
CONURBANT - 
0 abordare inclusivã, de la egal la egal, pentru implicarea conurbaþiilor 

ºi aglomerãrilor urbane largi din UE, pentru participarea la Pactul Primarilor
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Abordarea de la egal la egal are rolul de a 
implica oraºele europene de mãrime 
medie ºi mare precum ºi  oraºele mici din 
zona urbanã a acestora, în vederea 
susþinerii rolului autoritãþilor locale ca 
entitãþi administrative care îºi îndrumã 
comunitãþile în dezvoltarea strategiilor 
privitoare la energia durabilã. Acest lucru 
se face depãºind barierele non-tehnologice 
prin consolidarea capacitãþilor, utilizând 
colaborarea în reþea, de la egal la egal, ºi 
instruirea specificã, în vederea creãrii unui 
mediu în care oraºe de mãrime medie ºi 
mare, cu experienþã mai redusã (oraºe 
participante la instruire), pot gãsi 
susþinere la nivel naþional ºi european din 
partea oraºelor cu “experienþã mai 
bogatã” (oraºe tutor) în scopul depãºirii 
dificultãþilor întâmpinate în planificarea 
energiei durabile. Totodatã, oraºele 
participante la instruire angajeazã 
comunitãþile  mai mici din zona lor urbanã 
(oraºe ale conurbaþiei) ºi le implicã în 
activitãþile din cadrul proiectului. Se 
cons iderã  necesarã  dezvo l ta rea  
competenþelor politicienilor ºi ale 
personalului atât la nivelul oraºelor care 
participã la instruire (oraºe de mãrime 
medie ºi mare având între 60.000  ºi 
500.000 de locuitori) cât ºi la nivelul 
conurbaþiei municipale (în general, oraºele 
mici, cu mai puþin de 15-20.000 de 
locuitori) pentru a se asigura cã pot lua 
decizii bine informate ºi pot acþiona 
efectiv în domeniul planificãrii acþiunilor 
care privesc energia localã. Abordarea din 
perspectiva conurbaþiei este propusã 
pentru a asigura continuitatea ºi coerenþa 
activitãþilor de planificare la nivel 
teritorial local.  

Abordare „de la egal la  egal”

Prin  instituþionalizarea Planurilor de 
Acþiune privind Energia Durabilã (PAED) se 
înþelege luarea mãsurilor necesare astfel 
încât un proces de planificare a acþiunii 
participative sã intre în sfera politicã a 
municipalitãþii, iar rezultatele acestui 
proces sã fie aprobate de cãtre Consiliul 
Local ºi sã influenþeze deciziile ulterioare 
de la nivel politic.
Rezultatul acestei cãi de instituþionalizare 
ar trebui sã fie intrarea în vigoare a unor 
politici noi, care sã se aplice pe întregul 
teritoriu administrativ local, implicând ºi 
influenþând deciziile consumatorilor, 
alegerile cetãþenilor ºi strategiile mediului 
de afaceri.
Dacã o autoritate localã  este preocupatã 
doar de clãdirile ºi de patrimoniul sãu, nu 
are nici o ºansã sã atingã þintele 20-20 în 
timp util. De aceea, instituþionalizarea 
înseamnã cã o autoritate publicã localã  
utilizeazã un   PAED pentru a se afirma  
într-un mod stabil ºi controlabil, prin 
politici locale privitoare la energie, 
adoptând o abordare transversalã. Cu 
toate acestea, în mod frecvent, politicile 
privitoare la energie sunt rezultatul 
deciziilor din faza elaborãrii,  decizii care 
sunt luate în sectoare/departamente 
diferite ale aceleiaºi autoritãþi publice 
locale, fãrã cooperare sau cel puþin o 
informare reciprocã.
Scopul instituþionalizãrii este acela de a 
evita astfel de situaþii în viitor ºi de a 
include PAED –urile în procesul elaborãrii 
politicilor autoritãþilor publice locale 
partenere, de a furniza oraºelor instruite ºi 
„oraºelor tutor”  o viziune mai clarã asupra 
politicilor energetice, existente sau care 
discutate la nivel local, analizate pe 
sectoare ºi pe departamente, în parte.

Instituþionalizare
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Programul de formare din cadrul Proiectului 
CONURBANT se concentreazã asupra 
construirii  ºi întãririi capacitãþii 
administrative  în cadrul  autoritãþilor 
locale partenere,  cu mai puþinã 
experienþã. El vizeazã formarea de 
capacitãþi pe douã cãi, mai întâi prin 
schimburi de experienþã în comunitate, de 
la egal la egal, (pentru a dobândi o 
cunoaºtere a procedurilor de lucru, a 
îmbunãtãþi înþelegerea provocãrilor ºi a 
identifica potenþialele  oportunitãþi) ºi, în 
al doilea rând, printr-o serie de situaþii de 
învãþare mai tehnice/specializate.
Partenerii se împart în 3 grupuri plus 1 grup 
de non-parteneri care este, de asemenea, 
implicat direct în acþiune:
1.Oraºele Tutor: ele sunt 2 oraºe cu 
experienþã, care au semnat deja Convenþia 
Primarilor. În principal ele transferã bunele 
practici ºi instruiesc alte oraºe; de 
asemenea, ele gãzduiesc vizite de studiu ºi 
sesiuni de instruire ºi formare.
2.Oraºele participante la instruire: sunt 8 
oraºe cu mai puþinã experienþã, care 
tocmai au semnat Convenþia Primarilor. Ele 
sunt beneficiarele sesiunilor de instruire ºi  
formare. Unele dintre ele, chiar dacã au 
semnat Convenþia de curând, au oarecare 
experienþã în managementul energiei ºi 
aceastã experienþã este împãrtãºitã 
celorlalþi participanþi.
3.Experþi tehnici: sunt experþi în domeniul 
energiei ºi sprijinã „oraºele tutor” în 
dezvoltarea ºi conducerea activitãþilor de 
formare ºi totodatã sprijinã oraºele 
participante la instruire în implementarea 
activitãþilor locale.
4. Oraºele Conurbaþiei: sunt oraºe mici 
care se gãsesc în zonele din jurul 
municipiilor partenere (11 zone urbane 
care includ atât oraºele tutor cât ºi oraºele 
instruite. Oraºele conurbaþiei sunt 
implicate în principal în sesiunile de 
formare. Oraºele tutor ºi cele care sunt 
instruite au buget alocat pentru a permite  
oraºelor limitrofe sã se alãture la una sau 
douã sesiuni de formare centralizate, cum 
ar fi Primul Workshop Internaþional care a 
avut loc la Bruxelles în data de 21 iunie a.c., 
în timpul Sãptãmânii Europene a Energiilor 
Durabile - EUSEW. Oraºele conurbaþiei au 
putut sã participe fiecare cu câte doi 
reprezentanþi.

Pentru o abordare a Planului de acþiune  
dintr-o perspectivâ care sã permitã accesul 
de la nivelul executiv, de bazã, cãtre 
nivelul decizional, mai aproape de 
experienþa participanþilor, dar ºi în 
conformitate cu liniile directoare ale 
Oficiului Convenþiei Primarilor - CoMO, se 
impune o abordare participativã pentru 
definirea PAED-uri lor din zonele 
partenerilor. Luând în considerare buna 
experienþã a coordonatorului ºi a oraºelor 
tutor în utilizarea instrumentului, se 
preconizeazã o abordare conform Agendei 
Locale 21.
Scopul este realizarea a 4 sesiuni locale în 
fiecare dintre forum-uri (câte una în 
fiecare Municipalitate sau grup de 
municipalitãþi) unde vor fi definite 
proiectele locale care pot sã se focalizeze 
pe diferite aspecte legate de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de serã - GES, 
etc. Datoritã participãrii întregii 
comunitãþi, Planurile de Acþiune privind 
Energia Durabilã vor include acþiuni care 
privesc atât sectorul public cât ºi cel 
privat.

Forum-uri

Vizite de studiu, instruire ºi formare
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În Bruxelles ºi în fiecare oraº partener au avut 
loc evenimente  publice la nivel local ºi 
internaþional. Au fost organizate Zile ale 
Energiei care   s-au bucurat de un interes 
deosebit ºi de un real succes. În data de 21 
Iunie 2012, Proiectul CONURBANT a propus  
publicului european primul Workshop 
internaþional, care s-a desfãºurat în 
Bruxelles, ca un eveniment organizat în 
cadrul Sãptãmânii Europene  a Energiilor 
Durabile 2012.
La acest workshop au participat cu succes 110 
participanþi, care au urmãrit cu real interes 
p r e z e n t ã r i l e  v o r b i t o r i l o r,  a v â n d  
oportunitatea de a împãrtãºi experienþe din 
alte proiecte ale Programului Intelligent 
Energy Europe sau alte proiecte europene în  
materie de  relaþionare ºi conectare în reþea 
între oraºe, în vederea  transmiterii mai 
departe a obiectivelor Convenþiei Primarilor.
Partenerii Proiectului CONURBANT au oferit 
posibilitatea participãrii reprezentanþilor din 
oraºele conurbaþiei la acest workshop astfel 
încât, politicieni ºi personal  tehnic din 
oraºele mici ale Italiei, Spaniei, Croaþiei, 
Lituaniei, Bulgariei ºi României au beneficiat 
de oportunitatea învãþãrii ºi împãrtãºirii 
experienþei de cãtre alte oraºe mici cum ar fi 
Copparo (Italia) sau Bydgoszcz (Polonia) cu 
privire la aderarea la Convenþia Primarilor.

Convenþia Primarilor este miºcarea de masã la 
nivel european care implicã autoritãþile 
locale ºi regionale pentru a se angaja voluntar 
la creºterea eficienþei energetice ºi utilizarea 
surselor de energie regenerabilã pe teritoriile 
lor. Prin angajamentul lor, semnatarii 
Convenþiei Primarilor îºi stabilesc drept scop 
atingerea ºi depãºirea obiectivului Uniunii 
Europene, de reducerea cu 20% a emisiilor de 
CO2 pânã în anul 2020. Municipalitãþile 
instruite ºi  oraºele conurbaþiei  implicate în 
Proiectul CONURBANT au semnat de 
asemenea Convenþia Primarilor.

Convenþia Primarilor

Sãptãmâna Energiei
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Contact:
Municipalitatea din Vicenza, Italia - Coordonator

Dl. Umberto LAGO, Primãria Vicenza, Italia 

E-mail:politichecomunitarie@comune.vicenza.it

Tel: +39-0444-221321 

http://www.comune.vicenza.it/

Parteneri:

Sogesca S.R.L. Italia 

www.sogesca.it

Municipalitatea din Padova - 

www.padovanet.it

Municipalitatea din Osijek- Croaþia 

http://www.osijek.hr/

Municipalitatea din Palma - Spania 

http://www.palmademallorca.es

Municipalitatea din Limassol - Cipru 

http://www.limassolmunicipal.com.cy

Municipiul Arad - România 

http://www.primariaarad.ro/

Municipiul Timiºoara - România 

http://www.primariatm.ro/

Municipiul Alba lulia - România 

http://www.apulum.ro

Municipalitatea Salaspils - Letonia 

http://www.salaspils.lv/

Municipalitatea Vratsa - Bulgaria www.vratza.bg/

Camera de Comerþ ºi Industrie Vratsa - Bulgaria 

http://www.cci-vratsa.org/

Ekodoma - Letonia 

http://www.ekodoma.lv/

Stratagem Ltd. - Cipru 

http://www.stratagem-ltd.com/

Albea Transenergy S.L. - Spania 

http://www.albea-transenergy.com/ 
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