COMUNICAT DE PRESĂ
Conferința de lansare a proiectului „Elaborarea Planului de acțiune pentru energie durabilă a
Municipiului Drobeta Turnu Severin și Planului de acțiune pentru mediu la nivelul Județului
Mehedinți‘’
Drobeta Turnu Severin, iulie 2022

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin alături de partenerul UAT Consiliul Judetean Mehedinți, au
lansat , vineri, 8 iulie 2022, proiectul Elaborarea Planului de acțiune pentru energie durabilă a
Municipiului Drobeta Turnu Severin și Planului de acțiune pentru mediu la nivelul Județului
Mehedinți.
Acest proiect are o valoare totală de 608 047, 46 din care finanțare nerambursabila SEE 516 840,34 si
finantare nerambursabila națională 91 207,12 lei și este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic
European (SEE) 2014-2021, iar perioada de implementare este de 12 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în
ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului, atât la nivelul
Municipiului Drobeta Turnu Severin, cât și la nivelul tuturor municipalităților din Județul Mehedinți.
Există o legătură clară între obiectivul general al proiectului și obiectivele Mecanismului Financiar
SEE, iar proiectul contribuie într-o manieră concretă și consecventă la realizarea lor prin
consolidarea capacității Municipiului Drobeta Turnu Severin și a UAT Județul Mehedinți de a
implementa și aplica legislația europenă și a strategiilor privind îmbunătățirea stării mediului
înconjurător și reducerea efectelor adverse ale poluării.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Îmbunătățirea stării mediului înconjurător în municipiile din județul Mehedinți, prin
elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice.



Creșterea capacității la nivel local de atenuare și adaptare la un climat în schimbare prin
desfășurarea a 3 workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie interesati, pentru
definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la
nivel local, cât și regional.
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Creșterea gradului de conștientizare a îmbunătăţirii stării mediului înconjurător şi reducerea
efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului prin desfășurarea unei campanii
de informare-sensibilizare și educaționale ce promovează măsuri de atenuare și adaptare la
schimbările climatice, cât și a 3 evenimente de acțiune civică pentru implicarea și
participarea publicului.



Reducerea vulnerabilității la consecințele schimbărilor climatice și identificarea deficiențelor
și necesarului prioritar de investit prin achizitionarea a 2 aplicații web pentru monitorizarea
și păstrarea evidenței consumurilor utilităților din clădirile publice aparținând Municipiului
Drobeta Turnu Severin și Județului Mehedinți și 8 camere de termo viziune pentru măsurarea
consumurilor energetice ale clădirilor publice aparținând partenerilor în proiect.

La Conferința de Lansare a Proiectului „Elaborarea Planului de acțiune pentru energie durabilă a
Municipiului Drobeta Turnu Severin și Planului de acțiune pentru mediu la nivelul Județului
Mehedinți‘’, au fost prezenți reprezentanti ai Agenției pentru Protecția Mediului-MH, Ocolului Silvic
Drobeta Turnu Severin, Serviciului de Gosgodarire a Apelor Române-Mh, Palatul Culturii Teodor
Costescu, Centru Cutural Nichita Stanescu, profesori de geografie din Drobeta-Turnu Severin,
reprezentanti mass-media locală.
Date de contact: Olimpia Negrescu, manager proiect, strada Mareșal Averescu nr 2. tel. 0252/314
379
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