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Slide 1:
Londra este divizata in 32

"burguri“/primarii de sector

("boroughs"), coordonate de catre

Greater London Authority (Autoritatea

Londrei Mari).

Peste 8 milioane locuitori in Londra.

Burgul Regal Kensington si Chelsea

situat in vestul partii centrale a

Londrei, cel mai mic sector dar cu

una din cele mai dense populatii.

❑ Arie: 12.13 km²

❑ Populatie: 155,741 (2017)

❑ 70% din cladiri sunt in zone de

protejare

❑ Provocari si dificultati pentru

implementare masuri de eficienta

energetica



Politici de mediu/energie si planuri de actiune in RBKC

Slide 2: 

• 2016-2021 Politica si Plan de Actiune Calitatea Aerului si Schimbare Climatica
(https://www.rbkc.gov.uk/environment/air-quality/air-quality-and-climate-change-action-plan-2016-

2021)

• Flota verde si transport sustenabil: Green Fleet Strategy & Action Plan

• Carbon offset fund/fond de compensare emisii de dioxid de carbon

• Tinta de reducere a emisiilor cu 40% pana in 2020 comparative cu 2007

• Eliminarea plasticului de unica folosinta

• Sistem de achizitii sustenabil si responsabil

https://www.rbkc.gov.uk/environment/air-quality/air-quality-and-climate-change-action-plan-2016-2021
https://www.rbkc.gov.uk/greenerborough/sites/default/files/atoms/files/Green%20Fleet%20Strategy%20and%20Action%20Plan.pdf


CARBON OFFSETING (Slide 3)

• Context favorabil in Londra: tinte/politici/standarde ambitioase pe energie:

❑ Primarul a stabilit o tinta ambitioasa pentru Londra sa fie un oras cu zero emisii dioxid de carbon 

pana în 2050.

❑ Acțiuni necesare de combatere a schimbărilor climatice si de imbunatatire a calitatii aerului.

❑ Stare de urgenta privind criza climatica si ecologica.

• Crearea unui fond de compensare a emisiilor de carbon

❑ Politica/standardul a fost implementat de GLA in Octombrie 2016 prin Planul Urbanistic 

General (PUG) pentru toate cladirile noi de locuit/rezidentiale. 

❑ Acest standard va include si cladirile comerciale prin noul PUG (ce va intra in vigoare in 2019). 

❑ Obiectiv: Sa construim cladiri sustenabile, eficiente energetic, neutre la climat.



• Reducerea emisiilor de dioxid de carbon la fata locului,

stabilirea unui pret pe carbon si compensarea reprezinta o

noua abordare pentru asigurarea sustenabilitatii (prin

eliminarea emisiilor de dioxid de carbon) si eficienta

energetica.

• Începând cu 1 octombrie 2016, politica 5.2 pe Energie a

Planului Urbanistic General al Londrei a impus ca orice

locuință nouă care face parte din ansambluri rezidentiale

(catalogate ca si mari) să aibă zero emisii de carbon.

• Autoritatile locale din Londra/burguri sunt obligate să

stabilească fonduri de compensare a emisiilor de dioxid

de carbon pentru a colecta plăți de la dezvoltatori

imobiliari.

• Ghid elaborat de GLA pentru primarii de sector.

Scopul fondului (Slide 4)

https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/planning-applications-and-decisions/pre-planning-application-meeting-service-0


Ierarhie a energiei (slide 5):

• Propunerile pentru constructii noi de locuit/rezidentiale trebuie să contribuie în cea mai mare

măsură la minimizarea emisiilor de dioxid de carbon în conformitate cu o ierarhie a energiei:

❑ Be lean: utilizați mai puțină energie

❑ Be clean: furnizați eficient energia

❑ Be green: utilizați energie regenerabilă

• Criterii: 

Toate cladirile nou-construite pentru locuit

mari (10+ unitati rezidentiale sau 1,000+ 

metri patrati) trebuie să atingă o reducere 

de minimum 35% a emisiilor de carbon 

reglementate la fața locului și să 

compenseze toate emisiile de carbon 

rămase până la 100% prin plati/contributii

financiare.



Standarde energie cladiri in Londra – GLA (Slide 

6)

Year Improvement on 2010 Building Regulations

2010 – 2013 25 per cent (Code for Sustainable Homes)

2013 – 2016 40 per cent

2016 – 2031 Zero carbon

Year Improvement on 2010 Building Regulations

2010 – 2013 25 per cent

2013 – 2016 40 per cent

2016 – 2019 As per building regulations requirements

2019 Zero carbon

Cladiri comerciale:

Cladiri de locuit/ansambluri rezidentiale



Cum se poate implementa fondul de compensare

emisii? (Slide 7)

• Prin Planuri Urbanistice Locale/Zonale pe care fiecare primarie de sector le coordoneaza si

redacteaza.

• RBKC a introdus fondul in Aprilie 2017. Capitol inclus in PUZ pe schimbare climatica si

energie a fost revizuit si updatat pentrru a stipula/include noul standard.

• Cum se calculeaza?

❑ Pret pe tona CO2 este £1,800 (£65 inmultit cu 30 durata de viata a unei cladiri).

❑ Majoritatea primariilor/consiliilor au adoptat pretul stabilit de GLA. 

• Cine plateste si cand?

❑ Dezvoltatorii imobiliari cand incep proiectul pe santier.

• Cine gestioneaza banii?

❑ Consiliul/primaria de sector prin Departamentul

de Mediu/Schimbare Climatica



Fond compensare emisii de dioxid de carbon RBKC 

(Slide 8)
Pentru a respecta cerințele Planului de la Londra, de la 1 aprilie 2017, Consiliul va implementa

pe deplin standardul zero privind emisiile de dioxid de carbon prin crearea unui Fond de 

Compensare a acestor emisii. Noile propuneri vor fi evaluate în raport cu acest standard, 

utilizând informațiile furnizate în evaluarea lor energetică (consultați ghidul Planificării

Energetice a primarului pentru informații suplimentare). Prețul de compensare a emisiilor de 

dioxid de carbon acceptat de RBKC este de 1.800 de lire sterline pe tonă de carbon.

https://www.rbkc.gov.uk/planning

-and-building-control/planning-

policy/carbon-offset-fund-0

https://www.rbkc.gov.uk/planning-and-building-control/planning-policy/carbon-offset-fund-0


Guvernare (Slide 9)

• Echipa de schimbare climatica/sustenabilitate este responsabila de gestionarea fondului. 

• Deciziile privind acordarea de finantari penttru proiecte urmeaza un process de guvernare

stabilit si aprobat de primarie/consiliu.
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• Cele trei criterii-cheie pentru alocarea de fonduri pentru activitati si proiecte care au loc in 

Kensington si Chelsea sunt:

❑ Reduce emisii de carbon (nu se recomanda finantare de posturi)

❑ Aditionalitate (proiectele propuse nu s-ar fi implementat fara acest fond de compensare

a emisiilor de carbon)

❑ Aduce beneficii pentru comunitate

• Fondurile de compensare a emisiilor de carbon oferă o sursă de finanțare pentru alte

proiecte care asigura o reducere/scadere a emisiilor de carbon in alta parte. 

• Reducerea emisiilor de carbon la fața locului poate fi realizată în mai multe moduri, de 

exemplu prin maximizarea eficienței energetice, utilizarea rețelelor energetice 

descentralizate sau prin utilizarea tehnologiilor de energie regenerabilă. 

Provocare:

A indeplini standardele si a construi cladiri eficiente in loc de compensare. Dezvoltatorii

imobiliari prefer sa plateasca.

Identifica cele mai bune proiecte si a defini prioritatile. 

Monitorizare dupa implementare

Cum se poate implementa fondul? (Slide 10)



Cum sa reduci emisiile de dioxid? (Slide 11)
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Proiecte propuse pentru finantare (Slide 12)

GLA a stabilit un regulament si criterii de bune practice ptentru cum ar trebui cheltuiti

banii/fondul de compensare a emisiilor de carbon (de exemplu pentru imbunatatirea eficientei

energetice a cladirilor publice folosite de cetateni - librarii, scoli, centre comunitare etc.)

• Proiecte incluse in planul de actiune priving calitatea aerului si schimbarile climatice

• Technologii care sa reduca emisiile de carbon/cladiri verzi publice

• Imbunatatiri eficienta energetica a cladirilor detinute de primarie si locuinte sociale

• Proiecte de izolație termica și modernizarea și instalarea cazanelor și a sistemelor de 

încălzire

• Instalarea măsurilor și îmbunătățirilor ecologice, cum ar fi acoperișurile verzi și proiectele 

regenerabile pentru clădirile publice 

• Standarde înalte de eficiență energetică și surse regenerabile de energie 

• Incorporarea standardelor de durabilitate și de eficiență energetică mai ridicate în 

proiectarea, construcția și funcționarea noilor clădiri detinute de primarie

• Sprijini cetateni “vulnerabili” care sufera de saracie energetica – Green Doctors scheme.



Tipuri de proiecte (Slide 13)



Proiecte comunitare solare (Slide 14)



Proiecte energie regenerabila (Slide 15)



Eficienta energetica – cladiri publice (scoli, librarii, centre 

comunitare) Slide 16



Alte politici de mediu in Londra (Slide 17)

National & Regional strategies & policies

• London Environment Strategy (published in May 2018)

• London will be a zero carbon city by 2050, with energy efficient buildings, 

clean transport and clean energy.

• Air quality London will have the best air quality of any major world city by 

2050, going beyond the legal requirements to protect human health and 

minimise inequalities.

• Environment Bill sets out how the UK will maintain environmental standards as 

we leave the EU and build on the vision of the 25 Year Environment Plan



INTREBARI?

Multumesc pentru atentie!

www.rbkc.gov.uk/climatechange

https://www.rbkc.gov.uk/greenerborough/welcome-to-

greener-borough

Email: Anca.Giurgiu@rbkc.gov.uk Tel: 0044 7739 315 209

http://www.rbkc.gov.uk/climatechange
https://www.rbkc.gov.uk/greenerborough/welcome-to-greener-borough
mailto:Mathieu.Mazenod@rbkc.gov.uk

