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Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.3. Reabilitare moderată clădiri publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

 

 Obiectiv de 
mediu 

evaluat  
conform 

principiului 
DNSH  

Evaluare 
simplificată 

 

Evaluare de 
fond 

Justificarea respectării principiului DNSH  
pentru obiectivul de mediu relevant 

 
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA 
SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI HIDISELU DE SUS 

1 Atenuarea 
efectelor 

schimbărilor 
climatice 

 X Investiția propusă vizează reabilitarea moderată 
a clădirilor ce adăpostesc servicii publice, de tip 

Reabilitarea moderată a clădirilor publice în 
localitatea HIDIȘELU DE SUS. 

Prin această măsura se va realiza, în medie, cel 
puțin o renovare de amploare moderată, așa 
cum este definită în Recomandarea Comisiei 

privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau 
va realiza, în medie, o reducere de cel puțin 30 
% a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect 
de seră în comparație cu emisiile ex-ante. 

Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute 

sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel 
redus al emisiilor echivalent CO2, condiții ce vor 
fi specificate în datele achiziției. 

2 Adaptarea la 
efectele 
schimbărilor 
climatice 

 X Funcție de amplasarea investiției, vor fi 
determinate vulnerabilitățile din punct de 
vedere al condițiilor de mediu/climatice 
(inundații, ploi torențiale, temperaturi 

extreme, etc).  

Prognozele acestor vulnerabilități pe durata de 
viață a investiței 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 nivelul de reziliență la riscurile 
fizice legate de climă a altor persoane, a 

naturii, a activelor și a altor activități 
economice și să fie în concordanță cu eforturile 
de adaptare la nivel local. 

Aceste condiții vor fi specificate în datele 

achiziției. 
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3 Protecția și 

utilizarea 
sustenabilă a 
resurselor de 
apă 

X  Investiția va avea 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 identificabile riscuri de degradare a 
mediului legate de protejarea calității apei și de 
stresul hidric. 
 

4 Economia 
circulară, 
prevenirea 

generării 
deșeurilor și 
reciclarea 

 X În implementare se va impune operatorilor 
economici care efectuează lucrări de construcții 
să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din 

deșeurile nepericuloase provenite din activități 
de construcție și demolări (cu excepția 
materialelor naturale menționate în categoria 
17 05 04 din lista europeană a deșeurilor 

stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate 
pe șantier vor fi pregătite 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. 
 
Pentru echipamentele destinate producției de 

energie din surse regenerabile care pot fi 
instalate, în procesul de selecție a proiectelor 
se vor stabili specificații tehnice în ceea ce 
privește durabilitatea și potențialul lor de 
reparare și de reciclare. 

 
În special, operatorii vor limita generarea de 
deșeuri în procesele aferente construcțiilor și 
demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de 

gestionare a deșeurilor din construcții și 
demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de 
construcție vor sprijini circularitatea și, în 
special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 
20887 sau cu alte standarde de evaluare a 

caracteristicilor de dezasamblare sau a 
adaptabilității clădirilor, modul în care sunt 
proiectate astfel încât să fie mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
adaptabile, flexibile și demontabile. 

 
Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi 
utilizate să îndeplinească cerinţe privind 
eficienţa utilizării materialelor și a altor 
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resurse, în concordanţă cu prevederile 

Directivei 2009/125/CE de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de 
proiectare ecologică aplicabile produselor cu 
impact energetic. 
 

Aceste condiții vor fi specificate în datele 
achiziției. 
 

5  
Prevenirea și 
controlul 
poluării 

aerului, apei 
și solului 

 X Investiția nu va conduce la o creștere 
semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă 
sau sol, deoarece: 
În etapa de construcție, se vor asigura măsuri 

pentru a reduce zgomotul, praful și emisiile de 
poluanți pe parcursul derulării lucrărilor; 
 
Antreprenorii vor asigura măsuri privind 

calitatea aerului din interior, ce poate fi 
afectată de numeroși alţi factori cum ar fi 
utilizarea de ceruri și lacuri pentru suprafeţe, 
materialele de construcţie precum 
formaldehida din placaj și substanțele ignifuge 

din numeroase materiale sau radonul care 
provine, atât din soluri, cât și din materialele de 
construcţie. 
 
Antreprenorii vor asigura faptul că materialele 

și componentele de construcție utilizate nu vor 
conține 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; 
 
Antreprenorii vor asigura faptul că materialele 
și componentele de construcție utilizate, care 

pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin 
de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de 
material sau componentă și mai puțin de 0,001 
mg de compuși organici volatili cancerigeni din 
categoriile 1A și 1B pe metru cub de material 

sau componentă, în urma testării în 
conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 
sau cu alte condiții de testare standardizate și 
metode de determinare comparabile. 
 

-Deoarece atât fabricarea, cât și transportul 
materialelor generează emisii de gaze cu efect 
de seră, se recomandă folosirea materialelor 
disponibile cât mai aproape de locul construcției 
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și a celor al căror proces de producție este cât 

se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută 
în vedere utilizarea produselor de construcții 
non-toxice, reciclabile și biodegradabile, 
fabricate la nivelul industriei locale, din materii 
prime produse în zonă, folosind tehnici care nu 

afectează mediul. 
 
Aceste condiții vor fi specificate în datele 
achiziției. 
 

În etapa de implementare, activitățile 
previzionate nu vor determina emisii de 
poluanți. 
 

6 Protecția și 
refacerea 

biodiversității 
și 
ecosistemelor 

X  Investiția propusă vizează reabilitarea  clădirilor 
ce adăpostesc servicii publice situate în 

interiorul localității HIDIȘELU DE SUS. 

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune 
cu zone sensibile din punctul de vedere al 
biodiversității sau în apropierea acestora 
(rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile 

naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, 
precum și alte zone protejate etc). 

Se estimează că investiția nu va avea un impact 
previzibil semnificativ asupra obiectivului de 

mediu privind protecţia şi refacerea 

biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în 

considerare efectele directe și efectele primare 

indirecte de pe parcursul implementării. 

Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: 
terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel 
moderat până la ridicat al fertilității solului și al 
biodiversității sub pământ, terenuri care să fie 

recunoscute că au o valoare ridicată a 
biodiversității şi terenuri care servesc drept 
habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și 
faună) și nici terenuri forestiere (acoperite sau 
nu de arbori), alte terenuri împădurite sau 

terenuri care sunt acoperite parțial sau integral 
sau destinate să fie acoperite de arbori. 

 

PETROI ADRIAN 
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Declaraţia privind aplicarea principiului  

DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului 

 

Declar că fiecare componentă inclusă în cererea de finanțare respectă obligațiile prevăzute în PNRR 
pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No 
Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea 
principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul 
de redresare și reziliență (2021/C 58/01). 

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 
interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru 
care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) 
pentru activitațile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol 
definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu 
vizate de Regulamentul privind taxonomia:  

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 (6);  

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. 

Solicitantul va justifica integrarea considerentelor DNSH și a măsurilor de atenuare care se impun 
a fi adoptate în vederea asigurării conformității atât în cadrul procedurilor de licitație și de 
achiziție, prin includerea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de 
sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a măsurilor privind respectarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH), cât și în etapa de execuție a lucrărilor. 

Solicitantul va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu 
articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind 
taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document. 
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1. Anexa E1 Lista de verificare DNSH Material rulant 

2. Anexa E2 Lista de verificare DNSH _alte infrastructuri TIC 

3. Anexa E3 Lista de verificare DNSH  Puncte reîncărcare 

4. Anexa E4 Lista de verificare DNSH Piste biciclete 

5. Anexa E5 Lista de verificare DNSH  Construirea de locuințe nZEB plus 

6. Anexa E6 Lista de verificare DNSH  Reabilitare clădiri publice 

7. Anexa E7 Lista de verificare DNSH  Documentații de amenajarea teritoriului 

 

 

 

Semnătura:  

Nume, prenume                  PETROI ADRIAN 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

Data:                                   30/05/2022  
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