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

• este finan�at de Comisia European� prin Programul • este finan�at de Comisia European� prin Programul 
Intelligent Energy Europe

• Cod Proiect IEE/10/380/SI2. 589427
• www.conurbant.eu
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dificult��ilor în domeniul managementului energiei �i planningului în unit��ile lor 
administrativ - teritoriale, datorit� resurselor umane �i financiare  limitate.

Unit��ile administrativ-teritoriale mijlocii �i mari au o îns� o responsabilitateUnit��ile administrativ-teritoriale mijlocii �i mari au o îns� o responsabilitate
ridicat�, ca urmare a densit��ii mari a popula�iei, complexit��ii activit��ilor care
se deruleaz� pe teritoriilor lor administrative �i impactului acestora asupra
s�n�t��ii popula�iei �i mediului înconjur�tor.

Activit��ile din cadrul proiectului vin în ajutorul ora�elor medii �i largi precum �i
a comunit��ilor mici din jurul acestora, în vederea demar�rii unor ac�iuni în
domeniul energiilor durabile, realiz�rii Planurilor de Ac�iune privind Energiile
Durabile, (PAED) printr-o abordare direct�, de la egal la egal.Durabile, (PAED) printr-o abordare direct�, de la egal la egal.
Vor fi implica�i factorii de decizie politic� la nivel local �i al�i actori–cheie
responsabili, în vederea sigur�rii unui impact pozitiv al proiectului.
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urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor”

MUNICIPIUL TIMI�OARA are calitatea de partener, într-un consor�iu
format din 15 parteneri - municipalit��i, institu�ii �i societ��i de consultan�� dinformat din 15 parteneri - municipalit��i, institu�ii �i societ��i de consultan�� din
7 ��ri, cu municipii a c�ror popula�ie însumeaz� peste 2 mil. locuitori:

ITALIA (SOGESCA S.R.L., Municipalitatea din Padova)
CROA�IA (Municipalitatea din Osijek)CROA�IA (Municipalitatea din Osijek)
SPANIA (Municipalitatea din Palma �i Albea Transenergy S.L.)
CIPRU (Municipalitatea din Limassol �i STRATAGEM Ltd)
LETONIA (Municipalitatea din Salaspils �i Ekodoma)LETONIA (Municipalitatea din Salaspils �i Ekodoma)
BULGARIA (Municipalitatea �i Camera de Comer� �i Industrie din Vratsa)
ROMÂNIA (Municipiul Arad �i Alba –Iulia)
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SUPORTERII PROIECTULUI CONURBANT
logo here

� denkstatt România

- GARDA DE MEDIU – Comisariatul Jude�ean Timi�

- Clusterul de Energii Sustenabile Din România Rosenc- Clusterul de Energii Sustenabile Din România Rosenc

- Asocia�ia Municipiilor din România- Asocia�ia Municipiilor din România

- Asocia�ia ORA�E ENERGIE ROMÂNIA
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Echipa de lucru a conso�iului CONURBANT
Vicenza, 31 Mai 2011 logo hereVicenza, 31 Mai 2011
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Prezentarea Proiectului CONURBANT

Proiectul se va derula pe parcursul a 3 ani – din Aprilie 2011 – 2014logo hereProiectul se va derula pe parcursul a 3 ani – din Aprilie 2011 – 2014
Va viza  un num�r de 8  Pachete de activit��i:
PA 1 – Managementul de proiect  - Municipalitatea din Vicen�a - Italia
PA 2 – Instruire �i vizite de lucru – Municipiul Alba - Iulia- RomâniaPA 2 – Instruire �i vizite de lucru – Municipiul Alba - Iulia- România
PA 3 – Institu�ionalizare - Municipalitatea din Padova - Italia
PA 4 – Dezvoltarea Planurilor de Ac�iune  privind Energiile Durabile –
EKODOMA - Letonia
PA 5 – Implementarea Planurilor de Ac�iune  pentru Energii Durabile –
Municipiul Timi�oara  - România 
PA 6 – Monitorizare �i evaluare – ALBEA - Spania
PA 7 – Comunicare, diseminare �i rela�ionare – CCIV – Camera de Comer�, PA 7 – Comunicare, diseminare �i rela�ionare – CCIV – Camera de Comer�, 
Industrie Vratsa - Bulgaria
PA 8 – Activit��i de diseminare  IEE - Municipalitatea din Vicenza
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PA 2 – Instruire �i vizite 
de lucru 

PA 3 -
Institu�ionalizare

logo here
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Pactul primarilor este un
instrument-cheie al politicii
energetice a UE. logo hereenergetice a UE.
Ora�ele �i regiunile au
capacitatea de a ac�iona în cele
mai relevante sectoare ale
cererii de energie.cererii de energie.
Dac� majoritatea regiunilor �i
ora�elor europene au aderat la
Pactul Primarilor, mai mult dePactul Primarilor, mai mult de
jum�tate din munca pentru
atingerea �intei de 20% ar fi
f�cut�!”

Gunther OETTINGER 
Comisar European pentru 
Energie

	


Energie
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Municipiul Timi�oara  a semnat Pactul 
Primarilor logo herePrimarilor

Municipiul Timi�oara a realizat Strategia
local� privind schimb�rile climatice �i
Planul Local de ac�iuni pentruPlanul Local de ac�iuni pentru
combaterea, atenuarea �i adaptarea la
efectele schimb�rilor climatice – PAED.
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Documentul este disponibil pe 
www.primariatm.ro �i www.dmmt.ro
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Într-o prim� etap�, Municipiul Timi�oara asigur� suportul pentru:
- organizarea unui num�r de cel pu�in dou� sesiuni de informare �i instruire a
reprezentan�ilor autorit��ilor publice locale din aglomerarea urban� Timi�oarareprezentan�ilor autorit��ilor publice locale din aglomerarea urban� Timi�oara
(conurba�ie) asupra problematicii schimb�rilor climatice �i energiilor durabile;
-s� asigure suport pentru semnarea Pactului Primarilor,
-Crearea de forumuri de lucru în cadrul Proiectului CONURBANT;-Crearea de forumuri de lucru în cadrul Proiectului CONURBANT;

În faza a doua:
- suport pentru realizarea inventarului de referin�� al emisiilor, evaluarea
rezultatelor, conturarea m�surilor �i ac�iunilor pentru realizarea PAED,rezultatelor, conturarea m�surilor �i ac�iunilor pentru realizarea PAED,
implementarea Planurilor de Ac�iune privind Energia Durabil�, inclusiv prin
atragerea de finan�area prin instrumentele financiare existente la nivelul Uniunii
Europen pentru domeniul energiilor durabile.
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Au aderat la Conven�ia Primarilor, al�turi de Prim�ria Timi�oara: logo hereAu aderat la Conven�ia Primarilor, al�turi de Prim�ria Timi�oara:
- Prim�ria Ora�ului Jimbolia
- Prim�ria Comunei Bucov��
- Prim�ria Comunei C�rpini�
- Prim�ria Comunei Dude�tii Noi- Prim�ria Comunei Dude�tii Noi
- Prim�ria Comunei Dumbr�vi�a
- Prim�ria Comunei Ghiroda
- Prim�ria Comunei Giarmata
- Prim�ria Comunei Giroc- Prim�ria Comunei Giroc
- Prim�ria Comunei Mo�ni�a
- Prim�ria Comunei Or�i�oara
- Prim�ria Comunei Peciu Nou
- Prim�ria Comunei Pi�chia- Prim�ria Comunei Pi�chia
- Prim�ria Comunei Remetea Mare
- Prim�ria Comunei Sînandrei
- Prim�ria Comunei Sînmihaiu Român
- Prim�ria Comunei �ag

	�

- Prim�ria Comunei �ag
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Activit��ile desf��urate 

- Au fost organizate cele dou� Sesiuni de instruire pentru reprezentan�ii
autorit��ilor publice locale din Conurba�ia Timi�oara - 30 septembrie 2012 logo hereautorit��ilor publice locale din Conurba�ia Timi�oara - 30 septembrie 2012
�i 13 Decembrie 2012;
- S-au desf��urat întâlniri ale membrilor echipei de implementare a
Proiectului din cadrul Prim�riei Timi�oara cu reprezentan�ii prim�riilor;
- Au fost adoptate Hot�râri ale Consiliului Local pentru participarea la- Au fost adoptate Hot�râri ale Consiliului Local pentru participarea la
Proiectul CONURBANT;
- Au fost semnate �i înregistrate Formularele de Adeziune la Conven�ia
Primarilor pe pagina oficial� www.eumayors.eu;Primarilor pe pagina oficial� www.eumayors.eu;
- Au fost constituite Echipele de implementare a proiectului în cadrul
fiec�rei prim�rii;
- S-au organizat interviurile privind status-ul fiec�rei autorit��i publice
locale în ceea ce prive�te ac�iunile desf��urate, în implementare saulocale în ceea ce prive�te ac�iunile desf��urate, în implementare sau
prognozate pentru cele 8 sectoare relevante ale PAED;
- S-a demarat activitatea de întocmire a Inventarului de baz� al emisiilor
(Anul de referin�� 2008);

	�

(Anul de referin�� 2008);
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Formular de colecare a datelor  - exemplu

logo here
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PAED - Municipiul Timi�oara:
De�euri

� �

�

logo here
• Ridicarea gradului de con�tientizare a popula�iei în scopul implement�rii unor 

programe de colectare selectiv� a de�eurilor.
• Cre�tera cantit��ii de de�euri reciclabile colectate la nivelul sectorului reziden�ial �i 

punerea în func�iune a unei sta�ii de sortare a de�eurilor.

�

� � � � �

punerea în func�iune a unei sta�ii de sortare a de�eurilor.
• Extinderea infrastructurii  de colectare selectiv� a de�eurilor c�tre viitoarele zone 

reziden�iale/cartiere de locuin�e din Timi�oara.

� � � �

Agricultura/Spa�ii verzi
• Cre�terea suprafe�ei de spa�ii verzi în Timi�oara.
• Plantarea în aliniamente stradale de arbori rezisten�i la secet� �i noxe �i plantarea de 

arbori cu coroan� deas� pentru umbrirea spa�iilor de parcare.
� �

�

� � �

arbori cu coroan� deas� pentru umbrirea spa�iilor de parcare.
• M�rirea perdelei forestiere de la marginea ora�ului �i transformarea P�durii Verzi, din 

zona Clinicii de Cardiologie, în Padure – Parc �i loc de recreere.
• Implementarea conceptului �i tehnologiei de realizare de acoperi�uri �i ziduri verzi. 

�
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PAED - Municipiul Timisoara:
Transport
• Încurajarea �i promovarea utiliz�rii bicicletelor prin extinderea, construirea de 
noi piste �i interconectarea actualelor pistelor de bicicli�ti, creearea unui punct 

�

logo here
�

noi piste �i interconectarea actualelor pistelor de bicicli�ti, creearea unui punct 
de închiriere a bicicletelor. 
• Încurajarea folosirii transportului în comun prin extinderea liniilor existente, cre�terea 
atractivit��ii mijloacelor de transport �i introducerea a cel pu�in unei linii de transport în 
comun care s� utilizeze biocombustibil.

� �

� �

�

� � �

comun care s� utilizeze biocombustibil.
• Introducerea de restric�ii de circula�ie pentru zona central�, construirea de parc�ri 
subterane �i Park&Ride �i implementarea unei taxe de tranzit pentru vehiculele de mare 
tonaj.

Energie
�

�

� �

Energie
• Continuarea programului de eficientizare energetic� a cl�dirilor deja existente �i 
includerea criteriilor de eficientizare în construc�ia celor noi. Încurajarea eficientiz�rii prin 
scutiri de la anumite taxe �i impozite locale. 

• Implementarea unei instala�ii de cogenerare care s� produc� 10% din necesarul de 
� �

� � �

�

• Implementarea unei instala�ii de cogenerare care s� produc� 10% din necesarul de 
energie termic� din de�euri de biomas� �i n�mol.

• Eficientizarea termic� a cl�dirilor atât cele reziden�iale cât �i institu�ionale.
• Încurajarea utiliz�rii sistemelor bazate pe energie regenerabil�.

�	

� � �
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PAED - Municipiul Timi�oara:
Reziden�ial

• Încurajarea consumului de energie termic� de la re�eaua centralizat� în 

�

logo here• Încurajarea consumului de energie termic� de la re�eaua centralizat� în 
detrimentul centralelor individuale.
• Introducerea unor reglement�ri care s� aduc� obligativit��i pentru 
plantarea de arbori. 
• Eficientizarea energetic� a locuin�elor prin con�tientizarea publicului referitor la 

�

• Eficientizarea energetic� a locuin�elor prin con�tientizarea publicului referitor la 
montarea de termostate ambientale �i izolarea exterioar� �i interioar� a locuin�elor.

• Dezvoltare urban� care s� respecte cifrele de densificare european� în anumite 
zone pe baza sistemului Green sector - Green vilage
Institu�ional

�

�

Institu�ional
• Iluminat public stradal eficient, prin montare de becuri economice �i senzori de 
mi�care.

• Programe de constientizare a popula�iei cu privire la problematica schimb�rilor 
climatice.

� � �

�

�

climatice.
• Implicarea continu� a �colilor în activit��i �i proiecte legate de problematica 
schimb�rilor climatice, noi curricule, noi proiecte pe energii regenerabile etc.

• Încurajarea achizi�iilor verzi la nivelul Prim�riei Municipiului Timi�oara �i a serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi�oara.

��

publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi�oara.
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Rezultatele a�teptate ale proiectului:
- 8 municipalit��i instruite �i cel pu�in 40 de conurba�ii vor fi
formate la nivel local; logo hereformate la nivel local;
- vor fi organizate 2 sesiuni deschise de instruire �i formare în
Bruxelles pentru municipalit��ile europene
- furnizarea de materiale de instruire �i formare;
-1 forum local instituit în fiecare municipalitate participant�;-1 forum local instituit în fiecare municipalitate participant�;
- selectarea a 2 ac�iuni din PAED �i implementarea în decursul
-primului an dup� aprobare;
- 8 Planuri de ac�iune privind energia durabil� în ora�ele instruite;- 8 Planuri de ac�iune privind energia durabil� în ora�ele instruite;
-40 Planuri de ac�iune privind energia durabil� în conurba�ii;
- Monitorizarea procedurilor implementate in fiecare cunurba�ie;
- Auditarea conurba�iei de c�tre un ora� tutore;
- 50 de noi semnatari ai Pactului Primarilor;- 50 de noi semnatari ai Pactului Primarilor;
-O ZI A ENERGIEI organizat� în cadrul proiectului în fiecare an;
-Finan�area ac�iunilor din PAED – prin Instrumentul de asisten�� tehnic�
pentru eficien�� energetic� – ELENA (European Local ENergy Assistance)

��

pentru eficien�� energetic� – ELENA (European Local ENergy Assistance)
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