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Elaborarea unei strategii 

de reducere a emisiilor 
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Elaborarea unei strategii de reducere a 

emisiilor de GES 
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Elaborarea unei strategii de reducere a 

emisiilor de GES 

„Strategy creation is about doing the right

things; implementation is about doing the

things right”

[Harvard business essentials, «Create and implement the right strategy 

for your business», HBS Publishing Corporation, 2005]
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Analiza situației existente si a celei de perspectivă

• Descrierea localității

• Contextul schimbărilor climatice

• Prognoze privind dezvoltarea socio-economică pe un orizont

de timp de mediu şi îndelungat – ex.15 ani

• Stabilirea nivelului actual al emisiilor de gaze cu efect de seră

(situația de referință) (abordare sectorială)

• Stabilirea prognozei de emisii de gaze cu efect de seră

(abordare sectorială)

• Stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect

de seră (abordare sectorială) (Se calculează Value at Stake)
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Strategia (1)

(Cum putem îndeplini obiectivele stabilite?)

• Formularea obiectivului major

• Identificarea proiectelor și opțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor

strategice sectoriale

• Estimarea dimensiunilor resurselor necesare

• Fixarea termenelor de realizare a obiectivelor și derulare a opțiunilor

strategice

• Acordarea obiectivelor strategiei de reducere a GES cu obiectivele

strategiei de dezvoltare a comunității

• Stabilirea ordinii de prioritate a acțiunilor si a proiectelor
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Strategia (2)

Acordarea obiectivelor strategiei de reducere a GES cu obiectivele

strategiei de dezvoltare a comunității:

• Confruntarea strategiei de reducere a GES cu strategia de dezvoltare

locală

• Identificarea proiectelor comune

• Identificarea termenului de realizare în fiecare dintre cele două

strategii a proiectelor comune

• Ajustarea (punerea de acord) celor două strategii
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Strategia (3)

Stabilirea ordinii de prioritate a acțiunilor și a proiectelor din strategia

GES:

• Stabilirea criteriilor pe baza cărora se determină ordinea de prioritate a

proiectelor

• Evaluarea proiectelor

• Stabilirea ordinii de prioritate
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Implementarea strategiei (1)

Pregătirea implementării strategiei:

• Acceptabilitate

– Creare climat favorabil aplicării strategiei, atât în interiorul cât și în

exteriorul Autorității

– Întâlniri formale şi informale

– Luarea în considerare a punctului de vedere al stakeholderilor

• Asigurarea resurselor şi coordonarea utilizării lor
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Implementarea strategiei (2)

Modelarea sistemului managerial în vederea bunei gestionări a

implementării strategiei:

• Evaluare

• Decizie

• Aplicare
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Elaborarea unei strategii de reducere a 
emisiilor de GES 

Implementarea strategiei (3)

Evaluarea rezultatelor aplicarii strategiei:

• Compararea rezultatelor cu obiectivele stabilite

Adaptarea și actualizarea strategiei

• Verificarea periodică a gradului de indeplinire a obiectivelor

• Actualizarea strategiei pentru a include concluziile verificărilor

• În situații extreme, schimbarea strategiei
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Elaborarea PAED

Elaborarea PAED urmează, în principiu, pașii menționați anterior.

CoM propune ghiduri și metodologii elaborate cu ajutorul Centrului

Comun de Cercetare al Comisiei Europene sau prin diferite alte proiecte 

europene. Printre aceste documente, menţionăm:

• How to develop a Sustainable Energy Action Plan

• Reporting Guidelines on SEAP and Monitoring 

• SEAP Template

• Monitoring Template

• Reports on existing methodologies and tools

• SEAP Submission & Verification Processes

Detalii la: http://www.conventiaprimarilor.eu/Documentele-tehnice-%C8%99i.html

http://www.conventiaprimarilor.eu/Documentele-tehnice-%C8%99i.html
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Fundația TERRA Mileniul III

Liviu Gheorghe – Expert inventare

de emisii

Mobil: +40766559081

E-mail: liviu.gheorghe@terramileniultrei.ro

mailto: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.


