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INTRODUCERE

să beneficieze de sinergiile celor două
instrumente.

Proiectul “50000&1 SEAPs“ a sprijinit
realizarea obiectivelor UE în domeniul
climei și al energiei prin promovarea
inițiativei Convenției primarilor într-un
mod foarte inovativ. Am sprijinit mai mult
de 40 de municipalități selectate (
Și sindicate ale municipalităților) În
procesul de elaborare și implementare a
PAED-urilor locale integrate cu un sistem
de management energetic (EnMS) în
conformitate cu standardul internațional
ISO 50001.
Acest lucru a fost realizat prin implicarea
tuturor nivelurilor de guvernare în
administrațiile locale pentru a structura
EnMS, iar la nivel teritorial procesul de
participare a implicat cetățenii și părțile
interesate locale în definirea PAED.
Acest lucru a permis municipalităților

Experiența ne-a învățat că administratile
locale se pot confrunta cu dificultăți în
urmărirea aspectelor legate de eficenta
energetica și, tocmai pentru aceasta
există un EnMS. Beneficiile includ
colectarea îmbunătățită și sistematică a
datelor energetice și integrarea politicilor
energetice în activitățile de administrare
zilnică. În urma lucrărilor noastre și a
lecțiilor învățate în acești trei ani, am
dezvoltat și am actualizat mai multe
instrumente care pot fi găsite online pe
site-ul proiectului
(www.50001seaps.eu)
Pentru a ajuta administratilor locale în
activitățile zilnice de gestionare a energiei.
Dintre cele de mai sus, instrucțiunile
50000 & 1 SEAP (o actualizare a ghidurilor
de proiect anterioare “EnergyforMayors”)
vor contribui la o mai bună înțelegere
a procesului de integrare a SEAP cu un
EnMS; Acest lucru a fost posibil prin marea
lucrare condusă de toți partenerii de
proiect din 8 țări europene diferite.
Marco Devetta
coordonator a proiectului 50000&1 SEAPs
SOGESCA, Italy

PREZENTARE GENER ALĂ A MUNICIPALITĂȚILOR
SUSȚINUTE DE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI ÎN CELE 8 ȚĂRI

ITALIA
Municipalititati: Montecchio M., Pordenone, Marostica, Federazione dei Comuni del
Camposampierese | Partener Responsabil: : SOGESCA

BULGARIA
Municipalitati: Bratsigovo, Chepelare, Nedelino, Rudozem, Zlatograd
Partener Responsabil: : ECQ and ARM

FR ANTA
Municipalitati: Comm. d’Aggl. du Muretain, Ville de Lorient, Comm. d’Aggl. Tours Plus
Partener Responsabil: AMORCE and MT Partenaires

GRECIA
Municipalitati: Metamorfosi, Filothei-Psychiko, Iraklelio, Alimos, Lavreotiki, PapagouChalargou |Partener Responsabil: : CRES

LITUANIA
Municiipalities: Daugavpils, Cēsis, Smiltene, Sigulda, Adazi
Partener Responsabil: : EKODOMA

POLONIA
Municipalitati: Słupsk, Sztum, Grybóvw, Pilzno, Żyraków, Zarszyn
Partener Responsabil: : PNEC

ROMANIA
Municipalitati: Sânnicolau Mare, Caransebes, Faget, Ineu, Otely Rosu, Lugoj, Resita
Partener Responsabil: : AMET and Denskstatt

SPANIA
Municipalitati: Carballiño, Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Celanova, Cartelle
Partener Responsabil: Ourense and Albea Transenergy

GERMANIA
Partener responsabil pentru activitățile de comunicare și diseminare: ICLEI EUROPE
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EXPERIENTA MUNINCIPALITATILOR - POLITICIENI
PETKO PETKOV | PRIMAR A BR ATSIGOVO (BG)
“Prin implementarea ISO 50001 în Bratsigovo, municipalitatea își propune să reducă
emisiile de gaze cu efect de seră și costurile de energie prin gestionarea sistematică a
energiei. Primăria municipiului Bratsigovo a primit un premiu de aur pentru achiziții
ecologice excepționale, care au condus la emisii reduse de dioxid de carbon și la
sporirea eficienței energetice, ceea ce a sporit stima de sine a colegilor noștri față de
celelalte municipalități și ne-a motivat să continuăm dezvoltarea în direcția corectă.”

MILTIADIS K ARPETA S | PRIMAR A METAMORFOSI (GR)
“Feedback-ul nostru din partea integrării dintre ISO 50001 și SEAP în municipiul
Metamorfosi este foarte pozitiv. După această procedură, municipalitatea noastră este
acum în măsură să înțeleagă și să monitorizeze periodic consumul nostru de energie.
Standardizarea procedurilor și rezultate comparabile face posibilă prioritizarea
oportunităților și proiectelor de economisire a energiei în funcție de nevoile reale ale
municipiului și prin urmare,îmbunătățirea conștiinței energetice a organizației noastre.”

GIANFR ANCO TR APUL A | EVALUATOR L A DEPARTAMENTUL DE URBANISM, MEDIU ȘI
ENERGIE- MONTECCHIO MAGGIORE (IT )
“Dezvoltarea EnMS și PAED este doar punctul de plecare, nu obiectivul final. EnMS +
PAED sunt esențiale pentru strategia de îmbunătățire continuă a eficienței energetice
și a protecției mediului. Scopul oricărei administrații publice ar trebui să fie
difuzarea culturii de economisire a energiei pentru reducerea dioxidului de carbon
din atmosferă (principala cauză a încălzirii globale) și implicarea întregii societăți în
protejarea pământului, în special în ceea ce privește schimbările climatice.”

PĒTERIS DZALBE | VICE-PRIMAR AL OR ASULUI DAUGAVPILS (LV)
“Orașul Daugavpils a aderat la proiectul finanțat de UE “50000 & 1SEAP” în 2014.
Între timp, la începutul anului 2016, în Letonia a fost aprobată o nouă lege
națională privind eficiența energetică. Legea prevede că nouă orașe letone, inclusiv
Daugavpils, sunt obligate să pună în aplicare un EnMS certificat până în aprilie
2017. În calitate de semnatar al Conventului primarilor, municipalitatea sa angajat
în mod voluntar să reducă emisiile de GES pe întreg teritoriul orașului până în 2030
cu 40 % Față de 2010.”

DAVID - OLIVIER CARLIER | VICE-PRESEDINTE L A ORGANIZ ATIA MURETAIN AGGLO (F)
“În conformitate cu Agenda 21, Muretain Agglo se angajează începând cu 2015 la
abordarea comună a ISO 50001 + PAED. Am înființat o unitate tehnică susținută
de un comitet director de decizie. Astăzi suntem mândri să raportăm certificarea
obținută în aprilie 2017 și suntem foarte mulțumiți să menționăm că consumul de
combustibil în echipamentele comunitare de aglomerare a scăzut deja cu 14% între
2013 și sfârșitul anului 2016.”

EXPERIENTA MUNINCIPALITATILOR - TEHNICIENI
DRUTA ROMULUS | REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI ENERGIEI AL PRIMĂRIEI INEU(RO)
“Pentru comunitatea noastră, proiectul și problemele cu care ne-am confruntat în
special în domeniul nostru de activitate și toate acțiunile care au fost implementate
în timpul vieții proiectului ne-au întărit ca o echipă și ne-au provocat să găsim soluții
care să satisfacă nevoile noastre reale Și viitoarele nevoi ale locuitorilor orașului.”

HELĒNA TROŠIMOVA | MANAGER ENERGETIC AL OR A ȘUL DAUGAVPILS (LV )
“Odată cu punerea în aplicare recentă a sistemului, rezultatele cantitative vor fi
disponibile abia la sfârșitul anului 2017. Cu toate acestea, deja în timpul înființării și
dezvoltării EnMS s-au obținut îmbunătățiri majore. Controlul operațional este acum
asigurat prin intermediul platformei de monitorizare a energiei online. Managerii
tehnici ai 100 de clădiri publice, precum și operatorii de iluminat stradal și de utilitate
de transport public au fost instruiți cu privire la modul de introducere și analiză a
datelor lunare de energie disponibile.”

SABINO PETRILLO | MANAGER ENERGETIC AL MUNINCIPALITATII MONTECCHIO MAGGIORE (IT)
“Înființarea unei echipe de gestionare a energiei, coordonată de managerul de
energie și participată de reprezentanți ai sectoarelor municipale care gestionează
aspectele energetice, a reprezentat un pas crucial. O atenție deosebită a fost
acordată identificării limitelor sistemului pe baza utilizării directe a energiei și a
definirii indicatorilor de performanță energetică pentru evaluarea utilizărilor directe
de energie și pentru măsurători și monitorizare. Numai prin monitorizarea continuă a
performanței energetice putem reduce consumul de energie și putem decide unde, cum și
când să acționăm pentru a îmbunătăți eficiența energetică.”

MARIUS DUMITR ACHE | INSPCTOR AL ECHIPEI DE MANAGEMENT ENERGETIC AL MUNICIPULUI RESITA (RO)
“Noile opțiuni disponibile pentru reducerea emisiilor de CO2 (inclusiv educația
ecologică) sunt de fapt oportunități zilnice care pot genera beneficii sociale și de
mediu multiple pentru cetățeni.
Proiectul a creat numeroase oportunități de atragere a fondurilor, deschiderea
drumului pentru noi investitori în oraș și, implicit, optimizarea și reducerea costurilor
la nivel local.”
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PREZENTAREA GENER ALĂ A ORIENTĂRILOR PENTRU
INTEGR AREA UNUI ENMS ȘI A UNUI SEAP
Standardul ISO 50001 obligă organizațiile să stabilească criterii pentru a controla și evalua
rezultatele activităților planificate în prealabil, pentru a defini indicatori adecvați și pentru
a lua decizii privind rezultatele măsurate și rezultatele scontate cuantificate.
Figura 1 Modelul EnMS conform ISO 50001

O abordare similară - bazată pe ciclul PDCA (Plan, Do, Check, Act) - poate fi utilă pentru
aplicarea în interiorul organizației (în acest caz autoritatea publică), dar și pentru gestionarea
unui PAED. Scopul acestui document este de a explica modul în care implementarea
simultană a EnMS și PAED ar putea fi utilă în atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor
de CO2 pentru Administrațiile Locale (AL) ce doresc să pună în aplicare un PAED in cel mai
bun mod. Obiectivele principale vor fi următoarele:
Figure 2 abordarea EnMS+PAED

ENMS ÎN CONFORMITATE CU ISO 50001:2011
Atunci când o organizație își dezvoltă propriul EnMS și când un organism de certificare
evaluează modul în care un EnMS se conformează standardului ISO 50001, este necesar să
rețineți că scopul este de a ajuta organizațiile să economisească energie și nu să producă noi
reguli, proceduri sau înregistrări ineficiente. Standardul conține cerințe care pot fi verificate
în mod obiectiv. Aceasta înseamnă că nu sunt “linii directoare”, ci un standard adecvat pentru
certificarea terților. Scopul general al standardului este de a ajuta organizațiile să dezvolte un
model de îmbunătățire continuă bazat pe abordarea ciclului PDCA:
Figure 3 Modelul de îmbunătățire continuă a sistemului de management al energiei PDCA (EERE)

Obiectivul general al standardului este de a ajuta organizațiile să stabilească și să mențină::

Analiza energetică, consumurile și valoarea inițială;
Îmbunătățiri ale performanței energetice;
Indicatori de performanță energetică (EnPI);
Un plan solid de monitorizare pentru a măsura performanța și îmbunătățirile.

Acestea implică reducerea costurilor, îmbunătățirea competitivității și instituționalizării
evitând emisiile de GES.
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PLANURI DE ACȚIUNE PRIVIND ENERGIA DUR ABILĂ ÎN
CONFORMITATE CU GHIDUL CONVENȚIEI PRIMARILOR

Planul de acțiune privind energia durabilă (PAED) este un document cheie care
evidențiază modul în care semnatarul Pactului își va atinge angajamentul până
în 2020 . Angajamentele Pactului acoperă întreaga gamă a administraţiilor
locale (comuna, oraș, regiune) cu scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect
de seră cu cel puțin 20% din nivelul calculat într-un an trecut, considerat “anul
de referință”. Prin urmare, PAED include acțiuni pentru atingerea următoarelor
obiective până în 2020:
20% Scăderea consumului de energie primară;
20% Creșterea surselor de energie regenerabile;
20% Scăderea emisiilor de CO2.

În prezent, peste 7.300 de AL europene au semnat Pactul primarilor care sprijină UE în
atingerea obiectivelor pentru 2020.
Figura 4 Convenția primarilor pas cu pas

IMPLEMENTAREA CERINȚELOR ISO 50001 DE CĂTRE O
AUTORITATE LOCALĂ ÎN TANDEM CU UN SEAP
EnMS poate ajuta autoritățile locale să-și implementeze PAED-ul de-a lungul anilor, folosind
o abordare sistematică, evitând în același timp obstacolele tipice, cum ar fi “gestionarea
cifrei de afaceri “. Îmbunătățirea continuă a energiei și reducerea emisiilor de CO2 devin
un criteriu fundamental care reflectă politica energetică a municipalităţii. Cerințele EnMS
și SEAP sunt foarte asemănătoare:
Figura 5 Cerințe comune în EnMS și SEAP
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Comparativ cu SEAP, ISO 50001 nu solicită indicatori cantitativi specifici, ci doar indicatori
calitativi. Scopul ISO 50001 este îmbunătățirea continuă a performanței energetice a
organizației fără limite numerice sau obiective specifice în ceea ce privește economiile
cantitative de energie și emisiile de CO2 evitate.
ANGAJAMENTUL PRIVIND POLITICA ENERGETICĂ
În conformitate cu standardul ISO 50001, politica energetică trebuie să precizeze
angajamentul organizației de a realiza îmbunătățirea performanței energetice.
Managementul superior (Administrația municipală) va defini politica energetică și va
asigura instituționalizarea procedurilor și metodologiei EnMS în activitățile și planificarea
administrativă. Politica energetică este un act oficial aprobat de Consiliul municipal.
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Figura 6 Organizarea internă a EnMS într-o Administratie Locala

Obiectivele de performanță energetică și cerințele SEAP pot fi gestionate în cadrul aceleiași
politici energetice, dar cu noi limite de acțiune ale EnMS.

REGULI ȘI RESPONSABILITĂȚI INTERNE
Administrația autorităţii locale trebuie să definească normele și responsabilitățile interne
pentru a dezvolta și implementa ISO 50001 care să integreze politica sa energetică în
activitățile administrației publice. Managementul de vârf desemnează reprezentantul
conducerii, echipa de energie și coordonatorul echipei de energie furnizând resursele
necesare pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului EnMS
și a performanței energetice rezultate.

Figure 7: Organigrama Interna a unui EnMS in APL
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Odată ce EnMS + PAED au primit în mod formal și practic resursele umane, tehnice și
financiare specifice, AL este pregătită să înceapă faza de implementare și de operare.
Organizația trebuie să realizeze, să documenteze și să implementeze un proces de
planificare a energiei în concordanță cu politica energetică axată pe îmbunătățirea
continuă a performanței energetice și respectarea cerințelor legale aplicabile.
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DOMENIUL DE APLICARE ȘI LIMITELE ACESTUIA
AL vor decide ce fel de activități, birouri și sectoare ale administrației publice vor fi
certificate în conformitate cu cerințele ISO 50001. Autoritățile locale implicate în procesul
de certificare EnMS includ în domeniul lor de activitate zonele/sectoarele legate direct de
aspectele energetice cum ar fi: achiziționarea de bunuri și serviciile energetice, analiza
datelor, facturarea energiei, planificarea consumului de energiei, proiectarea, controlul
operațional și monitorizarea.
Figura 8 Domeniul de aplicare al EnMS în Administratile Locale

Una dintre cele mai importante cerințe ale standardului ISO 50001 este definirea “limitelor”.
Această cerință specifică este direct legată de utilizarea energiei. În zonele rurale, utilizarea
directă a energiei este legată de următoarele sectoare relevante în care se consumă
energie: clădiri, instalații, infrastructuri, sisteme de iluminat, flotă de vehicule și transport
public.
Definirea limitelor reprezintă primul pas operativ al dezvoltării EnMS. Planul, precum și
analiza energetică şi consumul de bază, includ performanțele energetice anuale colectate
utilizând o abordare de jos în sus în sectoarele menționate mai sus, şi care definesc
consumul direct semnificativ de energiei a municipiului. Limitele EnMS se identifică și se
bazează pe consumul de energie și ulterior se evaluează.
Pe de altă parte, implementarea PAED în cadrul Convenției primarilor este orientată în
mod constant spre reducerea emisiilor de GES în contextul urban în ansamblu. Aceasta
înseamnă că, dacă cineva dorește să activeze împreună PAED și EnMS, este necesar să se
schimbe limitele tradiționale ale acțiunii EnMS pentru a acoperi întregul context urban.
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Figure 9 Utilizarea energiei in AL

Figura 10 Utilizarea energiei pe teritoriu

PLANIFICARE
Această clauză a standardului se concentrează pe performanța energetică a organizației și
pe instrumentele de menținere și îmbunătățire continuă a acesteia. Planificarea energetică
presupune o revizuire a activităților organizației care pot afecta performanța energetică.
Figura 13 Diagrama de concepte de bază a planificării energiei

Dacă luăm în considerare aceste exemple de intrări, devine clar că ele pot fi obținute numai
de la organizații (ținta oficială a EnMS), nu din context comunitar, unde nivelul informațiilor
este mai general. Dar vestea bună este că în acest al doilea caz (context comunitar)
rezultatele planificării vor fi aceleași, ele vor trebui să fie adaptate doar la un mediu nou și
mai complex.
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CERINȚE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE
Cerințele legale aplicabile pot fi, de exemplu, acele cerințe internaționale, naționale,
regionale și locale care se aplică domeniului de aplicare al EnMS în domeniul energiei.
Exemple de cerințe legale pot include un regulament sau o lege națională privind
conservarea energiei. Alte cerințe pot include acorduri cu clienții, principii voluntare sau
cod de practică, programe de voluntariat etc.
ANALIZ A ENERGETICĂ ȘI LINIA DE BA Z Ă A ENERGIEI
Analiza energetică și linia de bază reprezintă baza planificării energetice, deoarece ele
permit crearea unei evaluări energetice a limitelor aplicației EnMS.

Figura 13 Planificarea energiei pas-cu-pas
ANALIZ A CONSUMULUI
DE ENERGIE

Surse curente de energie
Consumul și consumul de energie din trecut și dinprezent
Estimarea consumului și consumului de energie viitoare

IDENTIFICAREA CONSUMULUI
SEMNIFICATIV DE ENERGIE

Facilități, echipament, personal care
afectează consumul și consumul de energie
Identificați alte utilizări relevante ale
energiei
Determinați performanța actuală a
instalațiilor, echipamentelor și sistemelor

IDENTIFICAȚI ȘI PRIORITIZ AȚI
OPORTUNITĂȚILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
A PERFORMANȚEI ENERGETICE

Utilizarea energiei
regenerabile, potențialele
surse de energie,

Baseline

Prognoza și
modificarea
bazei de date

Analiza energetică și baza de referință privind energia vor fi actualizate la intervale
definite și ca răspuns la modificările majore ale instalațiilor, echipamentelor,
sistemelor și proceselor (utilizarea directă a energiei în APL). Identificarea și evaluarea
utilizării energiei trebuie să determine organizația să definească zonele cu o utilizare
semnificativă a energiei prin adoptarea unor criterii specifice, cum ar fi:

Procentul consumului
de energie față de
consumul total

Reducerea potențială a
consumului estimat de energie
pe baza datelor bibliografice
privind oportunitățile de
îmbunătățire aplicabile

Durata minimă de
returnare a investițiilor
estimate pe baza datelor
privind oportunitățile de
îmbunătățire aplicabile
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Adoptând criterii specifice, este posibilă definirea zonelor cu o utilizare semnificativă a
energiei în sectoarele private (utilizarea indirectă a energiei):

Procentul consumului de energie față de
consumul total pe teritoriul calculat în “linia
de bază”

Interesul pentru utilizarea și consumarea
energiei de către “părțile interesate”

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (IPE)
Organizațiile identifică EnPI adecvat pentru monitorizarea și măsurarea performanței
energetice. IPE vor fi revizuite și comparate cu liniile de bază a energiei, după caz. În ceea ce
privește PAED, acest aspect este esențial, deoarece este necesar să se definească IPE-urile
pentru toate acțiunile (care urmează să fie implementate). Acest lucru ajută la definirea
unor indicatori utili pentru fiecare tip de acțiune implementata în sectoarele public și
privat.
Figura 11 IPE definită pentru utilizarea directă a energiei

UTILIZ ARE A DIREC TĂ A ENERGIEI

IPE

Electricitatea în clădiri, facilități

kWh/m2 lunar

Electricitatea în sistemele de iluminat public

kWh/punct de iluminat lunar

Gaz natural în clădiri, instalații

kWhth*grade zile/m2 lunar

Combustibil în flota de vehicule / Transport public

Km/L Lunar

Figura 12 IPE definit pentru utilizarea indirectă a energiei (teritoriu)

IPE IN TERITORIU

IPE

Consumul de energie electrică pe sector

kWh/m2

Consumul de gaze naturale pe sector

SCM per an

Vânzările de combustibil în transportul privat pe
combustibil

Tone/an

Producția de energie electrică și termică SRE

kWh per an; kWh/m2

Consumul total de energie pe cap de locuitor

MWh/locuitor

Consumul total de energie pe sector

MWh/locuitor/firma

OBIECTIVE ENERGETICE, TINTE SI PLAN DE ACTIUNE
Obiectivele ISO 50001 și SEAP gasesc pe scări de timp diferite. ISO 50001 se concentrează,
în general, pe îmbunătățirea continuă a performanței energetice, în timp ce acțiunile
SEAP au o țintă pe termen lung. Obiectivele conform ISO 50001 trebuie să fie specifice și
măsurabile. Aceasta este o problemă foarte dificilă dacă se aplică contextului comunitar.
Un plan de acțiune asigură îndeplinirea obiectivelor prin definirea precisă a:

Responsabilitate

Bugetul și intervalul de
timp în care trebuie atinse
obiective individuale

Detalii privind metoda
prin care trebuie atinse
ținte individuale

Realizarea acestuia va implica părți
interesate care nu sunt obligate să
urmeze instrucțiunile din partea
autorităților locale. Rezultatele nu
sunt garantate!

AC ȚIUNI
INTERNE

Nivelul de angajare și responsabilitatea personalului implicat este legat de tipul de obiectiv
și de relevanța țintă:

AC ȚIUNI
EX TERNE
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Its achievement is only down to the
correct application of the EnMS.
Results must be demostrated!

MONITORIZARE
Monitorizarea performanței energetice este o cerință fundamentală a abordării EnM
+ PAED pentru a demonstra eficacitatea implementării corecte și a rezultatelor pozitive
aferente. Un aspect important în timpul înființării EnMS este asigurarea frecvenței
adecvate a monitorizării datelor privind consumul de energie pentru a lua măsuri și a
evalua rezultatul acesteia.
Autoritățile locale trebuie să se asigure că sunt monitorizate caracteristicile esențiale
ale operațiunilor lor care determină performanța energetică, precum și performanța
energetică în sectoarele private.
Adoptarea abordării EnMS + SEAP monitorizează utilizarea directă a energiei prin punerea
în aplicare a cerințelor EnMS și, în același timp, transferă abordarea și metodologia EnMM
pentru a monitoriza performanța energetică în sectoarele private care identifică indicatorii
specifici, după cum sa menționat mai sus.
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Figure 13: Energy Management System Continual Improvement Model PDCA (source: EERE)
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În special, administrațiile locale monitorizează principalele caracteristici ale performanței
energetice a utilizărilor directe și indirecte ale energiei, cum ar fi:
Utilizarea semnificativă a energiei directe și indirecte;
IPE;
Eficacitatea punerii în aplicare a planului de acțiune în atingerea obiectivelor
și obiectivelor;
Evaluarea consumului real de energie față de cel așteptat.

APL va defini și va revizui periodic nevoile de măsurare în funcție de nevoile specifice și în
conformitate cu calendarul Raportului de monitorizare al Pactului primarilor. Măsurarea
poate varia de la contoare de utilități simple pentru organizații mici până la sisteme de
măsurare complete de monitorizare conectate la o aplicație software. De asemenea, este
important să fii capabil să investighezi, să reacționezi și să răspunzi la abateri semnificative

EXPERIENTA PARTELERILOR TEHNICI AI PROIECTULUI
EMANUELE COSENZ A | SOGESCA , ITALIA
“Conducerea lucrărilor tehnice pe acest proiect de pionierat a fost o experiență
extraordinară. Această broșură, precum și liniile directoare vor oferi un sprijin tehnic
important autorităților locale interesate de această abordare inovatoare”

EVI T Z ANAK AKI | CRES, GRECIA
“Este nevoie de un angajament politic considerabil de a continua cu EnMS. Și personalul
foarte dedicat și muncitor. Problemele întâmpinate în majoritatea municipalităților în
timpul colectării datelor pentru BEI și PAED au fost clar demonstrate, dar au fost, de
asemenea, rezolvate prin intermediul EnMS.”

LUDMIL MANEV | ECQ, BULGARIA
“Implementarea standardului ISO 50001: 2011 nu este doar un instrument foarte
bun pentru monitorizarea măsurilor PAED, ci și un instrument foarte eficient pentru
reducerea costurilor în municipalități legate de toate tipurile de consum de energie,
precum și pentru economisirea de bani pentru a fi investiți în noi Acțiuni de eficiență
energetică.”

MARIK A ROŠĀ | EKODOMA , LITUANIA
“Pe parcursul a trei ani de activitate în proiectul 50000 & 1SEAPs am demonstrat că
crearea și implementarea unui sistem de management al energiei și integrarea cu un
PAE are o valoare adăugată foarte mare. Am dovedit necesitatea persoanelor numite,
adică a managerilor de energie, iar 4 din 5 municipalități din Letonia au angajat un
director de energie sau au desemnat o persoană.”

CONSORTIUM
SOGESCA (Coordinator) | www.sogesca.it
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DENKSTAT T | www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org
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