
1

DE LA ANGAJAMENT
LA ACŢIUNE

O privire mai îndeaproape la
planurile de acţiune privind 

energia durabilă

www.eumayors.eu

de eneergie

local
ppaarrtticipare

schimbări cliimmaattiice

integrat
hoolistic

CCO2

acţiuni emisii dee

cetăţeni

invveentar

eficienţă energetică

cheie
viziune

p
l a

n
i f i c

a
r e

părți interesate

cc ee r e r e

regenerabil
c a l i t a t e a  v i e ţ i i

durabbiiliitate



2 3

Publicaţie coordonată de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Acesta este gestionat de un consorţiu de reţele ale autorităţilor locale şi regionale,
condus de ENERGY-CITIES, din care fac parte Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene, 
Climate Alliance, EUROCITIES şi Fedarene.

Data publicării: noiembrie 2011.

Grafică: Diane Morel / www.dianemorel.com
Fotografiile de pe coperte: © Shutterstock

Oficiul pentru Convenţia primarilor este sprijinit de programul Energie Inteligentă pentru Europa. 
Nici Comisia Europeană şi nici orice altă persoană care acţionează în numele Comisiei
nu este responsabilă pentru modul în care pot fi folosite informaţiile din această publicaţie 
sau pentru orice eroare pe care o poate conține textul, în pofida atenţiei cu care acesta a fost pregătit.

INDEX

PROCESUL CONVENŢIEI PAS CU PAS  

UN CADRU METODOLOGIC FLEXIBIL PENTRU ACŢIUNE

PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILĂ PE SCURT 

INVENTARUL DE REFERINŢĂ AL EMISIILOR – BAZA PAED 

INSPIRAŢIE PENTRU ELABORAREA PAED

ACŢIUNI ÎN LUMINA REFLECTOARELOR

IMAGINE DE ANSAMBLU PRIVIND PROCEDURILE DE TRANSMITERE ŞI EVALUARE A PAED- ULUI

PLATFORME DE SCHIMBURI INOVATOARE – ÎMPĂRTĂŞEŞTE-ŢI CUNOŞTINŢELE CU PARTENERII!

CUM SE POATE OBȚINE ASISTENŢĂ TEHNICĂ SUPLIMENTARĂ?

4

6

8

10

12

16

20

24

26



4 5

PROCESUL CONVENŢIEI PAS CU PAS

Semnatarii Convenţiei primarilor își 
propun să atingă și chiar să depășească 
obiectivul de reducere a emisiilor 
de CO2 cu 20% până în 2020, prin 
implementarea unui plan de acţiune 
privind energia durabilă (PAED), 
care să abordeze efi cienţa energetică 
și folosirea surselor locale de energie 
regenerabilă.

Pentru a atinge acest obiectiv, semna-
tarii se angajează să respecte următorii 
pași:

Primul pas este elaborarea inventarului de referinţă al emisiilor (BEI) 
și transpunerea angajamentului politic în acţiuni concrete. Semnatarii 
transmit PAED-ul și rezultatele cheie ale BEI-ului în termen de un 
an de la data ofi cială la care au aderat. PAED-ul, elaborat în strânsă 
cooperare cu părțile interesate de la nivel local și cu cetăţenii – și 
aprobat de Consiliul municipal, rezumă acţiunile prevăzute. Semna-
tarii acceptă, de asemenea, să monitorizeze şi să raporteze cu privire 
la implementarea PAED-ului din doi în doi ani după transmiterea 
acestuia.

Această publicaţie caută să ofere cititorului o imagine de ansamblu 
privind procesul de elaborare a PAED-ului. De asemenea, oferă o idee 
asupra elementelor cheie ale unui PAED și prezintă pe scurt procedu-
rile de transmitere și evaluare. Următoarele pagini  oferă de asemenea  
exemple  stimulante și sfaturi practice pentru începerea elaborării și 
implementării planului de acţiune.

Elaborarea planului dumneavoastră de acţiune 
– în strânsă cooperare cu părțile interesate la 

nivel local şi cu cetăţenii

Elaborarea inventarului de referinţă al emisiilor

Crearea echipei Convenţiei

De� nirea viziunii d-voastră pe termen lung

Implementarea politicilor şi a măsurilor 
dumneavoastră de reducere a CO2

Monitorizarea şi raportarea progreselor 
înregistrate

PASUL  2  Transmiterea planului 
dumneavoastră de acţiune privind 
energia durabilă

PASUL  3  Transmiterea 
raportului dumneavoastră de 
implementare

PASUL  1  Semnarea Convenţiei primarilor Începutul

Monito
rizare şi feedback

Plani� care

Implementare

la

CO2
 obiectivul 

până în anul 

2020
-20%
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UN CADRU METODOLOGIC FLEXIBIL PENTRU ACŢIUNE

SIMPLITATE, FLEXIBILITATE ŞI COMPARABILITATE!

Convenţia primarilor oferă un cadru metodologic complet pentru 
elaborarea și implementarea PAED-ului.

Elaborată în cooperare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 
Europene și având la bază experienţele practice ale unui grup de prac-
ticieni format din autorităţi locale și experţi, metodologia Convenţiei 
are o bază tehnică şi ştiinţifică solidă. Metodologia, conceptele 
și principiile propuse urmează, în măsura posibilului, standardele 
internaţionale și europene (de exemplu, factorii de emisie ai Grupului 
interguvernamental de experţi privind schimbările climatice (IPCC) 
sau baza europeană de date de referinţă privind ciclul de viaţă (ELCD).

Flexibilă şi adaptată la realităţile locale, metodologia Convenţiei 
oferă un cadru comun de raportare – sub forma unui formular-model 
PAED online – prin intermediul căruia autorităţile locale își pot 
compara rezultatele (de exemplu, în cadrul unei autorităţi locale de-a 
lungul timpului și între autorităţile locale cu caracteristici similare). 
Fiecare semnatar poate folosi orice instrument pe care îl consideră 
corespunzător pentru atingerea scopurilor sale. Totuși, semnatarul 

MATERIALE DE SPRIJIN TEHNIC PENTRU 
CONVENŢIE

• Ghidul intitulat „Cum se elaborează un plan de acţiune 
privind energia durabilă” oferă orientare pas cu pas şi reco-
mandări practice privind procesele complete de elaborare a 
BEI și PAED. Acesta definește un set de principii cheie privind 
procesele de contabilizare și raportare a (echivalentului de) 
CO2. Acesta mai oferă municipalităţilor exemple tehnice privind 
efi cienţa energetică și acţiunile privind energia regenerabilă care 
ar putea fi  implementate la nivel local.

• Formularul-model PAED reprezintă cadrul folosit de semna-
tari pentru a raporta datele privind emisiile locale de CO2 
şi acţiunile cheie de  reducere. Acest instrument interactiv 
bazat pe web este direct codificat în limba engleză de către 
semnatarii Convenţiei, creându-se astfel scheletul PAED-urilor 
individuale și oferind statistici online agregate. Formularul este 
însoţit de instrucţiuni relevante (în toate limbile UE), semnatarii 
putând astfel să strângă și să analizeze datele în mod structurat 
și sistematic.

LECTURI SUPLIMENTARE 
Toate materialele sunt disponibile în biblioteca de pe site-ul web 
al Convenţiei primarilor la:
http://www.conventiaprimarilor.eu/support/library_ro.html

trebuie să se asigure că inventarul raportat respectă cerinţele Conven-
ţiei, defi nite în continuare.

© Shutterstock

•	 Bazat pe formularul-model PAED, formularul-model al rapor-
tului de implementare va facilita monitorizarea implementării 
PAED. Disponibil în 2012 împreună cu un document explicativ, 
acesta va fi  instrumentul cheie utilizat de semnatari pentru 
monitorizarea şi raportarea progreselor înregistrate.
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PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILĂ PE SCURT

PAED-ul este un document cheie care arată cum își va îndeplini 
semnatarul Convenţiei angajamentul până în 2020. Este construit 
pe baza unui concept de planificare integrată și abordare holistică 
privind sistemele energetice locale – axându-se pe reducerea cererii 
de energie în mai multe sectoare cheie de activitate, precum și pe 
folosirea resurselor locale de energie regenerabilă pentru a răspunde 
cererii locale de energie. 

CONŢINUT – CE CUPRINDE PLANUL?

•	 Rezultatele cheie ale inventarului de referinţă al emisiilor, care 
indică nivelul actual al consumului de energie și identifică sursele 
principale ale emisiilor de CO2 – Unde vă aflaţi?

•	 O viziune pe termen lung care specifică obiectivul general 
privind emisiile de CO2 pentru 2020 și domeniile prioritare de 
acţiune – Unde doriţi să ajungeţi?

•	 Un set de acţiuni pe termen scurt şi mediu care să fie întreprinse 
în faza de implementare, împreună cu termene și responsabilităţi 
clar definite, în vederea atingerii obiectivului stabilit – Cum 
ajungeţi acolo? 

  ADOPTAREA UNEI ABORDĂRI INTEGRATE

  „În Friedrichshafen, plasăm considerentele privind clima şi energia 
pe primul loc în agenda de planificare urbană. Schema de dezvol-
tare a zonelor municipale în Germania ne permite să elaborăm 
specificaţii pentru aprovizionarea cu energie în noile zone construite 
şi în parcurile industriale, precum şi pentru mobilitatea viitorului.
[...] Ne asigurăm  să  construim un oraş   cu   trasee scurte de 
transport, cu un sistem modern de autobuze. Astăzi, planificarea 
amenajării teritoriului deschide calea pentru consumul de energie 
din următoarele decenii!”  Andreas Brand, primarul oraşului 
Friedrichshafen (Germania)

   STABILIREA UNOR VIZIUNI AMBIŢIOASE 
 „În Beckerich, elaborarea PAED-ului a fost un pas impor¬tant în 
reînnoirea ambiţiilor noastre. Aceasta ne-a arătat că ne putem 
îmbunătăţi în mod continuu munca şi că economiile la energie 
trebuie să devină cea mai importantă prioritate în vederea atin-
gerii obiectivului nostru: autonomia energetică.” Camille Gira, 
primarul oraşului Beckerich (Luxemburg)

OBIECTIVELE PLANULUI

•	 Asigurarea pe termen lung a angajamenului politic – PAED-ul 
este un document de politică strategică aprobat de Consiliul 
municipal (sau de organismul cu putere de decizie echivalent);

•	 Transpunerea strategiei în acţiuni concrete şi alocarea resurselor 
umane şi financiare pentru implementarea acţiunilor – PAED-ul 
este un instrument operaţional;

•	 Angajarea actorilor locali în întregul proces, de la elaborare la 
implementare – PAED-ul este un instrument de comunicare 
către părțile interesate şi cetăţeni.

ARIA DE ACŢIUNE

PAED-ul trebuie să definească un set coerent de acţiuni care să 
acopere toate sectoarele cheie de activitate (din domeniul public şi 
privat). În principiu, se anticipează ca cele mai multe PAED-uri  vor 
acoperi sectoarele care sunt luate în considerare în cadrul inventarului:

Dat fiind că autorităţile locale au o influenţă limitată aupra industriei, 
decizia de includere a acestui sector în PAED este la latitudinea lor 
(instalațiile ce intră în aria ETS1 sunt excluse).

S E C TOA R E L E  Ţ I N TĂ  C H E I E

A LT E  S E C TOA R E  R E CO M A N DAT E

Transport 
(public, privat şi 
comercial)

Industrii
(mai puţin ETS1)

Producţia de energie
locală regenerabilă
la scară mică

Planificarea amena-
jării teritoriului

Colaborarea cu cetăţenii 
şi cu părțile interesate 
de la nivel local

Altele
(gestionarea deșe-
urilor și a apei)

Achiziţiile publice

Clădiri, echipamente 
şi facilităţi (municipale, 
terţiare şi rezidenţiale)

PAED-ul trebuie să mai includă şi domeniile de acţiune unde auto-
ritatea locală are un rol specific de jucat – în calitate de planificator, 
motivator, consumator şi, uneori, producător –, precum:

1 ETS – Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii

© Shutterstock



10 11

INVENTARUL DE REFERINŢĂ AL EMISIILOR – BAZA PAED 

Inventarul de referinţă al emisiilor (BEI) este o componentă PAED 
esenţială și oferă o imagine clară asupra „stadiului în care vă afl aţi”, 
și anume, o descriere a situaţiei actuale în care se afl ă autoritatea locală 
din punctul de vedere al consumului de energie și al emisiilor de CO2. 
Acesta constituie baza elaborării PAED-ului. Cu BEI în mână, autoritatea 
locală va putea identifi ca domeniile prioritare de acţiune și oportu-
nităţile pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2.  
Acesta va permite selectarea și prioritizarea acţiunilor. Inventarele 
de monitorizare ale emisiilor (MEI) trebuie să fi e elaborate în mod 
frecvent pentru a evalua reducerile potenţiale ale emisiilor pentru 
acţiunile implementate.

  INVENTARUL COMPLET CA BAZĂ 
„Consider că un inventor bun al emisiilor şi o muncă ştiinţifică 
pregătitoare reprezintă cheia către orice încercare încununată 
de succes. Înţelegând de la început aria de acţiune şi implicaţiile 
angajamentelor lor, municipalităţile îşi pot onora mai bine promi-
siunea şi pot implementa acţiuni ambiţioase.’’ Frank Smeets, 
ministru adjunct al Mediului în provincia Limburg (Belgia), 
coordonator teritorial al Convenţiei

ARIA DE ACŢIUNE

Convenţia urmează, în principal, o abordare teritorială, axându-se pe emisiile  asociate consumului şi producţiei de energie (după caz) în 
teritoriul autorităţii locale.

CONCEPTELE BEI

CO2N2O CH4

Emisii directe datorate arderii
combustibililor în teritoriu

Alte emisii directe
care apar
în teritoriu,
în funcţie de
sectoarele BEI alese

Emisii (indirecte) legate de producția 
de energie care este consumată în 
teritoriu,
indiferent de locul în care 
este produsă energia electrică

Clădiri, echipamente
şi facilităţi (municipale,

rezidenţiale, terţiare)

Transport (public, 
privat, comercial))

Industrii
Mai puţin ETS

(opţional)

Centre de tratare 
a deşeurilor solide 

şi 
a apelor uzate

 (optional)

Facilităţi locale 
de generare de energie 

(electricitate ≤ 20 MW,
căldură/frig, după caz)

Mai puţin ETS

COGENE-
RATION

T E R I T O R I U L  M U N I C I P I U L U I

POWER 
PLANT

Unităţile 
ce tre-
buie rapor-
tate

„Standardul” (IPCC) – se referă la emisiile de CO2 care apar ca urmare a consumului de energie în cadrul teritoriului autorităţii locale, fi e direct 
ca urmare a arderii combustibililor în teritoriu sau indirect ca urmare a arderii combustibililor asociaţi cu electricitatea/căldura/frigul produse 
în afara teritoriului, dar consumate în teritoriu. 
Evaluarea ciclului de viaţă – se referă la ciclul general de viaţă al fi ecărui vector energetic şi include nu numai emisiile datorate arderii de 
combustibili, ci şi emisiile întregului lanţ de aprovizionare cu energie (exploatare, transport, prelucrare).

1990 este anul de referinţă recomandat în majoritatea standardelor internaţionale (Protocolul de la Kyoto, rapoartele de evaluare ale IPCC).
Totuşi, autoritatea locală ar trebui să selecteze anul pentru care poate obţine datele cele mai complete şi fi abile.

Tone de CO2 – dacă autoritatea locală alege să raporteze doar emisiile de CO2.
Tone de echivalent CO2 – dacă autoritatea locală alege să includă și alte gaze cu efect de seră, precum CH4 şi N2O. Se converteşte cantitatea 
de CH4 şi N2O în echivalent CO2, multiplicând emisia unui gaz cu efect de seră cu potenţialul acestuia de încălzire globală.

Factorii 
de 
emisie

Anul 
de refe-
rinţă
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INSPIRAŢIE PENTRU ELABORAREA PAED

COLECTAREA ŞI ANALIZAREA DATELOR

  Worms, Germania ~ 83 000 locuitori

Colectarea datelor reprezintă adesea o provocare importantă atunci 
când se elaborează inventarul de referinţă al emisiilor. În vederea 
elaborării BEI-ului, orașul Worms a dorit să colaboreze cu furnizorul 
local de energie și alte părți interesate, organizând mai multe „zile 
de întruniri”. Astfel, s-a creat oportunitatea de a pune bazele unei 
cooperări mai extinse și mai efi cace între participanţi. Procesul de 
colaborare a înregistrat un succes deosebit: autoritatea locală a putut 
obţine de la furnizorii de electricitate și gaze date exacte și complete 
privind consumul de energie pentru principalele clădiri, facilităţi și 
industrii. Mai mult, Chimney Sweepers Association și compania imobi-
liară municipală au oferit date fi abile privind consumul de energie 
pentru consumatorii casnici, precum și informaţii suplimentare 
privind toate sistemele de încălzire existente.

Emisiile din sectorul transporturilor s-au calculat pe baza perfor-
manţei și a consumului de combustibil al vehiculelor care circulă în 
teritoriu. Pentru a obţine datele lipsă, au fost realizate sondaje prin 
eşantionare în teritoriu, în principal pentru a măsura trafi cul privat 

(și anume, numărul de vehicule, kilometrii parcurși etc.).
Folosirea unui instrument de calcul (ECORegion) s-a dovedit a fi  foarte 
utilă, acesta oferind o metodologie solidă și factori de conversie 
relevanţi.
Au fost realizate inventare pentru o perioadă de șase ani, din 2004 în 
2009, identifi cându-se principalele surse de emisii de CO2 și potenţi-
alele de reducere ale acestora.

ADOPTAREA UNEI ABORDĂRI BAZATE PE 
SCENARII ŞI ELABORAREA UNEI EVALUĂRI STRA-
TEGICE DE MEDIU  
 
  Dublin, Irlanda ~ 506 000 locuitori

Abordarea bazată pe scenarii se regăsește în multe PAED-uri, cum 
ar fi  planul de acţiune al orașului Dublin, care ia în considerare trei 
scenarii diferite pentru 2020.

Scenariul „obișnuit” (Business As Usual) descrie o previziune de tipul 
„nicio acțiune” (do-nothing), pe când celelalte două scenarii anali-
zează impactul anumitor acţiuni dedicate. Scenariul 1 propune un 
set de acţiuni care pot fi  implementate cu ușurinţă, atât din punctul 
de vedere al costurilor, cât și al complexităţii, iar scenariul 2 este un 

scenariu de tip costuri mai mari pe termen mai lung. 

Bazat pe aceste scenarii, planul de acţiune al orașului Dublin prezintă 
în mod clar viabilitatea obiectivului autorității locale de reducere a 
CO2 pentru 2020 și evidențiază provocările cărora va trebui să le facă 
faţă pentru îndeplinirea angajamentelor.

O evaluare strategică de mediu2 a fost, de asemenea, realizată 
pentru a încorpora considerentele privind mediul (și anume, biodi-
versitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, fl ora, solul, apa, aerul, 
factorii climatici, bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul) 
în planul de acţiune.

IDENTIFICAREA VARIABILELOR EXTERNE CARE 
INFLUENŢEAZĂ CONSUMUL DE ENERGIE
 
  Barcelona, Spania ~ 1 628 000 locuitori

Un studiu complet referitor la situaţia actuală a autorităţii locale 
privind consumul de energie, emisiile de CO2, precum și alţi factori 
socio-econimici este crucial pentru identifi carea domeniilor prioritare 
de acţiune. PAED-ul Barcelonei oferă o analiză detaliată a variabilelor 
externe care pot infl uenţa consumul de energie, precum: populaţia, 
aria construită și produsul intern brut (PIB). Analiza PIB a permis 
Barcelonei să identifi ce o anumită separare între creșterea economică 
și consumul de energie în perioada evaluată.

2 Pentru informaţii suplimentare, vezi Directiva ESM 2001/42/CE.
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IDENTIFICAREA RESURSELOR UMANE ŞI FINAN-
CIARE PENTRU FIECARE ACŢIUNE

  Riga, Letonia ~ 750 000 locuitori

În PAED, fiecare acţiune trebuie definită în termeni foarte practici. 
PAED-ul orașului Riga definește calendarul de implementare și 
stabilește responsabilităţi clare. Acesta definește și resursele 
financiare și sursele potenţiale de finanţare pentru elaborarea și 
implementarea acţiunilor – câteva exemple sunt prezentate mai jos:

PĂRȚILE INTERESATE DE LA NIVEL LOCAL LA 
MASA DISCUŢIILOR 

  Aglomeraţia urbană Mulhouse Alsace, Franţa
 ~ 252 000 locuitori

PAED-ul  aglomeraţiei  urbane 
Mulhouse Alsace este rezultatul 
unui dialog extins cu părțile 
interesate de la nivel local. Deja în 
2007, comunitatea urbană a înfiinţat 
un „Consiliu consultativ” care să 

ofere asistenţă în procesul de elaborare şi implementare a planului 
de acţiune. Consiliul cuprinde, în prezent, în jur de 100 de membri 
(reprezentanţi aleşi şi delegaţi din partea departamenteleor relevante, 
experţi, asociaţii, universităţi, companii şi cetăţeni). Întâlnirile 
frecvente încurajează schimbul de experienţă / know-how, asigură 
o cooperare intersectorială şi permit punerea în comun a eforturilor 
pentru o mai bună înţelegere a problemelor locale. Consiliul 
consultativ participă la fazele cheie ale elaborării PAED-ului, precum 
și la procesele de implementare, monitorizare şi evaluare. Prin acest 
proces participativ transparent, părțile interesate de la nivel local au 
identificat un nou mod de a-şi exprima ideile şi propunerile.
Implicarea cetăţenilor este, de asemenea, asigurată prin numeroase şi 
frecvente activităţi de sensibilizare (zile de informare, întâlniri publice, 
expoziţii etc.). Diverse materiale promoţionale au fost elaborate 
la nivel local în scopul mobilizării, precum broşura „Clima’ctor” 
sau „Climatebox” (care include un robinet şi o pară de duș care 
economisesc apă, trei becuri cu consum redus de energie etc.).

ELABORAREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE 
A PERFORMANŢEI

  Maranello, Italia ~ 17 000 locuitori

Identificarea indicatorilor de monitorizare ajută municipalitatea să 
evalueze dacă este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele. 
PAED-ul oraşului Maranello identifică un set de indicatori pentru 
monitorizarea implementării fiecărei acţiuni – câteva exemple sunt 
prezentate mai jos:

Acţiunea
Termen de 
implemen-

tare
Responsabil pentru 

implementare

Finanţarea 
necesară 

(milioane de euro)
Surse potenţiale de finanţare

Audituri energetice şi 
renovarea complexă 
a   6 000 de clădiri de 
apartamente

2009-2020
Asociaţiile de proprie-
tari de apartamente, 
persoanele autorizate

3,4 (audituri)
+ 872 (renovare)

Bugetul municipal, fondurile structurale, 
împrumuturi, fondul de reinvestire, ajutoare 
naţionale şi municipale, compania de servicii 
energetice (ESCO), compania municipală de 
servicii energetice (MESCO)

Renovarea sistemului de 
iluminare stradală şi în 
parcuri

2010-2020 Municipalitatea Riga, 
Agenţia „Rigas gaisma” 2,84 Bugetul municipal, fondurile structurale

Crearea unei reţele 
de staţii de încărcare 
pentru pentru vehiculele 
electrice şi hibride în 
Riga

2011-2020

„Latvenergo” (furnizor 
de căldură, proprietar 
al 2 centrale combi-
nate (de tip „CHP”) 
(în Riga)

14,19
Fondurile structurale, finanţare de către 
„Latvenergo”, bugetul municipal

LECTURI SUPLIMENTARE 
Broşura tematică a Convenţiei „Scheme de finanţare inspiratoare 
– Hrană pentru gândire pentru semnatarii Convenţiei” 
http://www.conventiaprimarilor.eu/support/library_ro.html

Acţiunea Indicatorii propuşi

Reorganizarea transportului 
public pentru turişti

Numărul de turişti care 
utilizează transportul public

Extinderea pistelor de biciclişti Kilometrajul

Instalarea unor sisteme fotovol-
taice pe clădirile publice MW de vârf instalaţi

Studiu de fezabilitate pentru 
dezvoltarea unei zone cu 
clădiri durabile

Consumul de energie al 
clădirilor nou moderni-
zate (kWh/m2)

LECTURI SUPLIMENTARE 
Catalog PAED online:
http://www.conventiaprimarilor.eu/actions/sustainable-
energy-action-plans_ro.html
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„VÂNĂTORII DE WAŢI” – AUDITURI ENERGETICE

 Cascais, Portugalia

Domeniul de acţiune: clădiri municipale, rezidenţiale și terţiare
Departamentul responsabil: Agenţia de energie municipală Cascais 
Implementare (început/sfârşit): 2008-în prezent

Descrierea acţiunii: proiectul „Caça Watts” 
are ca scop sprijinirea cetăţenilor privind 
modul în care se pot economisi energie 
și bani. Prin acest proiect, sunt realizate 
audituri energetice ale clădirilor de către 
tehnicieni din cadrul Agenţiei de energie 
municipale. Obiectivul este măsurarea 
tiparelor de utilizare a energiei și realizarea 
unei analize termice a zidului clădirii 
folosind o cameră termografi că. Ulterior, 
tehnicienii realizează un raport tehnic în 
baza datelor colectate pe parcursul audi-
tului energetic și din examinarea facturilor 
de energie, care conţine recomandări 

privind măsurile de îmbună-
tăţire în vederea economisirii 
de energie. Acest serviciu este 
oferit la un preţ scăzut pentru 
a acoperi cheltuielile operaţi-
onale și a promova iniţiativa. 
În fiecare an, aproximativ 100 
de audituri energetice sunt 
realizate în municipiul Cascais.

CONSTRUIREA UNEI PISTE DE BICICLIŞTI PENTRU 
REDUCEREA DEPLASĂRILOR MOTORIZATE CĂTRE/
DE LA SERVICIU

  Città di Castello, Italia

Domeniul de acţiune: transport 
Departamentul responsabil: Ministerele Lucrărilor Publice, Mente-
nanţei și Mediului
Implementare (început/sfârşit): 1999-2011

Descrierea acţiunii:
Scopul acţiunii este de a promova ciclismul 
din centrul orașului către zona de nord a 
orașului (zona industrială Cerbara). Pista va 
avea o lungime de 3,1 km. Se estimează că 
aceasta va fi  folosită de 250-500 persoane 
zilnic, reducându-se astfel numărul de 
autoturisme din trafic cu 150-300. Pista 
de bicicliști este folosită în principal pentru 
traseul casă-serviciu și include o staţie 
de tren unde se prevede realizarea unui 
sistem de închiriere de biciclete în viitorul  
apropiat.

GRĂDINIŢELE VERZI

  Bistriţa, România

Domeniul de acţiune: clădirile și facilităţile municipale, producţia 
locală de energie regenerabilă 
Departamentul responsabil: municipalitatea
Implementare (început/sfârşit): 2011-2016

Descrierea acţiunii: 
Scopul acţiunii este de a înlocui sistemele 
de încălzire a spaţiului și boilerele de 
încălzire a apei care funcţionează cu gaz 
natural, în șapte grădiniţe, cu două tehno-
logii de energie regenerabilă: pompe de 
căldură geotermale și panouri solare 
termice. În același timp, se vor realiza 
îmbunătăţiri în izolarea termică a clădirilor 
grădiniţelor. Benefi ciarii direcţi sunt 300 
de copii și educatori pentru fi ecare grădi-
niţă. Nevoia de a implementa o astfel de 
acţiune este justificată de cererea mare 
de încălzire (239 kWh/m2/an) cu care se 
confruntă în prezent grădiniţele.

CIFRE CHEIE

 Reducerea estimată a 
emisiilor de CO2: 
27,68 t echivalent 
CO2 /an 
• Economii estimate la 
energie:  
75 000 kWh/an 
• Economii fi nanciare 
realizate: 99,5 €/ an pe 
locuinţă 
• Costul investiţiei: 
€55 000 
Surse de fi nanţare: 
Municipalitatea & 
Agenţia de energie 
municipală

CIFRE CHEIE

 Reducerea estimată a 
emisiilor de CO2: 
50,5 t CO2/an pe 
grădiniţă 
• Economii estimate la 
energie:  250 MWh/an 
pe grădiniţă de gaz 
natural cumpărat 
• Economii fi nanciare 
estimate: €5 050/an 
pe grădiniţă 
• Surse de fi nanţare: 
Municipalitatea şi 
Fondul Naţional de 
Mediu

CIFRE CHEIE

  Reducerea estimată a 
emisiilor de CO2: 108 t 
echivalent CO2 / an
  Economii estimate la 

energie: 
450,1 MWh/an
  Costul investiţiei:

€200 000
  Surse de fi nanţare:

Municipalitatea şi 
Ministerul Mediului

Sursa: Cascais Energia

ACŢIUNI ÎN LUMINA REFLECTOARELOR
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SENSIBILIZAREA ÎN PRIVINŢA ENERGIEI PRINTR-O 
CONTORIZARE INTELIGENTĂ

 Sabadell, Spania

Domeniul de acţiune: tehnologia infor-
maţiei și comunicării (TIC) 
Departamentul responsabil: municipa-
litatea 
Implementare (început/sfârşit): 2010-
2020

Descrierea acţiunii: 
La un an de la aderarea la Convenţie, 
municipalitatea a lansat o campanie pilot 
de economisire  a energiei la nivel casnic, 
oferind gospodăriilor posibilitatea de a 
împrumuta un dispozitiv de contorizare 

inteligentă pentru o perioadă de șase luni. Cincizeci și una de gospo-
dării s-au oferit voluntar să participe la acest proiect pilot, număr care 
se așteaptă să crească la peste 100. Dispozitivul de contorizare inte-
ligentă a fost instalat gratuit de către municipalitate, iar utilizatorilor 
li s-a oferit sprijin gratuit prin intermediul unui centru  de asistență 
telefonică. Dispozitivul produce date în timp real privind consumul 
de energie (în kWh), costurile (în euro) și emisiile de CO2 (în tone de 
CO2), astfel încât cei care locuiesc în acele gospodării să poată avea 
o idee reală privind impactul pe care activităţile lor cotidiene îl au 
asupra mediului și a facturilor la energie.

INSTALAREA UNEI CENTRALE DE COGENERARE

  Moldava nad Bodvou, Slovacia

Domeniul de acţiune: producţia locală de energie regenerabilă 
Compania responsabilă: compania Cofely (operatorul reţelei distric-
tuale de termofi care)  Implementare (început/sfârşit): 2010-2020

Descrierea acţiunii:
Încercările cu care s-a confruntat orașul 
Moldava nad Bodvou    au constat  în  inter-
venţia asupra sistemului local de încălzire 
districtuală în vederea reducerii depen-
denţei de cărbune. Aceștia au comandat 
construirea unei centrale de cogenerare, 
care să furnizeze căldură orașului printr-o 
reţea districtuală de termofi care (pentru 
un număr estimat de 2 100 de aparta-
mente din oraș) și electricitate pentru 
iluminatul public.

SCHIMBĂRI ÎN ILUMINATUL PUBLIC: DE LA BECURI 
LA TEHNOLOGIE LED

  L’Estany, Spania

Domeniul de acţiune: iluminatul public municipal 
Departamentul responsabil: primăria și Ministerul Mediului 
Implementare (început/sfârşit): 2010

Descrierea acţiunii: 
L’Estany și-a schimbat de curând sistemul 
de iluminat  public adoptând unul cu 
tehnologie LED (diodă emiţătoare de 
lumină). În centrul medieval, doar becurile 
au fost înlocuite pentru a se păstra integri-
tatea și moștenirea istorică, iar pe străzile 
mai mari, întregul sistem a fost înlocuit. 
În urma instalării a 219 felinare LED, 
consumul fi nal de energie a fost redus cu 

CIFRE CHEIE

 Reducerea estimată a 
emisiilor de CO2:
144,6 kg de CO2/an 
pe locuinţă
• Economii estimate 
la energie: 134 kWh/
persoană/an
• Costul investiţiei: 
€34 000
• Surse de fi nanţare:
Municipalitatea şi 
guvernul regional 
catalan

CIFRE CHEIE

 Reducerea estimată a 
emisiilor de CO2: 
11 378,2 t CO2/an 
• Economii estimate la 
energie: 
10 953,9 MWh/an 
• Energie regenerabilă 
estimată: 
19 130 MWh/an 
• Costul investiţiei: 
€10 000 000

Sursa: municipiul Sabadell

Sursa: Carles Roman

CIFRE CHEIE

 Reducerea estimată a 
emisiilor de CO2:
35,69 t CO2/an
• Economii estimate la 
energie:
80,56 MWh/an
• Costul investiţiei:
€51 000
• Surse de fi nanţare:
Municipalitatea şi 
provincia Barcelona

LECTURI SUPLIMENTARE  
Catalogul online de standarde de excelenţă: 
http://www.conventiaprimarilor.eu/actions/benchmarks-of-
excellence_ro.html

75%. Această tranziţie durabilă a fost sprijinită fi nanciar de provincia 
Barcelona – coordonator teritorial al Convenţiei.

Implementarea PAED – care sunt benefi ciile?

 Noi locuri de muncă create la nivel local;
 Facturi la energie mai scăzute pentru cetăţeni;
 Condiţii confortabile de trai;
 Banii publici folosiţi mai efi cient...
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VEDERE DE ANSAMBLU PRIVIND PROCEDURILE 
DE TRANSMITERE ŞI EVALUARE A PAED 

EVALUAREA PAED – CĂTRE REZULTATE FIABILE ŞI 
COMPARABILE 

După transmiterea PAED-ului, formularul-model PAED şi documentul 
complet PAED sunt înaintate Centrului Comun de Cercetare (CCC) al 
Comisiei Europene care este responsabil cu procedura de evaluare:

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢI I
asigurarea calităţii planurilor de acţiune ale semnatarilor

Pentru ca un PAED să fie eligibil, acesta trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii:  

PAED-ul trebuie să fie aprobat de Consiliul municipal (sau de 
organismul ofi cial echivalent); 

PAED-ul trebuie să specifi ce obiectivul de reducere a emisiilor de 
CO2

 (cel puţin 20% până în 2020); 

PAED-ul trebuie să includă principalele 
rezultate ale BEI, care să acopere cel 
puţin 3 din 4 sectoare cheie*; 

PAED-ul trebuie să includă un set 
credibil de acţiuni care să acopere cel 
puţin 2 din 4 sectoare cheie*; 

Formularul-model PAED trebuie să 
fi e completat corect (toate câmpurile 
verzi sunt obligatorii) şi să concorde cu 
planul de acţiune complet.

TRANSMITEREA PAED 

• CÂND? În termen de un an de la aderare – data de referinţă este 
data hotărârii municipale ofi ciale 

• CUM ŞI UNDE? Prin sistemul Convenţiei de transmitere online 
(„Convenţia mea”); 

• CE? Atât documentul PAED, cât şi formularul-model PAED. 

ÎN PRACTICĂ?

1. Faceţi clic pe „Convenţia mea” la http://www.eumayors.eu/
mycovenant/ și logaţi-vă;

2. Încărcaţi documentul  PAED  în întregime, aprobat corespun-
zător de Consiliul municipal (sau organismul ofi cial echivalent) 
în format PDF în limba naţională și/sau în limba engleză;

3. Completaţi online „formularul-model PAED” în limba 
engleză – formularul-model are ca scop realizarea unui rezumat 
al rezultatelor inventarului de referinţă al emisiilor precum și al 
elementelor cheie din PAED.
Acesta trebuie să fi e completat cu atenţie și sufi cient de detaliat 
astfel încât să refl ecte corect conţinutul planului de acţiune. 
Un document specific cu instrucţiuni pentru completarea 
formularului-model precum și o copie a formularului-model 
PAED (în format PDF și Excel) sunt disponibile în bibiloteca de 
pe site-ul web al Convenţiei la http://www.
eumayors.eu/support/library_en.html.

4. Mergeţi la secţiunea „transmite PAED” și faceţi clic pe „trans-
mite PAED”.

*SECTOARE CHEIE 

1) Clădirile munici-
pale, echipamente/
facilităţi 
2) Clădirile terţiare, 
echipamente/
facilităţi 
3) Clădirile 
rezidenţiale 
4) Transportul
buildings
4) Transport

Transiterea 
formularului-
model PAED

Ajustări şi retransmitere

TRANSMITEREA PAED
(de către semnatar)

EVALUAREA PAED
(de către Centrul Comun 

de Cercetare)

Încărcarea 
planului de 

acţiune complet 
(PDF)

Veri� carea 
eligibilităţii

Veri� carea 
coerenţei datelor

Publicarea rezultatelor 
BEI/PAED în pro� lul 

semnatarului

Raportul de feedback 
trimis semnatarului

În cazul în care PAED-ul nu este elig
ib

il
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2. VERIFICAREA COERENŢEI DATELOR
asigurarea concordanţei inventarelor semnatarilor

Deoarece completarea BEI și a formularului-model PAED necesită utili-
zarea unui număr mare de date, pot apărea erori. De aceea, verificarea 
coerenţei datelor introduse în formularul-model PAED reprezintă un 
element indispensabil al procesului de evaluare. 
De exemplu, cifrele raportate sunt comparate cu alte seturi de date 
relevante – în principal provenind din statisticile naţionale – pentru 
a se detecta neconcordanţele (de exemplu, datele de diferite ordine 
de mărime, erori în factorii de emisie etc.).

RAPORTUL DE FEEDBACK 

După procedura de evaluare, semnatarul primește un Raport de 
feedback. Raportul include principalele rezultate ale analizei și – după 
caz – recomandări privind modul în care se poate îmbunătăţi PAED-ul.

PROFILUL ONLINE AL SEMNATARULUI – VIZIBILI-
TATE PRIVIND REALIZĂRILE SEMNATARILOR

Odată ce PAED-ul a fost evaluat de CCC, rezultatele cheie sunt afișate 
pe site-ul web al Convenţiei primarilor. Catalogul de PAED-uri ce 
rezultă – disponibil pe site-ul web – arată pe scurt, cu cifre și grafice, 
aspectele cheie ale PAED-ului și oferă vizibilitate și transparenţă și 
permite compararea rezultatelor, precum și împărtășirea datelor. 
Caracteristicile sale esenţiale includ obiectivul general de reducere 
a emisiilor de CO2, consumul de energie și datele privind emisiile de 
CO2, precum și o selecţie a măsurilor cheie menţionate în planul de 
acţiune. Fiecare semnatar are propria pagină web dedicată afișării 

elementelor importante ale PAED-ului,   motivându-i  astfel și pe 
ceilalţi să îl urmărească.

Profilurile online ale semnatarilor
– care sunt beneficiile? 

 Semnatarii și acţiunile acestora devin vizibile comu-
nităţii Convenţiei și altora;

 Oricine poate afla despre principalele realizări ale 
semnatarilor și despre contribuţia acestora la tranziţia 
locală către sisteme de energie durabilă;

 Împărtășirea în mod transparent a acţiunilor între-
prinse;

 Încurajarea autoevaluării;
 Inspiraţie din alte planuri de acţiune și/sau inspiraţie 

pentru alte orașe.

(…)
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NOUTĂŢI 

Semnatarii Convenţiei pot utiliza acest forum online (disponibil în 
zona restricţionată a site-ului web al Convenţiei) pentru a pune între-
bări al căror răspuns poate fi  dat de alţi semnatari sau de către Serviciul 
de asistenţă al Convenţiei.
Este vorba de o platformă online unde aceștia pot discuta despre bari-
erele întâlnite și pașii realizaţi, pot împărtăși reușitele avute /  lecţiile 
învăţate, pot identifi ca factorii de succes multiplicabili și pot obţine 
idei concrete pentru îmbunătăţirea propriilor procese!

WEBINARII ŞI GRUPURI DE DISCUŢII TEMATICE 
LIVE

Acest concept nou de „grup de discuţii tematic” are ca scop sprijinirea 
semnatarilor, coordonatorilor și suporterilor Convenţiei în a împărtăși 
cele mai bune practici și  experienţe în diverse moduri inovatoare și 
interactive, inclusiv conferinţe web cu audienţe ţintă. Aceste webi-
narii pe teme specifi ce conţin prezentări live realizate de experţi și 
sesiuni de întrebări și răspunsuri prin intermediul opţiunii de chat live.

ATELIERE TEMATICE ŞI ALTE EVENIMENTE DE 
NETWORKING

Evenimentele de consolidare a capacităţii au ca scop facilitarea discu-
ţiilor aprofundate, a transferului de cunoștinţe și a networking-ului 
între semnatarii, coordonatorii și suporterii Convenţiei.
Participaţi la următoarele evenimente, verifi caţi agenda online dispo-
nibilă pe site-ul web al Convenţiei (http://www.conventiaprimarilor.
eu/agenda_ro.html)!

Convenţia primarilor oferă oportunităţi variate de comunicare și networking, în scopul de a învăţa reciproc și a găsi inspiraţie în iniţiativele 
încununate de succes:

Platformele de schimburi ale Convenţiei
– care sunt benefi ciile?

 Accesul la „know-how-ul de excelenţă”, prin inter-
mediul discuţiilor utile cu experţii;

 Schimburi directe de experienţă și asistenţă reci-
procă cu partenerii;

 Identificarea provocărilor comune și a soluţiilor 
multiplicabile;

 Mai mult sprijin pentru provocările specifi ce, locale...

Sursa: Ofi ciul Convenţiei primarilor

PLATFORME DE SCHIMBURI INOVATOARE – 
ÎMPĂRTĂŞEŞTE-ŢI  CUNOŞTINŢELE CU PARTENERII!
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SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ AL CONVEN-
ŢIEI

Oficiul Convenţiei primarilor gestionează Serviciul de asistenţă 
tehnică și pune la dispoziţia semnatarilor informaţii și sprijin privind 
elaborarea și implementarea inventarelor de emisii, precum și a 
planului de acţiune. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene 
oferă, de asemenea, sprijin pentru chestiunile tehnice mai detaliate.
Dacă aveți întrebări suplimentare, verificaţi secţiunea Întrebări 
frecvente „FAQ” de pe site-ul web al Convenţiei (bazată pe întrebările 
cel mai des trimise Serviciului de asistenţă) sau trimiteţi un e-mail la: 
technical.info@eumayors.eu.

COORDONATORII ŞI SUPORTERII CONVENŢIEI

Coordonatorii Convenţiei – inclusiv provinciile, regiunile și autorităţile 
naţionale – îi sprijină pe semnatari în realizarea inventarului de emisii 
precum și în pregătirea și implementarea PAED. 

Reţelele de autorităţi locale, cunoscute sub numele de suporteri ai 
Convenţiei, oferă consiliere personalizată semnatarilor și identifi că 
sinergiile cu iniţiativele existente. 

Verificaţi listele de coordonatori ai Convenţiei și suporteri ai 
Convenţiei în zona semnatarilor pe site-ul web al Convenţiei!

AGENŢIILE LOCALE ŞI REGIONALE DE ENERGIE 

Agenţiile locale și regionale de energie (dacă există în zona semnata-
rului) sunt, de asemenea, parteneri foarte importanţi pentru semna-
tarii Convenţiei. Expertiza lor locală și sprijinul trebuie considerate un 
plus atunci când se elaborează inventarul de emisii și PAED-ul sau în 
contactele cu celelalte municipalităţi partenere din regiune.
Verifi caţi lista de agenţii de energie din Europa pe harta de pe site-ul 
web al Convenţiei!
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CUM SE POATE OBȚINE ASISTENŢĂ TEHNICĂ SUPLIMENTARĂ?
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


