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ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI
(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

CURS 

«Realizarea inventarelor de emisii
de gaze cu efect de seră pentru
administrația publică locală»

MODULUL II

Sinaia, 18 – 20 noiembrie 2015

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI 
ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.
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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii
Aria de interes Aspecte cheie

Structura consumului de 
energie 

Nivelul si structura consumului de energie şi CO2, pe 
sector si forma de energie. Global si per capita

Energie regenerabilă Tipologia facilităților de producere existente
Producția de energie regenerabilă si tendințele
Utilizarea biomasei provenite din agricultură şi silvicultură
ca sursă de energie regenerabilă
Existenta unor culturi energetice
Gradul de asigurare a consumului din energia 
regenerabilă produsă
Potențial pentru producerea energiei regenerabile: solar 
termic și fotovoltaic, eolian, hidraulic, biomasă, altele
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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii
Aria de interes Aspecte cheie

Consumul de 
energie şi
managementul
energetic

• Nivel şi tendințe ale consumului de energie în cadrul administrației locale pe 
sectoare (clădiri şi echipamente, iluminat public, serviciu deșeuri, tratare apă 
reziduală etc.) şi pe tip de energie. 

• Evaluarea eficienței energetice a clădirilor şi a echipamentelor prin utilizarea 
unor consumuri specifice de energie (de pildă: kWh/m2, kWh/m2 – utilizator, 
kWh/m2 ore de utilizare).   Acest lucru permite identificarea clădirilor cu 
potențial mai mare de îmbunătățire a eficienței. 

• Caracterizarea celor mai mari consumatori de energie dintre clădirile şi
echipamentele municipale. Analiza variabilelor cheie (de pildă: tipul 
construcției, termoficare, climatizare, ventilare, iluminare, preparare hrană, 
întreținere, apă caldă, implementarea celor mai bune practici…). 

• Evaluarea tipurilor de lămpi, corpuri de iluminat şi aspecte legate de
consumul de energie ale iluminatului public. 

• Existența auditului energetic; inițiative pentru economisirea energiei; 
identificarea potențialului de economisire a energiei 
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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii
Aria de interes Aspecte cheie

Consumul de 
energie al parcului 
auto municipal 

• Evaluarea componentelor parcului auto municipal (vehicule proprii şi ale 
serviciilor externalizate), consum anual de energie 

• Componentele parcului auto pentru transport public urban, consum anual de 
energie

• Managementul energiei consummate in parcul auto municipal şi cel de 
transport public

• Iniţiative stabilite pentru reducerea consumului de energie şi rezultatele
obţinute

• Identificarea potenţialului pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice
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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii
Aria de interes Aspecte cheie

Infrastructura
energetică

• Existenţa surselor de producer electricitate şi energie termică
• Caracteristicile reţelelor de distribuţie electricitate, gaz, energie termică
• Iniţiative stabilite pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice facilitătilor

mentionate şi rezultatele obţinute
• Identificarea potenţialului pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice

Clădiri • Tipologia clădirilor: utilizare (residential, comerţ, servicii, social…), vechime, 
izolaţie termică şi alte caracteristici legate de consumul de energie, şi
tendinţe, renovare, etc

• Caracteristici şi performanţă energetică pentru construcţiile noi 
• Existența unor iniţiative pentru promovarea eficienţei energetice şi a energiei

regenerabile în numeroasele categorii de clădiri. 
• Identficarea potenţialului pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice

Industrie • Importanta sectorului in economia locală; ponderea sa in consumul de 
energie / emisiile de GES ; Initiative de promovare a eficientei energetice; 
Identificarea potenţialului pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice



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

Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii
Aria de interes Aspecte cheie

Transport şi
mobilitate urbană

• Caracteristicile  cererii  de  de transport.  Valoare şi tendințe principale.
• Caracteristicile rețelei de transport public. Gradul de dezvoltare si acoperire. 

Aspecte legate de aglomerare şi/sau calitatea aerului.
• Existenta spațiului public pentru pietoni şi bicicliști.
• Inițiative  de  management  şi planificare a  mobilității urbane.  Inițiative  

pentru  promovarea transportului public, mersului pe jos şi pe bicicletă
• Identificarea potenţialului pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice

Planificare urbană • Caracteristicile ‘spaţiilor urbane’ existente şi planificate în ceea ce priveşte
mobilitatea în deplasare: densitate urbană, diversitatea întrebuințărilor 
(rezidential, activitatea economică, …) şi profiluri ale clădirilor.

• Gradul de dispersare şi natura (compactă) a dezvoltării urbane.
• Disponibilitatea şi amplasarea principalelor servicii şi facilităţi (educaţie, 

sănătate, cultură, comerţ, spaţii verzi, …); apropierea acestora de localnici.
• Integrarea criteriilor de eficienţă energetică în  planificarea dezvoltării urbane 
• Integrarea criteriilor  de  mobilitate  durabilă  în  planificarea urbană.
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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii

Aria de interes Aspecte cheie

Achiziţii publice • Existenţa unei politici specifice de angajament în achiziţiile publice verzi.
• Implementarea unor criterii legate de consum de energie şi emisii în achiziţiile

publice. Existenţa procedurilor specifice(consum specific, emisii de carbon etc)

Conştientizare
• Dezvoltarea activităţilor de comunicare şi nivelul de conştientizare al populaţiei

şi al actorilor locali cu privire la eficienţa energetică şi la potenţialul de 
economisire

• Existenţa iniţiativelor şi instrumentelor pentru facilitarea participării cetăţenilor şi
actorilor locali în procesul de elaborare a PAED şi în politicile privind energia si
clima ale autorităţii locale

Competenţă şi
pregătire 
profesională

• Existenţa competenţei şi expertizei în rândul personalului APL: expertiză tehnică 
(eficienţă energetică, energii regenerabile, eficienţă în transport…), 
management proiect, management date (lipsa competenţelor în acest domeniu 
poate reprezenta o barieră), management financiar şi elaborarea proiectelor de 
investiţie, competenţe în comunicare (promovarea schimbărilor de atitudine 
etc.), achiziţii publice verzi, etc?

• Existenta unui plan pentru pregătirea personalului în domeniile respective
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Plan de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED)
Termeni de referință I
Analiza situației existente – sugestii

Aria de interes Aspecte cheie

Inventar • Se identifica sursele de date
• Se colectează datele 
• Se realizează calculul emisiilor
• Se stabilește anul de referință

Plan de masuri • Se propun masuri specific, pe sectoare/subsectoare
• Se evaluează impactul acestora asupra consumului de energie si asupra 

emisiilor de GES
• Se selectează şi se prioritizează măsurile

Proiecția
emisiilor 

• Se realizează proiecția emisiilor pe termen scurt, mediu (si lung)
• Se stabilește ținta de reducere a emisiilor

PAED • Se elaborează PAED (in limba romana)
• Se încarcă PAED in limba engleza pe site CoM
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Fundația TERRA Mileniul III
Liviu Gheorghe - Expert inventare emisii
Mobil: +40766559081
E-mail: liviu.gheorghe@terramileniultrei.ro
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Vă mulţumim!

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


