
 CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 -                                   www.conurbant.eu  

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

PRESENTATION:       
 
Metodologie si tehnici de abordare in dezvoltarea Strategiilor climatice locale 
 
 

FISTIS GABRIELA                                  13.12.2011 



 CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 -                                        www.conurbant.eu  

 

Dezvoltare Strategii Climatice – PAED-uri 

 

 

  Etapele in eleborarea unei Strategii climatice – PAED – Plan de 

Actiune privin Energiile Durabile 

 

  Metodologie de lucru 

 

    Managementul proiectului si etapele urmatoare 

 
 
 
 
 

AGENDA 
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ETAPELE elborarii unei Strategii Climatice & plan de actiuni - PAED 

1. Stabilire EADP 

2. Analiza initiala 

3. Stabilirea tintelor 

4. Angajament politic 

6. Evaluare si raportare 

5. Implementare si 
monitorizare 
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Stabilirea echipei de lucru EADP  
 Stabilirea EADP (echipa de lucru pentru dezvoltarea planului de actiune) 

Grupuri de lucru mici si eficiente formate din experti din cadrul administratiei si 
alte organizatii din sau din afara administratiei publice 
 

Responsabilitati 

Implicare 

Culegere de date pe sectoare (date relevante in vederea stabilirii emisiilor de CO2) 

Evaluare și stabilirea condițiilor inițiale de plecare în stabilirea obiectivelor și țintelor 

Propuneri de obiective și ținte  

Propuneri de măsuri pentru atingerea obiectivelor și țintelor 

Stabilirea indicatorilor de monitorizarea și măsurarea  

Stabilirea medodelor de evaluare a performanțelor 

Evaluarea performanțelor în atingerea obiectivelor și țintelor 

Propuneri de îmbunătățire și revizuire a măsurilor în vederea atingerii țintelor 
Dezvoltarea PAED-urilor la nivel de localitate conform cerintelor Pactului Primarilor 
Implementarea si monitorizarea 
Raportarea gradului de implmenetare a PAED-ului 
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Puncte cheie in procesul de implementare  
a unei Strategii Climatice - I 

Faza preliminara (1): 

• Informarea departamentelor relevante din administratie 

• Clarificarea nevoilor si asteptarilor 

• Cresterea constientizarii privind politicile climatice 

Analiza initiala  (2):  

• Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de sera (cuantificate in CO2) 

• Analizare structurii emisiilor 

• Analiza prioritatilor si activitatilor precedente 

• Caracterizarea conditiilor initiale 

Stabilirea tintelor(3):  

• Tinte cu privire la reducerea emisiilor 

• Definirea tintelor 

• Selectarea masurilor prioritare 

• Formularea pilonilor strategici (criterii, standarde, etc.) 

• Aprobarea unei Strategii Climatice pe termen scurt, mediu si lung 
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Puncte cheie in procesul de implementare  
a unei Strategii Climatice - II 

Angajamentul politic (4): 

• Dezvoltarea unui plan local de actiune cu privire la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera si obtinerea angajamentului pentru aplicarea acestuia 
prin aprobarea la nivel de Consiliu Local al Municipalitatii 

 

Implementare si monitorizare(5):  

• Implementarea planului local de actiune - PAED 

• Dezvoltarea de indicatori de monitorizare 

• Colectarea datelor pentru monitorizarea emisiilor de CO2 si a stadiului de 
indeplinire a masurilor  

• Pregatirea viitoarelor abordari si raportari 
 

Evaluare si raportare(6):  

• Masurareși Verificare 

• Raportarea performantei (a gradului de implementare a PAED-ului) 
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Metodologie 

 

Se vor lua ca si reper informatiile cu privire la dezvoltarea si implementarea 

unui PAED de pe site-ul www.eumayors.eu 

 

Date care pot fi regasite: 

- Ghid de dezvoltare SEAP 

- Manual pentru semnatari 

- Metodologii si instrumente de stabilire a inventarului de CO2  

 

 

Aceste date pot aduce clarificari vis a vis de metodologia si cerintele de 
dezvoltare, implementare si monitorizare a PAED-urilor  

la nivelul unei localitati 
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Metodologie de dezvoltare PAED 
Stabilirea anului de referinta 

 

Se va stabili anul de referinta pentru care se pot transmite si 
colecta cele mai multe date relevante privind consumurile etc. 

 

Se recomanda anul 1990 

 

DAR la nivelul acestui an in Romania nu exista centralizate date 

relevante. 

 

Se poate alege un an dupa 2007 (de ex. 2008) 
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Metodologie de dezvoltare PAED 
Identificarea sectoarelor relevante 

 

Relevante ??? 

Cele care au un impact asupra mediului iar consumurile din aceste sectoare fie 

de electricitate, gas sau combustibili duc la generare de emisii de CO2 

relevante 

Sectoare vizate: 

- Transport 

- Energie 

- Institutional  

- Rezidential 

- Industrial 

- Deseuri 

- Apa 

- Agricultura 
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Metodologie de dezvoltare PAED 

Culegere de date: Se vor culege date specifice de consum de pe fiecare sector 

de activitate relevant 
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Metodologie de dezvoltare PAED 
Cuantificarea datelor in emisii de CO2 

Datele centralizate se vor cuantifica in CO2 utilizand factori de emisie de CO2  

specifici.  

Se vor determina tone CO2 pe fiecare sector 
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Metodologie de dezvoltare PAED 
Cuantificarea datelor in emisii de CO2  

Datele centralizate se vor cuantifica in CO2 utilizand factori de emisie de CO2 

specifici.  

 

Se vor determina totalul de CO2 /capita (per cetatean, in functie de numarul  

de locuitori ai orasului) – de ex. tone CO2/capita 
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Metodologie de dezvoltare PAED 

Setarea unor obiective, tinte si masuri de reducere 

 

In functie de cuantificare emisiilor totale pe sectoarele relevante se vor stabili 

tintele de reducere in functie de potentialul fiecarui sector in parte, tinte 

alocate pana in anul 2020. 

 

Se va aloca fie o tinta totala pe oras fie se vor aloca individual pe sectoare  

urmand a se calcula care este tinta totala. 

 

De ex. 

• Transport – 25% 

• Energie – 35% 

• Rezidential – 20% 

• Institutional – 10% 
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Metodologie de dezvoltare PAED 

Stabilirea masurilor/actiunilor in vederea atingerii tintelor 

In functie de tintele alocate pe fiecare sector trebuiesc stabilite masuri/actiuni  

care sa conduca la atingerea tintelor 

Exemplu: 

Transport – tinta 25% 

Pe acest sector se vor identifica cele mai bune masuri care sa conduca la diminuarea 

consumului de combustibil care este direct responsabil de emisiile de CO2. Masurile trebuie  

sa fie identificate ca fiind SMART: S-Specifici, M-Masurabili, A-Achievable/Realizabili, R-  

Realisti, T-incadrate in timp 

Masuri 

• Reinnoirea parcului auto al Regiei de transport cu peste 50% pana in anul 2020, prin 
cumpararea a 10 autobuze ecologice 

• Realizarea unui program de crestere a atractivitatii mijloacelor de transport in comun 
prin echiparea acestora cu TV, acces la programe publicitare/filme etc., pana in 2013; 
toate trilebuzele vor fi echipate cu TV-sets. 

• Extinderea retelei de transport cu 5 linii de troleibuze pe zona periurbana, pana in 2020, 
pentru utilizarea transportului in comun in detrimentul transportului privat 
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ALOCARE MASURILOR 

Masuri pe termen scurt , mediu si lung (exemple) 

Termen scurt – 1-2 ani 

Termen mediu – 3-5 ani 

Termen lung – 5-10 ani 

• Implementare rapida a masurilor pe termen scurt 

 Proiecte de lege, ordonante sau decrete transmise catre autoritatile de 
reglementare (pentru analiza si adoptare). 

 Proiecte de mica anvergura care sa concure la diminuarea consumurilor. 

• Masuri pe termen mediu si lung 

 Realizarea unui program de lucru care sa cuprinda obiective concrete, 
masuri, instrumente, competente, responsabilitati si termene. 

  Dupa formularea acestuia, realizarea unui Planul de Actiune pentru 
implementarea programului. 
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Integrarea tintelor si masurilor in PAED 

Tintele si masurile identifcate vor fi integrate in PAED 
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Elaborarea unui RAPORT STRATEGIC  

 

Rezultatele PAED-ului vor fi integrate intr-un  

RAPORT STRATEGIC privind SCHIMBARILE CLIMATICE 

 

 Se va incarca: 

 PAED-ul  se va incarca on line pe site-ul www.eumyors.eu 

RAPORTUL STRATEGIC se va posta deasemenea pe acelasi site 
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Exemple de buna practica I 

• Planul EcoBusiness din Viena 

– Participare a peste 500 de companii 

– Mai mult de 9000 de proiecte si masuri de 
mediu implementate 

– Reducere de costuri de aprox. 30 mil. EURO  

 

• Proiect privind implementarera achizitiilor 
ecologice in Viena 

– Promovarea achizitiilor ecologice in cadrul 
administratiei si licitatiilor publice 

– Identificarea criteriilor ecologice pentru 
produsele si serviciile necesare Primariei 
Viena  
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Exemple de buna practica II 

• Mobilitate ecologica pe bicicleta sau deplasare pe jos. 

 Bicicleta este cel mai rapid mijloc de transport urban pe o 
distanta de pana la 5km. Prin dezvoltarea continua a 
retelei de piste pentru biciclete se poate ajunge la o 
schimbare in structura transportului urban.  

 

• Reducerea consumului de energie si a costurilor cu 
incalzirea 

 Imbunatatirea apartamentelor cu ajutorul programelor si 
proiectelor de sprijin. Imbunatatirea izolarii cladirilor 
duce la reducerea consumului de energie si a costurilor 
cu incalzirea iar modernizarea punctelor termice conduce 
la scaderea emisiilor in aer. 
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Mecanisme atractive 

• Folosirea oportunitatilor de finantare legate de eficientizare energetica 

• Obtinerea de finantare internationala pentru implementarea masurilor 

• Cooperare internationala cu alte orase (utilizarea experientei acestora si a 
bunelor practici pe care le-au dezvoltat) 

• Premiile Oraselor Sustenabile 
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Orase internationale cu Strategii  
de Protectie a Climei 

Frankfurt am Main  

 Strategie Climatica (1990) 

 

• Alamada – Strategie locala privind Protectia Climei (2001) 

 

• Strategia Climatica a Vienei 2002 (sustinuta de catre 
denkstatt) 

 

Slovenia, Ljubljana – Adoptarea Strategiei Climatice (2007) 

 

• Nottingham (UK) - Strategia de Protectie a  Climei 2004 
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Orase din Romania cu Strategii  
de Protectie a Climei 

Municipiul Constanta: 

- Masuri privind imbunatatirea transportului public 

- Masuri pentru cresterea zonelor verzi din oras 

- Puncte fixe de masurare a poluarii din oras 

- Program de reabilitare a cladirilor 

• Baia Mare: 

- Implementarea sistemului de management de mediu pe baza 

 ISO 14001; 

- Programe de constientizare a cetatenilor cu privire la problemele de mediu 

- Parteneriate cu organizatii private in vederea imbunatatirii situatiei de mediu din oras 

• Vulcan : 

- Proiect pentru o ferma eoliana in Masivul Parang  

- Imbunatatirea transportului public si a infrastructurii de transport 

- Imbunatatirea sistemului de iluminat public 

- Programe de comunicare si constientizare in randul cetatenilor privind problemele de mediu 
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Orase din Romania cu Strategii  
de Protectie a Climei 

Municipiul Timisoara: 

• Transport 

• Încurajarea și promovarea utilizării bicicletelor prin extinderea, construirea de noi piste și 
interconectarea actualelor pistelor de bicicliști și creearea unui punct de închiriere a 
bicicletelor.  

• Încurajarea folosirii transportului în comun prin extinderea liniilor existente, creșterea 
atractivității mijloacelor de transport și introducerea a cel puțin unei linii de transport în comun 
care să utilizeze biocombustibil. 

• Introducerea de restricții de circulație pentru zona centrală, construirea de parcări subterane și 
Park&Ride și implementarea unei taxe de tranzit pentru vehiculele de mare tonaj. 

- Energie 

• Continuarea programului de eficientizare energe-tică a clădirilor deja existente și includerea 
crite-riilor de eficientizare în construcția celor noi. Încurajarea eficientizării prin scutiri de la 
anumi-te taxe.  

• Implementarea unei instalații de cogenerare care să producă 10% din necesarul de energie 
termică din deșeuri de biomasa și nămol. 

• Eficientizarea termică a clădirilor atât cele rezidențiale cât și instituționale. 

• Încurajarea utilizării sistemelor bazate pe energie regenerabilă. 
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Orase din Romania cu Strategii  
de Protectie a Climei 

Municipiul Timisoara: 

 Rezidential  

• Încurajarea consumului de energie termică de la rețeaua centralizată în detrimentul centralelor 
individuale. 

• Introducerea unor reglementări care să aducă obligativități pentru plantarea de arbori.  

• Eficientizarea energetică a locuințelor prin conştientizarea publicului referitor la montarea de 
termostate ambientale şi izolarea exterioară şi interioară a locuințelor. 

• Dezvoltare urbană care să respecte cifrele de densificare europeană în anumite zone pe baza 
sistemului Green sector- Green vilage 

 Institutional 

• Iluminat public stradal eficient, prin montare de becuri economice și senzori de mișcare. 

• Programe de constientizare a populației cu privire la problematica schimbărilor climatice. 

• Implicarea continuă a școlilor în activități și proiecte legate de problematica schimbărilor 
climatice, noi Curricule, noi proiecte pe energii regenerabile etc. 

• Încurajarea achizițiilor verzi la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara şi a serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
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Orase din Romania cu Strategii  
de Protectie a Climei 

Municipiul Timisoara: 

 Deseuri 

• Ridicarea gradului de conștientizare a populației în scopul implementării unor programe de 
colectare selectivă a deșeurilor. 

• Creștera cantității de deșeuri reciclabile colectate la nivelul sectorului rezidențial și punerea în 
funcțiune a unei stații de sortare a deșeurilor. 

• Extinderea infrastructurii  de colectare selectivă a deşeurilor către viitoarele zone reziden-
țiale/cartiere de locuințe din Timişoara. 

  

 Agricultura/Spatii verzi 

• Creșterea suprafeței de spații verzi în Timișoara. 

• Plantarea în aliniamente stradale de arbori rezistenți la secetă și noxe și plantarea de arbori cu 
coroană deasă pentru umbrirea spațiilor de parcare. 

• Mărirea perdelei forestiere de la marginea orașului și transformarea Pădurii Verzi, din zona 
Clinicii de Cardiologie, în Padure – Parc și loc de recreere. 

• Implementarea conceptului și tehnologiei de realizare de acoperișuri și ziduri verzi.  
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Managementul Proiectului 
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ETAPELE proiectului 
 
Sesiunile de lucru se vor desfasura in grupuri formate din echipe din  
mai multe Primarii – total 6 sesiuni de lucru 

Sesiune de instruire 

Scop: Intelegerea modalitatilor de lucru si a responsabilitatilor 
viitoare in derularea proiectului 

 

Sesiuni de lucru pentru colectare date 

Scop: Analizarea datelor colectate si clarificari asupra datelor lipsa 
cat si incercare de rezolvare a anumitor probleme aparute 

Datele culese, centralizate vor fi analizate in vederea stabilirii CFP 
(carbon footprint-ului/amprentei de carbon), exprimata in tone 
CO2/capita 
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ETAPELE proiectului 

 

Sesiuni de lucru pentru definire obiective, tinte si masuri  

Scop: Stabilirea obiectivelor, tintelor si masurilor pentru PAED 
pentru fiecare localitate 

Vor fi sesiuni de brainstorming in care se vor culege idei care se vor 
transpune in masuri clar structurate si de tip SMART. 

 

Dezvoltarea PAED  

Scop: Intalinirea de lucru are ca drept scop verificarea PAED-urilor 
dezvoltate de fiecare echipa (care includ actiunile/masurile stabilite 
in vederea atingerii tintelor propuse), identificarea punctelor slabe 
si forte, cat si masuri de imbunatatire in vederea definitivarii unui 
PAED viabil 
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ETAPELE proiectului 

 

Elaborarea Rapoartelor strategice privind Schimbarile Climatice  

Scop: Stabilirea liniilor directoare in elaborarea Rapoartelor 
Strategice privind Schimbarile Cimatice. Structurare clara a 
viitoarelor date care vor fi incluse in raport. 

Discutarea modalitatilor de incarcare a datelor pe site-ul www.eu 
mayors.eu 

 

REZULTATE 

Rezultatele proiectului sunt: 

PAED elaborat conform cerintelor Pactului Primarilor (pentru 
fiecare localitate in parte) -  

Raport Strategic privind Schimbarile Climatice (pentru fiecare 
localitate in parte) -   
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Strategie climatica – Plan de actiune - Responsabilitati 
 CUM vom proceda la partile de dezvoltare 

 

CREATI O ECHIPA care sa fie dedicata 

DELEGATI un MANAGER DE PROIECT 

RESPONSABILIZATI echipa (decizie semnata de Primar) 

VA DOCUMENTATI 

COMUNICATI in ECHIPA 

COMUNICATI cu CONSULTANTII EXTERNI 

GASITI CAILE CELE MAI BUNE DE COMUNICARE cu exteriorul 

INCADRATI-VA In TIMP (fiecare etapa trebuie sa aibe o perioada dedicata de derulare) 

DEZVOLTATI  IDEI (sesiunile de Brainstorming cele mai uzitate) 

CONTROLATI indeaproape mersul proiectului prin sedinte de grup, in vederea 
verificarii termenilor de derulare si stadiul de implementare al proiectului 

ANGAJATI membrii CONSILIULUI LOCAL in derularea proiectului inca de la inceput. 
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MULTUMESC 
 

 

FISTIS GABRIELA 

Director Executiv - Denkstatt Romania 

Mobil: 0735 172 088 

Email: gabriela.fistis@denkstatt.ro 

 


