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    Proiectul CONURBANT “An inclusive peer-to-peer 

approach to involve EU CONURBations and wide areas 

in participating to the CovenANT of Mayors” 

- finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 

Intelligent Energy Europe; 

 

 

 

- IEE/10/380/SI2.599427 

- www.conurbant.eu 

 

http://www.conurbant.eu/
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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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Convenţia Primarilor 

• Convenţia Primarilor reprezintă principala mişcare 

europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi 

regionale care se angajează în mod voluntar pentru 

creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de 

energie regenerabilă în teritoriile lor.  

 

• Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi 

propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii 

Europene de reducere cu 20% a emisiilor de 

CO2 până în 2020. 
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Municipiile semnatare se angajează să: 

 • Depăşească obiectivele stabilite de UE pentru 2020, 

reducând cu cel puţin 20% emisiile de CO2 din 

teritoriile administrate 

• Elaboreze un inventar de bază al emisiilor, ca bază a 

Planului de Acţiuni privind Energia Durabilă (PAED) 

• Prezinte Planul de Acţiuni privind Energia Durabilă 

(PAED) în termen de un an de la data semnării 

Convenţiei 

• Adapteze structurile administrative pentru 

implementarea PAED 

• Mobilizeze societatea civilă pentru a participa la 

dezvoltarea PAED 

• Organizeze “Zilele Energiei” şi să împărtăşească 

experienţa acumulată 
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Bruxelles, 11 Octombrie 2012,  

Clubul Primarilor din Europa 
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Proiectul CONURBANT are ca scop acordarea de sprijin  oraşelor  mari şi de mărime mijlocie precum şi comunităţilor locale mai mici

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 Conurbaţiei 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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Puncte cheie in procesul de dezvoltare unui PAED 

Faza preliminară(1): 

• Informarea departamentelor relevante din administraţie 

• Clarificarea nevoilor şi aşteptarilor 

• Creşterea conştientizării privind politicile climatice 

Analiza iniţială  (2):  

• Inventarierea emisiilor de GES (cuantificate în  tone CO2) 

• Analizare structurii emisiilor, analiza priorităţilor şi activităţilor 
precedente 

• Caracterizarea condiţiilor iniţiale 

Stabilirea ţintelor(3):  

• Ţinte cu privire la reducerea emisiilor - Definirea ţintelor 

• Selectarea măsurilor prioritare,  formularea pilonilor strategici (criterii, 
standarde, etc.) 

• Aprobarea unei Strategii Climatice pe termen scurt, mediu şi lung 

Angajamentul politic (4): 

• Dezvoltarea unui plan local de acţiune cu privire la reducerea 
emisiilor de GES şi obţinerea angajamentului politic prin aprobarea 
la nivel de Consiliu Local 
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Implementare şi monitorizare(5):  
• Implementarea planului local de acţiune - PAED 
• Dezvoltarea de indicatori de monitorizare 
• Colectarea datelor pentru monitorizarea emisiilor de CO2 şi 

a stadiului de indeplinire a măsurilor  
• Pregatirea viitoarelor abordari şi raportari 
• Propunere de măsuri noi de acţiune 
 

Evaluare şi raportare(6):  
• Măsurare și Verificare 

• Raportarea performantei (a gradului de implementare a PAED-ului) 
– La 2 ani – Raport calitativ privind gradul de 

implementare 
– La 4 ani - Raport cantitativ – Reinventarierea emisiilor si 

verificarea reducerilor de CO2 / Raport de comunicare a 
rezultatelor 
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Rezultatele aşteptate ale proiectului CONURBANT: 

- 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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PAED - Municipiul Timişoara: 
Deşeuri 

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 rezidenţiale/cartiere de locuinţe din Timişoara. 

Agricultura/Spaţii 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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Transport 

Încurajarea și promovarea utilizării bicicletelor prin extinderea, construirea 

de  

noi piste și interconectarea actualelor pistelor de bicicliști, 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 energetică a clădirilor deja 

existente și includerea criteriilor de eficientizare în construcția celor noi. 

Încurajarea eficientizării prin scutiri de la anumite taxe şi impozite locale.  

Implementarea unei instalații de cogenerare care să producă 10% din 

necesarul de energie termică din deșeuri de biomasă și nămol. 

Eficientizarea termică a clădirilor atât cele rezidențiale cât și instituționale. 

Încurajarea utilizării sistemelor bazate pe energie regenerabilă. 
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•Rezultate: 

Colectarea de date si informatii de la departamentele 

responsabile 

47 % grad de implementare a masurilor din PAED 

28 măsuri de acţiune au fost implementate 100% 

2 măsuri de actiune au fost implementate 75% 

Modernizarea cazanelor de la CET SUD 

Prioritizarea transportului în comun prin crearea de benzi 

speciale 

13 măsuri de acţiune au fost implementate 50% 

25 măsuri de acţiune au fost implementate 25% 

20 măsuri de acţiune  nu au fost  demarate – 0% 

4 măsuri de acţiune au fost excluse 

Devierea traficului din faţa Catedralei (2012) 

Schimbarea taxei pe electricitate 

Crearea unui fond local al carbonului 

Implementarea unor noi programe la nivelul unităţilor şcolare 

pe problematici de mediu 
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Surse de energie sustenabilă 
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Cerinţa de energie a umanităţii şi 
resursele Pământului 



 

Add your 

logo here 

 

23 

Eficienţă energetică 
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• Monitorizarea constantă este foarte importantă pentru 

asigurarea implementării eficiente a PAED.  

• Monitorizarea progresului oferă autorităţii publice locale şi 

implicit comunităţii posibilitatea de a măsura eficienţa activităţii 

sale de a gestiona emisiile de gaze cu efect de seră. Procesul 

oferă, de asemenea, posibilitatea de a evidenţia realizările, de 

a evalua procesele de învăţare şi de a oferi noi direcţii de 

acţiune.  

• Pentru a asigura acurateţea procesului de monitorizare se 

consideră important ca analizele realizate în fiecare an să fie 

comparabile. S-a stabilit astfel că, În cazul în care 

Administraţia Locală a închis una dintre activităţi, acest fapt 

trebuie precizat în raport, în aşa fel încât orice creştere sau 

descreştere a emisiilor ca urmare a unei astfel de situaţii să 

nu conducă spre o interpretare greşită. 
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• Procesul de monitorizare va urmări obţinerea de răspunsuri la 

următoarele întrebări: 

• — Ce acţiuni de politică planificate au fost realizate? 

• — Ce acţiuni de politică planificate nu au fost realizate? 

• — Implementarea PAED se desfăşoară conform programării 

(starea lucrărilor privind măsurile de implementare şi respectiv 

rezultatele)? 

• — Resursele investite (şi dacă disponibilitatea resurselor este 

necesară pentru actualizarea periodică a PAED şi pentru 

identificarea necesităţilor în viitor) au fost suficiente? 

 Rezultatele activităţilor vor fi evaluate în privinţa: 

•  rezultatelor pozitive; 

•  rezultatelor negative; 

•  eficienţa investiţiilor. 
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Comunicarea, relaţionarea şi educaţia  
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Domeniile majore de acţiune: 

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

   Reducerea cu cel puţin  20%  a emisiilor de 
CO2 până în 2020! 
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Pagina web a Proiectului CONURBANT-
www.conurbant.eu 
Pagina web  Primăria Municipiului Timişoara: 
www.primariatm.ro 
Pagina web a Direcţiei de Mediu:  
www.dmmt.ro 

 

 

 

         

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 
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