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PROGRAM DE MANAGEMENT AL 
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 
(GES)

Un 

Procesul de elaborare a unei strategii locale de reducere a emisiilor 
de GES autorit lor locale:

- AL;
- calculul diferen ei dintre costurile i/sau beneficiile ce se pot 

înregistra în situa ia în care nu se întreprinde nimic 
situa ia în care se 

implementeaz  planul de ac iune pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser value at stake”, 
VAS);

-   pentru managementul emisiilor de 
GES;

- dezvoltarea reducerea 
emisiilor de GES integrarea managementului acestor emisii 
în preocup rile i curente ale AL.

program de management al emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES) destinat autorităţilor locale (AL), are scopul de a iniţia 
strategii şi planuri de acţiune în sectoarele aflate sub controlul 
direct al Consiliilor Locale: utilizarea energiei în clădiri, iluminatul 
public, depozitarea deşeurilor sau transportul public.

 oferă ăţi

o analiză sistematică a amprentei de carbon a 
ţ ş

ţ şi costurile 
şi/sau beneficiile pentru ţ elaborează 
strategia şi se ă ţ

ă (“

evaluarea oportunităţilor

 unor planuri de acţiune pentru 
şi 

ă ş activităţile 
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C I SE ADRESEAZU Ă

Programul se adresează direcţiilor cheie ă
autorităţile locale şi oferă beneficii importante. Astfel, 

ă ă
ă, 

emplu

ş îş ţ

îş  
îşi vor asuma rolul de

ş ă
ă

ş
ţă

ă
ţ

ţ

gestionate de c tre 
prin 

implementarea m surilor care vizeaz  reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de ser AL:

- , prin reducerea valorii 
facturilor pentru serviciile publice (de ex  factura 
pentru energie);

-  i i vor crea o reputa ie în 
acest sens;

- i vor crea în domeniu;
-  în ceea ce 

prive te demersul c tre o “economie verde”;
- vor crea mediul necesar dezvolt rii unei 

 i 
fa  de societate;

-  la schimb rile legislative în domeniu, 
urmare a tendin elor mondiale impuse de necesitatea de a 
ac iona.

  

vor economisi resurse financiare

vor deveni mai performante

o echip  competent
 leaderi regionali/na ionali

economii locale 
bazate pe responsabilitate fa  de mediul înconjur tor

se vor adapta mai u or

ă ă
ţ

ţă ă

ş



C

PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL 
EMISIILOR DE GES ÎN 5 ETAPE

UM FUNCŢIONEAZĂ

Pentru 
 

 Aceasta 
va include i reprezentan i ai structurii

de reducere a emisiilor de GES “

membri apar inând diferitelor structuri ale 
AL.

competen e multiple, inclusiv 
abilit i de lucru cu entit i din afara AL, management de proiect, 
comunicare cu cei interesa i de proiect

de proiecte, 
de reducere a emisiilor de GES.

: Mobilizarea 

iectivelor

: Finalizarea s planului de a
: Implementarea planului de a

a elabora o strategie şi a implementa planul de acţiune 
pentru reducerea emisiilor de GES, o autoritate locală îşi va 
desemna o echipă responsabilă, competentă şi motivată.

ş ţ  de conducere, care vor 
susţine programul la vârf”, un 
coordonator de echipă organizat, pragmatic, entuziast şi 
competent, precum şi ţ

Toţi membrii echipei trebuie să aibă ţ
ăţ ăţ

ţ , culegere de date, evaluarea 
oportunităţilor şi dezvoltarea  precum şi entuziasm în 
promovarea programului 

autorităţii locale
: Stabilirea situaţiei de referinţă, prognozei şi 
ţintelor/ob

: Identificarea şi cuantificarea opţiunilor
trategiei şi cţiune

cţiune

Etapa 1
Etapa 

Etapa 
Etapa 4
Etapa 5

2

3

3
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ETAPA 1:
Mobilizarea a localeutorităţii 

Etapa 1 are în vedere mobilizarea AL prin identificarea membrilor 
cheie ai echipei de management al emisiilor de GES 

etapelor are. 

- Se va desemna persoana cheie/responsabil
- Se va

- Se va stabili obiectivul referitor la reducerea emisiilor de GES;
- Se va face informarea celor implica i, în scopul dobândirii 

certitudinii c  ace tia 
 ale problematicii;

- Se va stabili graficul de timp al proiectului acesta va fi 
integrat AL; acesta va fi revizuit periodic in 
scopul i;

- AL
sus in tor al proiectului, care 

promovarea mului.

şi crearea 
premizelor pentru derularea următo În această etapă:

ă;
 crea o echipă capabilă să implementeze cu succes 

proiectul;

ţ
ă ş cunosc şi înţeleg principalele 

aspecte/oportunităţi
şi 

în priorităţile 
îmbunătăţiri

Este deosebit de important ca, în această etapă,  să 
nominalizeze un ţ ă să asigure 

trans-partinică a progra



Se configurează o echipă eficientă pentru 

Se identifică principalii actori interesaţi

Se creează condiţiile pentru o bună comunicare internă

eşte

managementul emisiilor 
de GES

Se defin  un plan al proiectului

Există 2 roluri principale:
-

Susţinătorii (în mod id persoane aflate în funcţii de 
conducere), care susţin coordonatorul la nivel înalt în cadrul 
organizaţiei.

Coordonatorul de proiect formează echipa, asigură contactul cu şi implică 
persoanele interesate. Această etapă defineşte responsabilităţile 
principale ale membrilor echipei şi face recomandări cu privire la cei care 
să le îndeplinească

, cărora le este prezentat 
programul de management al emisiilor de GES, iar intervenţia lor în 
proces este planificată

şi a ţiune pentru comunicare. Această analiză trebuie 
periodic revizuită şi îmbunătăţită

, din care să reiasă cum vor fi 
îndeplinite toate elementele programului de management al emisiilor de 
GES. Acest plan va fi principalul document de referinţă în implementarea 
programului, de aceea trebuie să stabilească o planificare riguroasă a 
modului de gestionare a resurselor necesare etc.

 Coordonatorul;
- eal directori sau 

.

.

. Sunt culese 
opiniile beneficiarilor, care vor fi utilizate pentru elaborarea unei strategii 

unui plan de ac
.

5
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ETAPA 2:
Stabilirea s ei , prognozei 

or/obiectivelor
ituaţi de referinţă

şi ţintel

Aceast   ofer  r spuns pentru întreb rile: “
” “  într-un interval de timp dat?”.

Totodat , la rea elementelor cheie în procesul de 
management al emisiilor de GES, culegerea lor 
referitoare la nivelurile actuale ale emisiilor la nivelurile 

rea obiectivelor/ or de reducere.
:

- cauze ale or climatice;
riscuri pentru comunit ile locale în contextul schimb rilor 
climatice;
elemente la îndemâna AL pentru reducerea emisiilor de GES;

disponibilitatea calitatea datelor;

GES;
 de 

GES;
;

AL în ceea ce prive te dezvoltarea 
comunit ii i reducerea emisiilor de GES.

ă etapă ă ă ă Unde suntem 
acum? şi Unde dorim să fim

ă ajută înţelege
 informaţii

şi 
prognozate şi formula ţintel
Aspectele vizate

schimbăril
ăţ ă

niveluri istorice şi tendinţe ale emisiilor, inclusiv aspecte 
legate de şi 
impactul financiar al consumului de energie şi emisiilor de 

proiecte existente şi potenţiale pentru reducerea emisiilor

modalităţi de finanţare a proiectelor relevante
viziunea şi obiectivele ş

ăţ ş

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 
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Se analiz  

Se calculeaza GES

 prognozele pentru emisiile de GES

Se calculeaz  „value at stake” (VAS)

eazădirecţiile strategice şi forţele

 situaţia de referinţă a emisiilor de 

Se realizează

ă

 care acţionează asupra AL şi 
ca  emisiilor de GES, 
precum şi cadrul existent în domeniu  politici guvernamentale, legislaţie, 
parteneriate, iniţiative ale AL. Această analiză se realizează pentru a 
determina gradul de conştientizare al problematicii în rândul principalilor 
responsabili interni, iar scopul este acela de a facilita înţelegerea structurii 
actuale a responsabilităţilor relevante pentru  direcţiile de 
politici, finanţe, management, raportare etc.

reunind 
inventarele de emisii ale surselor (de exemplu: clădiri, iluminat public, 
transport, deşeuri). În acest stadiu se va decide care sunt sursele de emisii 
ce pot fi incluse în calcul  este recomandabil să fie incluse doar cele care se 
află sub controlul direct al AL. În continuare, se prelucrează datele despre 
emisii/consum de energie pentru sursele alese, în anul ales ca referinţă

, pornind de la 
ipotezele şi/sau obiectivele de dezvoltare pe care comunitatea le poate 
face, folosind informaţiile existente (de exemplu: tendinţe sau previziuni 
naţionale medii estimate) şi strategiile locale de dezvoltare pe termen 
scurt si mediu (de exemplu: extinderea ariilor de acoperir

. Se estimează implicaţiile 
financiare, cunoscând preţul energiei, al carbonului, costurile pentru 
conformare şi beneficiul de imagine obţinut prin asumarea unor 
angajamente voluntare. Se calculează ţa
şi/sau ţ

şi costurile şi/sau beneficiile pentru ţ elaborează 
strategia şi se ă ţ

re sunt relevante pentru programul de management al
–

program –

, 

;

.

e ale unor 
servicii).

 VAS (diferen  dintre costurile 
beneficiile ce se pot înregistra în situa ia în care nu se întreprinde 

nimic situa ia în care se 
implementeaz  planul de ac iune pentru reducerea
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emisiilor de 

planului de ac  .

GES), iar această valoare permite evidenţierea beneficiilor 
colaterale rezultate din acţiunile întreprinse pentru reducerea emisiilor. 
Situaţia de referinţă şi prognoza emisiilor de GES constituie puncte de 
pornire ale strategiei şi ţiune al autorităţii locale

. Se stabilesc obiectivele pe 
termen mediu şi lung în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de GES.
Se definesc le strategice viziunea şi scopuri
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Etapa 3:
Identificarea o lor i alternativelorpţiuni ş

Această etapă va avea ca rezultat identificarea oportunităţilor de 
reducere a emisiilor şi evaluarea impactului lor a

şi a ţ ă administraţiei locale în ansambu (inclusiv 
implicaţiile din punct de vedere financiar, practicile de 
management şi imaginea publică o 
bază de date extensivă referitoare la oportunităţil

şi o evaluare a opţiunilor

Fiecare oportunitate trebuie definită în termeni calitativi, cum ar fi 
zona de impact, complexitatea implementării şi efectele  dacă vor 
exista  asupra reputaţiei instituţiei. Analizele cantitative se referă la 
costurile şi beneficiile calculate şi, de asemenea, la 

ă. Evaluarea opţiunilor şi baza de date 
constituie o parte importantă din strategie şi plan de acţiu

ţ  de 
oportunităţi ă într-o listă scurtă a celor mai 
fezabile şi realiste proiecte.

Opţiunile trebuie prioritizate în funcţie de economiile financiare, 
şi fezabilitate.

 supra emisiilor de 
GES func ion rii 

). Rezultatele vor consta într-
e de reducere a 

emisiilor de GES. Strategia va include  de 
reducere a emisiilor.

–
–

reducerea 
emisiilor de GES rezultat

ne.

Analiza op iunilor începe prin identificarea unei game largi
; acestea se condenseaz  

reducerea emisiilor de GES 
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Eficienţă

Dificultate
la implementare 



Se adun /compileaz

Se realizeaz  o ordine de priorit i

Se analizeaz  costurile le proiectelor propuse

ă ă opţiunile

ă ăţ

ă şi beneficii

.
ă o listă cuprinzătoare a proiectelor, inclusiv proiecte care reduc 

emisiile n mod indirect (de exemplu schimbări în procedurile de achiziţii 
pentru a include costul pe toată durata ciclului de viaţă şi/sau proiecte 
care vizează în mod direct reducerea emisiilor (de exemplu îmbunătăţirea 
izolaţiilor la sediul primăriei/ş ă sau un proiect la scară mare de 
utilizare a biomasei pentru încălzire). Evaluarea acestor opţiuni va fi 
inclusă în plan.

ă ş ş
ş ă

O listă scurtă realistă a proiectelor trebuie să cuprindă o analiză a 
costurilor şi beneficiilor, cu luarea în calcul a intervenţiilor şi tehnologiilor 
pentru reducerea şi care să examineze contextul specific 
al proiectelor instituţiei.

Se creeaz
î

) 

coal

.
Lista de proiecte este analizat  i sunt alese proiectele u or de 
implementat i care maximizeaz  rezultatele.

.

emisiilor de GES 
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Etapa 4:
Finalizarea strategiei planului de aşi cţiune

În acest stadiu se finalizeaz  strategia  
reducerea emisiilor de GES, realizându-se ajust rile de fine e. În 
final, acestea vor fi aprobate  AL.

ă şi planul de acţiune pentru
ă ţ

de conducerea

Se finalizeaz . 

Se o  aprobarea.

ă strategia şi planul de acţiune

bţine  

Strategia şi 
cţiune  trebuie să răspundă la 

întrebările de ce, ce, cum şi când legate de managementul 
onfirma, completa şi finaliza strategia de 

dezvoltare la nivel local. Aceasta trebuie să cuprindă viziunea autorităţii, 
ţintele şi obiectivele generale precum ş
ndeplinite. Proiectele şi acţiunile selectate pentru cţiune 
trebuie să îndeplinească obiectivele strategice propuse la etapa de 
evaluare a opţiunilor. Această strategie finală trebuie comunicată 
responsabililor cheie la nivel local şi agreată împreună cu aceştia.

ă etapă
trategia şi cţiune şi de a obţine aprobarea oficială pentru 

acestea. Pentru a asigura obţinerea acestei aprobări, responsabilii cu 
aprobarea trebuie consultaţi pe parcursul elaboră

 trebuie luată în considerare. Varianta propusă a planului şi obiectivele 
strategice cărora acesta le răspunde trebuie comunicate.

planul de 
a  pentru reducerea emisiilor de GES

„ ” acestor emisii. 
Obiectivul este de a revizui, c

i mijloacele prin care acestea pot fi 
î planul de a

În aceast  , scopul este acela de a finaliza 
s planul de a

rii strategiei, iar opinia 
lor

Strategia şi cţiune trebuie să obţină aprobarea şi să fie transpuse 
în activităţile cotidiene ale instituţiei.

planul de a
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Etapa 5:
Implementarea planului, monitorizarea 
rezultatelor, reglarea tipului i a 
intensit ii ac iunilor

ş
ăţ ţ

În acest stadiu, se începe punerea a proiectelor 
identificate drept planul de a , se 
monitorizeaz e comunic  rezultatele p r ilor 
interesate. A

planului de a .

în practică 
oportunităţi în cţiune

ă progresul şi s ă ă ţ
cesta nu trebuie să fie privit ca pasul final ci, mai 

degrabă, ca începutul unui proces ciclic de implementare, 
monitorizare şi actualizare a cţiune

Se lanseaza s planul de a

Se planific , implementeaz  eaz  proiectele

trategia şi cţiune

ă ă şi monitoriz ă

. Se organizeaz

în î

. Echipele 
responsabile cu predarea proiectelor vor planifica, în a

i

în condi iile propuse.

ă o lansare 
internă a strategiei şi planului, comunicându-le persoanelor relevante din 
echipă obiectivele planului şi rolul lor ndeplinirea acestora. De 
asemenea, este o bună oportunitate pentru a consulta membrii echipei 
direct implicaţi în implementare, pentru a le testa şi aprofunda înţelegerea 
responsabilităţilor şi pentru a-i anunţa care sunt aşteptările.

ceastă fază, mai 
detaliat sarcinile referitoare la punerea lor in aplicare şi vor pregăti 
prezentarea pentru accesarea finanţarii. Odată mplementarea demarată, 
monitorizarea progresului este esenţială pentru a asigura că toate 
proiectele realizează ceea ce şi-au propus, ţ
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Se monitorizeaz  progresul în implementare

Se actualizeaz  inventarul emisiilor

Se raporteaz se comunic  rezultatele

Se adapteaz  s planul de a

ă

ă

ă progresul şi ă

ă trategia şi cţiune

.
emisiilor 

de GES 

. Datele trebuie colectate periodic 
(anual sau mai frecvent), pentru a actualiza inventarul emisiilor.

.

rile  structurile de management superioare,
a

. 
 locuitorilor ora ului. Comunicarea trebuie s  se adreseze 

le altor m suri aplicate.

 O monitorizare 
constantă va asigura derularea programului de management al 

conform planificării. Aici sunt incluse întâlniri regulate de 
revizuire/analiză cu toţi cei implicaţi în implementarea proiectelor şi în 
raportarea către coordonatorul de proiect, pentru a se asigura că 
programul îndeplineşte obiectivele strategice, inclusiv pentru aspectele 
referitoare la monitorizare.

 O bună 
comunicare este vitală. Informaţiile din inventarul emisiilor vor fi incluse în 
raportă către  estimând 
progresul în îndeplinirea ţintelor propuse. Planul de cţiune, de 
asemenea, trebuie să conţină o schiţă de plan de comunicare. 

Evoluţia programului iniţiat 
este comunicată ş ă
şi altor organisme din sectorul public, inclusiv universităţi, şcoli şi 
autorităţile locale din localităţile vecine. Se promovează beneficiile 
eficienţei energetice şi a ă
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