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INVITAŢIE 
 

 

Primăria Municipiului Timişoara, semnatară a Convenţiei Primarilor, derulează în cursul lunii Decembrie 2013 
activităţile de reevaluare a Planului de Acţiune privind Energia Durabilă, în concordanţă cu cerinţele Convenţiei 
Primarilor. 
Suportul asigurat prin Proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide 
urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”,  acronim CONURBANT, cod IEE/10/380/SI 2.5894 27, 
cofinanţat  de Uniunea Europeană prin Programul  Intelligent Energy Europe, contribuie la acest demers cu un plus 
de informaţie, instruire şi consultanţă pe probleme de mediu şi dezvoltare sustenabilă  pentru întreaga structură 
administrativă a Municipiului Timişoara implicată în implementarea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 
implementării Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă. 
 

În acest context, informarea şi instruirea ocupă un rol cheie, în scopul înţelegerii obiectivelor şi ţintelor PAED şi  
identificării celor mai bune opţiuni pentru elaborarea unui  nou Plan de Acţiune pentru Energia Durabilă ambiţios, în 
strânsă legătură cu obiectivele majore de dezvoltare durabilă a municipalităţii, reducerea emisiilor de CO2 la nivel 
local şi corelat cu prevederile Pachetului legislativ „Energie – Schimbări Climatice” care stabileşte: reducerea, până 
în anul 2020, cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea, în acelaşi interval de timp, cu 20% a 
ponderii energiilor regenerabile din consumului energetic şi creşterea eficienţei energetice cu 20%. 
 

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la workshop-ul dedicat provocărilor dezvoltării municipale 
durabile  prin  Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă şi la grupurile de lucru, conform programului 
evenimentului anexat, care se vor organiza în zilele de 2 şi 3 Decembrie 2013, între orele 8.30 – 17.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, etaj 1, cam.105 – Camera Consilierilor.  
Evenimentul va fi dedicat informării, instruirii şi analizării acţiunilor stabilite prin strategie, precum şi 
reevaluării Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă prin grupurile de lucru, eveniment menit să asigure: 
- împărtăşirea viziunii asupra dezvoltării durabile a  Municipiului Timişoara; 
- suportul pentru reevaluarea Planului  de Acţiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timişoara prin măsuri, 
acţiuni, iniţiative şi proiecte care să conducă la reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de CO2 până în anul 2020,  în 
strânsă corelare cu posibilităţile financiare ale  municipalităţii şi pentru atragere de fonduri prin  proiecte, parteneriate 
publice-private sau companii pentru servicii energetice (ESCO); 
- organizarea de grupuri de lucru active pentru implementarea, monitorizarea  şi evaluarea gradului de implementare 
şi a rezultatelor PAED; 
 

Evenimentul este  dedicat  Comisiei pentru coordonarea şi implementarea PAED numită prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Timişoara nr.1445/05.09.2013 – membrilor titulari şi supleanţilor, coordonatorilor de compartimente de  
specialitate ale Primăriei Municpiului Timişoara cu acţiuni relevante în implementarea acestui document strategic şi 
echipelor de management din cadrul companiilor şi regiilor autonome din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 
 

Vă aşteptăm cu interes, implicarea Dumneavoastră putând contribui în mod esenţial la elaborarea şi implementarea 
cu succes a Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara în perioada 2014-2020. 
 

 

VICEPRIMAR, 
 

Dan DIACONU 
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PROGRAM 
 

WORKSHOP  DEDICAT PROVOCĂRILOR DEZVOLTĂRII DURABILE A MUNICIPIULUI  
TIMIŞOARA PRIN  PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIA DURABILĂ  

ŞI GRUPURILOR DE LUCRU PENTRU REEVALUAREA PAED 
 

Luni, 2 Decembrie 2013, 
Primăria Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, etaj 1, cam.105 – Camera Consilierilor 

 

8.00 
  Înregistrare participanţi  

Welcoming coffee 

8.30 – 9.00 
  Convenţia Primarilor – pas cu pas  către —20% CO2  până în anul 2020 şi contribuţia 

Proiectul CONURBANT; 

9.00 – 9.45 
  Prezentarea Strategiei privind Schimbările Climatice şi a Planului de Acţiuni privind 

Energia Durabilă  

9.45 – 10.15  
  Abordarea sectorială a PAED şi metodologia de reevaluare a Planului de Acţiune 

pentru Energia Durabilă 

10.15 – 10.30   Pauză 

10.30 – 11.00 
  Cum pregătim Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă  – procesul de reevaluare 

pas cu pas – măsurile şi politicile  aplicabile PAED  pentru atingerea şi depăşirea 
ţintelor Uniunii Europene 

11.00 – 12.00 
  Punerea în practică a Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă – monitorizarea şi 

raportarea progresului 

12.00 – 12.15   Pauză 

12.15 – 14.00 

  Sectorul Transport – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, analiza măsurilor şi 
oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

14.00 – 14.15   Pauză 

14.15 – 16.00 

  Amenajarea teritoriului şi urbanism – provocări în dezvoltarea durabilă a Municipiului 
Timişoara şi noi standarde pentru clădiri – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, 
analiza măsurilor şi oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

16.00 – 17.00 

  Sectorul  Deşeuri – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, analiza măsurilor şi 
oportunităţilor de reducere a GES  
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

17.00 -17.15 
  Concluzii 

Încheierea sesiunii de workshop 
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PROGRAM 
 

WORKSHOP  DEDICAT PROVOCĂRILOR DEZVOLTĂRII DURABILE A MUNICIPIULUI  
TIMIŞOARA PRIN  PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIA DURABILĂ  

ŞI GRUPURILOR DE LUCRU PENTRU REEVALUAREA PAED 
 

Marţi, 3 Decembrie 2013 
Primăria Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, etaj 1, cam.105 – Camera Consilierilor 

 

8.00 
 Înregistrare participanţi  

Welcoming coffee 

8.30 – 10.45 

 Sectorul  Energetic – Iluminatul Public – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, 
analiza măsurilor şi oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

10.45 – 11.30 

 Sectorul  Energetic –  Furnizarea de energie termică – impact în emisiile de gaze cu efect 
de seră, analiza măsurilor şi oportunităţilor de reducere a GES  
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

11.30 – 11.45   Pauză 

11.45 – 12.30 

 Clădiri, Echipamente şi Instalaţii Municipale  – impact în emisiile de gaze cu efect de 
seră, analiza măsurilor şi oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

12.30 – 13.45 

 Sectorul Rezidenţial – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, analiza măsurilor şi 
oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

13.45 – 14.00  Pauză 

14.00 – 15.00 

 Sectorul Apă – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, analiza măsurilor şi 
oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

15.00 – 16.00 

 Sectorul Spaţii Verzi şi Agricultură – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, analiza 
măsurilor şi oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

16.00 – 17.00 

 Sectorul Industrial – impact în emisiile de gaze cu efect de seră, analiza măsurilor şi 
oportunităţilor de reducere a GES 
Propuneri de noi măsuri în reevaluarea  Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al 
Municipiului Timişoara 
Activitate în grup de lucru 

17.00 – 17.15 
 Concluzii 

Încheierea sesiunii de workshop 

 
 


