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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Ghid de elaborare
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CONVENŢIA PRIMARILOR

Weblink: http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf

Cum se pregătește un 
Plan de Acțiune pentru 
Energie Durabilă - Ghid
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.

Partea I – PAED
Partea II – IRE
Partea III –
Descrierea 
măsurilor ce pot 
fi implementate

PAED – Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă
IRE – Inventarul de Referință al Emisiilor
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Partea I – Conținut:
1. Planul de Acțiune – o cale către depășirea țintelor europene
2. Angajamentul politic
3. Adaptarea structurilor administrative
4. Obținerea sprijinului din partea celor interesați
5. Evaluarea situației curente
6. Stabilirea viziunii pe termen lung
7. Elaborarea PAED
8. Politici și măsuri aplicabile PAED
9. Finanțarea PAED
10. Implementarea PAED
11.Monitorizarea și raportarea progresului



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Ghid de elaborare
1. Planul de Acțiune – o cale către depășirea țintelor europene (Faza de

INIȚIERE)
– Administrația publică : exemplu pentru comunitate
– Sectoarele principale: clădiri, echipamente și facilități, transport urban
– Orizont de timp: 2020 / 2030
– Resurse umane (opțiuni):

• personalul existent (ex în departamentul de management energie, protecția mediului etc)
• departament nou (aproximativ 1 persoană/ 100 000 locuitori)
• resurse din exterior( consultant, universități etc)
• coordonator comun pentru mai multe localități (mici)
• agenții pentru energie

2. Angajamentul politic (Faza de INIȚIERE)
– Cuvintele cheie sunt: informare și comunicare (atât în interiorul APL, cât și cu 

publicul)
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3. Adaptarea structurilor administrative (Faza de INIȚIERE)
exemplul 1:
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3. Adaptarea structurilor administrative (Faza de INIȚIERE) exemplul 2:
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4. Obținerea sprijinului din partea celor interesați (Faza de INIȚIERE)

Gradul de implicare Exemple de instrumente
Informare și educare Broșuri, scrisori de informare, publicitate, expoziții, 

vizite ale unor obiective specializate
Informare și feedback Linii telefonice dedicate, website-uri, întâlniri publice, 

teleconferințe, sondaje și chestionare, expoziții  
Implicare și consultare Seminarii, grupuri focus, forumuri
Implicare extinsă Comitete de consultare a comunității, planificare, jurii 

formate din cetățeni
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4. Obținerea sprijinului din partea celor interesați (Faza de INIȚIERE)

Avantaje ale implicării publicului Potențiale părți interesate
Transparență în procesul de elaborare al 
politicilor publice

Administrația publică locală (inclusiv 
companiile aflate în subordine)
Agențiile pentru energie
Parteneri financiari (bănci, fonduri, ESCO)
Camera de comerț, Organizația
reprezentativă a inginerilor / arhitecților
Furnizorii de energie/utilități
Actorii din domeniul transportului
Actori din sectorul construcțiilor
ONG-uri
Societatea civilă (inclusiv elevi/studenti, 
muncitori etc)
Universități
Consultanți
Turiști (dacă e cazul)

Deciziile luate împreună asigură o bază
mai mare de cunoaștere
Consensul majorității asigură calitate, 
acceptare, eficiență și legitimitate politicii 
publice
Participarea la luarea deciziei asigură
acceptabilitate, viabilitate și sprijin, pe 
termen lung
Uneori, măsurile adoptate prin SEAP pot 
obține sprijin mai puternic din partea 
publicului interesat decât din partea 
managementului și personalului APL
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5. Evaluarea situației curente (Faza de PLANIFICARE)
– Analiza legislației cu impact în domeniul energiei și schimbărilor climatice (local, regional, 

național)

– Pregătirea Inventarului de Referință al Emisiilor (IRE)

– Pregătirea unei analize SWOT (care să evidențieze punctele tari și punctele slabe ale APL 
in domeniul vizat

Pași 

1. Se selectează echipa de lucru 
multidisciplinară

2. Se alocă sarcini către membrii echipei
3. Se stabilește un termen pentru 

finalizarea analizei
4. Se identifică cei mai importanți

indicatori care se dorește a fi analizați

5. Se colectează datele de bază
6. Se compilează inventarul emisiilor
7. Se analizează datele 
8. Se pregătește un raport de evaluare 

(sincer și obiectiv)
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6. Stabilirea viziunii pe termen lung (Faza de PLANIFICARE)
– Viziunea ar trebui să fie realistă
– Viziunea ar trebui să includă obiective SMART
– S (Specific) - Specifice
– M (Measurable) - Măsurabile
– A (Achievable) - Realizabile
– R (Realistic) - Realiste
– T (Time-Bound) - Să aibă un termen de finalizare

– Sunt de evitat obiective de tipul: “Conștientizare”, care sunt ample, vagi și puțin măsurabile
– Obiectivele ar trebui să fie clare (ușor de înțeles) și provocatoare (să implice efort din partea

celor implicați)
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7. Elaborarea PAED (Faza de PLANIFICARE)

Pași Descriere
1. Se analizează cele mai 

bune practice

2. Se stabilesc și se 
selectează acțiunile și 
măsurile cheie

3. Se realizează o analiză 
de risc

Se identifică exemple pozitive din orașe cu problematică similară

Se definesc criteriile de analiză a măsurilor (ex. valoarea investițiilor, 
cantitatea de reduceri de emisii, numărul de locuri de munca create, 
calitatea aerului)
Se stabilește grila de evaluare
Se face evaluarea
Se reia procesul, dacă este nevoie

Exemple de riscuri: Riscuri de proiect (depășire termene și bugete etc), 
riscuri politice (schimbarea culorii politice și a priorităților), riscuri tehnice 
(proiectare defectuoasă etc.), riscuri legate de contractori (subestimare 
buget etc.), riscuri legate de piață (creșteri salariale, reduceri de 
personal, lipsă materiale etc.)
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7. Elaborarea PAED (Faza de PLANIFICARE)

Pasi
4. Se stabilesc termene și responsabilități clare, buget și surse de finanțare pentru 

fiecare acțiune

5. Se realizează varianta preliminară a Planului

6. Se aprobă Planul și bugetul asociat

7. Se realizează monitorizarea continuă și actualizarea permanentă
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8. Politici și măsuri aplicabile PAED (Faza de PLANIFICARE) (1)
Sector Politica

Sectorul clădirilor

(eficiență 
energetică) 

Promovarea unor reglementari noi in domeniul eficienței energetice
Aplicarea reglementărilor existente
Acordarea unor stimulente financiare și / sau credite
Informarea și educarea
Promovarea cazurilor de succes
Realizarea unor proiecte pilot (clădiri demonstrative)
Promovarea realizării auditurilor energetice
Promovarea Planificării urbane
Creșterea ratei de reabilitare
Aplicarea unor taxe asupra consumului de energie
Coordonarea politicilor cu nivelurile administrative superioare
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8. Politici și măsuri aplicabile PAED (Faza de PLANIFICARE) (2)
Sector Politica

Sectorul Transport Diminuarea nevoii de transport
Îmbunătățirea atractivității mijloacelor alternative de transport:

Transport public
Bicicletă
Mers pe jos

Diminuarea atractivității transportului cu mașina personală:
Taxe în anumite zone ale orașelor
Sistem de gestiune al parcărilor 

Informare și marketing pentru soluțiile mai puțin poluante
Diminuarea emisiilor flotei municipalității și a sectorului privat
Promovarea sistemelor inteligente de transport
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8. Politici și măsuri aplicabile PAED (Faza de PLANIFICARE) (3)
Sector Politica

Sectorul 
producerii de 
energie din surse 
regenerabile de 
energie (SER)

Oferirea de exemple pozitive și de sprijin pentru generarea energiei
la nivel local (eliminarea barierelor, înlocuirea surselor vechi din 
sistemele centralizate, integrarea surselor regenerabile etc)
Oferirea de informații și sprijin publicului interesat (întâlniri, cursuri, 
portal cu informații)
Modificarea regulilor privind autorizarea proiectelor în localitate, 
pentru integrarea SER
Asigurarea spațiului/terenului necesar dezvoltării proiectelor 
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9. Finanțarea PAED
Scheme de finanțare Note

Fonduri cu autofinanțare Fonduri care tind să fie autofinanțabile, după 
capitalizarea inițială
Vor finanța în special proiecte foarte profitabile

Finanțarea de către terțe părți APL trebuie să fie atentă la rata dobânzii, dar și la alte 
riscuri

Leasing În cele două variante: financiar și operațional

ESCO (energy service companies)

Public Internal Performance 
Commitments (PICO)

Model de tip ESCO, dar funcționând cu bani publici, în 
special pentru proiectele mai puțin profitabile
Este utilizat în Germania

PPP În special pentru proiecte în clădiri, instalații și 
echipamente noi
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10. Implementarea PAED (Faza de IMPLEMENTARE)
Este utila:

folosirea unui sistem de calitate și a unor proceduri specifice managementului de proiect

divizarea proiectului și stabilirea de responsabili pe componente

stabilirea de proceduri specifice, pe componente ale proiectului

stabilirea unui sistem de monitorizare bazat pe carduri de scor

planificarea sistemului de urmărire cu ajutorul publicului interesat

pregătirea specifică a echipei de lucru (training tehnic)

motivarea coechipierilor

informarea regulată a Consiliului local

testarea unora dintre măsuri, înainte de implementarea la scară



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Ghid de elaborare
11.Monitorizarea și raportarea progresului
• Se recomandă monitorizarea regulată a implementării PAED
• Se raportează: 

Anul/Tipul de raport de 
transmis 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Raport asupra Acțiunilor
(fără Inventar)
Raport de Implementare (cu 
Inventar)
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI 
ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


