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

 
Proiectului CONURBANT 

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

 

FORUMUL LOCAL PENTRU ENERGIE - CONURBAŢIA TIMIŞOARA 
COMUNA ŞAG, 12 DECEMBRIE 2012 
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Prezentarea Conurbaţiei Timişoara 
 
 
 
 
 

 
 

 

Au aderat la Convenţia Primarilor, alături de Primăria Timişoara: 
-Primăria Oraşului Jimbolia 
-Primăria Comunei Bucovăţ 
-Primăria Comunei Cărpiniş 

-Primăria Comunei Dudeştii Noi 
-Primăria Comunei Dumbrăviţa 

-Primăria Comunei Ghiroda 
-Primăria Comunei Giarmata 
-Primăria Comunei Giroc 

-Primăria Comunei Moşniţa 

-Primăria Comunei Orţişoara 

-Primăria Comunei Peciu Nou 

-Primăria Comunei Pişchia 
-Primăria Comunei Remetea Mare 

-Primăria Comunei Sînandrei 
-Primăria Comunei Sînmihaiu Român 

-Primăria Comunei Şag 
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Convenţia Primarilor 

• 4.581 semnatari 

•175,064,612 locuitori 

 

105 semnatari din România 

la data de 11 Decembrie 2012 
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Bruxelles, 11 Octombrie 2012,  
Clubul Primarilor din Europa 
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     “An inclusive peer-to-peer approach to involve EU 

CONURBations and wide areas in participating to 

the CovenANT of Mayors” /”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, Cod Proiect IEE/10/380/SI2. 589427, 

www.conurbant.eu  
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Prezentarea Proiectului CONURBANT 
 

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  pentru Energii 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 
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Activităţile desfăşurate: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
-Au fost organizate cele două Sesiuni de instruire pentru Conurbaţia 
Timişoara  - 30 septembrie 2011 şi 13 Decembrie 2011; 
-S-au desfăşurat întâlniri  ale membrilor echipei de implementare a 
Proiectului din cadrul Primăriei Timişoara cu reprezentanţii primăriilor; 
-Au fost adoptate Hotărâri ale Consiliului Local pentru  participarea la 
Proiectul CONURBANT; 
-Au fost semnate şi înregistrate Formularele de Adeziune la Convenţia 
Primarilor pe pagina oficială www.eumayors.eu; 
-Au fost constituite Echipele de implementare a proiectului în cadrul fiecărei 
primării; 
-S-au organizat interviurile privind status-ul fiecărei autorităţi publice locale 
în ceea ce priveşte acţiunile  desfăşurate, în implementare sau prognozate 
pentru cele 8 sectoare relevante  ale PAED; 
-S-a demarat activitatea de întocmire a Inventaruluid e bază al emisiilor; 
-Anul de referinţă 2008; 
 

http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
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Proiectul CONURBANT are ca scop acordarea de sprijin  oraşelor  mari şi de mărime mijlocie precum şi comunităţilor locale mai mici din jurul acestora şi întăririrea

Proiectul CONURBANT are ca scop acordarea de sprijin  

oraşelor  mari şi de mărime mijlocie precum şi comunităţilor 

locale mai mici din jurul acestora şi întăririrea capacităţii  

prin intermediul Convenţiei Primarilor, utilizând un mod de 

abordare de la egal la egal, suport şi instruire între oraşele 

mai puţin experimentate şi  municipiile  mai experimentate. 

şi  municipiile  mai experimentate. 

http://cts.vresp.com/c/?YourCompanyName/c258a54474/TEST/5181456027
http://cts.vresp.com/c/?YourCompanyName/c258a54474/TEST/f683c09495
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Prezentarea Proiectului CONURBANT 

 
 

 

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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Prezentarea Proiectului CONURBANT 

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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Prezentarea Proiectului CONURBANT 
 
 
 

 
 

 

 
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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Comuna Şag a semnat Convenţia 
Primarilor în data de 31.10.2011. 
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Inventarul de Referinţă al Emisiilor 
COMUNA ŞAG 

• Anul de Referinţă – Anul 2008; 
• Comuna ŞAG – 2.820 locuitori 

Sursa date: 
• Institutul naţional de Statistică; 
• Datele Primăriei Şag – date fiscale, evidenţe, arhivă; 
• S.C. “ENEL DISTRIBUŢIE BANAT” S.A.; 
• S.C. “E-On Gaz”S.R.L. 
• S.C. “RETIM ECOLOGIC SERVICE”; 
• Chestionare – pentru consumurile de combustibili  (biomasă) 

şi Buthan Gaz. 
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Analiza inventarului  de bază  
al Emisiilor (Baseline Emission Inventory) 
Consumul de energie funcţie de utilizatori 

Nr. crt.                  Utilizator    Consum final de            
energie (MWh) 

1 Clădiri, echipamente, instalaţii 
municipale 605 

2 Clădiri, echipamente şi instalaţii 
terţiare (nemunicipale) 0 

3 Clădiri rezidenţiale 14.759 

4 Iluminatul public municipal 161 

5 Parcul auto municipal 66 

6 Transportul privat şi comercial 4.942 

TOTAL   20.533 
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Consumul de energie funcţie de sursă 

Electricitate-
2.355 

Gaz natural-
3067 

Butan gaz 737 

Motorină- 
2693 

Benzină-2315 

Biomasă -
9366 
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Analiza inventarului  de bază  
al Emisiilor (Baseline Emission Inventory) 

Consumul de energie funcţie de sursă 

Nr. crt. Categoria    Consum final de            
energie (MWh) 

1 Electricitate 2.355 

2 Gaz natural 3.067 

3 Buthan gaz 737 

4 Motorina 2693 

5 Benzină 2.315 

6 Biomasă 9.366 

TOTAL   20.533 
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Consumul de energie funcţie de sursă  
Clădiri, echipamente 

şi instalaţii 
municipale - 605 

Clădiri, echipamente 
şi instalaţii terţiare -0 

Clădiri rezidenţiale -
14759 

Iluminat public -161 

Parcul auto municipal 
-  66 

Parcul auto privat şi 
comercial - 4942 
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Analiza inventarului  de bază  
al Emisiilor (Baseline Emission Inventory) 

Emisii CO2 funcţie de utilizatori 

Nr. crt.                  Utilizator    Consum final de            
energie (te CO2) 

1 Clădiri, echipamente, instalaţii 
municipale 201 

2 Clădiri, echipamente şi instalaţii 
terţiare (nemunicipale) 0 

3 Clădiri rezidenţiale 5.529 

4 Iluminatul public municipal 86 

5 Parcul auto municipal 17 

6 Transportul privat şi comercial 1.279 

7 Deşeuri municipale 283 

TOTAL  7.395 
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Clădiri, 

echipamente, 
instalaţii 

municipale 

201 

Clădiri, 

echipamente şi 
instalaţii terţiare 

0 

Clădiri 

rezidenţiale 
 5529 

Iluminatul 

public municipal 

86 

Parcul auto 

municipal 
17 

Transportul 

privat şi 
comercial 

1279 

Deşeuri 

municipale 
283 

Emisii CO2 funcţie de utilizatori 
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Analiza inventarului  de referinţă  
al Emisiilor (Baseline Emission Inventory) 

Emisii CO2 funcţie de sursă 

Nr. crt. Categoria    Consum final 
de            energie 

(te CO2) 
 

1 Electricitate 1.254 

2 Gaz natural 620 

3 Buthan gaz 167 

4 Motorina 719 

5 Benzină 576 

6 Biomasă 3.774 

TOTAL   7.110 



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

Electicitate 
1254 

Gaz natural 
620 

Buthan gaz 
167 

Motorină 
719 

Benzină 
576 

Biomasă 3774 

 

Emisii CO2 funcţie de sursă 
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COMUNA ŞAG -  Consumul total de energie  

la nivelul anului de referinţă  

2008  este de 20.533 MWh 

Emisii - 7.395 tone CO2 

                 2,61 tone CO2/locuitor 

 

2020       17.1111 MWh (consum) 

                 6.162,5 tone CO2 

     2,175 tone CO2/cap de locuitor 

       (emisii) 
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Domeniile majore de acţiune: 

• Echipamente/instalaţii comunale/orăşeneşti; 
• Transportul 
• Iluminatul  public 
• Producţia de  energie “verde” 
• Achiziţii publice 
• Planificare urbană 
• Gestiune a deşeurilor 
• Mobilizare şi responsabilizare  public larg 
 

Rezultatul:  
Reducerea cu cel puţin  20%  a emisiilor de CO2 până în 2020! 
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Prezentarea Proiectului CONURBANT 
 
Rezultatele aşteptate ale proiectului: 
 

 
 

 

 - Îmbunătăţirea capacităţii  comunităţilor  participante în cadrul proiectului 

prin instruire şi vizite de lucru 

-  Suport pentru realizarea Planului de Acţiune pentru Energii Durabile; 

-  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  

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

 

 

Pagina web a Proiectului CONURBANT-ului: www.conurbant.eu 
Pagina web  Primăria Municipiului Timişoara: www.primariatm.ro 
Pagina web a Direcţiei de Mediu: www.dmmt.ro 
 
 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 


