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COMUNICAT DE PRESĂ

VINEREA VERDE
Stop! Azi, mașina stă pe loc!
Administraţia Parcului Național Semenic – Cheile Caraşului participă la iniţiativa Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a instaura în România - Vinerea Verde!
Aceasta va fi ziua în care, în fiecare săptămână de acum înainte, vom impulsiona
mobilizarea verde, în zona parcului național și în rândul angajaților noştri. Unul din patru
angajaţi ai administraţiei noastre a venit astăzi la locul de muncă altfel decât cu
autoturismul personal iar numărul acestora va crește.
Ne dorim ca cel puțin vinerea, toți vizitatorii Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului
să-şi lase mașinile la intrarea în aria protejată iar deplasarea în continuare să o facă pe jos
sau cu bicicleta.
Astăzi 12 Martie 2021, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor lansează programul care va
cuprinde planul de măsuri prin care Vinerea Verde să implice etapizat cât mai mulți români.
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va introduce etapizat un plan de măsuri prin care
autoturismele personale să fie înlocuite de biciclete, trotinete electrice, maşini electrice sau
mersul pe jos, de câți mai mulţi români
Administrația parcului naţional adresează un îndemn comunităților locale din jurul ariei
protejate Reşiţa, Caraşova, Anina, Bozovici, Prigor, Teregova, Văliug, Goruia, Ticvaniu
Mare, Ciudanoviţa în a susţine și promova inițiativa Vinerea Verde!
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Planul de Măsuri Vinerea VERDE
Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va
promova un set de măsuri (voluntare sau cu caracter obligatoriu) pentru a genera o mobilizare verde de
masă în fiecare Vinere Verde.
Măsura 1. Impulsionarea mobilității alternative a angajaților din instituțiile publice (măsură voluntară)


2021 – unul din patru angajați ai instituțiilor publice din mediul urban se va deplasa cu
mijloace alternative de transport în Vinerea Verde



2022 - procentul va crește la 25%



2023 - procentul ajunge la 50%.

Măsura 2. Parcări pentru biciclete și infrastructură de alimentare a mașinilor electrice pentru instituțiile
publice (măsură obligatorie) - Infrastructura verde este susținută de Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor printr-un program dedicat


2021 - toate instituțiile publice amenajează parcări pentru bicicletele angajaților



2021-2022 - fiecare instituție publică va avea o stație cu cel puțin două puncte de încărcare
rapidă pentru mașinile instituției



2023 - stații de încărcare pentru toate mașinile electrice ale angajaților instituției, dar și
pentru parcul auto al instituției

Măsura 3. Mașini electrice în parcurile auto ale instituțiilor publice (măsură obligatorie care poate fi
cuprinsă în legea achizițiilor publice verzi) - Măsura este sprijinită prin Programul autorității de mediu
RABLA PLUS


2021 – 2022 – o mașină electrică în fiecare instituție publică din România

Măsura 4. Transport public gratuit în Vinerea Verde peste tot în țară (măsură voluntară prin aderarea
marilor orașe la inițiativa Vinerea Verde)


Capitala va fi primul oraș din România care va adera la această măsură.



Va fi instituit cardul Vinerea Verde prin care oricine se va putea deplasa gratuit cu toate
mijloacele de transport în comun din București



Autoritatea de Mediu va purta discuții și cu restul primăriilor din marile orașe ale țării pentru
a adera la acest model de impulsionare a transportului cu emisii scăzute

Măsura 5. Parcuri auto full electrice pentru transportul în comun din orașele din România (măsură
obligatorie) - această măsură va fi sprijinită prin Programul finanțat de autoritatea de mediu pentru
achiziția de autobuze full electrice destinate transportului în comun


2021 - 2023 - 20% din autobuzele din parcurile auto destinate transportului în comun să fie
autobuze cu emisii ZERO.



2024 - 2025 - procentul crește la 40%



2026 - 2027 - procentul crește la 70%



2028 - 2030 - transportul în comun în România devine full electric
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Brașovul va fi primul oraș din România care la finalul anului 2021 va avea transportul în
comun full electric

Măsura 6. ADER la Vinerea Verde - adeziunea companiilor și a corporațiilor din România (măsură
voluntară)
 Companiile din România vor putea să ADERE la Vinerea Verde prin măsuri proprii transmise
autorității de mediu
 Acestea vor fi diseminate și promovate ca inițiative private
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