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Planul de acþiune pentru tranziþia unei
comunitãþi la alimentarea cu energie
regenerabilã ºi pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serã, în special dioxidul de carbon ºi gazul metan este schiþat în Planul de
Acþiune pentru Energie Durabilã - PAED. Acesta
este un document formal de planificare creat
pentru autoritãþile publice locale, care se
bazeazã pe evaluarea problemelor energetice ºi
pe explorarea soluþiilor potenþiale.
Prin urmare, PAED-ul urmãreºte inventarul
emisiilor de GES realizat pe întregul teritoriul
municipalitãþii ºi realizarea unei evaluãri a
aspectelor relevante, cum ar fi securitatea
energeticã (furnizarea de energie stabilã,
accesibilitatea energiei, etc.).
Aceste rezultate sunt cruciale pentru definirea
unei game largi de acþiuni adecvate - denumite ºi
mãsuri, într-un anumit interval de timp. Pentru
fiecare mãsurã trebuie desemnat un responsabil
principal, plus grupurile care vor fi implicate.
Dezvoltarea PAED ar trebui sã implice atât
secþiunile politice, cât ºi secþiunile tehnice ale
administraþiei publice locale:
l Este rolul primarului ºi al consilierilor sãi sã
decidã asupra direcþiei comunitãþii ºi astfel
PAED-ul este un document de consiliere politicã
aprobat de consiliul local.
l Personalul municipal are nevoie de un PAED ca
document de planificare ºi monitorizare – de la
personalul tehnic (care se ocupã cu energia,
mobilitatea, clãdirile, deºeurile, apa sau
urbanismul) la experþii de comunicaþii municipale
care trebuie sã informeze ºi sã creascã gradul de
conºtientizare a cetãþenilor ºi sectorului de
afaceri / industrial.
Toate departamente municipale trebuie sã fie
implicate într-o anumitã mãsurã ºi este nevoie de
informaþiile ºi instrumentele adecvate pentru a
se angaja la momentul potrivit potrivit, utilizând
PAED-ul ca pe un manual de acþiune. Din punct
de vedere politic, ºi opoziþia trebuie implicatã,
deoarece doar printr-o abordare reciproc
integratã PAED-ul va deveni punctul de plecare
pentru construirea unei strategii durabile, pe
termen lung.

De ce au nevoie primãriile pentru a
dezvolta un PAED?
Pentru a avea succes, o afacere dezvoltã un plan
care descrie în termeni generali obiectivele sale
ºi modul de îndeplinire a acestora, cu costurile ºi
cronologia estimate. Aceasta este o practicã de
afaceri corectã.
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Toatã lumea are nevoie de energie pentru a trãi încãlzire, rãcire ºi energie electricã. Combustibilii
utilizaþi în prezent pentru a genera energie sunt
în mare parte fosili ºi neregenerabili (de
exemplu, uraniu pentru energia nuclearã).
Întrucât combustibilii fosili sunt din ce în ce mai
rari ºi concurenþa pentru achiziþionarea lor
creºte, preþurile la energie sunt în creºtere. Criza
energeticã se va adânci ºi astfel planificarea unei
maniere de a folosi energia într-un mod mai
durabil devine importantã - deoarece energia
este un produs valoros. Aceasta este o problemã
care afecteazã întreaga comunitate.
Planificarea ºi monitorizarea procesului de
tranziþie este un proces complex, care necesitã o
abordare cuprinzãtoare. Acest lucru înseamnã
planificarea, implementarea ºi monitorizarea
acþiunilor care:
l reduc risipa de energie (prin oprirea ºi
utilizarea mai eficientã a acesteia),
l sprijinã generarea mai sigurã pe plan local
pentru a reduce pierderile de transport;
l optimizeazã utilizarea resurselor locale - în special o combinaþie de resurse locale de energie
regenerabilã (eolianã, solarã, micro-hidro,
geotermalã, etc).
Beneficiile directe ºi indirecte sunt relevante
pentru un grup mai mare ºi pot include, de
exemplu, crearea de locuri de muncã la nivel local ºi pãstrarea banilor în economia localã sau
regionalã, deoarece nu se exportã bani pentru a
plãti pentru serviciile importate.

Convenþia Primarilor conecteazã ºi
susþine autoritãþile publice locale
Un PAED ar trebui sã se
integreze în mod ideal în
instrumentele existente de
planificare municipalã. Acest
lucru ajutã formarea de
legãturi cu alte
departamente ºi încorporeazã PAED-ul în
structurile de guvernare municipale.
Pentru a conecta ºi susþine autoritãþile publice
locale, Comisia Europeanã a lansat Convenþia
Primarilor (www.eumayors.eu) în 2008. În
aceastã convenþie, oraºe din întreaga Europã se
angajeazã în mod voluntar sã îºi reducã emisiile
de carbon cu cel puþin 20% pânã în 2020. Mulþi
semnatari ºi-au stabilit obiective ºi dincolo de
2020 ºi îºi publicã PAED-urile pentru a-ºi prezenta
propriile strategii.
În urmã cu aproximativ doi ani, Comisia
Europeanã a adoptat “Energy Roadmap 2050”
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(http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm) ºi
acum îºi propune sã reducã emisiile de gaze cu
efect de serã cu 80 - 95% sub nivelul de referinþã
în 1990 pânã în 2050.
Acest scop este foarte ambiþios însã foarte
necesar potrivit Comisiei interguvernamentale
privind schimbãrile climatice (CISC) pentru a
avea o ºansã realã de a evita încãlzirea globalã cu
douã grade faþã de nivelul preindustrial.

Ce trebuie sã faceþi înainte de a demara
un PAED?
În mod ideal, înainte de a dezvolta un PAED, este
necesar sã efectuaþi un Inventar de referinþã al
emisiilor (IRE) pe teritoriul municipalitãþii. De ce?
Rezultatele acestui inventar sunt utile ºi
reprezintã un punct de plecare logic pentru
planificarea oricãror acþiuni, evidenþiind unde
rezidã problema GES-urilor per sector.
În plus, ar trebui sã realizaþi o evaluare
energeticã, explorând sursele de energie,
securitatea acestora, potenþialul gãsirii unei
surse locale regenerabile, impactul schimbãrilor
climaterice etc. Se recomandã realizarea unei
analize SWOT, explorând punctele forte, cele
slabe, oportunitãþile ºi ameninþãrile existente.

Care sunt elementele principale ale unui
PAED?
PAED-ul trebuie redactat în douã secþiuni. Una se
referã la acþiunile primãriei, iar cealaltã la cele ale
întregii comunitãþi.
Stabiliþi un obiectiv (sau mai multe), în mod ideal
per sector ºi pentru un anumit an - ca o viziune
clarã asupra potenþialului ºi a misiunii de
Proiectul „Covenant capaCITY” este finanþat de
Programul IEE (Intelligent Energy Europe) care
are drept rezultat important o platformã de
instruire online, gratuitã, care ajutã la creºterea
capacitãþii locale în abordarea problemelor
energetice ºi de dezvoltare durabilã.

reducere a emisiilor.
Definiþi o serie de acþiuni (numite “mãsuri”), care
urmeazã sã fie puse în aplicare pentru a atinge
target-urile, printre care:
l ceea ce se va face pentru fiecare sector,
inclusiv “mãsuri soft”, cum ar fi schimbul de
informaþii ºi creºterea gradului de conºtientizare,
l cine conduce fiecare acþiune (de exemplu,
echipa municipalitãþii),
l cine urmeazã sã fie implicat - atât în
municipalitate, cât ºi la nivel extern,
l capacitatea de personal alocatã,
l costuri ºi surse de finanþare previzionate,
l cronologie de planificare, implementare,
monitorizare, evaluare ºi raportare.

Ce ar trebui sã abordeze un PAED?
Un PAED include o strategie pe termen lung, dar
ºi acþiuni pe termen scurt ºi mediu, caz în care va
fi necesar un angajament financiar al primãriei.
Ca regulã generalã, zonele þintã ale PAED-ului ar
trebui sã includã zonele în care autoritatea
publicã poate influenþa consumul de energie pe
termen lung (de exemplu, planificarea utilizãrii
terenurilor, serviciile oferite comunitãþii), poate
încuraja dezvoltarea pieþei de produse ºi servicii
cu eficienþã energeticã îmbunãtãþitã ºi care
folosesc energie regenerabilã (de exemplu,
achiziþiile publice) ºi poate contribui la schimbãri
în obiceiurile de consum (de exemplu,
schimbarea comportamentului cu implicarea
pãrþilor interesate la nivel local).
Un PAED acoperã întreaga zona geograficã a
unei primãrii. Prin urmare, ar trebui sã includã
mãsuri în ceea ce priveºte atât sectorul public,
cât ºi privat.
Principalele domenii sau sectoare abordate
într-un PAED sunt clãdirile, echipamentele /
instalaþiile ºi transportul urban. Cu toate acestea,
deºeurile ºi apa ar trebui luate în considerare la
rândul lor, cât ºi diferitele grupuri de interese
reprezentate de cetãþeni, mediul de afaceri,

mediul industrial.
Un PAED poate acoperi mai multe oraºe care
decid împreunã sã pregãteascã ºi sã
implementeze mãsuri de economisire a energiei
pentru a împãrtãºi cunoºtinþele, abilitãþile ºi
resursele (financiare), amplificând impactul
acþiunilor, cât ºi potenþialul de succes.
Existã douã opþiuni de PAED comun:
Opþiunea 1: Fiecare semnatar al grupului de
autoritãþi publice locale se angajeazã individual
sã reducã emisiile de dioxid de carbon cu cel
puþin 20% pânã în 2020. Toþi semnatarii îºi
exprimã angajamentul ºi îºi prezintã datele cu
privire la emisiile de carbon ºi utilizarea de
energie. Prin intermediul opþiunii 1, reducerea de
emisii care rezultã din acþiunile comune
identificate în PAED-ul comun sunt prezentate
tuturor semnatarilor ºi înregistrate în ºablonul
PAED. PAED-ul comun trebuie aprobat de fiecare
municipalitate implicatã.
Opþiunea 2: Grupul de semnatari se angajeazã
colectiv sã reducã emisiile de dioxid de carbon
cu cel puþin 20% pânã în 2020. Atât scopurile, cât
ºi angajamentele sunt comune pentru
municipalitãþile care se alãturã iniþiativei. PAED-ul
comun trebuie aprobat de fiecare municipalitate
implicatã.

Sunt unele sectoare mai importante
decât altele?
Identificarea sectoarelor importante depinde de
rezultatele Inventarului de referinþã al emisiilor
(IRE) care aratã locul în care sunt eliberate cele
mai multe GES. Aceste sectoare sunt, cel mai
probabil, transporturile, clãdirile ºi / sau
sectoarele industriale.
În mod normal, fiecare comunitate are cel puþin
un sector economic important - de pildã
turismul, agricultura, serviciile - ºi acolo trebuie
acþionat. Înþelegerea potenþialul de reducere a
GES în acest sector specific este esenþialã pentru
a consolida rezistenþa sectorului respectiv pe

Centralã termicã de cartier din Rostock. Oraºul german Rostock a fost cel de-al 1000-lea semnatar al
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termen lung, prin reducerea cererii de energie ºi
a emisiilor asociate. Acest lucru va beneficia ºi
stabiliza economia localã.
Operaþiunile municipale reprezintã un sector în
care municipalitatea are control 100% sau
majoritar, în orice caz. Deci este un loc bun de
unde poate începe reducerea GES-urilor, pe
lângã economia emisiilor de GES rezultate în
urma operaþiunilor/serviciilor prestate
comunitãþii.
Achiziþiile publice verzi pot fi folosite eficient ca
metodã de reducere a GES. Achiziþiile publice
reprezintã aproximativ 20 % din PIB-ul UE ºi acest
lucru reprezintã o mare parte a economiei UE.
Sectorul de transporturi trebuie sã fie inclus.
Transportul urban reprezintã 30% din consumul
final de energie în UE. Acesta este unul dintre
cele mai dificile sectoare, necesitând o
schimbare comportamentalã pe scarã largã reducând transportul motorizat individual. De
asemenea, probabil necesitã investiþii ample în
transportul în comun ºi în alte alternative mai
durabile, cum ar fi piste pietonale ºi pentru
bicicliºti.
Sectorul rezidenþial (gospodãriile) reprezintã
40% din totalul consumului de energie în UE ºi ar
trebui sã aibã prioritate în PAED-ul unei primãrii.
Acþiunile din acest sector ar putea include,
printre altele: reglementãri mai stricte pentru
clãdirile noi / renovate ºi aplicarea acestora, plus
încurajãri privind schimbarea comportamentalã a
populaþiei, stimulente financiare (împrumuturi
rambursabile ºi nerambursabile) pentru eficienþa
energeticã ºi sursele de energie regenerabilã din
clãdirile private.
Industria este un domeniu dificil, însã are un
potenþial uriaº de reducere a emisiilor. Se
recomandã abordarea reprezentanþilor
segmentului industrial de la nivel local în ceea ce
priveºte activitãþile de conºtientizare a
publicului, oportunitãþile de afaceri ºi eficienþa
energeticã (ex. pierderile de cãldurã).

Cine este implicat în dezvoltarea unui
PAED?
Organele de decizie la nivel local: formularea
angajamentului politic, cu contribuþia la ºi
aprobarea politicã a PAED-ului final.
Personal tehnic municipal:
l o echipã sau unitate de conducere a procesului
(de exemplu, strategie / energie / climã /
departament de mediu),
l departamentul de comunicare,
l Biroul Agendei Locale 21 sau echivalent angajat
în implicarea cetãþenilor,
l departamente /birouri sectoriale: transporturi,
clãdiri, infrastructurã, urbanism, mediu sau
finanþe.
Pãrþile interesate locale: Implicarea experþilor
din agenþii, organizaþii ale societãþii civile,
asociaþii comerciale ºi industriale, antreprenori,
instituþii financiare etc.
Experþi externi: (dacã este necesar, potrivit
nevoilor ºi resurselor locale), aceºtia oferã
consultanþã în anumite etape sau pe durata
întregului proces, de pildã realizarea inventarului
GES ºi susþinerea procesului de dezvoltare a
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PAED. Ei pot fi consultanþi, agenþii energetice,
universitãþi, susþinãtori sau Coordonatori ai
Convenþiei Primarilor, etc.).

Instrumente disponibile pentru
dezvoltarea unui PAED
Un punct de plecare interesant este utilizarea
formularului PAED al Convenþiei Primarilor - care
este util pentru a obþine o privire de ansamblu
rapidã asupra a ceea ce PAED-ul ar trebui sã
includã ca ºi condiþie minimã. Mai departe,
ghidul Dezvoltarea unui Plan de Acþiune pentru
Energie Durabilã
(www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf) oferã informaþii comprehensive
care vin în ajutorul personalului tehnic. Acesta include toate informaþiile necesare cu privire la
cerinþele Convenþiei Primarilor ºi etapele de
urmat pentru dezvoltarea unui PAED.
Platforma de training online Covenant capaCITY
oferã o abordare detaliatã ºi etapizatã a
diferitelor subiecte din cadrului unui PAED,
precum modalitãþile de dezvoltare,
implementare ºi monitorizare a mãsurilor de
economisire a energiei, incluzând pãrþile
interesate. Platforma se adreseazã atât
organelor de decizie la nivel politic, cât ºi
personalului tehnic, la nivel elementar sau
avansat ºi oferã o abordare prietenoasã pe baza
cãreia se pot construi procese interne pentru
managementul surselor de energie durabilã.

De ce tip de angajament are nevoie
Convenþia Primarilor?
PAED-ul trebuie sã fie aprobat de consiliul municipal (sau organul de decizie echivalent). În general, procesul de dezvoltare a unui PAED dureazã
între 6 ºi 18 luni. Dacã Primarul dvs. semneazã
Convenþia Primarilor, PAED-ul final trebuie depus
în interval de un an de la data semnãrii
convenþiei. Prin urmare, o primãrie ar trebui sã
se asigure cã are un sprijin politic deplin, pe
termen lung, înainte de semnarea Convenþiei
Primarilor, precum ºi capacitatea de a dezvolta
un PAED în 12 luni. O datã la doi ani dupã
depunerea PAED-ului, semnatarii Convenþiei vor
Pentru a afla mai multe, vã rugãm sã vizitaþi
platforma de training on line ca paC ITY:
www.cov e nant-ca pac ity.eu
Tot ce trebuie sã faceþi, pentru a beneficia de
instrumentele puse la dispoziþia dumneavoastrã
de acest proiect eu ropean, este sã vã
înregistraþi ºi veþi primi accesul la cele opt
module de instruire în limba românã.
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trebui sã depunã un raport de monitorizare.
Astfel, angajamentul fãcut trebuie luat în serios.
Pregãtirea pentru un PAED este un proces dificil,
care necesitã abilitãþi ºi angajament din partea
tuturor pãrþilor interesate relevante. Asiguraþi-vã
cã atât factorii politici, cât ºi personalul
administrativ sunt dispuºi sã se alãture acestei
provocãri.

Planificarea bugetului
Ca parte a strategiei municipale, organele de
decizie la nivel politic ar trebui sã planifice un
buget financiar ºi de personal pentru
dezvoltarea PAED-ului (12 - 18 luni), precum ºi un
buget de implementare pe termen scurt, mediu
ºi lung în perspectiva anului 2020. Costurile care
urmeazã sã fie luate în considerare includ:
l Timpul personalului intern,
l Consultanþi tehnici (opþional) pentru IRE,
planificarea acþiunilor ºi planificarea financiarã,
l Facilitatori (opþional) pentru evenimente ºi
ateliere de lucru deschise pentru stakeholderi ºi
cetãþeni,
l Experþi în comunicare (opþional).
Dezvoltarea PAED-ului ºi pregãtirea pentru
implementarea acestuia necesitã adaptarea
structurilor administrative. Se recomandã
numirea unui coordonator PAED, a unui comitet
director ºi a unor grupuri de lucru (sau a unuia
singur) pe anumite teme. Astfel, chiar de la
început trebuie planificate suficiente resurse
umane ºi financiare. Poate fi nevoie de suport
tehnic extern.
Opþiunile de sponsorizare ar putea fi explorate,
de exemplu, invitând fundaþiile ºi pãrþile
interesate private pentru a contribui la costurile
de dezvoltare ºi implementare ale PAED, în
schimbul vizibilitãþii.
O implementare de succes este direct legatã de
o planificare corectã a bugetului. Competiþia
pentru resurse este o problemã constantã, pe
care o are toatã lumea. Din acest motiv, ajutã sã
calculãm costurile investiþiilor nu doar în termeni
financiari, ci ºi luând în calcul co-beneficiile
acþiunilor implementate (ex. locuri de muncã,
sãnãtate, calitatea vieþii etc.)
Un PAED include acþiuni specifice pe termen
scurt ºi mediu care cel mai probabil necesitã un
angajament financiar din partea Municipalitãþii ºi
aprobarea din partea Consiliului local. Aceastã
planificare financiarã poate fi realizatã în diferite
moduri în funcþie de tipul de investiþii prevãzute.
Câteva exemple sunt enumerate aici:
l Proiecte energetice comunitare (pentru

energii regenerabile, cât ºi pentru contractele de
performanþã energeticã)
l Scheme de finanþare de la terþe pãrþi
(relevante cu timpi de amortizare rapidã, adicã <
4-5 ani),
l Companiile de servicii energetice (contractele
de performanþã energeticã, certificatele albe),
l Leasing (leasing de capital ºi operaþional),
l PPP - Parteneriatele public-private,
l Fondurile UE (MLEI, ELENA, ELENA - kfv, EEEF,
...), pentru a genera investiþii pornind de la un
PAED,
l Opþiuni la nivel naþional sau UE, de exemplu legate de fondurile structurale, etc.

Existã mai multe programe
internaþionale:
l European Energy Award (www.european-en-

ergy-award.org)
l Schema de management ºi audit ecologic
(http://ec.europa.eu/environment/emas)
l SO 50001:2011
Scopul standardului ISO 50001 este sã susþinã
reviziile energetice ºi sã adreseze îmbunãtãþirile
mãsurabile ale performanþelor energetice.
Acesta obligã organizaþiile sã stabileascã un set
de criterii pentru a controla ºi evalua rezultatele
activitãþilor planificate din timp, sã defineascã
indicatori adecvaþi comuni ºi sã ia decizii pe baza
rezultatelor mãsurate ºi a celor aºteptate. Astfel,
ISO 50001 poate oferi un suport esenþial pentru
obþinerea unei evaluãri cantitative a reducerii
emisiilor de carbon sau echivalente datoratã
implementãrii PAED.
Pentru a afla mai multe, vã rugãm sã consultaþi
liniile directoare din cadrul proiectul „Energie
pentru primari”: Cum sã dezvoltãm un Plan de
Acþiune pentru Energie Durabilã integrat, cu un
Sistem de Management Energetic bazat pe ISO
50001 (in www.energyformayors.eu ) sau
vizitaþi: www.50001-seap.eu. n

