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Principii comune de planificare  

 

• Definirea viziunii și a unui plan de acțiuni coerent; 

• Abordare participativă (cetățeni, actori cheie, factori de decizie); 

• Integrare orizontală și verticală (colaborare inter-departanementală); 

• Nivel de referință, obiective măsurabile; 

• Monitorizare, raportare și actualizare permanentă; 

• Definirea costurilor și beneficiilor. 
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Sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 30% din consumul 

final de energie în Uniunea Europeană.  

 

Autoturismele, camioanele și vehiculele ușoare sunt responsabile 

pentru 80% din energiea finală consumată în sectorul 

transporturilor. 
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Componenta de transport din PAED (consumul de energie al flotei 

municipale, transport public și privat) este analizată în PMUD. 
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PAED PMUD 

Consum final de energie din transport 



Probleme comune pentru semnatarii Convenției Primarilor din 

România, în ceea ce privește componenta de transport din PAED: 

 

- lipsa datelor (în special, cele privind transportul privat) 

- lipsa capacității instituționale (planificare a transportului durabil) 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 
office@oer.ro 
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