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eea / Oraşe energetice pentru România

“Managementul energiei sustenabile în oraşele României”
în cadrul Acordului Cadru încheiat între guvernele Elveţiei şi 

României

Robert Horbaty 
Director Executiv al „Trägerverein Energiestadt“

responsabil regional al European Energy Award® din Elveţia

1.7.2011
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European Energy Award /eea / Oraşul energetic

• European Energy Award® este un instrument calificat 
pentru gestionarea şi controlul politicii energetice 
comunale. 

• European Energy Award® (eea) permite municipalităţilor să 
identifice punctele forte, punctele slabe şi potenţialul 
pentru îmbunătăţire şi, cel mai important, să implementeze 
efectiv măsuri energetice eficiente. 

• Succesul eforturilor unei municipalităţi sunt recunoscute 
printr-un premiu, anume European Energy Award® (eea®). 

• Evaluarea standardizată permite o comparaţie între 
comunităţile eea®.
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... to „TQM“ (Total Quality Management)

In Switzerland since 1996

250 awarded “Energy Cities”

Representing 44 % of population

European Energy Award:

Sistem european cu 
caracteristici specifice 
ţărilor
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European Energy Award

Din 2002: European Energy 
Award 

Activităţi ale programului în 5 ţări

Activităţi pilot în 8 ţări

848 municipalităţi active

417 municipalităţi premiate

Catalog identic de măsuri, valori 
şi indicatori specifici de ţară

Municipalităţile cu cele mai bune 
practici primesc „European 
Energy Award“ în aur
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Covenant of Mayors

• Convenţia Primarilor implică autorităţi locale şi regionale, 
dedicate în mod voluntar creşterii eficienţei energetice şi 
folosirii surselor regenerabile de energie. 

• Semnatarii Convenţiei vor să atingă şi să depăşească 
obiectivul UE de reducere a CO2 cu 20% până în 2020.

• Au semnat 2.716 de localităţi.

• S-au depus 667 de Planuri de Acţiune pentru Energia 
Sustenabilă (SEAP), 8 din România

• Au fost acceptate 5 în total (28.6.2011) 

DG-Energy recunoaşte în mod oficial European Energy Award® 
(EEA) ca un instrument de implementare şi “structură de sprijinŢ 
pentru Planul de Acţiune pentru Energia Sustenabilă (SEAP). 

Acelaşi sistem, caracteristici specifice ţărilor:
Elveţia = Energiestadt / Cité de l’énergie / Città dell’energia
Germania = European Energy Award
Austria = e5
Franţa = Cit’ergie
Italia = European Energy Award

„eea“ şi Convenţia Primarilor
eea: pentru pregătirea, implementarea şi controlul SEAP
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Sistemul-procesul de management “Plan-Do-Check-Act”

Sistem de management municipal pentru politici de energie şi climă: 

Plan
• Angajament politic/primărie
• Evaluarea situaţiei actuale, analiză iniţială
• Ţinte şi strategii, politici, planificare

Do
• Program de activităţi
• Implementare măsuri şi operare
• Conştientizare şi instruire

Check
• Evaluare şi control
• Procedură de raportare
• Verificare şi analiză de management

Act
• Acţiuni corective
• Îmbunătăţire continuă
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Lecţii învăţate:

• Acţiunea pentru Energie Sustenabilă înseamnă planificare şi
o abordare orientată către proces

• Asigurarea unui proces continuu de implementare a măsurilor 
şi optimizarea continuă sunt cruciale

• Nu doar concepte şi colectare de date, ci şi implementare de 
acţiuni, cu accent pe iniţierea de activităţi concrete în toate 
domeniile politicilor municipale de energie şi climă.

• Definirea măsurilor cu un raport mare cost/beneficiu, cu 
costuri reduse şi beneficii mari privind economia de energie 
şi reducerea emisiilor.
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Lecţii învăţate:

• Premierea persoanei responsabile din administraţie pentru 
rezultate extraordinare.

• Instrument de control simplu pentru o administrare orientată 
către rezultate (definirea ţintelor şi scopurilor, măsuri şi acţiuni,
responsabilităţi şi finanţare)

Convenţia Primarilor / SEAP

Instrument de implementare: eea / Oraşul Energetic

Urmărire: eea / Oraşul Energetic
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Procesul eea / Managementul Oraşului Energetic

La fiecare 4 ani

Analiză iniţială 
energie/climă
Analiză iniţială 
energie/climă

Ţinte şi scopuriŢinte şi scopuri Program de 
politici 

energie/climă

Program de 
politici 

energie/climă

ImplementareImplementare Optimizarea 
proceselor

Optimizarea 
proceselor

Premiu Energy City 
Award
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Reducerea consumului
de energie şi a costurilor

Continuitate

Premiu recunoscut
în Europa

Unicitatea
oraşului Marketing

imagine oraş

Avantaj pentru
firmele locale

Atractiv pentru
investitori

Imagine pozitivă a
politicilor sustenabile

Sistem de management /
intrument şi

mecanism de control Premierea autotirăţilor
responsabile şi a celor mai

bune practici

Beneficiile eea / Oraşul Energetic – Management - Sistem
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eea / Procesul de management al Oraşului Energetic
Activităţi iniţiale

Angajament al oficialilor & primarului

Participarea tuturor factorilor interesaţi

Analiză iniţială 
energie/climă
• Numire echipă
• Evaluare stare actuală
• Consens

Analiză iniţială 
energie/climă
• Numire echipă
• Evaluare stare actuală
• Consens
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eea: Echipa energie-climă, comitet

Alcătuire
Primar, oficiali primărie, membru al executivului

Alimentarea cu energie şi apă

Planificarea urbană, construcţii comunale

Aspecte de energie, climă şi mediu

Consultant extern

Sarcini
Analiză iniţială

Crearea unui plan de politici pe energie-climă cu ţinte şi 
program rezonabile

Bugetare anuală

Indicatori pentru planificare (financiară)

Controlul succesului şi raportare
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eea – Echipa pe energie din Kaunas, Lituania
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• “Performanţa” este descrisă într-un “Instrument de audit”, un 
catalog de 87 de măsuri care conţine:

• Descrierea activităţilor şi măsurilor posibile

• Indicatori cantitativi şi calitativi

• Definirea “ponderii” şi importanţei activităţilor şi măsurilor în “puncte”

• Ghid de evaluare a gradului de

eea: Indicatori de performanţă energetică
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eea: Analiză energetică actualizată

Consens privind situaţia iniţială a politicii de energie
şi climă a municipalităţii între toţi participanţii

Grad de realizare a activtăţilor în relaţie cu potenţialul 
individual al oraşului: 56%
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eea: Evaluarea reducerii energiei şi emisiilor

Calculator ECO2-Regio, Instrument de sus în jos
Acelaşi instrument ca şi Convenţia Primarilor sau 
Alianţa pentru Climă
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Pentru SEAP al “Convenţiei Primarilor”: 
Inventarul emisiilor de bază

Informaţii din calculatorul ECO2-Regio
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eea: Gradul de finalizare pe sectoare

puncte atinse din puncte posibile în %

0%

25%

50%

75%

100%

Entwicklungsplanung,
Raumordnung

Kommunale Gebäude, Anlagen

Versorgung, Entsorgung

Mobilität

Interne Organisation

Kommunikation, Kooperation

effektiv

Development, Regional Planning

Mobility

Supply, Disposal

Communal Buildings, Facilities

                                                 
Communication, 
Co-operation

Internal Organisation

Degree of Performance

realizedeffektiv +
geplant

realized + 
planned

Mobilitate

Grad de performanţă
Dezvoltare, planificare regională

Construcţii şi instalaţii comunale

Furnizare, reciclare

Comunicare
Cooperare

Organizare internă

realizat şi planificat
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eea / Procesul de management pentru Oraşul Energetic
Scopuri şi ţinte

Analiză iniţială 
energie/climă
• Numire echipă
• Evaluare stare actuală
• Consens

Analiză iniţială 
energie/climă
• Numire echipă
• Evaluare stare actuală
• Consens

Scopuri şi ţinte
• Principii
• Ţinte
• Orizont pe 4 ani

Scopuri şi ţinte
• Principii
• Ţinte
• Orizont pe 4 ani
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eea / Managementul Oraşului Energetic

Stabilirea agendei

Plan acţiune energie sustenabilă SEAP 3 – 5 ani

Ţinte pe termen mediu 4 – 8 ani

Strategie, viziune, definirea foii de drum 10 – 15 ani

Măsuri şi activităţi obligatorii în buget 1 an

A
n
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aj

am
en

tu
lu
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ri

m
ar

u
lu

i
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eea / Procesul de management pentru Oraşul Energetic
Scopuri şi ţinte

Analiză iniţială 
energie/climă
• Numire echipă
• Evaluare stare actuală
• Consens

Analiză iniţială 
energie/climă
• Numire echipă
• Evaluare stare actuală
• Consens

Scopuri şi ţinte
• Principii
• Ţinte
• Orizont pe 4 ani

Scopuri şi ţinte
• Principii
• Ţinte
• Orizont pe 4 ani

Program politici 
energie/climă

• Proiecte de activităţi
• Program, buget
• Persoane

Program politici 
energie/climă

• Proiecte de activităţi
• Program, buget
• Persoane
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eea: Plan de politici energie-climă (SEAP)

Titlul măsurii

Grad actual de realizare

Date şi sume pe an

Măsuri planificate, stabilite în timpul 
procesului

Prioritate

Persoana responsabilă

Puncte suplimentare

Balanţa realizării pentru toate 
măsurile
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Template pentru SEAP pentru Convenţia Primarilor:
Informaţii furnizate de procesul eea

Domeniu de acţiune

Departament, persoană 
responsabilă

Programe, termene

Informaţii neobligatorii privind 
economiile estimate, emisiile, etc.

Principale acţiuni / 
măsuri

Costuri 
estimate

Estimare obligatorie 
privind reducerea de CO2
în 2020
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Raportul cost / beneficii al măsurilor

Măsuri costisitoare, 
ineficiente

Măsuri costisitoare, dar 
eficiente

Măsuri economice Măsuri foarte eficiente

R
es

ur
se

 e
st

im
at

e 
în

 €

Accent pe măsuri conform catalogului de măsuri
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Domenii principale ale eea
Structură conform activităţi şi factori din administraţie

5. Organizare internă
Construire capacităţi, politici, 
strategii, control

6. Comunicare externă
Informare, promovare, subvenţii

3. Alimentare, tratare 
deşeuri
Electricitate, încălzire centralizată, 
alimentare apă, tratare deşeuri

2. Clădiri, instalaţii 
comunale
Management energetic, 
eficienţă

4. Mobilitate
Transport public, zone cu viteză 
redusă, management parcări, zone 
pietoni, rute biciclete

1. Dezvoltare comunală, 
planificare
Politici energie, plan de acţiuni, 
reglementări şi aplicarea legii
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Dispunere compactă a clădirilor şi 
încălzirii centralizate în Lausen BL

Definirea furnizării de energie pe zone 
definite în Muttenz BL

Promovarea reglementării zonale

Clădiri verzi

Energia în 
planificarea spaţiului

eea / Procesul de management pentru Oraşul Energetic
Domenii de activităţi şi exemple bune, cuprinsul unui SEAP
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Managementul facilităţilor la clădirile şi instalaţiile comunale
Controlul succesului
Costuri / beneficii la măsurile aplicate

eea / Procesul de management pentru Oraşul Energetic
Domenii de activităţi şi exemple bune, cuprinsul unui SEAP

Clădiri publice


