incubatoarele urmează la rândul lor să administreze granturi în favoarea IMM/ start-up-
urilor sprijinite, pentru a asigura sustenabilitatea și reziliență ecosistemului sprijinit.  

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH 
a măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x   
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric, deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și 
speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. 
Apele uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare. 

În incubatoarele de afaceri, care presupun realizarea de 
construcții noi sau de reabilitări ale construcțiilor existente, se 
vor considera dispozitive consumatoare de apă atestate prin 
fișele tehnice ale produsului.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza 
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listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 
genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

În cazul în care măsura presupune realizarea unor construcţii sau 
a altor amenajări ce impun artificializarea teritoriului, se vor 
promova acele alternative de proiect care asigură nivelul minim 
de impermeabilizare al suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de 
menţinere/dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile 
verzi pe verticală şi/sau acoperişuri verzi). De asemenea, în cazul 
în care amplasamentul propus pentru construcții se află pe un 
sit potențial contaminat, trebuie realizată o investigație 
detaliată privind contaminanții potențiali existenți și o evaluare 
a impactului potențial al acestora asupra desfășurării 
activităților de cercetare. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise 
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000.  

Toate investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare 
artificială, se vor realiza cu implementarea uneia sau mai 
multora dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 
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 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu 
mai sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura, acolo unde este 
cazul, implementarea acelor alternative de proiect care asigură 
nivelul minim de artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul 
maxim de menţinere / dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici 
spaţiile verzi pe verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

  

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
preconizează că 
măsura va genera 
emisii semnificative de 
GES? 

 

x Intervențiile  nu duc la afectarea semnificativă a capacității de atenuare 
a schimbărilor climatice. Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului 
de viață a investițiilor promovate prin măsură, provenite de la 
construcțiile, tehnologia, produsul sau alte soluții nu subminează 
obiectivele de atenuare a GES stabilite prin Pactul ecologic european și 
nici nu împiedică implementarea unor soluții de atenuare a schimbărilor 
climatice. 

În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
construcție/renovare/reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere 
utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la 
o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice cu respectarea standardelor în 
domeniu. Astfel, se va asigura respectarea Directivei (UE) 2018/844  a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 
101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu 
impact energetic, inclusiv servere și stocare de date sau computere și 
servere de calculatoare sau afișaje electronice.  
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Se va avea în vedere implementarea soluțiilor bazate pe natură acolo 
unde este posibil, precum și utilizarea de materiale care au capacitate 
redusă de acumulare a căldurii. În cadrul infrastructurilor dezvoltate se 
va menține un raport optim între spațiile verzi și cele construite, care să 
fie în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism (HG nr. 
525/1996, cu modificările și completările ulterioare) și cu prevederile 
Regulamentului Local de Urbanism, ca parte componentă a planurilor 
urbanistice generale sau zonale. 

Adaptarea la 
schimbarile climatice; Se 
preconizează că 
măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat 
asupra măsurii în sine 
sau asupra persoanelor, 
asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

x Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării, se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului 
înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  

Se 
preconizează că 
măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a incinerării 
sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile sau 
(ii) va duce la 
ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea directă sau 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
acolo unde se presupune realizarea de construcții noi, constructorii se 
vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din 
construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 
17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 
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indirectă a oricăror 
resurse naturale în 
orice etapă a ciclului 
său de viață, care nu 
sunt reduse la 
minimum prin măsuri 
adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen lung mediului 
în ceea ce privește 
economia circulară? 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Măsura nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

 

Acțiunea 12 - Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea capacităților tehnologice ale 
microîntrerinderilor 

Descrierea acțiunii: ceastă acțiune vizează îmbunătățirea semnificativă a capacităților tehnice și 
industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor, inclusiv prin susținerea 
internaționalizării și utilizării eficiente a resurselor, în vederea îmbunătățirea productivității și 
competitivității.  

Sprijinul presupune finanțarea microîntreprinderilor pentru investiții productive în echipamente, 
tehnologii și utilaje inovative, având ca scop dezvoltarea comercială (unde va fi cazul și internaționalizarea) 
și tranziția către o economie verde prin promovarea de procese de producție prietenoase cu mediul și 
prin promovarea utilizării eficiente a reurselor. 
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Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH 
a măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice  

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x   

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

  x  Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric, deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și 
speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor dezvoltat se va 
asigura din sistemele publice de alimentare cu apă ori din surse 
de suprafață și subterane, care furnizează o cantitate și o calitate 
suficientă, cu respectarea reglementărilor din domeniul 
gestionării resurselor de apă. Apele uzate menajere vor fi 
deversate în rețele de canalizare. 

În cazul in care investitiile presupun realizarea de construcții noi 
sau de extinderi/modernizari ale construcțiilor existente, se vor 
considera dispozitive consumatoare de apă atestate prin fișele 
tehnice ale produsului.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x   
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Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza 
listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 
genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

În cazul în care măsura presupune realizarea unor construcţii sau 
a altor amenajări ce impun artificializarea teritoriului, se vor 
promova acele alternative de proiect care asigură nivelul minim 
de impermeabilizare al suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de 
menţinere / dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile 
verzi pe verticală şi/sau acoperişuri verzi). De asemenea, în cazul 
în care amplasamentul propus pentru construcții se află pe un 
sit potențial contaminat, trebuie realizată o investigație 
detaliată privind contaminanții potențiali existenți și o evaluare 
a impactului potențial al acestora asupra desfășurării 
activităților de cercetare. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Măsura nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise 
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  
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Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000.  

Toate investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare 
artificială, se vor realiza cu implementarea uneia sau mai 
multora dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu 
mai sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura, acolo unde este 
cazul, implementarea acelor alternative de proiect care asigură 
nivelul minim de artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul 
maxim de menţinere / dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici 
spaţiile verzi pe verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

  

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
preconizează că 
măsura va genera 
emisii semnificative de 
GES? 

 

x Intervențiile  nu duc la afectarea semnificativă a capacității de atenuare 
a schimbărilor climatice. Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului 
de viață a investițiilor promovate prin măsură, provenite de la 
construcțiile, tehnologia, produsul sau alte soluții nu subminează 
obiectivele de atenuare a GES stabilite prin Pactul ecologic european și 
nici nu împiedică implementarea unor soluții de atenuare a schimbărilor 
climatice. 

În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
construcție/renovare/reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere 
utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la 
o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. 
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În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice cu respectarea standardelor în 
domeniu. Astfel, se va asigura respectarea Directivei (UE) 2018/844  a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 
101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu 
impact energetic, inclusiv servere și stocare de date sau computere și 
servere de calculatoare sau afișaje electronice.  

Se va avea în vedere implementarea soluțiilor bazate pe natură acolo 
unde este posibil, precum și utilizarea de materiale care au capacitate 
redusă de acumulare a căldurii. În cadrul infrastructurilor dezvoltate se 
va menține un raport optim între spațiile verzi și cele construite, care să 
fie în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism (HG nr. 
525/1996, cu modificările și completările ulterioare) și cu prevederile 
Regulamentului Local de Urbanism, ca parte componentă a planurilor 
urbanistice generale sau zonale. 

Adaptarea la 
schimbarile climatice; Se 
preconizează că 
măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat 
asupra măsurii în sine 
sau asupra persoanelor, 
asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

x Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării, se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului 
înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  

(i) va duce la o creștere 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
acolo unde se presupune realizarea de construcții noi, constructorii se 
vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din 
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semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 
17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Măsura nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 
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OS1.iv - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat 

Acțiunile sunt: 

 Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, tranziție 
industrială, economie circulară etc 

Acțiunea 13 -  Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, 
tranziție industrială, economie circulară etc 

Descrierea măsurii: Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, 
tranziție industrială, economie circulară etc. - se are in vedere finantarea  proiectelor pentru dezvoltarea 
competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară, eco-
inovare și antreprenoriat la nivelul IMM-urilor 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH 
a măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele 
directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său 
ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este 
considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul 
relevant.  

Activitățile de formare vor urmări promovarea de măsuri pentru 
reducerea emisiilor de carbon (de exemplu, prin evitarea printării 
de documente,etc). 
Prin această acțiune se pot dobandi competențe în domeniile de 
specializare inteligentă, de tipul: 
- Abilități tehnologice: necesare pentru rezolvarea problemelor 
inovative, proiectarea, operarea, îmbunătățirea și întreținerea 
utilajelor și a structurilor care încorporează noi tehnologii digitale 
avansate, abilități profesionale de TIC și alte asemenea. 
- Abilități de management inovativ: legate de planificarea afacerii 
în contextul i4.0 și i.5.0, respectarea reglementărilor și controlul 
calității, planificarea resurselor umane și alocării eficiente a 
resurselor în activități inovative inclusiv cunoștințe privind 
utilizarea legislației în domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală- enumerarea nefiind exhaustiva 
- Abilităţi creative: utile pentru activități de inovare, în crearea de 
produse noi cu valoare adăugată, în a inova în domeniul 
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industriilor creative şi a transforma diverse probleme sociale şi 
economice în oportunităţi de inovare, alte asemenea. 
- Abilități tehnice în special însectorul high-tech etc. 
- Abilități specifice privind aspecte de mediu, ecoinovarea, pentru 
a genera sau modifica produse, servicii şi procese în conformitate 
cu principiile dezvoltarii durabile/economiei circulare e.g. 
reciclare, reutilizare, reprelucrare, şi a nevoii de adaptare continuă 
la schimbările climatice, respectiv a reglementărilor privind 
schimbările climatice etc 
În consecință, acțiunea are în vedere sprijinirea IMM-urilor care 
investesc în competențe iar prin natura activităților sprijinite se 
estimeaza un impact negativ asupra acestui obiectiv de mediu. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele 
directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său 
ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este 
considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul 
relevant.  

Dezvoltarea de competențelor nu au un impact negativ 
acestui obiectiv de mediu, luând în considerare atât efectele 
directe cât și pe cele indirecte pe tot parcursul de viață a 
investițiilor. În consecință, activitățile preconizate în cadrul 
prezentei acțiuni nu prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la 
schimbările climatice 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele 
directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său 
ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este 
considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul 
relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de stresul 
hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor definite 
în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care transpune 
Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc pe ape sau 
nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea acestora nu se 
modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă. 
Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x Acțiunea nu are impact și nu duce la ineficiențe în utilizarea 
materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor 
naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a 
eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung 
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a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 
mediului.  
în activitatile de dezvoltare a de competențelor adecvate susținerii 
activitatilor de CDI în domeniile regionale de specializare 
inteligenta se va avea în vedere ca generarea de deșeuri sa fie 
limitată, urmărind cu precădere ca implementarea investiției să se 
realizeze prin metode digitale acolo unde este posibil si utilizarea 
hartiei/articolelor de papetarie vor fi luate în considerare în 
conformitate cu legislația specifică privind reciclarea și gestionarea 
deșeurilor. 
În timpul implementării intervențiilor se va asigura că există un 
nivel scăzut de deșeuri generate, că echipamentele existe, după 
caz, sunt reciclare și că echipamentele noi achiziționate vor 
respecta prevederile legale în vigoare, 
inclusiv standardele europene (inclusiv cele de mediu) cu privire la 
producerea acestora. 
La sfârșitul duratei de viață echipamentele vor fi supuse 
operațiunilor de reutilizare, recuperare sau reciclare, tratament 
adecvat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele 
directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său 
ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este 
considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul 
relevant.  
Activitățile prezentei acțiuni nu au impact asupra emisiilor de 
poluanți în aer, apă sau sol. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele 
directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său 
ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este 
considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul 
Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta neavând 
impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece pe raza 
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municipiului București nu există arii naturale protejate de interes 
comunitar Natura 2000  

 

OS2.ii - Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

Acțiunile propuse sunt:  

 Cresterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale 

 Cresterea eficienței energetice în clădirile publice 

Acțiunea 14 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale 

Descrierea acțiunii: Fără a fi o enumerare exhaustiva, activitățile indicative se referă la: 

• izolarea termică a anvelopei și parților vitrate ale clădirii; 
• reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor clădirii; 
• reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și de management energetic al clădirii; 
• lucrări specifice specifice ce decurg din RAE și care au ca scop exclusiv eficiența energetică a clădirii; 
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor 

și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor 
montate, lucrări de reparații la fațade etc.) 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice  

x  
 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
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transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului. 
Investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței 
energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de 
energie a clădirilor existente vor conduce, în special, la reduceri 
semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a 
sănătății publice, a calității vieții într-un domeniu în care 
standardele UE privind calitatea aerului stabilite prin Directiva 
2008/50/UE sunt depășite sau este posibil să fie depășite. Prin 
reducerea consumului de energie se va îmbunătăți inclusiv 
calitatea factorilor de mediu aer, apă și sol, prin reducerea 
emisiilor asociate producerii energiei. 

Se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc 
la reducerea zgomotului, a particulelor în suspensie și a emisiilor 
poluante în timpul lucrărilor de renovare, utilizarea materialelor 
cu conținut scăzut de carbon, atât pentru intervențiile în vederea 
reducerii riscului seismic, cât și pentru eficientizarea energetică a 
clădirilor. 

La izolarea termică a clădirilor se va avea în vedere reducerea 
impactului polistirenului asupra atmosferei, prin organizarea 
corespunzătoare de șantier. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

x   
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Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 

climatice: Se așteaptă 

ca măsura să conducă la 

emisii semnificative de 

GES? 

x Tipurile de operatiuni eligibile corespund domeniilor de intervenție 042 
Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței 
energetice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă 
criteriile de eficiență energetică care respectă criteriile de eficiență 
energetică, din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 privind 
dispozițiile comune (RDC), cu un coeficient al schimbărilor climatice de 
100 %. 
Proiectele de eficiența energetică a clădirilor promovează a eficiența 
energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ceea ce 
determină un impact pozitiv prin acțiunile indicative. 

Renovarea energetică (moderată sau aprofundată) a clădirilor existente 
are o influență global pozitivă obiectivelor de mediu, fiind în 
conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a 
schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră (GES). 
Nu se preconizează că măsura va genera emisii semnificative de GES, 
deoarece: 
- Operațiunile nu vizeza extracția,depozitarea, transportul sau producția 
de combustibili fosili. 
- Investițiile au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește 
eficiența energetică, ducând la o îmbunătățire a performanței 
energetice a clădirilor în cauză, și de a reduce emisiile de GES. Investițiile 
promovate prin PORBI 2021-2027 vor contribui la obiectivul național de 
creștere a eficienței energetice, stabilit în conformitate cu Directiva 
privind eficiența energetică (2012/27/UE, în conformitate cu Directiva 
privind Eficienta Energetică în Clădiri) și cu contribuțiile la Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național. 
- Proiectele de eficientizare energetică a clădirii pot include, printre 
altele, asigurarea unui nivel ridicat de retinere a caldurii a clădirii, atât 
prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, 
cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate etc. 
Se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, atât 
pentru lucrarile propuse prin Expertiza tehnică a cladirii dar și prin 
Auditul energetic al acesteia. 
 

Adaptarea la 
schimbările climatice. 
Se preconizează că 
măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 

x Pentru investițiile în creșterea eficienței energetice a clădirilor 
conformarea cu legislația națională și europeană relevantă în domeniul 
mediului va constitui condiție de eligibilitate în cadrul Ghidul 
Solicitantului. 
Evaluările Impactului asupra Mediului se realizează în conformitate cu 
prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a 
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actual și al climatului 
viitor preconizat asupra 
măsurii în sine sau 
asupra persoanelor, 
asupra naturii sau 
asupra activelor? 

Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului. După caz, pentru riscurile identificate vor fi luate măsuri de 
evitare sau de reducere a impactului. Investițiile vizează eficientizarea 
energetică a clădirilor și va fi realizată în locații amplasate în diferite 
localități ale regiunii, cu diferite vulnerabilități din punct de vedere al 
condițiilor de mediu/climatice (SEA). Proiecțiile acestor vulnerabilități 
pe durata de viață a investițiilor vor fi avute în vedere în faza de 
proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate. 
Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod 
negativ eforturile de adaptare sau clasa de încadrare a cladirii. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  

Se preconizează 
că măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 

x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și 
indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de viață, 
având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu 
principiul DNSH pentru obiectivul Tranziția către o economie circulară, 
inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.  

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
acolo unde se presupune realizarea de construcții noi, constructorii se 
vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din 
construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 
17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 
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privește economia 
circulară? 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

Protectia si refacerea 
biodiversitatiisi a 
ecosistemelor se 
preconizeaza ca masura 
va fi (i) nociva in mod 
semnificativ pentru 
conditia buna si 
rezilienta ecosistemelor 
sau (i) nociva pentru 
stadiul de conservare a 
habitatelor, a speciilor, 
inclusiv a celor de interes 
pentru Uniune? 

x Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din punctul 
de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua 
de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului 
mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca PORBI 
2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta neavând impact 
negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece pe raza municipiului 
București nu există arii naturale protejate de interes comunitar Natura 
2000, iar măsurile ce ar putea fi sprijinite în județul Ilfov nu vor fi 
amplasate în interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național. 

La baza identificării efectelor asupra biodiversității a stat faptul că există 
posibilitatea ca diferite specii de păsări sau lilieci să își aibă cuib/adăpost 
în aceste clădiri. Activitățile de reabilitare pot conduce la deteriorarea 
sau distrugerea cuiburilor/adăposturilor, precum şi la vătămarea/ 
uciderea accidentală a indivizilor. Toate speciile de lilieci din România 
sunt specii protejate în baza Directivei Habitate nr. 92/43/CEE, 
transpusă în legislaţia naţională prin OUG 57/2007 aprobată cu 
modificări prin Legea 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
De asemenea OUG 57/2007 interzice pentru speciile de faună sălbatică 
de interes comunitar și național (incluse în Anexele 4A şi 4B), precum şi 
pentru toate speciile de păsări: orice formă de recoltare, capturare, 
ucidere, distrugere sau vătămare; perturbarea intenționată în cursul 
perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare, şi de migrație; 
deteriorarea, distrugerea cuiburilor; deteriorarea și/sau locurilor de 
reproducere ori de odihnă.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   
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Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, anterior demarării 
lucrărilor de renovare a clădirilor rezidenţiale şi a clădirilor publice  se va 
realiza o identificare a eventualei prezenţe a indivizilor de lilieci şi păsări, 
precum şi a prezenţei de adăposturi şi cuiburi ale acestora. Activităţile 
vor fi derulate de experţi atestaţi (Registrul experţilor atestaţi pentru 
elaborarea de studii de mediu – Tipuri de studii: Monitorizarea 
biodiversităţii). Experţii trebuie să propună măsurile adecvate pentru 
realizarea lucrărilor fără afectarea indivizilor, cuiburilor şi a 
adăposturilor, în conformitate cu cerinţele legislaţiei de mediu în 
vigoare. 

În cazul clădirilor în care au fost dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi 
adoptate soluţii de instalare a unor adăposturi / cuiburi artificiale, 
utilizând de preferinţă soluţii durabile (durată lungă de viaţă) precum 
adăposturile incorporate în construcţii . 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate investiţiile 
efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, se vor realiza cu 
implementarea uneia sau mai multora dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea luminii 
în limita proprietăţii sau a zonei desemnate pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în 
care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a 
senzorilor de mişcare, iluminare adaptivă care estompează sau 
sting luminile când nu mai sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea 
albastră (temperatura culorii să nu depăşească 3000 Kelvin), 
pentru protecţia faunei sălbatice. 

 

Acțiunea 15 – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 

Descrierea acțiunii: Fără a enumera exhaustiv, activitățile sprijinite se referă la:  

• izolarea termică a anvelopei și parților vitrate ale clădirii; 
• reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor clădirii; 
• reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și de management energetic al clădirii; 
• măsuri de consolidare împotriva riscului seismic a clădirii pentru cele încadrate în risc seismic IV și 
III (în limita procentului de cheltuieli conexe) 
• utilizarea surselor de energie regenerabile pentru producerea de energie dedicată exclusiv 
consumului propriu al clădirii (fără utilizarea complementară a altor instrumente și scheme care 
sprijină utilizarea energiilor regenerabile)  
• activități/lucrări specifice specifice ce decurg din raportul de audit energetic și care au ca scop 
exclusiv eficiența energetică a clădirii; 
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• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor 
și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor 
montate, lucrări de reparații la fațade etc.) 
• Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice  

x  
  

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin realizarea acestora 
nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei 
de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele și speciile 
protejate care depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
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atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului. 
Investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței 
energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de 
energie a clădirilor existente vor conduce, în special, la reduceri 
semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a 
sănătății publice, a calității vieții într-un domeniu în care 
standardele UE privind calitatea aerului stabilite prin Directiva 
2008/50/UE sunt depășite sau este posibil să fie depășite. Prin 
reducerea consumului de energie se va îmbunătăți inclusiv 
calitatea factorilor de mediu aer, apă și sol, prin reducerea 
emisiilor asociate producerii energiei. 

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a 
emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție (dacă este 
cazul) și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot 
genera particule în suspensie, reducerea vitezei vehiculelor, 
utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Proiectele implementate prin POR BI ce vizează construcţii noi şi 
alte amenajări vor asigura implementarea acelor alternative de 
proiect care asigură nivelul minim de impermeabilizare al 
suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/dezvoltare a 
spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe verticală şi/sau 
acoperişuri verzi). 

Se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc 
la reducerea zgomotului, a particulelor în suspensie și a emisiilor 
poluante în timpul lucrărilor de renovare, utilizarea materialelor 
cu conținut scăzut de carbon, atât pentru intervențiile în vederea 
reducerii riscului seismic, cât și pentru eficientizarea energetică a 
clădirilor. 

La izolarea termică a clădirilor se va avea în vedere reducerea 
impactului polistirenului asupra atmosferei, prin organizarea 
corespunzătoare de șantier. 

Investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței 
energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de 
energie a clădirilor existente vor conduce, în special, la reduceri 
semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a 
sănătății publice, a calității vieții într-un domeniu în care 
standardele UE privind calitatea aerului stabilite prin Directiva 
2008/50/UE sunt depășite sau este posibil să fie depășite. Prin 
reducerea consumului de energie se va îmbunătăți inclusiv 
calitatea factorilor de mediu aer, apă și sol, prin reducerea 
emisiilor asociate producerii energiei. 
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Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

x   

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 

climatice: Se așteaptă 

ca măsura să conducă la 

emisii semnificative de 

GES? 

x Tipurile de operatiuni eligibile corespund domeniilor de intervenție 043 
Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic sau 
045 Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de 
eficiență energetică legate de infrastructurile publice, proiecte 
demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență 
energetică din Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 privind 
dispozițiile comune (RDC), cu un coeficient al schimbărilor climatice de 
100%. 
Proiectele de eficiența energetică a clădirilor promovează a eficiența 
energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră determină un 
impact pozitiv.  
Renovarea energetică (moderată sau aprofundată) a clădirilor existente 
are o influență global pozitivă obiectivelor de mediu, fiind în 
conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a 
schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră (GES). 
Nu se preconizează că măsura va genera emisii semnificative de GES, 
deoarece: 
- Operațiunile nu vizeză extracția, depozitarea, transportul sau producția 
de combustibili fosili. 
- Investițiile au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește 
eficiența energetică, ducând la o îmbunătățire a performanței 
energetice a clădirilor în cauză, și de a reduce emisiile de GES. Investițiile 
promovate prin PORBI 2021-2027 vor contribui la obiectivul național de 
creștere a eficienței energetice, stabilit în conformitate cu Directiva 
privind eficiența energetică (2012/27/UE, în conformitate cu Directiva 
privind Eficienta Energetică în Clădiri) și cu contribuțiile la Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național. 
- Proiectele de eficientizare energetică a clădirii pot include, printre 
altele, asigurarea unui nivel ridicat de retinere a caldurii a clădirii, atât 
prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, 
cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate etc. 
Se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, atât 
pentru lucrarile propuse prin Expertiza tehnica a cladirii dar si prin 
Auditul energetic al acesteia 
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Adaptarea la 
schimbările climatice. 
Se preconizează că 
măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat asupra 
măsurii în sine sau 
asupra persoanelor, 
asupra naturii sau 
asupra activelor? 

x Pentru investițiile în creșterea eficienței energetice a clădirilor 
conformarea cu legislația națională și europeană relevantă în domeniul 
mediului va constitui condiție de eligibilitate în cadrul Ghidul 
Solicitantului. 
Evaluările Impactului asupra Mediului se realizează în conformitate cu 
prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului. După caz, pentru riscurile identificate vor fi luate măsuri de 
evitare sau de reducere a impactului. Investițiile vizează eficientizarea 
energetică a clădirilor și va fi realizată în locații amplasate în diferite 
localități ale regiunii, cu diferite vulnerabilități din punct de vedere al 
condițiilor de mediu/climatice (SEA). Proiecțiile acestor vulnerabilități 
pe durata de viață a investițiilor vor fi avute în vedere în faza de 
proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate. 
Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod 
negativ eforturile de adaptare sau clasa de incadrare a cladirii. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 

x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și 
indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de viață, 
având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu 
principiul DNSH pentru obiectivul Tranziția către o economie circulară, 
inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.  

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
acolo unde se presupune realizarea de construcții noi, constructorii se 
vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din 
construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 
17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
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de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

Biodiversitatii si a 
ecosistemelor se 
preconizeaza ca masura 
va fi (i) nociva in mod 
semnificativ pentru 
conditia buna si 
rezilienta ecosistemelor 
sau (i) nociva pentru 
stadiul de conservare a 
habitatelor, a speciilor, 
inclusiv a celor de interes 
pentru Uniune? 

x Acțiunea care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente situate în 
zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea 
acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise 
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca PORBI 
2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta neavând impact 
negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece pe raza municipiului 
București nu există arii naturale protejate de interes comunitar Natura 
2000, iar măsurile ce ar putea fi sprijinite in județul Ilfov nu vor fi 
amplasate în interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național. 

La baza identificării efectelor asupra biodiversității a stat faptul că există 
posibilitatea ca diferite specii de păsări sau lilieci să își aibă cuib/adăpost 
în aceste clădiri. Activitățile de reabilitare pot conduce la deteriorarea 
sau distrugerea cuiburilor/adăposturilor, precum şi la vătămarea/ 
uciderea accidentală a indivizilor. Toate speciile de lilieci din România 
sunt specii protejate în baza Directivei Habitate nr. 92/43/CEE, 
transpusă în legislaţia naţională prin OUG 57/2007 aprobată cu 
modificări prin Legea 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
De asemenea OUG 57/2007 interzice pentru speciile de faună sălbatică 
de interes comunitar și național (incluse în Anexele 4A şi 4B), precum şi 
pentru toate speciile de păsări: orice formă de recoltare, capturare, 
ucidere, distrugere sau vătămare; perturbarea intenționată în cursul 
perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare, şi de migrație; 
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deteriorarea, distrugerea cuiburilor; deteriorarea și/sau locurilor de 
reproducere ori de odihnă.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, anterior demarării 
lucrărilor de renovare a clădirilor rezidenţiale şi a clădirilor publice  se va 
realiza o identificare a eventualei prezenţe a indivizilor de lilieci şi păsări, 
precum şi a prezenţei de adăposturi şi cuiburi ale acestora. Activităţile 
vor fi derulate de experţi atestaţi (Registrul experţilor atestaţi pentru 
elaborarea de studii de mediu – Tipuri de studii: Monitorizarea 
biodiversităţii „MB”). Experţii trebuie să propună măsurile adecvate 
pentru realizarea lucrărilor fără afectarea indivizilor, cuiburilor şi a 
adăposturilor, în conformitate cu cerinţele legislaţiei de mediu în 
vigoare. 

În cazul clădirilor în care au fost dezafectate adăposturi / cuiburi, vor fi 
adoptate soluţii de instalare a unor adăposturi / cuiburi artificiale, 
utilizând de preferinţă soluţii durabile (durată lungă de viaţă) precum 
adăposturile incorporate în construcţii. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate investiţiile 
efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, se vor realiza cu 
implementarea uneia sau mai multora dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea luminii 
în limita proprietăţii sau a zonei desemnate pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a zonelor în 
care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea temporizatoarelor, a 
senzorilor de mişcare, iluminare adaptivă care estompează sau 
sting luminile când nu mai sunt necesare etc);   

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără culoarea 
albastră (temperatura culorii să nu depăşească 3000 Kelvin), 
pentru protecţia faunei sălbatice. 

 

OS2.iv –Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, 
ținând seama de abordările ecosistemice 

Acțiunea propusă este:  Reducerea riscului seismic în randul cladirilor publice 

Acțiunea 16 – Reducerea numarului clădirilor publice cu risc seismic 

Descrierea acțiunii:  

Consolidarea clădirilor publice cu funcție socială (educatie, sanatate, etc) încadrate în risc seismic I si II : 

- evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică. 



 
 

73 
 

- consolidare structurală, conform expertizelor tehnice si tinând cont de viabilitatea economică a 
soluțiilor propuse 

- alte lucrări care vizeaza reducerea riscului sesimic conform soluției propuse de expertiză tehnică 
- alte activități conexe care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrari 

de intervenție aferente investiției de baza inclusiv măsuri de eficiență energetică 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x  

 

 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x    

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric, deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau 
sol  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
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atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

  x Acțiunea care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Toate investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare 
artificială, se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora 
dintre următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
preconizează că 

x Intervențiile  nu duc la afectarea semnificativă a capacității de atenuare 
a schimbărilor climatice. Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului 
de viață a investițiilor promovate prin măsură, provenite de la 
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măsura va genera 
emisii semnificative de 
GES? 

 

construcții nu subminează obiectivele de atenuare a GES stabilite prin 
Pactul ecologic european și nici nu împiedică implementarea unor soluții 
de atenuare a schimbărilor climatice. 

În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
consolidare/constructie a infrastructurii se va avea în vedere utilizarea 
de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la o creștere 
semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile  nou construite se va  urmarii să 
respecte cerințele legislație naționale și europene în domeniu, iar 
renovările clădirilor trebuie să asigure conformitatea cu Directiva privind 
performanța energetică aclădirilor. 
Astfel, se va asigura respectarea Directivei (UE) 2018/844  a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 
101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a clădirilor.  

Adaptarea la 
schimbarile climatice; Se 
preconizează că 
măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat 
asupra măsurii în sine 
sau asupra persoanelor, 
asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

x Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării, se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului 
înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 
Se va avea în vedere în faza de proiectare îmbunătățirea capacității de 
adaptare a clădirilor publice la condițiile climatice locale, inclusiv la 
schimbările climatice prognozate (de exemplu, temperaturi extreme, 
valuri de căldură, intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile acestor 
vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai reduse. 
Investițiile nu au un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de 
mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare 
efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 
implementării. 
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Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
acolo unde se presupune realizarea de construcții noi, constructorii se 
vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din 
construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 
17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Măsura nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

În cazul achiziționări de echipamente specifice functionarii cladirii, 
acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele 
europene cu privire la producerea acestora (cele legate de mediu) și 
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cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE. 

 

OS2.vii – Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în 
zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare 

 

Acțiunea 17 – Crearea, îmbunătățirea, extinderea spațiilor și infrastructurilor verzi 

Descrierea acțiunii: PORBI va sprijini crearea / extinderea / modernizarea infrastructurilor verzi printr-o 
abordare de tipul ‘’landscape level approach’’ prin utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură, de 
tipul ( după caz): 

• modelarea terenului și îmbunătățirea calității solului 
• completarea/replantarea/plantarea suprafeţelor verzi existente cu vegetaţie 
• creșterea densității de arbori/arbuști și întărirea habitatelor ecologice 
• crearea compoziţiei vegetale a habitatelor pentru dezvoltarea ulterioară a biodiversității 
• conservarea/regenerarea/creșterea biodiversităţii faunistice 
• crearea/modernizarea de trasee/alei recreative cu structură semi/noninvazivă destinate 
plimbărilor și ciclismului în interiorul spațiilor verzi 

• crearea/modernizarea, după caz, a elementelor de infrastructura “gri” destinate în mod exclusiv 
punerii in valoare a infrastructurilor verzi și integrării cu acestea, utilizării și managementului 
spațiiilor verzi precum și  interacțiunii cetățenilor cu spațiile verzi. 

• alte soluții ce decurg din documentațiile de specialitate (ex: peisagistică, biodiversitate, etc) ce au 
ca scop exclusiv valorificarea infrastructurilor verzi și obținerea unei varietăți mai mari de servicii 
ecosistemice. 

•  crearea acoperișurilor / pereților verzi  prin utilizarea tipuri de activități orientative (după caz): 
modelarea terenului terasei cu pamânt/sol, montarea elementelor constructive de tipul structuri 
orizontale și/sau verticale; gazonarea suprafețelor sau plantarea de vegetație, crearea, după caz, a 
elementelor de infrastructura “gri” pentru valorificarea acoperișurilor/pereților verzi (ex: 
microsisteme de irigare destinate infratsructurii verzi) 

• alte măsuri ce decurg din documentațiile de specialitate (ex: peisagistică, biodiversitate, etc) ce 
au ca scop valorificarea infrastructurilor verzi și obținerea unei varietăți mai mari de servicii 
ecosistemice 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 X Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
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 efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Acțiunea propusă nu contribuie la generarea de emisii de gaze cu 
efect de seră, fiind mai degrabă o acțiune care contribuie la 
îmbunătățirea capacității de neutralizare a emisiilor de carbon.  

Suprafața verde este sub necesarul asigurării unui mediu curat și 
sănătos pentru municipiul București și județul Ilfov, dar și a 
capacității de neutralizare a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prin acțiunea propusă, se urmărește creșterea suprafețelor 
spațiilor verzi, precum și a calității acestora, ceea ce va determina 
reducerea gazelor cu efect de seră, dar și a poluanților, cu efecte 
pozitive asupra condițiilor de viață ale cetățenilor și a stării lor de 
sănătate. 

Se are în vedere diversificarea tipurilor de spații verzi, prin 
considerarea soluțiilor bazate pe natură. 

Codul de intervenție contribuie în proporție de 40% la obiectivul 
privind schimbările climatice, astfel este considerat conform cu 
principiul DNSH. Măsura contribuie semnificativ la reducerea 
concentrațiilor de GES din atmosfera urbană. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Acțiunea propusă influențează în mod pozitiv capacitatea de 
adaptare la schimbările climatice, contribuind la reducerea 
semnificativă a impactului insulei de căldură, a valurilor de 
căldură și a furtunilor asupra așezărilor umane.  

Prin consumul de gaze cu efect de seră, dar și prin procesele 
naturale (evaporație, transpirație, infiltrație, etc.), spațiile verzi 
contribuie la reducerea stresului termic la nivelul așezărilor 
umane, având un rol pozitiv asupra climatului.  

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
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atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric, deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Trebuie să se țină seama în planificarea și designul spațiilor verzi 
de adaptarea speciilor de plante considerate, astfel încât acestea 
să nu necesite volume importante de apă în perioadele cu deficit 
de apă.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Măsura propusă este conformă cu principiile produselor durabile 
și cu ierarhia deșeurilor, acordând prioritate prevenirii generării 
de deșeuri și nu are un impact previzibil semnificativ asupra 
obiectivului de mediu privind economia circulară. 

Măsura propusă vizează optimizarea consumurilor de resurse 
pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. Se 
va urmări limitarea generării de deșeuri, în conformitate cu 
Protocolul UE de gestionare a deșeurilor și cu cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE.  

Acțiunea propusă va sprijini circularitatea și va demonstra, în 
conformitate cu standardele aplicabile, modul în care sunt 
proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau 
sol  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  
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Se preconizează o îmbunătățire semnificativă a calității aerului, 
apei și solului, în urma serviciilor ecosistemice generate de 
componentele infrastructurilor verzi.  

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

  x Acțiunea va fi monitorizată întrucât sprijină un obiectiv de mediu 
cu un coeficient de 100 %, fiind astfel considerată conformă cu 
principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul relevant ( a se 
vedea Anexa 1 la Regulamentului UE/2021/1060 unde  pt cod de 
inteventie 079 Protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul 
natural și resursele naturale, infrastructura verde și cea albastră 
coeficientul este de 100%). 

Măsurile propuse vor avea un efect pozitiv în ceea ce privește 
creșterea biodiversității în zonele deficitare în spații verzi. 
Acțiunea propusă este aliniată Strategiei UE privind 
infrastructurile ecologice care urmărește inversarea acestor 
tendințe de reducere a suprafeței spațiilor verzi și stoparea 
pierderii ecosistemelor verzi și cu Strategia în domeniul 
biodiversității pentru 2030 (Pactul verde european), care pune 
un accent pe înverzirea zonelor urbane și periurbane și pe 
creșterea biodiversității în spațiile urbane. 

Măsura care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se va interzice utilizarea speciilor alogene invazive de interes 
pentru Uniunea Europeană și România conform Regulamentului 
1143/2014 și se va încuraja utilizarea de specii native sau care nu 
prezintă risc pentru biodiversitate. 

 

  



 
 

81 
 

OS2.viii - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie 
cu zero emisii de dioxid de carbon 

Acțiunile propuse sunt: 

 Infrastructuri utilizate pentru prestarea serviciului de transport public urban curat 

 Serviciul de transport public de călători 

 Infrastructură pentru transport nemotorizat 

 Digitalizarea sistemelor de transport public urbane 

Acțiunea 18 - Infrastructuri utilizate pentru prestarea serviciului de transport public urban curat 

Descrierea acțiunii: construirea/extinderea/modernizarea traseelor de transport public electric urban/ 
suburban: infrastructura/ suprastructura căii de rulare și alte elemente tehnice, stații de transport public, 
substații electrice, depouri, autobaze etc. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Se estimează că investițiile privind dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii de transport ecologice nu vor avea un impact 
semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind 
atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare atât 
efectele directe de pe parcursul implementării, cât și efectele 
primare indirecte de pe parcursul duratei de viață a investiției. 
Acțiunea este monitorizată întrucât sprijină un obiectiv privind 

schimbările climatice cu un coeficient de 100%, fiind astfel 

considerată conformă cu principiul DNSH în ceea ce privește 

obiectivul relevant (conform Regulamentului UE/2021/1060 

Anexa I – cod de intervenție 081 Infrastructuri de transport urban 

curate) 

Acțiunea contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin investiții precum cele referitoare la mijloace de 
transport urban ecologice și infrastructura de transport necesară 
acestora.  

Vor fi respectate, acolo unde este cazul, prevederile legislației 
europene și naționale în domeniu (Directiva 2019/1161/CE 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic, Regulamentul CE 
2020/740 privind 



 
 

82 
 

etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de 
combustibil și alți parametri, Regulamentul (CE) nr. 595/2009, 
etc.). 
Acțiunea propusă este în concordanță cu Recomandările de Țară 
pentru 2021-2027, contribuie la realizarea țintelor Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și, 
totodată, contribuie și la realizarea obiectivelor de reducere a 
emisiilor de CO2 până în 2030 din noua lege a UE privind clima 
(Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 iunie 2021 de  instituire  a  cadrului  pentru  
realizarea  neutralității  climatice  și  de  modificare  a  
Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”). 

Totodată, acțiunea propusă sprijină obiectivele schimbărilor 
climatice în proporție de 100%, fiind, astfel, în concordanță cu 
principiul DNSH. 

Diminuarea emisiilor de CO2 din aglomerările urbane se poate 
realiza prin crearea unui sistem de transport public urban 
ecologic și prin utilizarea mijloacelor de transport nemotorizate, 
astfel încât acestea să ofere o alternativă eficientă în detrimentul 
folosirii autoturismelor personale.  

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x   

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

În perioada executării lucrărilor, impactul produs asupra 
regimului cantitativ și calitativ al apelor de suprafaţă și subterane 
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este nesemnificativ, temporar, limitat la aria de execuție a 
lucrărilor. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau 
sol  

x   

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu există arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.  

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Adaptarea la 
schimbările 
climatice. Se 
preconizează că 

x Pentru investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport ecologice conformarea cu legislația națională și europeană 
relevantă în domeniul mediului va constitui condiție de eligibilitate 
pentru finantare. 
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măsura va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
viitor preconizat asupra 
măsurii în sine sau 
asupra 
persoanelor, asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

Se va avea în vedere în faza de proiectare îmbunătățirea capacității de 
adaptare a clădirilor rezidențiale și publice la condițiile climatice locale, 
inclusiv la schimbările climatice prognozate (de exemplu, temperaturi 
extreme, valuri de căldură, intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile 
acestor vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile reabilitate se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice ridicate pe lângă respectarea 
standardelor în domeniu. Astfel, se va asigura respectarea Directivei 
(UE) 2018/844  a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 
de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a 
clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, precum 
și a Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.  

Se va avea în vedere implementarea soluțiilor bazate pe utilizarea de 

materiale care au capacitate redusă de acumulare a căldurii.  

Planificarea urbană şi proiectarea infrastructurii publice de transport 
adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor 
climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic. 

Investițiile nu au un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de 
mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare 
efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul 
implementării. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 

x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact previzibil 
nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și 
indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de viață, 
având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu 
principiul DNSH pentru obiectivul Tranziția către o economie circulară, 
inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.  

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
acolo unde se presupune realizarea infrastructuri noi, constructorii se 
vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate pe șantier din 
construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 
categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 
17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
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semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Măsura nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada 
executării lucrărilor, se va urmări sortarea pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor. 

Prevenirea și controlul 
poluării. Se preconizează 

că măsura va duce la o 

creștere semnificativă a 

emisiilor de poluanți în 

aer, apă sau sol? 

 

x Acțiunea nu  are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului 
de mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul 
relevant. 

În perioada execuției este posibil să fie generate și alte emisii de poluanți 
(de exemplu, particule în suspensie), dar se va asigura minimizarea 
impactului acestor emisii prin măsuri de protecție. De asemenea, se vor 
respecta condiţiile impuse în Acordurile de Mediu emise pentru fiecare 
proiect în parte, dar și recomandările în urma desfășurării evaluării 
strategice de mediu.  

Conform Avizului de mediu POR BI, măsurile de protecție vor fi 
concepute astfel încât să se asigure că activitățile de construcție şi 
exploatare nu generează un impact semnificativ asupra factorilor de 
mediu aer, apă, sol.  

Se vor lua măsuri de reducere a zgomotului, a particulelor în suspensie 
și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție sau întreținere; 
dacă este cazul, zgomotul și vibrațiile generate de modernizarea și 
utilizarea infrastructurii sunt atenuate prin introducerea unor șanțuri 
deschise, a unor ziduri-barieră sau a altor măsuri și respectă dispozițiile 
Directivei 2002/49/CE. 
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Acțiunea 19 - Serviciul de transport public de călători 

Descrierea acțiunii: 

• achizionarea mijloacelor de transport  fără emisii de CO2: autobuze electrice/troleibuze 

achiziționarea de material rulant (tramvai) ‘’free-carbon’’ 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Acțiunea este monitorizată întrucât sprijină un obiectiv privind 

schimbările climatice cu un coeficient de 100%, fiind astfel 

considerată conformă cu principiul DNSH în ceea ce privește 

obiectivul relevant (conform Regulamentului UE/2021/1060 

Anexa I – cod de intervenție 082 Material rulant de transport 

urban curat). 

Acțiunea contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin investiții precum cele referitoare la mijloace de 
transport urban ecologice și infrastructura de transport necesară 
acestora.  

Acțiunea propusă este în concordanță cu Recomandările de Țară 
pentru 2021-2027, contribuie la realizarea țintelor Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și, 
totodată, contribuie și la realizarea obiectivelor de reducere a 
emisiilor de CO2 până în 2030 din noua lege a UE privind clima 
(Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 iunie 2021 de  instituire  a  cadrului  pentru  
realizarea  neutralității  climatice  și  de  modificare  a  
Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”). 

Emisiile de GES preconizate pe durata ciclului de viață provenite 
de la tehnologia, produsul sau alte soluții care fac obiectul 
investițiilor nu subminează obiectivele de atenuare a GES 
stabilite prin Pactul ecologic european și nici nu împiedică 
implementarea unor soluții de atenuare a schimbărilor climatice. 

Vor fi respectate, acolo unde este cazul, prevederile legislației 
europene și naționale în domeniu (Directiva 2019/1161/CE 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic, Regulamentul CE 
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2020/740 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește 
eficiența consumului de combustibil și alți parametri, 
Regulamentul (CE) nr. 595/2009, etc.). 
Măsura are un impact pozitiv în scăderea emisiilor de gaze cu 
efect de seră din transportul public prin promovarea 
transportului electric, fără emisii de CO2.  

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea indicativă nu are niciun impact previzibil sau are un 
impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu 
legat de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa 
și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Adaptarea la schimbările climatice.  

Nu este afectată în sens negativ capacitatea de adaptare la 
schimbări climatice prin niciuna dintre activitățile promovate.  

Potrivit Croitoru et al (2020), sunt prognozate creșteri ale 
intensității și frecvenței valurilor de căldură în special în sudul 
României, inclusiv în Regiunea București-Ilfov. Astfel că, în 
vederea limitării creșterii temperaturii medii globale, este 
necesară scăderea cât mai rapid a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

Acțiunea influențează în mod pozitiv capacitatea de adaptare la 
schimbările climatice, stimulând îmbunătățirea calității 
transportului public și limitarea transportului individual. Prin 
aceasta se estimează o scădere a interesului pentru 
autovehiculele individuale, ce vor determina o diminuare a 
presiunii asupra spațiilor publice pentru organizarea de parcări și 
o scădere a stresului termic (emisii directe de căldură, apariția 
unei tendințe de renaturalizare a orașului prin reducerea 
presiunii prin spații de parcare). 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
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acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau 
solului. 

La achiziția de material rulant nepoluant trebuie considerată o 
prioritate ridicată existența unor echipamente care generează un 
nivel cât mai redus de zgomot și vibrații. 

Se așteaptă o reducere a emisiilor de noxe prin creșterea 
capacității tramvaielor de transport al pasagerilor. De asemenea, 
prin achiziția de noi tramvaie se preconizează o reducere a 
nivelului de vibrații și de zgomot. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

  x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  
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Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară?-  

x Se estimează că dotarea cu tramvaie/autobuze  electrice nu vor conduce 
la o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și economia circulară. 

Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare 
(întreținere/mentenanță/ reparații), cât și cele rezultate la finalul 
duratei de viață a activelor mobile se va realiza în linie cu obiectivele de 
reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării 
şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de 
gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare 
a deşeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, elaborat în baza 
Directivei privind deșeurile 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 
2018/851, cu respectarea Directivei 2000/53/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele 
scoase din uz. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Echipamentele și utilajele achiziționate vor respecta prevederile legale 
în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

La finalul duratei de funcționare, echipamentul (electric și electronic) va 
fi supus activităților de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau 
reciclare sau tratamentului adecvat, conform Anexei VII la Directiva 
2012/19/UE. 
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Acțiunea 20 - Infrastructură pentru transport nemotorizat 

Descrierea acțiunii:  

•  construirea/ extinderea/ modernizarea/ infrastructurii destinate utilizării bicicletelor ( piste/ trasee/ 
drumuri pentru biciclete și ciclisti)  

•      crearea/modernizarea/ extinderea trasee pietonale 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Obiectivul acțiunii este tocmai reducerea emisiilor de gaze cu 
inclus de seră prin investiții în dezvoltarea infrastructurii pentru 
mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, introducerea 
de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare. 

Legat de traficul cu biciclete, preferința la nivelul Regiunii este 
sub 1% din populație, față de 19% în Copenhaga și 21% în 
Amsterdam. Cauza principală este reprezentată de lipsa 
infrastructurii. Zonele preferate de bicicliștii din municipiul 
București se regăsesc în special în parcuri, acolo unde de obicei 
sunt restricții importante legate de accesul acestor vehicule din 
cauza riscului de accidente. 

Obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice nu este 
prejudiciat întrucât acțiunea propusă nu generează emisii 
semnificative GES. Această acțiune este eligibilă în cadrul codului 
de intervenție 083 – Infrastructuri pentru bicicliști, care 
contribuie în proporție de 100% la obiectivele schimbărilor 
climatice. Acțiunea propusă nu va duce la creșterea efectului 
negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat 
asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 
asupra activelor. Aceasta contribuie la diminuarea emisiilor de 
CO2 prin încurajarea deplasărilor nemotorizate, incluși înseamnă 
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atenuarea efectelor insulelor de căldură urbane, îmbunătățirea 
sănătății și a bunăstării.  

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Măsura are un impact pozitiv asupra obiectivului, fiind în sine o 
metodă cu eficiență demonstrată de adaptare la schimbările 
climatice. 

Trebuie să se ia în calcul considerarea de materiale deschise la 
culoare pentru amenajarea pistelor de biciclete, pentru evitarea 
problemelor legate de insula de căldură, precum și de degradare 
a infrastructurii. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Măsura nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

În perioada executării lucrărilor, impactul produs asupra 
regimului cantitativ și calitativ al apelor de suprafaţă și subterane 
este nesemnificativ, temporar, limitat la aria de execuție a 
lucrărilor. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
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obiectivul Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea 
deșeurilor. 

Nu se prefigurează producerea unor cantități importante de 
deșeuri în faza de șantier și cu atât mai puțin în faza de utilizare. 

La nivelul fiecărui proiect dezvoltat din acțiunea propusă prin 
program, în toate etapele proiectului, se va ţine evidența 
gestiunii deşeurilor conform legislației europene și naționale în 
vigoare (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind 
evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare). De 
asemenea, în toate etapele proiectului, se va ține seama ca 
activitățile să nu presupună utilizarea unor categorii de materiale 
care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și 
periculoase (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada 
executării lucrărilor, se va urmări sortarea pentru reutilizare, 
reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv 
operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 
alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu 
Protocolul UE de gestionare a deșeurilor. 

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate 
vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, 
transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori 
economici autorizați în scopul valorificării lor. Se va urmări ca 
deşeurile care ar putea fi generate ca urmare a acțiunii propuse, 
în toate etapele, să fie depozitate temporar doar pe suprafeţe 
special amenajate în acest sens. 

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau 
sol  

 X Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol. 

Trebuie acordată atenția cuvenită utilizării diferitelor materiale 
necesare realizării infrastructurilor pietonale ori pentru biciclete. 
Astfel, aplicarea vopselelor pe elementele constructive se va face 
prin utilizarea unor cantităţi minime de vopsea, grund şi diluanţi 
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şi aplicarea cu dispozitive speciale care asigură evacuări minime 
de COV-uri în atmosferă.   

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

 

Acțiunea 21 - Digitalizarea sistemelor de transport public urbane 

Descrierea acțiunii:  

•      crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de management al transportului public ITS / traficului 
(sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în gestionarea mobilității și 
traficului precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport) 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x  Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul acesta. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Adaptarea la schimbările climatice. 
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece măsura nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Economia circulară, inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și reciclarea acestora. 

Se va urmări reducerea nivelului de deșeuri generate, reciclarea 
și reutilizarea echipamentelor, precum și achiziționarea de 
echipamente noi care respectă prevederile legale în vigoare, 
inclusiv standardele europene, în ceea ce privește producția sa 
(inclusiv de mediu), cerințele de eficiență a materialelor în 
conformitate cu Directiva 2009/125/CE. Echipamentele 
achiziționate nu trebuie să conțină substanțele restricționate 
enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE, cu excepția 
cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale 
omogene nu depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă. 

Generarea deșeurilor atât pe durata realizării investitiei, cât și pe 
perioada operării obiectivelor de investiții implementate prin 
proiecte, va fi redusă la minim. Gestionarea acestora se va 
efectua în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și cu 
respectarea cerințele HG 856/2002 privind evidența gestiunii 
deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 
inclusiv deșeurile periculoase, precum și a Legii nr. 132/2010 
privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.  
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La sfârșitul duratei de viață, echipamentul electric și electronic 
trebuie să fie pregătit pentru operațiuni de reutilizare, 
recuperare sau reciclare sau tratament adecvat, inclusiv 
îndepărtarea tuturor fluidelor și un tratament selectiv în 
conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE. 

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Acțiunea nu presupune stocarea de substanţe periculoase care 
să se încadreze în ANEXA 1 din Legea nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase, sens în care proiectul nu intră 
sub incidenţa prevederilor legii. 

Prin îmbunătățirea condițiilor de trafic, măsura poate fi 
considerată ca având un impact pozitiv asupra calității aerului, 
zgomotului și vibrațiilor. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Protecția și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor. 

Investițiile de acest tip (digitalizare, asigurarea securității 
cibernetice și interoperabilității, dezvoltarea infrastructurii, 
serviciilor și echipamentelor necesare relevante) nu prezintă 
potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente 
în siturile Natura 2000, , în conformitate cu O.U.G nr. 57/2007 (cu 
modificările și completările ulterioare), care compatibilizează 
legislația națională cu cea a Uniunii Europene în domeniul 
protecției naturii ținând cont de prevederile Directivei 
2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și ale 
Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de floră și faună sălbatice. 
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OS3.ii - Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 
mobilității transfrontaliere 

Acțiuni: 

 Infrastructurii rutiere județene care asigură conectivitatea la rețeaua și nodurile TEN-T 

rutiere existente/viitoare prin care sunt propuse construirea/reabilitarea/modernizarea 

drumurilor județene 

 Acțiuni destinate siguranței rutiere adresate secțiunilor de infrastructură rutieră 

 Acțiuni destinate multimodalității prin care sunt propuse construirea de infrastructuri 

multimodale de marfă și de pasageri 

Acțiunea 22 - Infrastructurii rutiere județene care asigură conectivitatea la rețeaua si nodurile TEN-T 
rutiere existente/viitoare prin care sunt propuse construirea/reabilitarea/modernizarea drumurilor 
județene 

Descrierea acțiunii: 

Acțiuni destinate infrastructurii rutiere județene care asigură conectivitatea la rețeaua si nodurile TEN-T 
rutiere existente/viitoare prin care sunt propuse construirea/reabilitarea/modernizarea drumurilor 
județene care se vor realiza prin (listă activități neehaustive):        

• intervenții asupra suprastructurii/infrastructurii căii de rulare și altor elemente tehnice care fac 
parte integrantă din DJ conform soluției tehnice și legislației RO  

• lucrări de artă pe traseul DJ, urmare a soluțiilor tehnice (ex: poduri, podeţe, şanţuri, rigole, 
pasajele denivelate, etc) 

• amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor și bicicliştilor ( trasee pietonale, piste pentru 
biciclete, drumuri pentru cicliși) pe traseul DJ 

• stații de transport public smart pe traseul DJ (ex: stații, soluții smart pentru vânzarea de bilete, 
afișare pentru călători, informare și supraveghere video, inclusiv utilizare energie din surse 
regenerabile, etc) 

• infrastructură destinată siguranței rutiere pentru autovehicule, pietoni și biciclisti, inclusiv 
semnalistică orizontală și verticală și instalații aferente sistemelor inteligente de transport 

• soluții destinate siguranței rutiere (conform auditului de siguranță rutieră și SNSR 2020-2030 ) în 
legătură directă cu infrastructura de transport rutieră 

Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   
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Adaptarea la schimbările 
climatice 

x   

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

x   

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau sol  

x   

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

x   

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
așteaptă ca măsura să 
conducă la emisii 
semnificative de GES? 

x Tipurile de acțiuni eligibile se referă la construirea, modernizarea și 
extinderea rețelei de transport care asigură conectivitatea directă 
sau indirectă cu rețeaua TEN-T 
Transporturile contribuie cu 24,6% la emisiile de gaze cu efect de 
seră la nivelul Uniunii Europene, transporturile rutiere având cea 
mai mare contribuție la această valoare (71,7%). Din totalul de gaze 
cu efect de seră emise de transporturi, 23% sunt legate direct de 
activitatea din orașe. 

Pactul ecologic european include obiective clare de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi cu 90% până în 
2050 comparativ cu anul 1990. Directivele legate de calitatea 
atmosferei vizează de asemenea ținte ambițioase legate de 
reducerile de poluanți din transporturi. Declarația de La Valetta 
Vision Zero include de asemenea obiective legate de reducerea cu 
50% a accidentelor grave legate de transporturi până în 2030. 

Pentru aceasta este necesară reducerea costurilor de mediu și a 
altor costuri asociate transporturilor, la nivel european 
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promovându-se o abordare intitulată „evitare-schimbarea-
îmbunătățire” (EEA9, 2019).  

a) Abordările „de evitat” vizează limitarea utilizării combustibililor 
fosili în transport și reducerea numărului și/sau a duratei 
călătoriilor.  

b) „Îmbunătățirea” se referă la modalități de reducere a 
consumului de energie și a impactului asupra mediului al tuturor 
modurilor de călătorie prin creșterea gradului de utilizare a 
combustibililor și vehiculelor ecologice.  

c) Abordările „de schimbare” contribuie la sustenabilitatea 
mediului prin trecerea transportului de la moduri mai puțin 
ecologice la moduri mai ecologice și mai eficiente din punct de 
vedere energetic (de exemplu, trecerea către transportul pe calea 
ferată cu bicicleta, organizarea logistică diferită a transportului de 
mărfuri). Pentru transportul de pasageri, aceasta ar putea implica o 
trecere la mersul pe jos, mersul cu bicicleta, trenul, metroul, 
tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul. Alte politici vizează 
îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor de transport 
ecologice prin crearea de infrastructură și servicii mai bune.  

Astfel, politicile legate de transporturi trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității infrastructurii de transport urbane: calitatea 
infrastructurii de transport urbane trebuie îmbunătățită pentru a 
optimiza schimbul de bunuri și persoane. Provocările principale cu 
care se confruntă infrastructura de transport urbană sunt legate de 
aglomerație, deficitul de locuri de parcare și dotările insuficiente 
pentru transportul ecologic. 

Măsuri de reducere suplimentare a emisiilor GES, vor fi stabilite în 
funcție de condițiile specifice amplasamentelor în baza analizei 
activităților de construcție planificate și a proximității acestora față 
de receptori și vor fi incluse în documentele aferente procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului. 

Se vor respecta condiţiile impuse în Deciziile de Mediu emise pentru 
fiecare proiect în parte. 

Măsurile recomandate pentru acțiunile din POR BI 2021-2027 sunt 
concepute astfel încât să se asigure că activitățile de construcție au 
o amprentă cât mai redusă de carbon și un impact diminuat asupra 
mediului:  

- utilizarea de vehicule și echipamente cu nivel scăzut de emisii 
GES; 

                                                           
9 EEA – Agenția Europeană de Mediu 
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- numărul de mijloace de transport utilizate pentru materialele 
şi echipamentele necesare lucrărilor va fi corespunzător 
cantităţilor asociate de lucrări; 

- se va face eșalonarea lucrărilor astfel încât să se evite 
funcționarea simultană a unui număr mare de echipamente, în 
conformitate cu normele tehnice specifice; 

- evitarea despăduririlor. 

În ceea ce privește măsurile de încurajare a utilizării vehiculelor 
curate, în cadrul componentei de transport sustenabil a PNRR 
măsurile de reformă vor valorifica legislația rezultată din 
transpunerea Directivei 2019/1161/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic, care are ca țintă de intrare 
în vigoare semestrul al doilea al anului 2021. 

Măsurile menţionate (la nivel național prin PNRR10, la nivel regional 
prin POR BI, și cele care vor fi luate la nivel local pentru fiecare 
proiect) contribuie la măsurile de evitare a impactului schimbărilor 
climatice indus de proiectele care vizează reţeaua de drumuri 
judeţene în linie cu prevederile art.10 din Regulamentul 852/2020 
și considerăm că sprijină tranziția României către o economie 
neutră climatic. 

Adaptarea la schimbările 
climatice. Se 
preconizează că măsura 
va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat 
asupra măsurii în sine sau 
asupra 
persoanelor, asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

X Pentru investițiile privind crearea, modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii rutiere județene conformarea cu legislația națională 
și europeană relevantă în domeniul mediului va constitui condiție 
de eligibilitate în cadrul Ghidul Solicitantului. 

Evaluările Impactului asupra Mediului se realizează în conformitate 
cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului. După caz, pentru riscurile identificate vor fi luate măsuri 
de evitare sau de reducere a impactului. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine. 

x Proiectele finanțate prin această acțiune, vor fi evaluate din 
perspectiva evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu 
Directiva 2011/92/EU amendată conform Directivei 2014/52/EU. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, în perioada de 
execuţie, pentru reducerea sau evitarea potenţialelor efecte 

                                                           
10 PNRR - Planul Național De Redresare și Reziliență 
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negative ale proiectelor propuse asupra apelor de suprafață și 
subterane. Operațiunile finanțate prin PORBI nu propun și 
intervenții la nivelul cursurilor de apa și nu afecteaza parametrii 
hidro-morfologici ai corpurilor de apă, vegetației, conectivității și 
substratului. 

 Măsurile de organizare a lucrarilor conform legislației naționale 
sunt menite să permită o stare ecologică bună. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a generării, 
a 
incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

x Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele de execuție a 
lucrărilor se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a 
cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi 
reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de 
gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de 
gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 
2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, 
cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
942/2017). 

În toate etapele posibilelor proiecte se va menţine evidenţa 
gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 
856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 
modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 
Gestiunea deșeurilor (colectare, stocare provizorie, eliminare către 
depozite autorizate) este în sarcina contractorului (HG nr. 
856/2002, cu modificările și completările ulterioare). 

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, 
preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, lucrările de execuție și activitățile de 
întreținere și operare a drumurilor județene, nu presupune 
utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în 
categoria substanțelor toxice și periculoase. 

În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada 
executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în 
greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și 
demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 
05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 
din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările și 
completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, 
respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 
valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează 
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deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări. 

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor 
fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în 
depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați 
în scopul valorificării lor.  

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce 
la o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, 
incinerarea sau eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce 
privește utilizarea durabilă a resurselor naturale și economia 
circulară. 

Prevenirea și controlul 
poluării: Se preconizează 
că măsura va duce la o 
creștere semnificativă a 
emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol? 

  

x Investițiile promovate în cadrul acestei măsuri pot avea impact 
nesemnificativ asupra calității aerului, apei și solului, pentru care se 
vizează minimizarea impactului.  

Conform legislatiei in vigoare pe perioada de șantier se impun  
măsuri pentru fiecare operatiune in parte. 

Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, în ceea ce privește 
poluarea solului în perioada de execuție a lucrărilor pentru 
infrastructura rutieră, următoarele măsuri de prevenire a 
impactului vor fi avute în vedere dupa caz: solutii locale care sa evite 
impactul asupra forei si faunei salbatice, in principal la nivelul 
sectoarelor de intersecție  cu zone naturale (cursuri de apă). 

În condiţii normale de exploatare a pasajelor, tronsoanelor de drum 
etc. prin respectarea măsurilor de protecţie a mediului propuse, nu 
există evenimente care să producă un impact semnificativ asupra 
resurselor de apă. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor. Se 
preconizează că măsura 
va 
fi: (i) nocivă în mod 
semnificativ pentru 
condiția bună și reziliența 
ecosistemelor sau (ii) 
nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor 
și a speciilor, inclusiv a 
celor 
de interes pentru Uniune? 

x Investițiile promovate în cadrul acestei măsuri pot avea impact 
nesemnificativ asupra obiectivului Protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor, pentru care se vizează 
minimizarea impactului.  

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, soluțiile de 
proiectare și construcție în cadrul proiectelor rezultate din această 
acțiune, vor încorpora soluții locale care să evite și să reducă 
impactul asupra florei și faunei sălbatice, în principal la nivelul 
sectoarelor de intersectie cu zonele naturale (cursuri de apa, zone 
umede, zone impădurite etc) Intervențiile vor include după caz: 
subtraversări pentru fauna, îngradiri pentru evitatrea coliziunii 
indivizilor cu traficul auto, controlul speciilorlor invazive de plante, 
menținerea și refacerea habitatelor pentru polenizatori. 
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A fost parcursă procedura SEA pentru POR București-Ilfov 2021-
2027 în urma căreia s-a decis că programul nu este susceptibil a avea 
impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate. 

 

Acțiunea 23 - Acțiuni destinate siguranței rutiere adresate secțiunilor de infrastructură rutieră 

Descrierea acțiunii: Acțiuni destinate siguranței rutiere adresate rețelei de transport în linie cu cerințele 
SNSR 2020-2030 și auditului de siguranță rutieră, care se vor realiza prin (listă activități neehaustive): 

 construirea de sensuri giratorii noi, reamenajări de intersecții prin canalizarea fluxurilor de trafic, 
benzi dedicate pentru viraje la stânga, etc 

 transformarea trecerilor la nivel cu calea ferată în pasaje denivelate/subterane, complementar 
investiților finanțate prin PNRR și POT11 pentru creșterea siguranței rutiere și eliminarea blocajelor 
din trafic 

 îmbunătățirea semnalizării verticale și orizontale și a vizibilității pe sectoarele periculoase prin 
asigurarea iluminatului pe timp de noapte cu soluții moderne și dispozitive luminoase și 
reflectorizante, semnalizar 

 digitalizarea și implementarea de soluții high – tech, semnalizare variabilă sistem LED, ansambluri 
luminoase pentru semnalizarea obstacolelor 

 implementarea de măsuri de siguranță pasivă, atenuatori de impact, parapete de ghidare pe 
rulouri materiale retro-reflectorizante, marcajele rezonatoare, limitatoare de viteză, etc 
 

Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul relevant.  

Fiecare proiect posibil a fi finanțat prin această Acțiiune va fi 
analizat separat și în conformitate cu legislația specifică.  

                                                           
11 Programul Operațional Transport 
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 X Investiția are un impact previzibil nesemnificativ asupra 
acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele 
directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a 
ciclului de viață. Nu sunt identificate riscuri de degradare a 
mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric. 
Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, în 
perioada de execuţie, pentru reducerea sau evitarea 
potenţialelor efecte negative ale proiectelor propuse asupra 
apelor de suprafață și subterane. Operatiunile finantate prin 
PORBI nu propun și intervenții la nivelul cursurilor de apă și 
nu afectează parametrii hidro-morfologici ai corpurilor de 
apă, vegetației ripariene, conectivității și substratului. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

X   

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau sol  

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul relevant.  

Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, în ceea ce 
privește poluarea solului în perioada de execuție a lucrărilor 
pentru infrastructura rutieră, următoarele măsuri de 
prevenire a impactului vor fi avute în vedere dupa caz: solutii 
locale care sa evite impactul asupra forei si faunei salbatice , 
in principal la nivelul sectoarelor de intersecție  cu zone 
naturale (cursuri de apa). 

În condiţii normale de exploatare a pasajelor, tronsoanelor de 
drum etc. prin respectarea măsurilor de protecţie a mediului 
propuse, nu există evenimente care să producă un impact 
semnificativ asupra resurselor de apă. 

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat 
de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe 
parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura 
sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH 
pentru obiectivul relevant. 
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Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, soluțiile 
de proiectare și construcție în cadrul proiectelor rezultate din 
această acțiune , vor încorpora solutii locale care sa evite și să 
reducă impactul asupra florei și faunei sălbatice, în principal 
la nivelul sectoarelor de intersecție cu zonele naturale 
(cursuri de apa, zone umede, zone impadurite etc) 
Intervențiile vor include dupa caz: subtraversari pentru faună, 
ingrădiri pentru evitatrea coliziunii indivizilor cu traficul auto, 
controlul speciilorlor invazive de plante, menținerea și 
refacerea habitatelor pentru polenizatori. 

A fost parcursă procedura SEA pentru POR București-Ilfov 
2021-2027 în urma căreia s-a decis că programul nu este 
susceptibil a avea impact negativ semnificativ asupra ariilor 
naturale protejate 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Atenuarea 
schimbărilor climatice: Se 
așteaptă ca măsura să 
conducă la emisii 
semnificative de GES? 

  

x Transporturile contribuie cu 24,6% la emisiile de gaze cu efect de 
seră la nivelul Uniunii Europene, transporturile rutiere având cea 
mai mare contribuție la această valoare (71,7%). Din totalul de gaze 
cu efect de seră emise de transporturi, 23% sunt legate direct de 
activitatea din orașe. 

Pactul ecologic european include obiective clare de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi cu 90% până în 
2050 comparativ cu anul 1990. Directivele legate de calitatea 
atmosferei vizează de asemenea ținte ambițioase legate de 
reducerile de poluanți din transporturi. Declarația de La Valetta 
Vision Zero include de asemenea obiective legate de reducerea cu 
50% a accidentelor grave legate de transporturi până în 2030. 

Pentru aceasta este necesară reducerea costurilor de mediu și a 
altor costuri asociate transporturilor, la nivel european 
promovându-se o abordare intitulată „evitare-schimbarea-
îmbunătățire” (EEA, 2019).  

a) Abordările „de evitat” vizează limitarea utilizării combustibililor 
fosili în transport și reducerea numărului și/sau a duratei 
călătoriilor.  

b) „Îmbunătățirea” se referă la modalități de reducere a 
consumului de energie și a impactului asupra mediului al tuturor 
modurilor de călătorie prin creșterea gradului de utilizare a 
combustibililor și vehiculelor ecologice.  
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c) Abordările „de schimbare” contribuie la sustenabilitatea 
mediului prin trecerea transportului de la moduri mai puțin 
ecologice la moduri mai ecologice și mai eficiente din punct de 
vedere energetic (de exemplu, trecerea către transportul pe calea 
ferată cu bicicleta, organizarea logistică diferită a transportului de 
mărfuri). Pentru transportul de pasageri, aceasta ar putea implica o 
trecere la mersul pe jos, mersul cu bicicleta, trenul, metroul, 
tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul. Alte politici vizează 
îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor de transport 
ecologice prin crearea de infrastructură și servicii mai bune.  

Astfel, politicile legate de transporturi trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității infrastructurii de transport urbane: calitatea 
infrastructurii de transport urbane trebuie îmbunătățită pentru a 
optimiza schimbul de bunuri și persoane. Provocările principale cu 
care se confruntă infrastructura de transport urbană sunt legate de 
aglomerație, deficitul de locuri de parcare și dotările insuficiente 
pentru transportul ecologic. 

Măsuri de reducere suplimentare a emisiilor GES, vor fi stabilite în 
funcție de condițiile specifice amplasamentelor în baza analizei 
activităților de construcție planificate și a proximității acestora față 
de receptori și vor fi incluse în documentele aferente procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului. 

Se vor respecta condiţiile impuse în Acordurile de Mediu emise 
pentru fiecare proiect în parte. 

În mediul urban se are în vedere crearea Zonelor cu emisii zero. Prin 
PNRR, la componenta aferentă Fondului verde și digital a fost 
prevăzută crearea legislației care sa reglementeze inclusiv zonele cu 
emisii zero (PNRR).  

Măsurile menţionate (la nivel național prin PNRR, la nivel regional 
prin POR BI, și cele care vor fi luate la nivel local pentru fiecare 
proiect) contribuie la măsurile de evitare a impactului schimbărilor 
climatice indus de proiectele care vizează reţeaua de drumuri 
judeţene în linie cu prevederile art.10 din Regulamentul 852/2020 
și considerăm că sprijină tranziția României către o economie 
neutră climatic. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine. 

x Riscurile de degradare a mediului legate de protejarea calității apei 
și evitarea stresului hidric vor fi identificate și abordate în 
conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 2000/60/CE 
(Directiva-cadru privind apa) și cu Planul de Management al 
bazinului hidrografic elaborat pentru corpul sau corpurile de apă 
potențial afectate, în consultare cu părțile interesate relevante. 
Evaluarea impactului asupra mediului include o evaluare a 
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impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Directiva 
2000/60/CE, iar pentru riscurile identificate sunt luate măsuri de 
evitare sau reducere a impactului. 

Nu se execută intervenții la nivelul cursurilor de apă prin acțiunea 
propusă. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a generării, 
a 
incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

x Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele de execuție a 
lucrărilor se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a 
cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi 
reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de 
gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de 
gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 
2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, 
cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
942/2017). 

În toate etapele posibilelor proiecte se va menţine evidenţa 
gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 
856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 
modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 
Gestiunea deșeurilor (colectare, stocare provizorie, eliminare către 
depozite autorizate) este în sarcina contractorului (HG nr. 
856/2002, cu modificările și completările ulterioare). 

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, 
preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, lucrările de execuție și activitățile de 
construire de sub/supratraversari rutiere (pasaje), extinderi la 4 
benzi, bretele de acces, nu presupune utilizarea unor categorii de 
materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice 
și periculoase. 

În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada 
executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în 
greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și 
demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 
05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 
din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările și 
completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, 
respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 
valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează 
deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia 
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deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări. 

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor 
fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în 
depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați 
în scopul valorificării lor.  

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce 
la o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, 
incinerarea sau eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce 
privește utilizarea durabilă a resurselor naturale și economia 
circulară. 

 

Acțiunea 24 - Acțiuni destinate multimodalitatii prin care sunt propuse construirea de infrastructuri 
multimodale de marfă și de pasageri 

Descrierea acțiunii: Acțiuni destinate multimodalității prin care sunt propuse construirea de infrastructuri 
multimodale TEN-T care se vor realiza prin (listă activități neehaustive): 

• construire platforme și clădiri operaționale, racorduri de drumuri de acces și drumuri 
operaționale, amenajări destinate circulaţiei pietonilor și bicicliştilor, soluții de siguranță rutieră, 
soluții smart și digitalizare, instalații și alte activități necesare funcționării terminalului multimodal 
de pasageri/park&ride 

• construire platforme, clădiri operaționale, echipamente de transbordare, racorduri de 
drumuri de acces și drumuri operaționale, cale ferată de acces și operațională, soluții de siguranță 
rutieră, soluții smart și digitalizare, instalații și alte activități necesare funcționării terminalului 
intermodal de marfă. 

Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x   
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

x   

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării în aer, apă sau sol  

x   

Protecția și restaurarea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

x   

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 
așteaptă ca măsura să 
conducă la emisii 
semnificative de GES? 

x Transporturile contribuie cu 24,6% la emisiile de gaze cu efect de 
seră la nivelul Uniunii Europene, transporturile rutiere având cea 
mai mare contribuție la această valoare (71,7%). Din totalul de gaze 
cu efect de seră emise de transporturi, 23% sunt legate direct de 
activitatea din orașe. 

Pactul ecologic european include obiective clare de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi cu 90% până în 
2050 comparativ cu anul 1990. Directivele legate de calitatea 
atmosferei vizează de asemenea ținte ambițioase legate de 
reducerile de poluanți din transporturi. Declarația de La Valetta 
Vision Zero include de asemenea obiective legate de reducerea cu 
50% a accidentelor grave legate de transporturi până în 2030. 

Pentru aceasta este necesară reducerea costurilor de mediu și a 
altor costuri asociate transporturilor, la nivel european 
promovându-se o abordare intitulată „evitare-schimbarea-
îmbunătățire” (EEA, 2019).  

a) Abordările „de evitat” vizează limitarea utilizării combustibililor 
fosili în transport și reducerea numărului și/sau a duratei 
călătoriilor.  

b) „Îmbunătățirea” se referă la modalități de reducere a 
consumului de energie și a impactului asupra mediului al tuturor 
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modurilor de călătorie prin creșterea gradului de utilizare a 
combustibililor și vehiculelor ecologice.  

c) Abordările „de schimbare” contribuie la sustenabilitatea 
mediului prin trecerea transportului de la moduri mai puțin 
ecologice la moduri mai ecologice și mai eficiente din punct de 
vedere energetic (de exemplu, trecerea către transportul pe calea 
ferată cu bicicleta, organizarea logistică diferită a transportului de 
mărfuri). Pentru transportul de pasageri, aceasta ar putea implica o 
trecere la mersul pe jos, mersul cu bicicleta, trenul, metroul, 
tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul. Alte politici vizează 
îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor de transport 
ecologice prin crearea de infrastructură și servicii mai bune.  

Astfel, politicile legate de transporturi trebuie să vizeze 
îmbunătățirea calității infrastructurii de transport: calitatea 
infrastructurii de transport urbane trebuie îmbunătățită pentru a 
optimiza schimbul de bunuri și persoane. Provocările principale cu 
care se confruntă infrastructura de transport urbană sunt legate de 
aglomerație, deficitul de locuri de parcare și dotările insuficiente 
pentru transportul ecologic. 

Măsuri de reducere suplimentare a emisiilor GES, vor fi stabilite în 
funcție de condițiile specifice amplasamentelor în baza analizei 
activităților de construcție planificate și a proximității acestora față 
de receptori și vor fi incluse în documentele aferente procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului. 

Se vor respecta condiţiile impuse în Deciziile de Mediu emise pentru 
fiecare proiect în parte. 

În ceea ce privește măsurile de încurajare a utilizării vehiculelor 
curate, în cadrul componentei de transport sustenabil a PNRR 
măsurile de reformă vor valorifica legislația rezultată din 
transpunerea Directivei 2019/1161/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic, care are ca țintă de intrare 
în vigoare semestrul al doilea al anului 2021. 

Măsurile menţionate (la nivel național prin PNRR, la nivel regional 
prin POR BI, și cele care vor fi luate la nivel local pentru fiecare 
proiect) contribuie la măsurile de evitare a impactului schimbărilor 
climatice indus de proiectele care vizează reţeaua de drumuri 
judeţene în linie cu prevederile art.10 din Regulamentul 852/2020 
și considerăm că sprijină tranziția României către o economie 
neutră climatic. 
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Adaptarea la schimbările 
climatice. Se 
preconizează că măsura 
va duce la 
creșterea efectului 
negativ al climatului 
actual și al climatului 
viitor preconizat 
asupra măsurii în sine sau 
asupra 
persoanelor, asupra 
naturii sau asupra 
activelor? 

X Conformarea cu legislația națională și europeană relevantă în 
domeniul mediului va constitui condiție de eligibilitate în cadrul 
Ghidul Solicitantului. 

Evaluările Impactului asupra Mediului se realizează în conformitate 
cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului. După caz, pentru riscurile identificate vor fi luate măsuri 
de evitare sau de reducere a impactului. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine. 

x Proiectele finanțate prin această acțiune, vor fi evaluate din 
perspectiva evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu 
Directiva 2011/92/EU amendată conform Directivei 2014/52/EU. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, în perioada de 
execuţie, pentru reducerea sau evitarea potenţialelor efecte 
negative ale proiectelor propuse asupra apelor de suprafață și 
subterane. Operatiunile finantate prin PORBI nu propun și 
intervenții la nivelul cursurilor de apă și nu afectează parametrii 
hidro-morfologici ai corpurilor de apă, vegetației ripariene 
conectivității și substratului. 

 Măsurile de organizare a lucrarilor conform legislatiei naționale 
sunt menite să permită o stare ecologică bună. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a generării, 
a 
incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în utilizarea 

x Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele de execuție a 
lucrărilor se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a 
cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi 
reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de 
gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de 
gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 
2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, 
cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
942/2017). 

În toate etapele posibilelor proiecte se va menţine evidenţa 
gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 
856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 
modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 
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directă sau indirectă a 
oricăror resurse naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

Gestiunea deșeurilor (colectare, stocare provizorie, eliminare către 
depozite autorizate) este în sarcina contractorului (HG nr. 
856/2002, cu modificările și completările ulterioare). 

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, 
preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, lucrările de execuție și activitățile de 
întreținere și operare a drumurilor județene, nu presupune 
utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în 
categoria substanțelor toxice și periculoase. 

În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada 
executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în 
greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și 
demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 
05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 
din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările și 
completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, 
respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 
valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează 
deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări. 

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor 
fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în 
depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați 
în scopul valorificării lor.  

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce 
la o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, 
incinerarea sau eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce 
privește utilizarea durabilă a resurselor naturale și economia 
circulară. 

Prevenirea și controlul 
poluării: Se 
preconizează că măsura 
va duce la o creștere 
semnificativă a emisiilor 
de poluanți în aer, apă 

 sau sol? 

x Investițiile promovate în cadrul acestei măsuri pot avea impact 
nesemnificativ asupra calității aerului, apei și solului, pentru care se 
vizează minimizarea impactului.  

Conform legislatiei in vigoare pe perioada de șantier se impun  
măsuri pentru fiecare operatiune in parte. 

Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, în ceea ce privește 
poluarea solului în perioada de execuție a lucrărilor pentru 
infrastructura rutieră, următoarele măsuri de prevenire a 
impactului vor fi avute în vedere dupa caz: solutii locale care să evite 
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impactul asupra forei si faunei salbatice , in principal la nivelul 
sectoarelor de intersectie  cu zone naturale ( cursuri de apa). 

În condiţii normale de exploatare a pasajelor, tronsoanelor de drum 
etc. prin respectarea măsurilor de protecţie a mediului propuse, nu 
există evenimente care să producă un impact semnificativ asupra 
resurselor de apă. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor. Se 
preconizează că 

măsura va fi: 

(i) nocivă în mod 
semnificativ pentru 

condiția bună și reziliența 
ecosistemelor 

sau (ii) nocivă pentru 
stadiul de conservare a 
habitatelor și a speciilor, 
inclusiv a celor de interes 
pentru Uniune? 

x Investițiile promovate în cadrul acestei măsuri pot avea impact 
nesemnificativ asupra obiectivului Protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor, pentru care se vizează 
minimizarea impactului.  

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, soluțiile de 
proiectare și construcție în cadrul proiectelor rezultate din această 
acțiune , vor încorpora solutii locale care sa evite si sa reduca 
impactul asupra florei si faunei salbatice, in principal la nivelul 
sectoarelor de intersectie cu zonele naturale (cursuri de apa, zone 
umede, zone impadurite etc)Interventiile vor include după caz: 
subtraversari pentru fauna, îngradiri pentru evitatrea coliziunii 
indivizilor cu traficul auto, controlul speciilorlor invazive de plante, 
menținerea și refacerea habitatelor pentru polenizatori. 

A fost parcursă procedura SEA pentru POR București-Ilfov 2021-
2027 în urma căreia s-a decis că programul nu este susceptibil a avea 
impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate. 

 

OS4. ii- Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și inclusive în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței 
pentru educația și formarea la distanță și online 

Acțiunile propuse sunt: 

 Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu 
(antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe)  

 Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar 
(primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional, incluzând unitățile de învățământ cu program 
sportiv suplimentar: cluburi sportive școlare și unitățile de învățământ pentru activități 
extrașcolare: cluburile copiilor) 

 Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învăţământul profesional şi tehnic, 
inclusiv campusuri (profesional, postliceal și liceal: tehnologic) 

 Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv 
campusuri   
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Acțiunea 25 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu 
(antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe) 

Descrierea acțiunii:  

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților existente 
• modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip hardware și software, precum și dotări 
specifice pentru persoanele cu CES) 

Acest tip de acțiune a fost evaluată ca fiind compatibilă cu principiul DNSH în baza Orientărilor tehnice 
privind aplicarea DNSH emise conform Regulamentului RRF, respectiv cu: 

 7.1. Construirea de clădiri noi 

 7.2. Renovarea clădirilor existente 

 11. Învatamantul 

Pentru POR București-Ilfov 2021-2027 s-a derulat procedura de evaluare strategică de mediu, în 
conformitate cu Directiva SEA și HG 1076/ 2004, care s-a finalizat cu emiterea Avizului de mediu. Pentru 
toate proiectele se vor respecta concluziile și recomandările rezultate din etapa de evaluare strategică și 
din Avizul de mediu. 

Acțiunea 26 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și 
secundar (primar, gimnazial și liceal: teoretic și vocațional, inclusiv unitățile de învățământ cu program 
sportiv suplimentar și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare) 

Descrierea acțiunii:  

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților existente 
• modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip hardware și software, precum și dotări 
specifice pentru persoanele cu CES 

Acest tip de acțiune a fost evaluată ca fiind compatibilă cu principiul DNSH în baza Orientărilor tehnice 
privind aplicarea DNSH emise conform Regulamentului RRF, respectiv cu: 

 7.1. Construirea de clădiri noi 

 7.2. Renovarea clădirilor existente 

 11. Învatamantul 

Pentru POR București-Ilfov 2021-2027 s-a derulat procedura de evaluare strategică de mediu, în 
conformitate cu Directiva SEA și HG 1076/ 2004, care s-a finalizat cu emiterea Avizului de mediu. Pentru 
toate proiectele se vor respecta concluziile și recomandările rezultate din etapa de evaluare strategică și 
din Avizul de mediu. 

Acțiunea 27 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învăţământul profesional 
şi tehnic, inclusiv campusuri (profesional, postliceal și liceal: tehnologic) 

Descrierea acțiunii:  

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților existente 
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• modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip hardware și software, precum și dotări 
specifice pentru persoanele cu CES) 

• achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor exclusiv pentru unitățile de 
învățământ profesional și tehnic din județul Ilfov și doar ca parte componenta a unui proiect de tip 
investiție în infrastructura educațională 

Acest tip de acțiune a fost evaluată ca fiind compatibilă cu principiul DNSH în baza Orientărilor tehnice 
privind aplicarea DNSH emise conform Regulamentului RRF, respectiv cu: 

 7.1. Construirea de clădiri noi 

 7.2. Renovarea clădirilor existente 

 11. Învatamantul 

Pentru POR București-Ilfov 2021-2027 s-a derulat procedura de evaluare strategică de mediu, în 
conformitate cu Directiva SEA și HG 1076/ 2004, care s-a finalizat cu emiterea Avizului de mediu. Pentru 
toate proiectele se vor respecta concluziile și recomandările rezultate din etapa de evaluare strategică și 
din Avizul de mediu. 

Acțiunea 28 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, 
inclusiv campusuri   

Descrierea acțiunii:  

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților existente 
• modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip hardware și software, precum și dotări 
specifice pentru persoanele cu CES) 

Acest tip de acțiune a fost evaluată ca fiind compatibilă cu principiul DNSH în baza Orientărilor tehnice 
privind aplicarea DNSH emise conform Regulamentului RRF, respectiv cu: 

 7.1. Construirea de clădiri noi 

 7.2. Renovarea clădirilor existente 

 11. Învatamantul 

Pentru POR București-Ilfov 2021-2027 s-a derulat procedura de evaluare strategică de mediu, în 
conformitate cu Directiva SEA și HG 1076/ 2004, care s-a finalizat cu emiterea Avizului de mediu. Pentru 
toate proiectele se vor respecta concluziile și recomandările rezultate din etapa de evaluare strategică și 
din Avizul de mediu. 

Având in vedere că toate acțiunile descrise mai sus presupun intervenții la clădiri sau constructii noi și 
dotări pentru activitatea educatională indiferent de nivelul vizat si achiziționarea de microbuze electrice 
se face doar  pentru transportul elevilor exclusiv pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic din 
județul Ilfov  (doar ca parte componenta a unui proiect de tip investiție în infrastructura educațională) 
Luând în considerare faptul ca evaluarea DNSH pentru fiecare acțiune ar presupune acelasi conținut atât 
pentru Partea 1 cat si pentru partea 2 fisele de mai jos sunt valabile pentru actiunile: 26,27, 28 si 29.  

 

 



 
 

115 
 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   
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Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a particulelor în 
suspensie și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de 
construcție și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care 
pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor 
utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu exisă arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   
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Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/ 
dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 
verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice:  Se așteaptă ca 
măsura să conducă la 
emisii 

semnificative de GES? 

 

x Intervențiile previzionate asupra clădirilor nu vor avea un impact 
semnificativ asupra acestui obiectiv, întrucât, luând în considerare atât 
efectele directe, cât și pe cele indirecte pe tot parcursul de viață a 
investițiilor, activitățile propuse nu vor genera emisii semnificative de 
gaze cu efect de seră (GES). 

Se va avea în vedere ca soluțiile de proiectare propuse să contribuie la 
dezvoltarea unor construcții durabile, care să îmbunătățească mediul, 
sănătatea umană și să genereze economii, utilizând optim resursele 
pentru iluminat, încălzire, ventilație, atât naturale cât și artificiale. 
În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de 
construcție/renovare/reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere 
utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la 
o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. Resursele locale 
pentru iluminare  vor fi folosite în mod optim în special pentru clădirile 
nou proiectate și în măsura în care se poate și pentru cele 
renovate/reabilitate (orientarea adecvată a clădirilor noi, acolo unde 
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este cazul, în raport cu punctele cardinale, pentru asigurarea unui optim 
de lumină și de căldură pentru reducerea consumului de energie 
electrică și termică). 

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor forestiere, 
a zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare în Planurile 
Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice ridicate. Astfel, se va asigura 
respectarea Directivei (UE) 2018/844  a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE 
privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 101/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor îndeplini 
cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, inclusiv servere și 
stocare de date sau computere și servere de calculatoare sau afișaje 
electronice.  

Se va avea în vedere implementarea soluțiilor bazate pe natură (de 
exemplu, acoperișuri verzi), precum și utilizarea de materiale care au 
capacitate redusă de acumulare a căldurii. În cadrul infrastructurilor 
dezvoltate se va menține un raport optim între spațiile verzi și cele 
construite, care să fie în conformitate cu Regulamentul General de 
Urbanism (HG nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare) și 
cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism, ca parte componentă 
a planurilor urbanistice generale sau zonale. 

Adaptarea la 
schimbările climatice. Se 

preconizează că măsura 
va duce la 

creșterea efectului 
negativ al climatului 

actual și al climatului 
viitor preconizat 

asupra măsurii în sine 
sau asupra 

x Operațiunile includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării și se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii nr. 
292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 
Investițiile previzionate pentru construirea și reabilitarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul timpuriu considerată pozitivă pentru 
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persoanelor, asupra 
naturii sau asupra 

activelor? 

obiectivul de Adaptarea la schimbările climatice, în contextul în care 
vizează reducerea de gaze cu efect de seră, a consumului de energie și 
bunuri, dar și îmbunătățirea nivelului de educație a populației. 

Se va avea în vedere în faza de proiectare adaptarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul timpuriu la condițiile climatice locale, 
inclusiv la schimbările climatice prognozate (de exemplu, temperaturi 
extreme, valuri de căldură, intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile 
acestor vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. Se va avea în vedere adaptarea de echipamente adecvate de 
climatizare, care cu un consum de energie optimizat și cu un nivel 
acceptat de susbtanțe utilizate pentru răcire/încălzire. 

Totodată, vor fi evaluate și riscurile la inundații, eroziune și intensificări 
ale vântului și în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, 
vor fi puse în aplicare soluții specifice. Nu se va permite dezvoltarea de 
infrastructuri educaționale în zonele identificate cu riscuri naturale 
ridicate. 

Se va urmări ca soluțiile propuse să nu afecteze în mod negativ eforturile 
de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă. 

În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
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oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la 
o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

 

OS5. i- Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum 

și a culturii, patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane. 

Acțiunile propuse sunt:  

 Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială 

în zonele urbane 

 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor 

destinate activităților culturale în zonele urbane  

 Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice 

Acțiunea 29 - Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune 
socială în zonele urbane 

Descrierea acțiunii:  

• crearea/ amenajarea și dotarea infrastructurii de agrement și petrecerea timpului liber;  
• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri sportive (atât interioare, cât și exterioare);  
• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri care să contribuie la creșterea incluziunii în 
comunitate (clădiri destinate utilizării publice pentru activități recreative, socio-culturale, educative 
etc.)  
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Acest tip de acțiune a fost evaluată ca fiind compatibilă cu principiul DNSH în baza Orientărilor tehnice 
privind aplicarea DNSH emise conform Regulamentului RRF, respectiv cu: 

 6.13 Infrastructura pentru mobilitatea personală, ciclologistica 

 7.1. Construirea de clădiri noi 

 7.2. Renovarea clădirilor existente 

Pentru POR București-Ilfov 2021-2027 s-a derulat procedura de evaluare strategică de mediu, în 
conformitate cu Directiva SEA și HG 1076/ 2004, care s-a finalizat cu emiterea Avizului de mediu. Pentru 
toate proiectele se vor respecta concluziile și recomandările rezultate din etapa de evaluare strategică și 
din Avizul de mediu. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 

fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 



 
 

122 
 

reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/ renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluării adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu exisă arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  
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Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigură implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/ 
dezvoltare a spaţiilor verzi.  

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice: Se 

așteaptă ca măsura să 
conducă la emisii 

semnificative de GES? 

x Intervențiile previzionate asupra clădirilor nu vor avea un impact 
semnificativ asupra acestui obiectiv, întrucât, luând în considerare atât 
efectele directe, cât și pe cele indirecte pe tot parcursul de viață a 
investițiilor, activitățile propuse nu vor genera emisii semnificative de 
gaze cu efect de seră (GES). 

Se va avea în vedere ca soluțiile de proiectare propuse să contribuie la 
dezvoltarea unor construcții durabile, care să îmbunătățească mediul, 
sănătatea umană și să genereze economii, utilizând optim resursele 
pentru iluminat, încălzire, ventilație, atât naturale cât și artificiale. 
 

Acțiunea propusă nu contribuie la generarea de emisii de gaze cu efect 
de seră, fiind mai degrabă o acțiune care contribuie la îmbunătățirea 
capacității de neutralizare a emisiilor de carbon.  
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Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, 
sport și interacțiune socială în zonele urbane are un rol semnificativ în 
îmbunătățirea calității vieții în oraș și implicit în reducerea nevoii de a 
accesa destinații turistice situate în afara orașului. 

Prin acțiunea propusă, se urmărește creșterea suprafețelor spațiilor 
verzi, precum și a calității acestora, ceea ce va determina reducerea 
gazelor cu efect de seră, dar și a poluanților, cu efecte pozitive asupra 
condițiilor de viață ale cetățenilor și a stării lor de sănătate. 

Adaptarea la 
schimbările climatice. Se 

preconizează că măsura 
va duce la 

creșterea efectului 
negativ al climatului 

actual și al climatului 
viitor preconizat 

asupra măsurii în sine 
sau asupra 

persoanelor, asupra 
naturii sau asupra 

activelor? 

x În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii 
nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 

Se va avea în vedere în faza de proiectare adaptarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul timpuriu la condițiile climatice locale, 
inclusiv la schimbările climatice prognozate (de exemplu, temperaturi 
extreme, valuri de căldură, intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile 
acestor vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. Se va avea în vedere adaptarea de echipamente adecvate de 
climatizare, care cu un consum de energie optimizat și cu un nivel 
acceptat de susbtanțe utilizate pentru răcire/încălzire. 

Se va urmări ca soluțiile propuse să nu afecteze în mod negativ eforturile 
de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă. 

În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora:  
Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri 
și reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 
(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
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generării, a incinerării 
sau a eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării 
deșeurilor periculoase 
nereciclabile sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea directă sau 
indirectă a oricăror 
resurse naturale în orice 
etapă a ciclului 
său de viață, care nu 
sunt reduse la 
minimum prin măsuri 
adecvate sau (iii) 
va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen lung mediului în 
ceea ce privește 
economia circulară? 

 

generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

La nivelul fiecărui proiect dezvoltat din acțiunea propusă prin program, 
în toate etapele proiectului, se va ţine evidența gestiunii deşeurilor 
conform legislației europene și naționale în vigoare (Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG 
nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 
completările ulterioare).  

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, 
preluată în legislaţia naţională prin H.G. nr. 856/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, lucrările de execuție, nu presupun utilizarea 
unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria 
substanțelor toxice și periculoase. 

Acțiunea propusă va sprijini circularitatea și va demonstra, în 
conformitate cu standardele aplicabile, modul în care sunt proiectate 
astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

 

Acțiunea 30 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane 

Descrierea acțiunii:  

• restaurarea, consolidarea, conservarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural (cuprinse în 
lista monumentelor istorice);  
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• reabilitare, consolidarea, moderinzarea, extinderea și dotarea infrastructurilor culturale existente, 
precum și construcția de noi clădiri destinate activităților culturale, inclusiv pentru expunerea și 
protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;  

• implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale (inclusiv digitizare 3D) pentru 
conservarea și promovarea obiectivelor de patrimoniu cultural și a infrastructurilor culturale; 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Investițiile previzionate pentru Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane 
considerată pozitivă pentru obiectivul de Atenuare a 
schimbărilor climatice, în contextul în care vizează reducerea de 
gaze cu efect de seră, a consumului de energie și bunuri, dar și 
îmbunătățirea nivelului de educație a populației. 

Se va avea în vedere în faza de proiectare pentru Conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane 
la condițiile climatice locale, inclusiv la schimbările climatice 
prognozate (de exemplu, temperaturi extreme, valuri de căldură, 
intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile acestor 
vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. Se va avea în vedere adaptarea de echipamente adecvate 
de climatizare, care cu un consum de energie optimizat și cu un 
nivel acceptat de susbtanțe utilizate pentru răcire/încălzire. 

Totodată, vor fi evaluate și riscurile la inundații, eroziune și 
intensificări ale vântului și în cazul în care sunt identificate 
probleme de adaptare, vor fi puse în aplicare soluții specifice.  
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Se va urmări ca soluțiile propuse să nu afecteze în mod negativ 
eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice 
legate de climă. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

În Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în 
zonele urbane se vor considera dispozitive consumatoare de apă 
atestate prin fișele tehnice ale produsului, care să fie 
caracterizate print-un consum de apă cât mai redus. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  
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Operatorii care efectuează lucrările (construcție/ renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a particulelor în 
suspensie și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de 
construcție și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care 
pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor 
utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Nu se vor realiza construcții în zone potențial contaminate (sit 
dezafectat). 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis că 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu exisă arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 
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 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere 
/dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 
verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice:  

- Se preconizează că 
măsura va genera emisii 
semnificative de GES? 

x În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de construcție/ 
renovare/ reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere utilizarea de 
tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la o creștere 
semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. Resursele locale pentru 
iluminare  vor fi folosite în mod optim în special pentru clădirile nou 
proiectate și în măsura în care se poate și pentru cele 
renovate/reabilitate (orientarea adecvată a clădirilor noi, acolo unde 
este cazul, în raport cu punctele cardinale, pentru asigurarea unui optim 
de lumină și de căldură pentru reducerea consumului de energie 
electrică și termică). 

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor forestiere, 
a zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare în Planurile 
Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice ridicate. Astfel, se va asigura 
respectarea Directivei (UE) 2018/844  a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE 
privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE 
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privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 101/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor îndeplini 
cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, inclusiv servere și 
stocare de date sau computere și servere de calculatoare sau afișaje 
electronice.  

Tranziția către o 
economie circulară, 

inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri 

și reciclarea acestora: Se 
preconizează 

că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 

generării, a incinerării 
sau a eliminării 

deșeurilor, cu excepția 
incinerării 

deșeurilor periculoase 
nereciclabile sau 

(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 

utilizarea directă sau 
indirectă a oricăror 

resurse naturale în orice 
etapă a ciclului 

său de viață, care nu 
sunt reduse la 

minimum prin măsuri 
adecvate sau (iii) 

va cauza prejudicii 
semnificative și pe 

termen lung mediului în 
ceea ce privește 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 
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economia circulară? În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

 

Acțiunea 31 - Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice 

Descrierea acțiunii:  

• crearea/ extinderea/ reabilitarea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate în aer liber (ex. 
zone speciale pentru sport, locuri de joacă, scuaruri, piețe publice, spații publice din interiorul 
ansamblurilor de locuințe colective etc.), incluzând realizarea de căi de acces, alei pietonale, piste pentru 
bicicliști, creare trotuare, dotarea cu mobilier urban (bănci, foișoare, pergole etc.), plantarea (inclusiv 
arbori) și gazonarea suprafețelor, asigurarea utilităților publice, realizarea sistemului de iluminat, a 
sistemelor de supraveghere video, a rețelelor wi-fi, măsuri pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu 
dizabilități etc. 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x 

 Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca 
obiectiv și asigurarea eficienței energetice ridicate. Astfel, se va 
asigura respectarea Directivei (UE) 2018/844  a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a 
clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, 
precum și a Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor 
îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu 
Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, 
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inclusiv servere și stocare de date sau computere și servere de 
calculatoare sau afișaje electronice.  

Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici 
cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și 
managementul energiei.  

Se va avea în vedere implementarea soluțiilor bazate pe natură 
(de exemplu, acoperișuri verzi), precum și utilizarea de materiale 
care au capacitate redusă de acumulare a căldurii. În cadrul 
infrastructurilor dezvoltate se va menține un raport optim între 
spațiile verzi și cele construite, care să fie în conformitate cu 
Regulamentul General de Urbanism (HG nr. 525/1996, cu 
modificările și completările ulterioare) și cu prevederile 
Regulamentului Local de Urbanism, ca parte componentă a 
planurilor urbanistice generale sau zonale. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Investițiile previzionate pentru crearea de facilități pentru 
recreere pe terenurile amenajate în aer liber considerată pozitivă 
pentru obiectivul de Atenuare a schimbărilor climatice, în 
contextul în care vizează reducerea de gaze cu efect de seră, a 
consumului de energie și bunuri, dar și îmbunătățirea nivelului de 
educație a populației. 

Se va avea în vedere în faza de proiectare pentru crearea de 
facilități pentru recreere pe terenurile amenajate în aer liber la 
condițiile climatice locale, inclusiv la schimbările climatice 
prognozate (de exemplu, temperaturi extreme, valuri de căldură, 
intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile acestor 
vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. Se va avea în vedere adaptarea de echipamente adecvate 
de climatizare, care cu un consum de energie optimizat și cu un 
nivel acceptat de susbtanțe utilizate pentru răcire/încălzire. 

Totodată, vor fi evaluate și riscurile la inundații, eroziune și 
intensificări ale vântului și în cazul în care sunt identificate 
probleme de adaptare, vor fi puse în aplicare soluții specifice.  

Se va urmări că soluțiile propuse să nu afecteze în mod negativ 
eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice 
legate de climă. 
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

În crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate 
în aer liber se vor considera dispozitive consumatoare de apă 
atestate prin fișele tehnice ale produsului. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a particulelor în 
suspensie și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de 
construcție și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care 
pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor 
utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 
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Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea nu vizează amplasamente situate în zone sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora 
(inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis ca 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu exisă arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite in județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/ 
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dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 
verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Tranziția către o 
economie circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora: Se 
preconizează 
că măsura: 

(i) va duce la o creștere 
semnificativă a 
generării, a 
incinerării sau a 
eliminării 
deșeurilor, cu excepția 
incinerării deșeurilor 
periculoase 
nereciclabile 
sau 
(ii) va duce la ineficiențe 
semnificative în 
utilizarea 
directă sau indirectă a 
oricăror resurse 
naturale 
în orice etapă a ciclului 
său 
de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 
măsuri adecvate sau 
(iii) va cauza prejudicii 
semnificative și pe 
termen 
lung mediului în ceea ce 
privește economia 
circulară? 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la 
o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
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eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE 

 

OS5 (ii) promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 

în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone 

decât cele urbane 

Acțiunile propuse sunt:  

 Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială 

în afara zonelor urbane 

 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor 

destinate activităților culturale în afara zonelor urbane 

Acțiunea 32 – Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune 
socială în afara zonelor urbane 

Descrierea acțiunii:  

• crearea/ amenajarea și dotarea infrastructurii de agrement și petrecerea timpului liber;  

• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri sportive (atât interioare, cât și exterioare);  

• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri care să contribuie la creșterea incluziunii în 

comunitate (clădiri destinate utilizării publice pentru activități recreative, socio-culturale, educative 

etc.);  

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 

fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

x  
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor 
dezvoltate/modernizate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a particulelor în 
suspensie și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de 
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construcție și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care 
pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor 
utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Nu se vor realiza construcții în zone potențial contaminate. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis că 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu exisă arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în interiorul/ 
vecinătatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ori 
național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  
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 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile ce vizează construcţii vor asigura implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/ 
dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 
verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea 

schimbărilor 

climatice: Se 

așteaptă ca măsura 

să conducă la emisii 

semnificative de 

GES? 

x Intervențiile previzionate asupra clădirilor nu vor avea un impact 
semnificativ asupra acestui obiectiv, întrucât, luând în considerare atât 
efectele directe, cât și pe cele indirecte pe tot parcursul de viață a 
investițiilor, activitățile propuse nu vor genera emisii semnificative de 
gaze cu efect de seră (GES). 

Se va avea în vedere ca soluțiile de proiectare propuse să contribuie la 
dezvoltarea unor construcții durabile, care să îmbunătățească mediul, 
sănătatea umană și să genereze economii, utilizând optim resursele 
pentru iluminat, încălzire, ventilație, atât naturale cât și artificiale. 
Acțiunea propusă nu contribuie la generarea de emisii de gaze cu efect 
de seră, fiind mai degrabă o acțiune care contribuie la îmbunătățirea 
capacității de neutralizare a emisiilor de carbon.  

Dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, 
sport și interacțiune socială în zonele urbane are un rol semnificativ în 
îmbunătățirea calității vieții în oraș și implicit în reducerea nevoii de a 
accesa destinații turistice situate în afara orașului. 

Prin acțiunea propusă, se urmărește creșterea suprafețelor spațiilor 
verzi, precum și a calității acestora, ceea ce va determina reducerea 
gazelor cu efect de seră, dar și a poluanților, cu efecte pozitive asupra 
condițiilor de viață ale cetățenilor și a stării lor de sănătate. 

Adaptarea la 

schimbările 

climatice. Se 

preconizează că 

măsura va duce la 

creșterea efectului 

x Operațiunile includ execuția de lucrări de construcții ce se supun 
autorizării si se va solicita Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea 
notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 
În implementarea proiectelor se va solicita respectarea Legii 
nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
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negativ al climatului 
actual și al climatului 

viitor preconizat 

asupra măsurii în 

sine sau asupra 

persoanelor, asupra 

naturii sau asupra 

activelor? 

private cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 
legislația națională Directiva 2014/52/UE privind evaluarea impactului 
asupra mediului), precum și actul de reglementare corespunzător. 

Se va avea în vedere în faza de proiectare adaptarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul timpuriu la condițiile climatice locale, 
inclusiv la schimbările climatice prognozate (de exemplu, temperaturi 
extreme, valuri de căldură, intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile 
acestor vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. Se va avea în vedere adaptarea de echipamente adecvate de 
climatizare, care cu un consum de energie optimizat și cu un nivel 
acceptat de susbtanțe utilizate pentru răcire/încălzire. 

Totodată, vor fi evaluate și riscurile la inundații, eroziune și intensificări 
ale vântului și în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, 
vor fi puse în aplicare soluții specifice. Nu se va permite dezvoltarea de 
infrastructuri educaționale în zonele identificate cu riscuri naturale 
ridicate. 

Se va urmări ca soluțiile propuse să nu afecteze în mod negativ eforturile 
de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă. 

În consecință, concluzionăm faptul că nu există riscuri ca prezenta 
activitate să ducă la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Tranziția către o 
economie 

circulară, inclusiv 

prevenirea generării de 

deșeuri și reciclarea 

acestora: Se 
preconizează 

că măsura: 

(i) va duce la o creștere 

semnificativă a 
generării, a 

incinerării sau a 
eliminării 

deșeurilor, cu excepția 

incinerării deșeurilor 

periculoase nereciclabile 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
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sau 

(ii) va duce la ineficiențe 

semnificative în 
utilizarea 

directă sau indirectă a 

oricăror resurse naturale 

în orice etapă a ciclului 
său 

de viață, care nu sunt 
reduse la minimum prin 

măsuri adecvate sau (iii) 

va cauza prejudicii 

semnificative și pe 
termen 

lung mediului în ceea ce 

privește economia 

circulară? 

operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

La nivelul fiecărui proiect dezvoltat din acțiunea propusă prin program, 
în toate etapele proiectului, se va ţine evidența gestiunii deşeurilor 
conform legislației europene și naționale în vigoare (Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG 
nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 
completările ulterioare).  

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, 
preluată în legislaţia naţională prin H.G. nr. 856/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, lucrările de execuție, nu presupun utilizarea 
unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria 
substanțelor toxice și periculoase. 

Acțiunea propusă va sprijini circularitatea și va demonstra, în 
conformitate cu standardele aplicabile, modul în care sunt proiectate 
astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

 

Acțiunea 33 – Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale 

Descrierea acțiunii:  

• restaurarea, consolidarea, conservarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural (cuprinse în 

lista monumentelor istorice cu excepția celor aflate în teritoriul LEADER);  

• reabilitare, consolidarea, moderinzarea, extinderea și dotarea infrastructurilor culturale 

existente, precum și construcția de noi clădiri destinate activităților culturale, inclusiv pentru 

expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil;  

• implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale (inclusiv digitizare 3D) pentru 

conservarea și promovarea obiectivelor de patrimoniu cultural și a infrastructurilor culturale. 
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Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

x   

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant.  

Investițiile previzionate pentru Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane 
considerată pozitivă pentru obiectivul de Atenuare a 
schimbărilor climatice, în contextul în care vizează reducerea de 
gaze cu efect de seră, a consumului de energie și bunuri, dar și 
îmbunătățirea nivelului de educație a populației. 

Se va avea în vedere în faza de proiectare pentru Conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane 
la condițiile climatice locale, inclusiv la schimbările climatice 
prognozate (de exemplu, temperaturi extreme, valuri de căldură, 
intensificări de vânt), astfel încât proiecțiile acestor 
vulnerabilități pe durata de viață a investițiilor să fie cât mai 
reduse. Se va avea în vedere adaptarea de echipamente adecvate 
de climatizare, care cu un consum de energie optimizat și cu un 
nivel acceptat de susbtanțe utilizate pentru răcire/încălzire. 

Totodată, vor fi evaluate și riscurile la inundații, eroziune și 
intensificări ale vântului și în cazul în care sunt identificate 
probleme de adaptare, vor fi puse în aplicare soluții specifice.  

Se va urmări că soluțiile propuse să nu afecteze în mod negativ 
eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice 
legate de climă. 
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Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de 
apă.  

Nu sunt identificate riscuri de degradare a calității apei și de 
stresul hidric deoarece acțiunea nu intră sub incidenţa lucrărilor 
definite în art. 48, alin 1 din Legea Apelor nr 107/1996 (care 
transpune Directiva 2000/60/CE)  în sensul că „nu se construiesc 
pe ape sau nu au legătura cu apele,” iar prin prin realizarea 
acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei de apă. Nu sunt vizate acțiuni care afectează habitatele 
și speciile protejate care depind în mod direct de apă. 

Alimentarea cu apă potabilă a infrastructurilor dezvoltate/ 
modernizate/ conservate se va asigura din sistemele publice de 
alimentare cu apă ori din surse de suprafață și subterane, care 
furnizează o cantitate și o calitate suficientă, cu respectarea 
reglementărilor din domeniul gestionării resurselor de apă. Apele 
uzate menajere vor fi deversate în rețele de canalizare.  

În valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a 
infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane 
se vor considera dispozitive consumatoare de apă atestate prin 
fișele tehnice ale produsului. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

x   

Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant Prevenirea și controlul poluării aerului, apei 
sau solului.  

Operatorii care efectuează lucrările (construcție/ renovare/ 
reabilitare) au obligația de a se asigura că atât componentele cât 
și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirilor nu 
conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei 
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substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.  

Se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a particulelor în 
suspensie și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de 
construcție și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care 
pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor 
utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii). 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x 

Acțiunea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

Acțiunea care beneficiază de sprijin nu vizează amplasamente 
situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate 
Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte 
zone protejate).  

Autoritatea competentă de mediu (APM București) a decis că 
PORBI 2021-2027 nu se supune evaluarii adecvate, acesta 
neavând impact negativ asupra siturilor Natura 2000, deoarece 
pe raza municipiului București nu exisă arii naturale protejate de 
interes comunitar Natura 2000, iar măsurile ce ar putea fi 
sprijinite în județul Ilfov nu vor fi amplasate în 
interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate de interes 
comunitar ori național.  

Se vor lua măsuri pentru ca impactul asupra biodiversității al 
infrastructurilor nou construite să fie cât mai redus.   

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, toate 
investiţiile efectuate, ce propun sisteme de iluminare artificială, 
se vor realiza cu implementarea uneia sau mai multora dintre 
următoarelor soluţii : 

 Reducerea supra-iluminării (lumini prea puternice); 

 Orientarea şi ecranarea surselor de lumină (menţinerea 
luminii în limita proprietăţii sau a zonei desemnate 
pentru iluminare); 

 Evitarea grupării excesive a luminii (iluminarea doar a 
zonelor în care este cu adevărat necesar); 

 Reducerea duratei de iluminare (utilizarea 
temporizatoarelor, a senzorilor de mişcare, iluminare 
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adaptivă care estompează sau sting luminile când nu mai 
sunt necesare etc);  

 Prevederea de surse de iluminat cu lumină caldă, fără 
culoarea albastră (temperatura culorii să nu depăşească 
3000 Kelvin), pentru protecţia faunei sălbatice. 

Investițiile vizează construcţii și se recomandă implementarea 
acelor alternative de proiect care asigură nivelul minim de 
artificializare a suprafeţelor de sol şi nivelul maxim de menţinere/ 
dezvoltare a spaţiilor verzi (incluzând aici spaţiile verzi pe 
verticală şi/sau acoperişuri verzi). 

 

Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun 

Întrebări Nu Justificare de fond 

Atenuarea schimbărilor 
climatice:  

- Se preconizează că 
măsura va genera emisii 
semnificative de GES? 

x În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de construcție/ 
renovare/ reabilitare a infrastructurii se va avea în vedere utilizarea de 
tehnologii și materiale de construcții, care să nu conducă la o creștere 
semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. Resursele locale pentru 
iluminare  vor fi folosite în mod optim în special pentru clădirile nou 
proiectate și în măsura în care se poate și pentru cele renovate/ 
reabilitate (orientarea adecvată a clădirilor noi, acolo unde este cazul, în 
raport cu punctele cardinale, pentru asigurarea unui optim de lumină și 
de căldură pentru reducerea consumului de energie electrică și termică). 

De asemenea, se va avea în vedere utilizarea de terenuri destinate 
construcțiilor, conform Planurilor Urbanistice Generale ale unităților 
administrativ-teritoriale, evitându-se conversia suprafețelor forestiere, 
a zonelor umede și a spațiilor verzi (recunoscute ca atare în Planurile 
Urbanistice Generale) în spații construite. 

În ceea ce privește efectele indirecte care să genereze emisii 
suplimentare de GES, pentru clădirile construite se va urmări ca obiectiv 
și asigurarea eficienței energetice ridicate. Astfel, se va asigura 
respectarea Directivei (UE) 2018/844  a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE 
privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 101/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor.  

Echipamentele tehnice specifice infrastructurilor utilizate vor îndeplini 
cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 
2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic, inclusiv servere și 



 
 

146 
 

stocare de date sau computere și servere de calculatoare sau afișaje 
electronice.  

Tranziția către o 

economie circulară, 

inclusiv prevenirea 

generării de deșeuri 

și reciclarea 

acestora: Se 

preconizează că 

măsura: 

(i) va duce la o 

creștere 

semnificativă a 

generării, a 

incinerării sau a 

eliminării deșeurilor, 

cu excepția 

incinerării deșeurilor 

periculoase 

nereciclabile sau 

(ii) va duce la 

Ineficiențe semnificative 
în 

utilizarea directă sau 

indirectă a oricăror 

resurse naturale în 

orice etapă a ciclului 

său de viață, care nu 

sunt reduse la 

minimum prin 

măsuri adecvate sau 

(iii) va cauza 

x Acțiunea propusă nu duce la creșterea semnificativă a generării, 
incinerării sau eliminării deșeurilor și nici nu afectează în sens negativ 
tranziția către economia circulară. 

Conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
constructorii se vor asigura că 70% din deșeurile nepericuloase generate 
pe șantier din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale 
definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările 
și completările ulterioare) va fi pregătită pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. 

Conform Avizului de mediu PORBI nr. 85/28.03.2022, pentru a asigura o 
gestionare corectă a deşeurilor din construcţii şi demolări, ce sunt 
generate la implementarea proiectelor subsecvente POR BI, se vor 
solicita documente justificative privind trasabilitatea deşeurilor 
(predarea lor către entităţi abilitate conform legii să gestioneze acest tip 
de deşeuri). 

Gestionarea deşeurilor rezultate în etapa dezvoltării infrastructurii 
proprii va respecta obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri 
generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG nr. 
942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată 
prin Directiva (UE) 2018/851. 

Acțiunea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să 
poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, 
respectiv substanțe restricționate (Anexa II a Directivei 2011/65/UE). 

Potențialele deşeuri rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 
caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor 
operatori economici autorizați în scopul valorificării lor, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, la sfârșitul duratei de viață a 
echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Anexei VII 
la Directiva 2012/19/UE. 

Pentru etapa de operare, se estimează că activităţile nu vor conduce la 
o creștere semnificativă în ceea ce privește generarea, incinerarea sau 
eliminarea deșeurilor, precum și nici în ceea ce privește utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și economia circulară.  

În cazul achiziționări de echipamente, acestea vor respecta prevederile 
legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea 
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prejudicii 

semnificative și pe 

termen lung 

mediului în ceea ce 

privește economia 

circulară? 

acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor 
stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. 

  



 
 

148 
 

Prioritatea 7 – Asistență tehnică 

Descrierea priorității: Activitățile specifice acestei prioritati vizează activități de comunicare și de întărire 
a capacității administrative a Autorității de management dar și a beneficiarior de finanțare pentru 
implementarea eficientă a POR BI.  

Această actiune a fost evaluată ca fiind compatibilă cu principiul DNSH, deoarece nu se așteaptă să aiba 
un impact negativ semnificativ asupra mediuui datorită naturii sale.  

 

Partea 1- Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe cale care necesită o evaluare de 
fond 

Indicați care dintre 
obiectivele de mediu de 
mai jos necesită o 
evaluare de fond DNSH a 
măsurii 

Da Nu Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

 x Proritatea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

 x Proritatea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de 
apă și a celor marine 

 x Proritatea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Economia circulară, 
inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și 
reciclarea acestora 

 x Proritatea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 
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Prevenirea și controlul 
poluării aerului, apei sau 
solului  

 x Proritatea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

Protecția și refacerea 
biodiversității și a 
ecosistemelor 

 x Proritatea nu are niciun impact previzibil sau are un impact 
previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul 
întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca 
atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru 
obiectivul relevant. 

 

 

 


