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An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide 
areas in participating to the CovenANT of Mayors 

 
Prezentarea Proiectului CONURBANT 

O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi 
aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor 

 
Sesiunea de informare şi instruireTimişoara – 30 Septembrie 2011 
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O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane 
largi, pentru participarea la Pactul Primarilor  
 
- este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe 
- Coordonat de Municipalitatea din Vicenza – Italia 
- Municipiul Timişoara are calitatea de partener, într-un consorţiu format din 
15 parteneri - municipalităţi, instituţii şi societăţi de consultanţă din  7 ţări, cu 
municipiii a căror populaţie însumează peste 2 mil. locuitori: 
 ITALIA (SOGESCA S.R.L., Municipalitatea din Padova),  

 CROAŢIA (Municipalitatea din Osijek),  

        SPANIA (Municipalitatea din Palma şi Albea Transenergy S.L.),  

        CIPRU (Municipalitatea din Limassol şi STRATAGEM Ltd),  

        LETONIA (Municipalitatea din Salaspils şi Ekodoma),  

 BULGARIA (Municipalitatea şi Camera de Comerţ şi Industrie din Vratsa) 

 ROMÂNIA (Municipiul Arad şi Alba –Iulia). 
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      Echipa de lucru a consoţiului CONURBANT 

Vicenza, 31 Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/66047 
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A plecat de la premisa că micile comunităţi ale UE fac faţă destul de greu 
dificultăţilor în domeniul managementului energiei şi planningului în unităţile 
lor administrativ-teritoriale, datorită resurselor umane şi financiare  limitate. 
Unităţile administrativ-teritoriale mijlocii şi mari  au o însă o responsabilitate 
ridicată, ca urmare a densităţii mari a populaţiei, complexităţii activităţilor 
care se derulează pe teritoriilor lor administrative şi impactului acestora 
asupra sănătăţii populaţiei şi  mediului înconjurător. 
 
Activităţile din cadrul proiectului vin în ajutorul oraşelor medii şi largi precum 
şi a comunităţilor mici din  jurul acestora, în vederea demarării unor acţiuni în 
domeniul energiilor durabile, realizării Planurilor de Acţiune privind Energiile 
Durabile, (PAED)  printr-o abordare directă, de la egal la egal. 
 
Vor fi implicaţi factorii de decizie politică la nivel local şi alţi actori–cheie 
responsabili,  în vederea sigurării unui impact pozitiv al proiectului. 
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Primăria DUMBRĂVIŢA 

Primăria JIMBOLIA 

Primăria CENEI 

Primăria SĂCĂLAZ 

Primăria IECEA MARE 

Primăria ŞAG 

Primii susţinători ai 
proiectului CONURBANT 
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DENKSTATT ROMÂNIA 
TIMIŞOARA 

Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Timiş 

Instituţii Suport ai proiectului CONURBANT 
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Proiectul se va derula pe parcursul a 3 ani – din Aprilie 2011 – 2014 

Va viza  un număr de 8  Pachete de activităţi: 
PA 1 – Managementul de proiect  - Municipalitatea din Vicenţa - Italia 
PA 2 – Instruire şi vizite de lucru – Municipiul Alba - Iulia- România 
PA 3 – Instituţionalizare -  Municipalitatea din Padova - Italia 
PA 4 – Dezvoltarea Planurilor de Acţiune  privind Energiile Durabile – 
EKODOMA - Letonia 
PA 5 – Implementarea Planurilor de Acţiune  privind Energiile Durabile – 
Municipiul Timişoara  - România  
PA 6 – Monitorizare şi evaluare – ALBEA - Spania 
PA 7 – Comunicare, diseminare şi relaţionare – CCIV – Camera de Comerţ, 
Industrie Vratsa - Bulgaria 
PA 8 – Activităţi de diseminare  IEE  - Municipalitatea din Vicenza - Italia 
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PA 2 – Instruire şi vizite de lucru  PA 3 - Instituţionalizare 

PA 5 – Realizarea Planurilor de Acţiune 
privind Energiile Durabile 

PA 6 – Monitorizare şi evaluare 

PA 8 – Activităţi de diseminare IEE 
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PA 4 – Dezvoltarea Planurilor de 
Acţiune privind Energiile Durabile 
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Bugetul proiectului este de  1.279.634 Euro, distribuită 
între partenerii de proiect, 

din care contribuţia  Programului IEE este de 75 % - 
959.725 Euro, iar 25% contribuţie proprie a 
partenerilor. 

Municipiul Timişoara are un buget de 43.092 Euro, din 
care din care contribuţia  Programului IEE este de 75 % - 32.319 
Euro, cofinaţarea  cheltuielilor eligibile şi neeligibiile acoperită 
în proporţie de 25% din bugetul local al municipiului Timişoara, 
inclusiv prin munca echipei de implementare a proiectului – 
2.502 ore de muncă/perioada de implementare a proiectului. 
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Pactul primarilor este un 
instrument-cheie al politicii 
energetice a UE.  
Oraşele şi regiunile au 
capacitatea de a acţiona în cele 
mai relevante sectoare ale cererii 
de energie.  
Dacă majoritatea regiunilor şi 
oraşelor europene au aderat la 
Pactul Primarilor, mai mult de 
jumătate din munca pentru 
atingerea ţintei  de 20% ar fi 
făcută!” 
 
Gunther OETTINGER  
Comisar European pentru 
Energie 
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Într-o primă etapă, Municipiul Timişoara are în principal rolul: 
- organizarea unui seminar de informare şi instruire  a  
reprezentanţilor autorităţilor publice locale din aglomerarea urbană 
Timişoara (conurbaţie) asupra problematicii schimbărilor climatice şi 
energiilor durabile;  
-să asigure suport pentru  semnarea Pactului Primarilor,  
În faza a doua:  
- suport pentru realizarea inventarului de bază al emisiilor, 
conturarea măsurilor de eficienţă energetică,  implementarea 
Planurilor de Acţiune privind Energia Durabilă, inclusiv prin 
atragerea de finanţarea prin instrumentele financiare existente la 
nivelul Uniunii Europen pentru domeniul energiilor durabile. 
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Link-uri: 
http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=2850 
http://www.dmmt.ro/index.php?meniuId=29&viewCat=603 
 
 
 

Municipiul Timişoara  a semnat Pactul Primarilor 
 
Municipiul Timişoara a realizat Strategia locală 
privind schimbările climatice şi Planul Local de 
acţiuni pentru combaterea, atenuarea şi  
adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
 
Documentul este disponibil pe  
www.primariatm.ro   şi www.dmmt.ro  

http://www.primariatm.ro/
http://www.dmmt.ro/
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Rezultatele aşteptate ale proiectului: 
- 8 municipalităţi cursante şi cel puţin 40 de conurbaţii vor fi instruite şi 
formate la nivel local; 
 - vor fi organizate 2 sesiuni deschise de instruire şi formare  în  Bruxelles 
pentru municipalităţile europene  
- furnizarea de materiale de instruire şi formare atât în limba naţională cât şi 
în limba engleză; 
-1  forum local instituit în fiecare municipalitate participantă; 
- selectarea a 2 acţiuni din PAED şi implementarea în decursul primului an 
după aprobare; 
- 8  Planuri de acţiune privind energia durabilă în oraşele cursante; 
-40 Planuri de acţiune privind energia durabilă în conurbaţii; 
- Monitorizarea procedurilor implementate in fiecare cunurbaţie; 
- Auditarea conurbaţiei de către un oraş tutore; 
- 1  forum local instituit în fiecare municipalitate participantă; 
- 50 de noi semnatari ai Pactului Primarilor; 
- O  ZI  A  ENERGIEI   în 10 domenii ale proiectului în fiecare an;  
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Proiecte  relevante: 
 
 
 
 
 

 
 

 

Împărtăşirea strategiilor de de energie urbană durabilă -  
promovarea Pactului Primarilor (COME2COM) 
Coordonator: D-na Katrin Jullien B.&S.U. Beratungs - und  

Servicegesellschaft Umwelt mbH, Germania 
e-mail: kjullien@bsu-berlin.de 

 

Dezvoltare regională şi  suport acordat de Agenţiile de Energie   
municipalităţilor pentru a deveni protagonişti activi în domeniul  

energiei în Europa.  (CITY_SEC) 
Coordonator: D-na Lucia Catalani  SVIM - Sviluppo Marche S.p.A. -  

Societa Unipersonale, Italia 
e-mail: lcatalani@svimspa.it 
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ENNEREG –  Regiunile deschizătoare de drum pentru energie 
durabilă în Europa (ENNEREG) 

Coordonator: Dl. Nils Daugaard 
Energy Consulting Network ApS, Danemarca 

e-mail: nda@ecnetwork.dk 
website: http://www.regions202020.eu/ 

 

Reţeaua Centrelor de Informare Europeană pentru promovarea 
energiei  durabile şi reducerea CO2 în rândul comunităţilor locale  

(ENESCOM) 
Coordonator: Dl. Enrico Vegetti 

Unione di Comuni Valle del Samoggia, Italia 
e-mail: unione@enescom.org 

 

O reţea de structuri de sprijin pentru energii durabile   
pentru Pactul Primarilor  (ENERGY FOR MAYORS) 

Coordonator Dr. Dario Miroglio 
Provincia din Genova, Italia 

website: http://www.energyformayors.eu/ 
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- furnizarea de materiale de instruire şi formare atât în limba naţională cât şi 
în limba engleză; 
-1  forum local instituit în fiecare municipalitate participantă; 
- selectarea a 2 acţiuni din PAED şi implementarea în decursul primului an 
după aprobare; 
- 8  Planuri de acţiune privind energia durabilă în oraşele cursante; 
-40 Planuri de acţiune privind energia durabilă în conurbaţii; 
- Monitorizarea procedurilor implementate in fiecare cunurbaţie; 
- Auditarea conurbaţiei de către un oraş tutore; 
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Rezultatele aşteptate ale proiectului: 
 

 
 

 

 - Îmbunătăţirea capacităţii  comunităţilor  participante în cadrul proiectului 

prin instruire şi vizite de lucru 
 

  - Crearea unei baze de instituţionaliare pentru Planurile de acţiune privind 

energia durabilă ale municipalităţilor, în scopul garantării durabilităţii lor 
 

   - Crearea unei sinergii şi integrarea acţiunilor comune între municipalităţile 

tutor, cele instruite şi conurbaţii 
 

   - Sprijin pentru municipalităţi în implementarea a cel puţin 3 acţiuni în 

perioada primului an după finalizarea Planurilor de acţiune privind energia 

durabilă 
 

   - Diseminarea şi popularizarea rezultatelor, realizărilor şi documentelor 

realizate pe perioada de derulare a proiectului 
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        Vă mulţumesc pentru atenţie ! 
    
    Consilier Iudit BERE – SEMEREDI  

   Asistent Manager Proiect  
   Mobil:  + 40 731 540 932 
   Tel/Fax: + 40 56 408 451 
   E-mail: iudit.bere@primariatm.ro 

 

 

Pagina web a site-ului: www.conurbant.eu  
Va fi disponibilă şi în limba română. 


