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Pl l 10 i t i i t li tăPlanul pe 10 ani pentru energie inteligentă

Alba Iulia face planuri de viitor pentru:ba u a ace p a u de to pe t u

Consum eficient de energieConsum eficient de energie

Folosirea energiei din surse regenerabileFolosirea energiei din surse regenerabile

 Management energetic performantManagement energetic performant



Beneficii așteptateBeneficii așteptate

1. Protecția mediului 1. Protecția mediului 
Mai puMai puțină poluarețină poluare
U di i b t l itU di i b t l it iiUn mediu mai bun pentru locuitUn mediu mai bun pentru locuitoriori

2 Creșterea competitivității economice2 Creșterea competitivității economice2. Creșterea competitivității economice 2. Creșterea competitivității economice 

3. Crearea de noi locuri de muncă3. Crearea de noi locuri de muncă



Conventia primarilorConventia primarilor

Sansa oraselor de a actiona spre 
eficienta energetica la nivel local;

 Cadru pentru promovarea proiectelor  
urbane vizând dezvoltarea durabila;

 Reducerea costurilor cu energia şi deci 
creşterea competitivităţii.



De ce Alba Iulia în

 V ţi ă d d lt d bilă i i i l i t diţi tă

De ce Alba Iulia în 
Convenția Primarilor?

 Vocaţia europeană de dezvoltare durabilă a municipiului este condiţionată 
de sustenabilitatea energetică; 

 SEAP oferă o corectă integrare/etapizare/alocare a resurselor pentru SEAP oferă o corectă integrare/etapizare/alocare a resurselor pentru 
acţiunile de dezvoltare edilitară a Alba Iuliei; 

 Cadru pentru promovarea proiectelor  urbane vizând: mediul construit,  
i f t t ti ă ţiil i fi i ti tilităţil bli tinfrastructura rutieră, spaţiile verzi, eficientizarea utilităţilor publice, etc.; 

 Acţiuni vizând reducerea poluării şi promovarea unui ambient adecvat 
locuitorilor; ;

 Reducerea costurilor cu energia şi deci creşterea competitivităţii; 

 Acces viitor la resurse financiare dedicate semnatarilor CoM; ;

 Vizibilitate la nivel european şi intrarea într-o largă comunitate a 
oraşelor semnatare a   cadru de benefice schimburi de experienţă şi 
parteneriateparteneriate.



Planul de Acțiune pentru EnergiePlanul de Acțiune pentru Energie 
Durabilă (PAED)

Inscrierea
Alba Iulia in 
Conventia
Primarilor

PAED alPAED al 
municipiului
Alba Iulia

Parteneriat

Alba Iulia

Alba Iulia ‐
ALEA



Analiza consumuriAnaliza consumuri



Analiza emisiiAnaliza emisii
Clădiri instalații

Emisii CO2 sau echivalent CO2 [t]
Clădiri, instalații 

municipale 
4292 t CO2

2,05%

Clădiri instalații 
terțiare 

Transportul public 
1783 t CO2
0,85%

Transportul privat și 
comercial 
42348 t CO2 ț

(nemunicipale) 
61560 t CO2

29,36%

Iluminatul public

Parcul municipal  
85 t CO2
0,04%

42348 t CO2
20,20%

Clădiri rezidențiale 

Iluminatul public 
municipal
1935 t CO2
0,92%

97685 t CO2
46,59%



D ii j d tiDomenii majore de actiune
/• Cladiri/echipamente

• Transport
• Iluminat public
• Productia de energie “verde”
• Achizitii publice
• Planificare urbana
• Mobilizare public larg

Rezultat: reducerea cu 24% a 
emisiilor de CO2 pana in 2020!



Exemple actiuni PAED
A Cladiri municipale:A. Cladiri municipale:
• CLE.01 ‐S/L  Realizare audituri energetice  clădiri publice

• CLE.03 ‐ S/L Reabilitarea termică a clădirilor scolilor din municipiu.CLE.03  S/L  Reabilitarea termică a clădirilor scolilor din municipiu. 

• CLE.04 ‐ S/L  Contractarea serviciilor de încălzire ale unor clădiri municipale prin 
contracte de performanta energetica – CPE 

• CLE.05 ‐ L  Implemetare sisteme de contorizare inteligente a energiei electrice si 
termice pentru cladiri municipale

• CLE 06 S/L Instalare colectori solari pentru producerea apei calde la bazele sportive si• CLE.06 ‐ S/L  Instalare colectori solari pentru producerea apei calde la bazele sportive si 
de agrement 

• CLE.09 ‐ S/L  Aplicarea pe programul national “Casa Verde” pentru cladiri din 
patrimoniul municipiului. 

• CLE.10 ‐ S/L Aplicare pe programul national de crestere a eficientei energetice si a 
utilizarii RES in sectorul public, pentru cladiri municipale. p , p p



Exemple actiuni PAED

B. Cladiri rezidentiale:

CLE.18 ‐ S/L Deduceri de impozite locale pentru proprietarii de apartamente care își
izolează termic apartamentele din surse proprii de finanțare

CLE 19 ‐ L Promovarea etichetarii energetice a clădirilor rezidentialeCLE.19 ‐ L Promovarea etichetarii energetice a clădirilor rezidentiale.

CLE.20 ‐ L Implemetare sisteme de contorizare inteligente a energiei electrice la
consumatori casnici.

CLE.21 ‐ S/L Reabilitarea termica a blocurilor de apartamente prin programul national de
reabilitare a locuintelor multiple

CLE.22 ‐ S/L Aplicarea pe programul national “Casa Verde” pentru locuinte.



C Iluminat public:

Exemple actiuni PAED
C. Iluminat public:

ILP.O1 ‐ S Realizare audit energetic al sistemului de iluminat public al municipiului;g p p

ILP.02 ‐ S Reabilitare și modernizare a iluminatului public urban în zona istorica si
centrala si pe arterele principale ale orasului.

ILP.03 ‐ S/L Concesionarea iluminatului public din oraș către un operator privat în
vederea eficientizării consumurilor – aplicarea pe un contract de performanta
energetica CPEenergetica – CPE

ILP.05 ‐ L Instalarea unor sisteme de iluminat independente energetic (utilizand panouri
fotovoltaice) in zone rezidentiale)

ILP.06 ‐ L Promovarea unei zone de iluminat public cu „smart lightning”



D P d ti l l d i “ d ”

Exemple actiuni PAED
D. Productia locala de energie “verde”

PE 02 S Implementarea proiectului ”Asigurarea sustenabilităţii energetice din sursePE.02 ‐ S Implementarea proiectului Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse
alternative a 4 instituții publice din Municipiul Alba Iulia“

PE.03 ‐ L Realizarea unui parc fotovoltaic prin promovarea unui parteneriat public‐PE.03 L Realizarea unui parc fotovoltaic prin promovarea unui parteneriat public
privat

PE.04 ‐ S/L Închirierea acoperișurilor blocurilor si a unor cladiri tertiare în vederea
realizării unor investiții în producerea de energie termică și electrică din surse
regenerabile (solar)

PE 06 S/L I l t i t d d i i iPE.06 ‐ S/L Implementarea unor proiecte de producere in cogenerare a energiei
termice/electrice utilizand biomasa, pentru alimentarea cu energie a unor
importante cladiri tertiare (spitale, scoli)



Proiecte promovateProiecte promovate

• Proiect : Asigurarea• Proiect : Asigurarea 
sustenabilităţii energetice din 
surse regenerabile (panouri 
fotovoltaice) a 4 instituțiifotovoltaice) a 4 instituții 
publice din Municipiul Alba 
Iulia

• Finanţare: POS CCE DMI 4 2Finanţare: POS CCE, DMI 4.2
• Perioada: 2009 – 2011
• Date tehnice: 1714 panouri 

fotovoltaicefotovoltaice,
cu o putere instalată cumulată de 
257 kW.

• Energie produsa : 300Mwh/an• Energie produsa : 300Mwh/an. 
• Reducere emisii: 165 to CO2/an.



Idei pentru energie verde în Alba IuliaIdei pentru energie verde în Alba Iulia

 Reabilitarea ștrandului Schit cu folosirea colectorilor solari pentru 
încălzirea apei din bazine



Alte idei pentru energie verde în Alba IuliaAlte idei pentru energie verde în Alba Iulia

 Producerea energiei pentru iluminatul public cu panouri fotovoltaice



Alte idei pentru energie verde în Alba Iulia

 Schimbarea centralelor pe gaz 

Alte idei pentru energie verde în Alba Iulia

g
cu centrale eficiente pe biomasă 
la școli, spitale, locuinte, etc.

Valorificarea deșeurilor cuValorificarea deșeurilor cu 
producere de energie.



ALEA în sprijinul semnatarilor Convenției Primarilor prin proiecte 
europeneeuropene

1. Sustainable Timber Action in Europe
Scop: Sprijin pentru autorități publice pentru implementareaScop: Sprijin pentru autorități publice pentru implementarea 

achizițiilor verzi pentru lemn/produse din lemn

2 Energy Neighbourhood 2 (Comunități eficiente 2)2. Energy Neighbourhood 2 (Comunități eficiente 2)
Scop: Realizarea de către municipalități a unor campanii de conștientizare/           

mobilizare a cetățenilor privind utilizarea responsabila a energiei în propriile locuințe

3. SUSTAINCO (Energie sustenabilă pentru comunități rurale)
Scop: Sustinerea municipalitatilor in promovarea unor cladiri cu consum aproape 

“0” energie

4. BUMP (Dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană)
Scop: sprijinirea autorităților locale în realizarea unor planuri de mobilitate urbanăScop: sprijinirea autorităților locale în realizarea unor planuri de mobilitate urbană 

durabilă (SUMP)



Sustainable Timber Action in EuropeSustainable Timber Action in Europe

Scop: Sprijin pentru autorități publice pentru implementarea achizițiilor 
verzi pentru lemn/produse din lemn

Acţiunile proiectului se vor concentra pe modul in care autorităţile
publice, în special autorităţile locale din Europa, realizeaza achizitiile de 
lemn si produse din lemn în oraşele sau administraţiile lorlemn si produse din lemn în oraşele sau administraţiile lor. 
Puncte centrale in acest proiect vor fi: 
 promovarea gestionării durabile a pădurilor - cum ar fi metoda
certificată de Forest Stewardship Council – FSC,certificată de Forest Stewardship Council FSC, 
 promovarea unei comunitati pentru un comerţ echitabil cu produse
din lemn, 
 certificarea produselor din lemn furnizate de mici proprietari pentru a 
fi obiectul politicilor si practicilor de achiziţii publice.



Sustainable Timber Action in Europe

Coordonator:

Sustainable Timber Action in Europe

D rataCoordonator: 
ICLEI European Secretariat GmbH (Local Governments for 
Sustainability) – Asociație internaționala de administrații 
locale și organizații guvernamentale/regionale/locale 
acționând pentru sustenabilitate.

Durata: 
Proiectul se derulează pe durata a 30 luni începând 
cu aprilie 2011 până la sfârşitul lunii septembrie 2013.

Membri: 
Asociația Nationala a Autorităților Locale din Italia- ANCI;

Asociați în România: Direcția Silvică Alba; Direcția 
Silvică Maramureș; Parcul Național Maramureș

Gruppo Forest Stewardship Council Italia (FSC-Italia); 
Municipalitatea Miskolc –Ungaria;
Municipalitatea  Madrid - Spania;
Fundatia pentru Comerț - COPADE- Spania; 
Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA; 

Program: EuropeAid – Actori non-guvernamentali și 
autorități locale în dezvoltare.

g ț g ;
Municipalitatea Ravkere- Estonia



Sustainable Timber Action in Europe

Obi ti

Sustainable Timber Action in Europe

Obiective:  
• Convingerea unei mase critice de autorități locale europene 
că achizițiile publice în materie de lemn trebuie să respecte 
standardele europene de achiziție a lemnului în mod corect,standardele europene de achiziție a lemnului în mod corect, 
printr-o exploatare durabilă a pădurilor;

• Training pentru un management responsabil al pădurilor 
dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul exploatării șidedicat întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul exploatării și 
comercializării lemnului;

• Creșterea suprafețelor forestiere de pădure exploatate de o 
manieră sustenabilă;manieră sustenabilă;

• Încurajarea accesului pe piață al produselor din lemn obținut 
prin exploatarea sustenabilă a pădurilor;

• Prezentarea riscurilor legate de despădurire și de degradare a 
pădurilor cauzate de o exploatare irațională.



Sustainable Timber Action in Europe

R lt t i R i

Sustainable Timber Action in Europe

Rezultate in Romania:

Patru sesiuni de training: 
2 pentr a toritati p blice locale 30- 2 pentru autoritati publice locale - 30 

participanti;
- 2 pentru IMM –uri din industria forestiera si 
de prelucrare a lemnului 28 participantide prelucrare a lemnului – 28 participanti.

5 autoritati publice locale din Romania s-au5 autoritati publice locale din Romania s-au 
angajat in adaptarea procedurilor de 
achizitie publica a lemnului /produselor din 
lemn conform ghidurilor dezvoltate prinlemn conform ghidurilor dezvoltate prin 
proiect 



Comunități eficiente EN2Comunități eficiente EN2
Comunități eficiente 2 (”Energy Neighbourhoods 2”) este continuarea într-o formă lărgită și
îmbunătățită a unui proiect IEE, premiat la ManagEnergy Award 2010 care promovează
economisirea energiei în locuințe sub forma unui pariu între administrațiile locale ale unor oraşeeconomisirea energiei în locuințe sub forma unui pariu între administrațiile locale ale unor oraşe
şi cetăţeni, prin care aceștia din urmă trebuie să își reducă consumurile de energie cu 9% într-o
perioada dată.

Lansarea proiectului: mai 2011

Durata: 30 de luni

Scop: instituirea unei campanii 
 ti  t  bili  europene extinse pentru mobilizarea 

cetățenilor în utilizarea rațională a 
energiei în locuințe 



Coordonator: B.&S.U. mbH Berlin

Partener în România: Agenția Locală aa te e o â a ge ț a oca ă a
Energiei Alba – ALEA.

Parteneri de consorțiu: 16 din 16 țări.ț ț

Actori cheie: partenerii de consorțiu,
municipalități, organizații de sprijin (ex:
agenții locale pentru energie, asociații de
locatari, firme de utilități, etc).

Grupuri țintă: locatari, municipalități, factori 
de decizie (departamente locale, regionale, 
etc)



Informarea consumatorilor şi implicarea lor în

Obiective proiect EN2

Informarea consumatorilor şi implicarea lor în
activități care să conducă la schimbarea
comportamentului în ceea ce privește consumul de
energie;g ;

Ridicarea gradului de conștientizare a cetățenilor
referitor la produsele eficiente energetice;

Consum de energie redus și emisii de CO2
reduse;

Implicarea autorităților locale în lupta pentruImplicarea autorităților locale în lupta pentru
reducerea consumurilor de energie;

Contribuția la politicile europene privind
economisirea de energie.



În România

- opt orașe participante: Alba Iulia, Baia 
Mare, Aiud, Sighișoara, Avrig, Zlatna, 
Tirgu Mureș, Făgăraș – toate semnatare ale 
Conventiei Primarilor;
- 32 comunități înscrise;
- aproximativ 200 de gospodării participante;

Agenții suport:

• Agenția de Management Energetic 
Maramureș - AMEMM

A ți  t  M t l E i i • Agenția pentru Managementul Energiei 
Sighișoara - AMES



Rezultate  RomâniaRezultate  România

Economii realizate în campanie:Economii realizate în campanie:

 Media economiilor de energie: 9,32%
 Economia grupului castigator: 37%
 Total economie de energie: 177 MWh
 Total emisii de CO2 evitate: 41 tone Total emisii de CO2 evitate:  41 tone

Concluzie : campania reprezinta numai unConcluzie : campania reprezinta numai un 
inceput care trebuie continuat de 
municipalitatile semnatare ale “Conventiei 
P i il ”Primarilor”



VVă mulţumesc pentru atenţie!ă mulţumesc pentru atenţie!

Florin Andronescu
‐ Director ALEA –
Tel: 0755.093.350
E‐mail: contact@alea.ro
Web: www.alea.ro


