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Primăria Municipiului Timişoara -Direcţia de Mediu şi Primăria Comunei Dumbrăviţa  implementează 

activităţile Proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide 

urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”,  acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 

10/380/SI 2.5894 27, finanţat  prin Programul  Intelligent Energy Europe.  
 

În cadrul Proiectului CONURBANT se derulează o serie de activităţi specifice pachetelor de activităţi 

ale proiectului: organizarea sesiunilor de informare şi instruire  pentru reprezentanţii autorităţilor publice 

locale care formează CONURBAŢIA TIMIŞOARA, cu privire la mişcarea “Convenţia Primarilor”, 

asupra problematicii schimbărilor climatice, energiilor durabile şi a posibilităţilor de dezvoltare a 

politicilor energetice locale. 

Comuna Dumbrăviţa a semnat Adeziunea la Convenţia Primarilor şi, împreună cu echipa de 

implementare a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a realizat Inventarul de 

Referinţă ale Emisiilor şi a demarat activitatea de elaborare a Planului  de Acţiune pentru Energii 

Durabile. 
 

Primăria Municipiului Timişoara organizează Forumul local pentru energie în Comuna 

Dumbrăviţa, eveniment menit să: 

- implice  un număr cât mai mare a cetăţeni şi părţi interesate, realizarea unui parteneriat între aceştia şi 

primărie; 

- suport pentru schimbări ale politicii locale la nivelul comunităţii şi  pentru  dezvoltarea şi 

implementarea  Planului  de Acţiune pentru Energii Durabile; 

- împărtăşirea unei viziuni comune in  comună; 

- asigurarea implementării de măsuri, acţiuni, iniţiative şi proiecte,  în strânsă corelare cu posibilităţile 

financiare ale  comunităţii şi pentru atragere de fonduri prin  proiecte, parteneriate publice – private sau 

de la bugetul local; 

- împărtăşirea experienţei, discutarea unor aspecte legate de modul de implementare al PAED; 
 

Forumul Proiectului CONURBANT  pentru Comuna Dumbrăviţa va avea loc Marţi, 18 Decembrie 

2012, începând cu ora 9.00,  la sediul Primăriei Comunei Dumbrăviţa. 

Evenimentul este  deschis tuturor celor interesaţi şi dornici de implicare în  procesul de elaborare a 

Planului de Acţiune pentru Energii Durabile la nivelul Comunei Dumbrăviţa, celorlalte localităţi din 

proximitate– localităţi din  CONURBAŢIA TIMIŞOARA în vederea implementării  cu succes a 

viitorului PAED: reprezentanţi ai administraţiei locale, regionale, politicieni, asociaţii, ONG-uri, 

companii furnizoare de servicii publice, reprezentanţi ai industriei, dar mai ales cetăţenii acestor comune. 
 

Mai multe informaţii  se pot obţine de la Responsabilul Proiectului CONURBANT – Iudit BERE – 

SEMEREDI, Consilier Direcţia de Mediu – tel: 0256-408451, e-mail: iudit.bere@primariatm.ro. 
 

Notă:  Conţinutul acestui material  este exclusiv în responsabilitatea autorilor şi nu reprezintă neapărat opinia Comunităţii Europene. 

Comisia Europeana nu este responsabilă pentru nici o prelucrare a acestor informaţii.  
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