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PRINCIPII ORIZONTALE

• DEZVOLTAREA DURABILĂ
➢POLUATORUL PLĂTEŞTE
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Principii orizontale
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•Principiul egalitate de gen

•Principiul nediscriminării

•Principiul accesibilitate persoane cu dizabilităţi

EGALITATE DE ŞANSE 

•Principiul poluatorul plăteşte

•Principiul protecţia biodiversităţii

•Principiul utilizarea eficientă a resurselor

•Principiul atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

•Principiul  rezilienţa la dezastre

DEZVOLTAREA DURABILĂ

•Manualul Beneficiarului Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020

•Contractul de finanțare al proiectului POCU/784/6/24/139636 
InfoAcces

•Cererea de finanțare a proiectului POCU/784/6/24/139636 
InfoAcces. 

•Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul
înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse
mediului

•Răspunderea pentru mediul înconjurător (Comisia Europeană).

Prezentare în conformitate cu:

http://publications.europa.eu/resource/celex/32004L0035
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/


Dezvoltarea 
durabilă, 
Poluatorul 
plăteşte

• „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 
urmăreste nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface
propriile nevoi.” Comisia Mondială pentru Mediu si
Dezvoltare din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, 1987

• Componenta ecologică a dezvoltării durabile, 
Poluatorul Plăteşte.

• Prin natura activităţilor sale, proiectul nu include 
procese de producţie sau lucrări de construcţii care să
implice utilizarea de substanţe perioculoase sau
producerea de deşeuri cu impact negativ asupra
mediului înconjurător (aer, apă, sol). 

• Echipa de proiect porneşte în implementarea lui de la 
faptul că protecţia mediului este un obiectiv de interes
public major, că mediul reprezintă ansamblul de condiţii
şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate
straturile atmosferice, toate materiile organice şi
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în
interacţiune, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, 
calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea
şi sănătatea omului.
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Conştientizare privind protecţia mediului

Principiile şi elementele care vor sta la 
baza protecţiei mediului în implementarea
proiectului sunt: 

➢Principiul precauţiei în luarea deciziei;

➢Principiul acţiunii preventive; 

➢Principiul reţinerii poluanţilor la sursă;

➢principiul "poluatorul plăteşte"; 

➢principiul conservării biodiversităţii şi a
ecosistemelor specifice cadrului
biogeografic natural; 

➢utilizarea durabilă a resurselor naturale;

➢ informarea şi participarea echipei de 
proiect la luarea deciziilor.

Prin achiziţiile sale, proiectul asigură
respectarea principiului ,,poluatorul plăteşte”, 
obiectivele de achiziţii nefiind poluante.



Vă 
mulțumim!


