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Provocări pentru Autorități Locale
➢ În procesul de dezvoltare durabilă o provocare o reprezintă adaptarea și 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea impactului asupra 
mediului. 

➢ Sunt necesare viziuni strategice convingătoare pentru nevoile cetățenilor.
➢ Politicile sectoriale abordate separat nu oferă soluția în această privință: soluția 

o reprezintă abordarea holistică a planificării dezvoltării urbane. 
➢ În acest sens o planificare convingătoare privind dezvoltarea durabilă necesită 

armonizarea planurilor energetice PAED și a planurilor de mobilitate urbană 
PMUD la nivel local dar și la nivel regional, integrare care favorizează un impact 
mai mare și mai semnificativ al acțiunilor întreprinse. 
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Planificare Durabilă Integrată Multisectorial
propune o coordonare structurată și o acțiune de sprijin demonstrând o 

abordare inovatoare oferind soluții autorităților locale în vederea 
dezvoltării armonizate a Planurilor de acțiune pentru energie durabilă și a 

Planurilor de mobilitate urbană durabilă 
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Planificare Durabilă Integrată Multisectorial – proiect   european finanțat in cadrul 

programului HORIZON 2020

• Coordonator: AREA – Consorțiul pentru cercetare științifică și tehnologică din Trieste, Italia;

• Parteneri: 16 din 6 țări europene.

• Parteneri români: Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba

• Durata: 36 luni (cu începere din februarie 2016).

Misiunea SIMPLA: Sprijin pentru autoritățile locale în vederea
armonizării PAED & PMUD

Scopul SIMPLA: Armonizarea PAED cu PMUD
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• Întărirea capacitații autorităților publice pentru planificarea și implementarea armonizată a politicilor de 

energie durabilă si mobilitate urbană durabilă, obținându-se astfel reducerea consumului energetic 
precum si creșterea capacității de utilizare a energiei regenerabile;

• Sprijinirea autorităților publice în mai buna cooperare la nivel local, regional si național pentru realizarea 
planificării acțiunilor si proiectelor de energie durabilă și mobilitate urbană pentru obținerea unor  sinergii 
și economii de scară;

• Stabilirea unor rețele noi și exploatarea celor existente precum și a altor mecanisme pentru răspândirea 
cunoașterii si facilitarea schimbului de experiența si bune practici in domeniul energiei durabile și 
mobilității urbane;

• Definirea și implementarea unor pachete standard de măsuri vizând economii de energie pentru locuințe, 
sector public și industrie.

Obiectivele proiectului
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• Definirea unui model internațional de intervenție pentru dezvoltarea planurilor multisectoriale integrând PAED-urile și 
PMUD-urile

• Realizarea unui ghid și a unui observator național cu sfaturi practice și exemple de bune practici

• Dezvoltarea capacității prin cursuri de instruire a responsabililor tehnici și a decidenților politici din cadrul autorităților 
locale 

• Îndrumarea LA în dezvoltarea și implementarea planurilor de armonizare intre PAED si PMUD;

• Derularea unor activități de învățare reciprocă și de replicare ale experiențelor obținute.

Etapele proiectului

Elaborarea unui ghid 
practic, pentru 
armonizarea planurilor

Organizarea sesiunilor de
training pentru autorități 
locale în vederea 
dezvoltării capacității de 
planificare strategică

Sprijinul experților   
dedicat dezvoltării și 
implementării planurilor

Elaborarea planurilor 
integrate în orașe
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Activități și rezultate

• Stabilire punct focal național – PFN (reprezentanți: ADR 
Centru, Consiliul Județean Alba, ALEA)

• Organizarea Sesiunii focus grup (22 iunie 2016) Scop:
analiza contextului național privind planificarea în 
domeniul energiei și în domeniul mobilității urbane în 
vederea realizării acțiunilor necesare dezvoltării planurilor 
integrate. Participanți: reprezentanți ai AL din toată țara, 
instituții financiare, organizații cheie. 

• Organizarea Workshopului SIMPLA (15 noiembrie 2016)
Scop: colectarea de date relevante legate de planificarea 
energetică durabilă, planificarea mobilității urbane 
sustenabile precum și posibilitățile de armonizare ale 
acestora. Participanți: reprezentanți ai instituții financiare, 
ONG, mediul de afaceri.

• Elaborarea documentelor de bază ale proiectului Ghidul 
SIMPLA, Vademecumul, Declarația SIMPLA, 18 de 
pachete ”la cheie” pentru realizarea de economii de 
energie de către municipalități Organizarea sesiunii focus 
grup

• Crearea Observatorului online
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Activități și rezultate

În prezent:

• Pregătire sesiunii de coaching SIMPLA destinată 
pentru municipalitățile care au prezentat interes 
ridicat în armonizarea PAED și PMUD (au fost 
selectate autorităților locale beneficiare, este în 
curs elaborarea planurilor de coaching)

• Coachingul reprezintă sprijin dedicat oferit de 
către specialiști în domeniu pentru autorități 
locale în procesul de armonizare a PAED și PMUD

• Derularea Trainingului SIMPLA - 3 sesiuni de 
training SIMPLA (mai - iunie 2017), 13 
autorități publice locale (24 reprezentanți): 
Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, Botoșani, 
Brașov, București S1, Cugir, Oradea, Ploiești, 
Sebeș, Sf. Gheorghe, Târgu Mureș, Zalău) 
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Activități

Urmează:

• Derularea activităților de coaching și 
elaborarea a 5 Rapoarte de armonizare PAED 
cu PMUD în România (30 pe consorțiu)

• Schimbul de experiență la nivel internațional 
prin participarea la webinarii organizate de 
partenerii proiectului

• Organizarea unui workshop de replicare care 
are ca scop replicarea abordării SIMPLA de 
către organizații partenere

• Derularea activităților de învățare reciprocă 
având drept scop schimbul de experiență și 
prezentarea de experiențelor actorilor 
implicați în SIMPLA legate de planificarea 
sustenabilă multisectorială

• Conferința finală SIMPLA pentru a prezenta 
publicului larg rezultatele și de a disemina 
instrumentele elaborate în cadrul proiectului 
SIMPLA

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiH6eqagqLXAhVMJ1AKHSSKAvYQjRwIBw&url=http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer/&psig=AOvVaw096pxEwTAM2uCXyf9DrUft&ust=1509785163556780


The content of this presentation reflects only the author's view and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not 

responsible for any use that may be made of the information it contains.

SIMPLA project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant 

agreement No 695955

Contact

www.simpla-project.eu

Parteneri în România:
Agenția Locală a Energiei Alba: contact@alea.ro; www.alea.ro

Consiliul Județean Alba: cjalba@cjalba.ro

www.simpla-project.eu
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