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FOREWORD
Proiectul “50000&1 SEAP“ a sprijinit realizarea obiectivelor UE în domeniul climei
și energiei prin promovarea inițiativei Convenției Primarilor într-un mod foarte
inovativ. Am sprijinit mai mult de 40 de municipalități (şi uniuni 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 în definirea PAED.
Acest lucru a permis municipalităților să beneficieze de sinergiile celor două instrumente.
Experiența ne-a învățat că administrațiile locale se pot confrunta cu dificultăți în urmărirea aspectelor legate
de eficența energetică 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 administrațiile 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 PAED cu
un EnMS; acest lucru a fost posibil prin munca deosebită depusă de toți partenerii de proiect din 8 țări europene
diferite.
Marco Devetta
coordonator al proiectului 50000&1 SEAP, SOGESCA, Italy

INTRODUCERE ÎN 50000&1 SEAP
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Proiectul 50000&1 SEAP oferă o abordare coerentă a
integrării Sistemelor de Management Energetic (EnMS)

OBIEC TIVELE PRINCIPALE ALE PROIEC TULUI
50000&1 SEAP

cu Planurile de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED)
în conformitate cu standardele internaţionale, cum ar

• Să creeze o abordare coerentă pentru integrarea şi replicarea
Sistemelor de Management Energetic (EnMS) şi a Planurilor
de Acțiune privind Energia Durabilă (SEAP) în întreaga
Europă;

fi ISO 50001, Premiile Europene pentru Energie (EEA)
sau Pactul Primarilor (CoM), ca o certificare a sistemului
de management al calităţii pentru municipalităţile

• Să dezvolte, să implementeze şi să monitorizeze PAED-urile
europene conform ISO 50001 şi celelalte standarde de
management energetic stabilite;

angajate în planificarea energiei durabile.
Consorţiul proiectului, format din 13 parteneri

• Să instituționalizeze politicile energetice durabile asigurând
punerea în aplicare efectivă a PAED-ului în timpul și după
durata de viață a proiectului; şi

din zonele urbane, reprezentând o mare parte a
Autorităţilor Locale (LG) din toată Europa, a decis

• Să promoveze rezultatele pe scară largă şi să mărească
numărul de suporteri instruiţi în cadrul Convenției Primarilor,
coordonatori şi susţinători (C&S) care pun în aplicare
abordarea PAED+Sistem de Management Energetic.

susţinerea a 41 de municipalităţi din 8 țări (Bulgaria,
Franţa, Grecia, Italia, Letonia, Polonia, România şi
Spania). Cooperarea dintre Consorţiu şi LG ajută la
depăşirea barierelor care blochează instituţionalizarea
planurilor de acţiune şi la consolidarea structurilor şi
procedurilor interne de înaltă calitate, pe termen lung

În cele din urmă, poate fi util pentru evidenţierea

ale politicii energetice şi de planificare. Acest lucru

faptului că întregul proces poate ajuta municipalităţile

garantează faptul că abordările durabile ale politicii

să implice comunitatea locală, permițând astfel

energetice locale și planificarea sunt răspândite și

îmbunătățirea nivelului de înţelegere a nevoilor

consolidate şi mai mult în Europa şi chiar dincolo de

energetice colective şi comunicarea mai eficientă

aceasta.

despre mediu şi eficienţa energetică.

Cerinţele standardului ISO 50001 au fost deja aplicate

Proiectul 50000&1 SEAP s-a concentrat asupra a cinci

în PAED-urile numeroaselor municipalităţi din Europa.

obiective primare, identificate ca fiind elemente critice

Abordarea proiectului promovează aceste eforturi

pentru abordare, pentru susţinerea comunităților

anterioare prin facilitarea dezvoltării Autorităţilor

locale în cadrul Convenției Primarilor pentru:

Locale şi aprobă formal politicile energetice spre
susţinerea unei utilizări mai eficiente a energiei,

•

Structurarea unei abordări coerente pentru

incluzând ţinte şi obiective fixe. Ajută totodată la

integrarea EnMS (conform ISO 50001) în PAED-

identificarea măsurilor corective şi a potenţialelor

urile autorităţilor locale prin facilitarea unor

îmbunătăţiri în planificarea PAED, demonstrând

structuri de suport (via susţinători ai EnMS);

totodată implementarea eficientă a proiectelor din
PAED către părţile terţe.

•

Depăşirea barierelor ne-tehnologice prin
consolidarea capacităților relevante, dezvoltând

În plus, acest standard prezintă metode pentru

o reţea de colaborare profesională de creștere

susţinerea monitorizării pe termen lung a obiecti-

a capacităţii şi instruiri specifice, oferind suport

velor cuprinse în PAED, conform indicatorilor cheie de

structurilor mai puțin experimentate (cursanți ai

performanţă, care oferă în schimb autorităţilor locale

EnMS);

un control eficient asupra progresului şi capacitatea
de a revizui cu uşurinţă măsurile preconizate. În

•

Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea

particular, aceştia pot analiza consumul de energie

integrării EnMS în PAED (conform ISO 50001)

în gestionarea şi utilizarea bunurilor imobiliare, a

prin activarea resurselor locale, implicarea

echipamentelor şi proceselor utilizate, a personalului

grupurilor cointeresate şi a conştientizării

implicat şi a altor variabile care ar putea influența

publicului, pentru însuşirea planificării energiei

performanţa energetică.

durabile într-o abordare holistică;

•
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Utilizarea abordării EnMS+PAED ca
unealtă ce garantează instituţionalizarea
politicilor energetice durabile şi care asigură
implementarea coerentă a continuităţii politice
şi tehnice a PAED în timpul şi după durata de
viaţă a proiectului, prin transformarea EnMS
intr-o bază organizaţională pentru consolidarea
abordărilor cu relevanţă generală referitoare la
crearea politicii energetice; şi

•

Impărtășirea instrumentelor de instruire,
ghidurilor tehnice şi a materialelor motivaţionale
care ajută autoritățile locale să reproducă
avantajele şi sinergiile abordării EnMS+ PAED.

ABORDAREA 50000&1 SEAP: ENMS + PAED
Abordarea EnMS + PAED ţinteşte creşterea instituționalizării PAED în cadrul operaţiunilor guvernamentale şi
sporește cunoștințele și expertiza energetică, oferind instruire şi unelte specifice. Deoarece proiectul 50000&1
SEAP se concentrează pe implementarea EnMS în administraţiile locale, introducerea în cerințele ISO 50001
reprezintă cel mai important pas pentru creşterea eficienţei şi coerenţei atât pentru implementarea cât şi pentru
monitorizarea activităţilor relevante ale PAED-ului. În comparație cu PAED-ul clasic, ISO 50001 nu necesită indicatori
specifici de cantitate, ci se bazează pe indicatori calitativi de performanţă energetiă (EnPI), aşa cum este prezentat
în tabelul de mai jos.
TABLE 1: Anumiţi indicatori de performanţă energetiă (EnPI) definiţi pentru utilizare energetică directă

UTILIZ ARE DIREC TĂ A ENERGIEI

EnPI

Electricitate în clădiri, utilități şi infrastructuri

kWh-el/m2, lunar

Electricitate în sisteme de iluminat public

kWh-el/lamp, lunar

Gaze naturale în clădiri, utilități şi infrastructuri

kWh-th*grade zile/m2, lunar

Combustibil în flota de maşini

km/L, lunar

TABLE 2: Anumiţi indicatori de performanţă energetiă (EnPI) definiţi în legătură cu activităţile din PAED  (monitorizarea balanţei energetice şi măsuri)

ENPI ÎN LEGĂTUR Ă CU AC TIVITĂŢILE DIN PAED (BAL ANŢA ENERGETICĂ ŞI MĂ SURI)
Consum total de energie

kWh-el anual/locuitor

Consum de energie, pe sector*

kWh-el anual

Consum total de gaze naturale

SCM anual

Consum gaze naturale, pe sector*

SCM anual

Vânzări de combustibil pentru transport privat

Tone, anual

Producţie energie regenerabilă, pe sector*

anual kWh-el sau kWh-el/kWp-el

Producţie energie termică, pe sector*

anual kWh-th sau kWh-th/m2

Consum total de energie pe cap de locuitor

MWh/locuitor

Consum total energie rezidenţială

MWh/locuitor

Consum total de energie industrială

MWh/locuitor

Rata producţiei de energie regenerabilă (pentru electricitate şi
încălzire) raportată la consumul total brut de energie pe teritoriu

%

Rata clădirilor clasa A raportate la numărul total de clădiri din
teritoriu

%

Măsuri de eficiență energetică pentru clădiri rezidențiale private

Numărul măsurilor de EE sau MWh economisiți anual

*Sectoare principale: rezidențial, industrial, agricultură şi terţi.

Scopul ISO 50001 este îmbunătăţirea continuă a

Măsurarea specifică, calitativă a EnPI pe mai multe

performanţei energetice fără stabilirea unor limite

nivele poate ajuta municipalitatea să-şi sporească

numerice sau obiective cantitative specifice pentru

conştientizarea pe diferite fronturi. Cunoaşterea

energia care va trebui salvată sau pentru emisiile

performanţei energetice din diverse sectoare din

de CO2e ce trebuie evitate. Fiind un standard

teritoriu poate ajuta la definirea unor acţiuni specifice

internațional, ISO 50001 încurajează autorităţile locale

pentru planificare, fie îmbunătăţind direct operațiunile

să implementeze şi să respecte cerinţe legale stricte

municipalității sau servind ca model pentru a stimula

referitoare la problemele energetice, astfel încât

sectorul privat, cetăţenii şi alte părţi interesate pentru

organizaţiile să poată stabili sistemele şi procesele

a salva energie şi pentru a evita emisiile de CO2e

necesare
energetice,

pentru
fiind

îmbunătăţirea
verificate

de

performanţei

către

organisme

acreditate.
Abordarea ISO 50001 necesită o analiză aprofundată a
performanţei energetice a organizaţiei în conformitate
cu indicatorii specifici de performanță energetică
(EnPI), ce includ variabile externe şi de mediu ce pot
afecta performanța energetică.
În general, metodologia tradiţională a PAED şi
abordarea orientată pe EnMS a ISO 50001 sunt relativ
similare, cu doar câteva diferenţe semnificative (vezi
tabelul de mai sus). Deși metodele centrale din PAED
se bazează mai mult pe estimări generale decât pe
măsurătorile specifice cerute de abordarea EnMS,
o hibridizare a celor două poate să crească eficienţa
oricărui plan de acţiune pentru a avea un impact
pozitiv asupra sectorului public şi a celui privat.
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ISO 50001 ȘI EnMS
Standardul internaţional pentru EnMS este ISO 50001
(Norma Europeană EN), aprobat în anul 2011 pentru

PLANIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI
EnMS

înlocuirea normei europene EN 16001:09. Scopul lui
este să permită organizaţiilor să adopte o abordare

ISO 50001 este un standard potrivit pentru aplicarea

sistematică

performanţei

în cadrul oricărei organizaţii, inclusiv în instituţiile

energetice, în special prin EE, prin eforturi de

guvernamentale. Liniile directoare prezente aici

conservare şi evaluări energetice. Standardul poate

sunt orientate cu precădere spre aplicării ale

oferi suport semnificativ pentru obţinerea unei

standardului în cadrul administraţiilor locale sau a

evaluări cantitative a reducerii emisiilor CO2e realizate.

oricărei administraţii publice interesate de folosirea

pentru

îmbunătăţirea

acestuia pentru sprijinirea managementului PAEDSTANDARDELE SUNT O OPORTUNITATE, NU O POVAR Ă

ului. Procesul EnMS, conform standardului ISO 50001,
este format dintr-o serie de etape (politica energetică,

Atunci când o organizație îşi dezvoltă propriul EnMS şi atunci
când un Organism de Certificare evaluează conformitatea
unui EnMS cu ISO 50001, este necesar să ţinem cont de faptul
că scopul este acela de a ajuta organizaţiile să economisească
energie, nu să producă reguli noi, proceduri sau rapoarte care
să fie ineficiente şi/sau dificile. În schimb, standardul îşi propune
să ajute organizaţiile să stabilească şi să menţină:

planificare, implementare, monitorizare), dar include

• Evaluări energetice care pot fi comparate cu informaţiile de
bază ale utilizatorilor;

folositoare pentru aplicarea în interiorul organizaţiei

• Îmbunătăţiri în performanța energetică, măsurate prin
indicatori de performanță energetică (EnPI); şi
• Un plan de monitorizare care să măsoare performanţa,
să îmbunătățească competiţia şi să identifice potenţialele
reduceri atât ale costurilor cât şi ale emisiilor de CO2e.

de asemenea multiple puncte referitoare la verificări,
audituri şi evaluări ce pot induce acţiuni corective şi
îmbunătăţiri. Mai mult, o abordare iterativă a EnMS
pe baza ciclului PDCA (planificare, realizare, verificare,
acţiune), cunoscut şi ca Ciclul Deming, poate fi
şi pentru gestionarea PAED (vezi figura de mai jos).
FIGURE 1: Standardele pot fi aplicate ciclurilor PDCA într-o manieră
iterativă (sursa: Wikipedia: PDCA, CC J. Vietze)

În plus, obiectivul oficial menţionează că ISO 50001
“specifică cerinţele aplicabile furnizorilor de energie,
utilizatorilor şi consumatorilor, inclusiv măsurătorile,
documentaţia şi raportarea, practici pentru design şi
achiziţie pentru echipamentele care folosesc energie,
sisteme, procese şi personal.” Standardul obligă
organizațiile să stabilească criterii de monitorizare şi

Conform cerinţelor ISO 50001, organizaţiile lider (în

evaluare în avans, să definească indicatori potriviţi şi să

cazul proiectului, autorităţile locale) sunt bineînțeles

aplice măsuri pe rezultatele măsurate şi preconizate.

organismele

cu

responsabilităţile

principale,

în

timp ce restul pot acţiona ca şi facilitatori (ex.: în
ISO 50001 conţine, pe de o parte, cerinţe specifice

cadrul acestui proiect, coordonatorii si susținătorii).

ce vor fi verificate obiectiv, fără a reprezenta un set

Aceştia trebuie să stabilească scopul şi limitele EnMS

de reguli, ci mai degrabă un standard recunoscut

şi să aprobe politicile energetice care identifică şi

internaţional potrivit pentru certificarea părţilor terţe.

prioritizează diferite tipuri de consum energetic,

Pe de altă parte, nu stabileşte cerinţe absolute pentru

ţinând cont şi de cerințele legislative aplicabile. În

performanţa energetică dincolo de angajamentele

plus, autorităţile locale trebuie să definească un set

politicii energetice asumate de către organizaţie

de Indicatori de performanță energetică, potriviţi

pentru respectarea legislaţiei în vigoare. Două

pentru măsurarea performanţei energetice, nu doar

organizaţii separate cu aceleaşi operaţiuni, dar cu

conectaţi obiectivelor măsurabile ci care pot îndruma

nivele de performanţă energetică diferite pot să

pentru descoperirea unor oportunităţi viabile pentru

respecte standardul.

îmbunătăţirea performanţelor.
1

Courtesy of Energy for Mayors: www.energyformayors.eu
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Metodologia Proiectului 50000&1 SEAP poate fi

a oricărei organizaţii pentru a obţine îmbunătăţiri ale

rezumată ca o abordare integrată a EnMS+PAED.

performanţei energetice.

Este bazată pe includerea ciclului PDCA tipic multor
standarde ISO, în procedurile de planificare deja

În oricare dintre cazuri, în contextul Proiectului

stabilite pentru PAED-uri şi apoi instituţionalizarea

50000&1 SEAP, administraţiile locale îşi asumă

acestei abordări hibrid în modul de funcţionare

responsabilitatea pentru angajamentele energetice,

a administraţiilor publice. Acest capitol prezintă

iar primarul şi cabinetul acestuia vor fi responsabili

direcţiile principale ale abordării

50000&1 SEAP,

de administraţia politică. Aceasta înseamnă că toţi

urmărind patru etape din cadrul unui ciclu pe care

membrii politici ai municipalităţii definesc împreună

administraţiile locale trebuie să îl implementeze pentru

obiective specifice pentru îndeplinire şi oferă roluri şi

a obţine rezultate eficiente pentru îmbunătăţirea

responsabilități în interiorul structurii administraţiei

performanţei energetice pe termen lung.

locale pentru a asigura o dezvoltare coerentă şi pentru
implementarea politicilor şi practicilor energetice
sustenabile. În particular, administratorii politici

INSTITUŢIONALIZAREA PROCESULUI
DEFINIREA UNEI POLITICI ENERGETICE

ŞI

trebuie să definească şi să asigure:
•

Angajamentul

instituțional

autentic

reprezintă

O îmbunătăţire susţinută a performanţei
energetice;

primul pas pentru dezvoltarea EnMS+PAED. Conform
cerinţelor PAED, acţiunea formală de semnare a

•

Disponibilitatea cadrului, informaţiilor

actului Convenției Primarilor simbolizează punctul

și resurselor necesare pentru atingerea,

în care primarul(ii) își angajează administrația locală

monitorizarea, revizuirea şi actualizarea

în susţinerea politicii Uniunii Europene referitoare

obiectivelor energetice şi a politicilor;

la obiectivele energiei durabile. Între timp, conform
cerinţelor EnMS, definirea şi aprobarea unei politici

•

energetice relevante reprezintă primul pas de asumare

Respectarea cerințelor legale aplicabile
referitoare la utilizarea energiei de către
administraţiile locale, inclusiv eficiența
resurselor şi energiile regenerabile;

•

Susţinere pentru obţinerea serviciilor/
produselor eficiente energetic legate de
operațiunile administraţiilor locale; şi

•

Comunicare adecvată a obiectivelor şi
rezultatelor PAED-ului, intern către toate nivelele
din administraţie şi extern către cetăţeni şi alte
persoane cointeresate.

Deși
cu

toate

punctele

siguranţă

prezentate

necesare

pentru

mai

sus

sunt

dezvoltarea

şi

implementarea unei abordări integrate a EnMS+PAED,
poate cea mai importantă sarcină pentru o autoritate
publică este nevoia de a introduce problemele
energetice în procesele de luare a deciziilor pe o scară
mai largă. Îmbunătăţirea constantă a performanţei
energetice a autorităţilor locale nu doar reduce
progresiv impactul asupra mediului ci poate facilita
utilizarea mai eficientă a resurselor bugetare.
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DEZVOLTAREA ABORDĂRII INTEGR ATE A
EnMS+PAED
Pentru a adopta abordarea Sistemului de Management

conform obiectivelor şi ţintelor politicii energetice.

Energetic (EnMS)+PAED promovată de acest proiect,

Între timp, operaţiunile EnMS sunt coordonate de către

pasul următor, după instituţionalizarea obiectivelor

un Manager Energetic al municipalității şi de către

şi

definirea

echipa acestuia/acesteia, formând o Echipă Energetică.

cuprinzătoare a rolurilor interne, a responsabilităţilor

Managerii responsabili cu energia funcţionează cel

şi a resurselor care vor deservi procesul integrării. Pe

mai bine dacă nu au doar competențe tehnice în

lângă stabilirea obiectivelor şi dezvoltarea unei politici

probleme energetice, dar şi autoritate adecvată pentru

prezentate mai sus, administraţia politică trebuie să

gestionarea resurselor umane şi pentru comunicarea

demonstreze asumarea dezvoltării EnMS+PAED prin

directă cu reprezentanţii conducerii sau chiar cu

adaptarea structurii autorității locale, prin crearea de

administratorii politici. Managerul trebuie să delege

condiții favorabile pentru a servi scopurilor energetice

funcţii, responsabilităţi şi competenţe pentru echipa

şi prin desemnarea personalului necesar pentru

sa. În funcţie de personalul disponibil pentru Sistemul

ocuparea rolurilor specifice în cadrul proiectului.

de Management Energetic, Echipa energetică poate

ţintelor

politicii

energetice,

este

funcţiona cel mai eficient dacă sunt implicate mai
În

cadrul

oricărei

organizaţii

care

doreşte

să

implementeze un EnMS, inclusiv o administraţie

multe sectoare şi birouri municipale, chiar şi cele care
nu sunt focusate nominal pe probleme energetice.

locală, procesul funcţionează mai uşor prin stabilirea
unei ierarhii, fiecare nivel având rolul său individual şi

Patru sectoare de servicii (aşa cum este ilustrat în

responsabilităţi unice în proces. În contextul proiectului

tabelul de mai jos) au tendinţa de a fi benefice, dacă

50000&1 SEAP, autoritățile locale trebuie să acționeze

personalul lor contribuie la proces. O astfel de echipă

ca un management de top. Aceştia numesc unul sau

multilaterală poate ajuta la asigurarea implementării

mai mulţi reprezentanţi ai conducerii, mandataţi să

EnMS în cadrul tuturor procedurilor administrative

se asigure că procesul abordării EnMS +PAED este

importante şi în sectoarele tehnice conexe utilizării

stabilit, implementat, menţinut şi îmbunătățit eficient,

energetice din teritoriu.

TABLE 3: Rolul membrilor municipali desemnați în Echipa energetică care gestionează un EnMS.

ZONĂ

SEC TOR

SERVICII

1 st

Secretariat general şi servicii personal

Contracte şi licitaţii publice

2 nd

Finanţe şi taxe

Achiziţii publice
Contabilitate
Lucrări publice
Planificare urbană
Mediu
3 rd

Lucrări publice şi planificare urbană

Management energetic
Întreţinerea clădirilor, facilităţilor şi iluminatului public
Birou tehnic
Analiză date

4 th

Servicii populație

Transport școlar și pentru studenți

IMPLEMENTAREA EnMS+SEAP

MONITORIZAREA
REZULTATELOR

Odată ce a fost stabilită abordarea integrată a

Monitorizarea performanţei energetice reprezintă

EnMS+PAED, atât formal cât şi practic, administraţia

o cerinţă fundamentală a abordării EnMS+PAED,

locală este pregătită să iniţializeze etapa operaţională.

deoarece poate fi utilizată pentru a demonstra

În acest moment, organizaţia, în cazul de faţă

eficienţa rezultatelor sau lipsa acestora, din activităţile

echipa energetică a administraţiei locale trebuie să

curente de implementare. Autorităţile locale trebuie

desfăşoare, să documenteze şi să implementeze

să asigure monitorizarea suficientă a caracteristicilor

un proces de planificare energetică în concordanţă

cheie

cu obiectivele politicii energetice deja stabilite,

determină performanţa energetică a municipalității şi

orientate spre îmbunătăţirea continuă a performanţei

performanţa energetică din sectoarele private.

rezultate

din

ŞI

EVALUAREA

operaţiunile

acestora,

ce

energetice şi respectând cerinţele legale aplicabile.
Primul pas al fazei de implementare este revizuirea

Angajamentul faţă de abordarea EnMS+PAED semnifică

energetică formală şi definirea liniilor directoare.

faptul că administraţiile locale trebuie să monitorizeze

Echipa energetică trebuie să dezvolte, să înregistreze

direct utilizarea energiei prin intermediul cerinţelor

şi să menţină o revizuire extinsă a energiei pentru a

EnMS şi, în acelaşi timp, trebuie să adopte metodologia

prioritiza respectivele măsuri ce vor fi incluse în PAED,

EnMS pentru monitorizarea performanţei energetice

şi trebuie să:

din sectoarele private conform indicatorilor specifici,
aşa cum este menționat mai sus.

•

Identifice şi analizeze toate utilizările relevante
de energie (atât direct cât şi indirect), corelând

Administraţiile

locale

trebuie

să

monitorizeze

pe cât posibil datele conform surselor specifice

indicatorii de performanță energetică din surse

de energie;

semnificative de energie, directe sau indirecte,
unde să includă şi variabilele relevante legate de

•

Evalueze utilizarea/consumul trecut şi prezent de

astfel de utilizări energetice. Alte caracteristici cheie

energie (atât direct cât şi indirect);

pentru măsurare includ eficienţa PAED în atingerea
obiectivelor şi țintelor planificate şi o evaluare a

•

Să indice cu precizie utilizarea/consumul de

consumului energetic actual versus cel preconizat.

energie pentru operaţiunile administraţiei
locale: utilități, echipamente, sisteme, vehicule,

În plus, administraţiile locale trebuie să definească

procese şi personal;

şi să revizuiască periodic nevoile de măsurare
în

•

conformitate

cu

liniile

directoare

specifice

Să distingă energia folosită de sectoarele

contextului şi Convenției Primarilor (ex.: Raportul

private, conform cerințelor PAED; şi

de monitorizare). Indiferent de tipul de sistem de
monitorizare implementat este important să luăm

•

Să determine performanţa energetică şi să

în considerare modul în care autorităţile locale pot

estimeze consumul viitor şi utilizarea.

avea capacitatea de a investiga, reacţiona şi răspunde
deviaţiilor semnificative în performanţa energetică.

Folosind această abordare, autorităţile locale pot
stabili, implementa şi menţine obiective şi ţeluri

Infrastructura de măsurare pentru acest scop poate

energetice

documentate,

varia de la exploatarea contoarelor deja instalate la

energetică.

Analiza

conforme

politica
în

folosirea unui software special conectat la sisteme

revizuirea energiei reprezintă un pas fundamental

hardware complete de monitorizare – această alegere

pentru identificarea locaţiei, modului şi motivului de

va fi în cele din urmă făcută prin punerea în balanţă

investit resurse pentru îmbunătăţirea performanţei

a monitorizării şi a resurselor disponibile pentru

energetice şi pentru monitorizarea eficienţei măsurilor

investire în monitorizare.

implementare.

performanţei

cu

energetice
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50000&1 SEAP: STUDII DE CAZ ŞI CELE MAI BUNE
PR ACTICI
Pentru a se reduce decalajul dintre planificarea PAED

proiectele selectate de administraţiile locale

şi realizarea acţiunilor EnMS în cadrul proiectului

pentru reducerea emisiilor de CO2e, creşterea

50000&1 SEAP, consorţiul a lucrat cu numeroşi

măsurilor

parteneri naţionali şi locali din întreaga Europă pentru

producerea energiilor regenerabile (în cantităţi

a susţine administrațiile locale în demersurile de

mai mari) din surse locale.

de

eficiență

energetică

şi/sau

integrare a PAED cu standardele EnMS. La un nivel
mai practic au fost făcuți următorii patru paşi pentru

3 IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR PL ANIFICATE

integrare, pentru a construi un portofoliu de studii de
caz şi practici ce demonstrează valoarea metodologiei

Pe parcursul derulării proiectului 50000&1 SEAP,

50000&1 SEAP:

susţinătorii naţionali ai EnMS din fiecare ţară au
supravegheat implementarea a cel puţin 3 acţiuni a

1 SELECŢIA ŞI PL ANIFICAREA TEMPOR AL Ă A

fiecărei municipalităţi. În cazul oraşelor foarte mici,

CELOR MAI RELEVANTE ACŢIUNI

implementarea acţiunilor colective care au implicat
mai mult de o administraţie locală au fost luate în

Municipalităţile EnMS, susţinute de către suporterii lor

considerare dacă a existat o valoare adăugată clară la

naţionali şi alţi C&S în calitate de parteneri tehnici, au

accesarea fondurilor speciale şi/sau dacă au produs

selectat 3 dintre cele mai relevante acţiuni pe care au

un impact mai mare. În mod similar, în cazul PAED-

dorit să le implementeze în primul an după obţinerea

urilor comune care au colaborat pe un singur Sistem

aprobării politice a PAED.

de Management Energetic unificat (cum ar fi uniunile
municipale), implementarea acţiunilor multilaterale

2 OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ŞI SUPORT
RECIPROC

care au implicat mai multe municipalităţi a reprezentat
o valoare adăugată.

Fiecare susţinător al EnMS a lucrat pentru a

4 FUNCŢIONAREA ENMS

identifica soluţii financiare, folosind o schemă
de

îndrumare

pentru

transferul

experienţei

Partenerii

de

proiect

s-au

străduit

să

ajute

par tenerilor, a cunoştinţelor despre uneltele

administraţiile locale să beneficieze de toate structurile

financiare şi a celor mai bune practici, facilitând

şi procesele puse în aplicare în timpul altor activităţi

astfel

din cadrul proiectului 50000&1 SEAP. Susţinătorii

investiţiile

publice

şi/sau

private

în

EnMS au lucrat cu municipalităţile pentru a realiza
elementele principale pentru operarea Sistemului de
Management Energetic conform cerinţelor ISO 50001:
•

Cadrul procedurilor eficiente, structuri şi alte
componente;

•

Stabilirea resurselor, rolurilor, responsabilităţilor,
competențelor şi autorităţii;

•

Managementul comunicaţiilor interne şi externe;
şi

•

Întreţinerea documentaţiei EnMS şi controlul
operaţional corespunzător.
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IMPACTUL STUDIILOR DE CAZ
În total, 143 de acţiuni ale studiilor de caz ale PAED-urilor municipalităților au fost implementate de către autorităţile
locale şi facilitate de către suporterii EnMS ca urmare a celor patru paşi de implementare menţionaţi mai sus, în 8
ţări partenere, pe durata derulării proiectului 50000&1 SEAP (2014-2017). Tipuri specifice de acţiuni şi informaţii
detaliate despre implementarea acestora în fiecare ţară sunt prezentate în secţiunile de mai jos. În general, mai
mult de 131 de milioane de EUR au fost investite în cele 41 de municipalităţi vizate de proiectul 50000&1 SEAP. Prin
eforturile cumulate se dorește o reducere a emisiilor cu cel puţin 421.000 de tone de CO2e pe an şi economisirea a
mai mult de 2.010 GWh/an de energie termică, pe lângă alți indicatori de performanță energetică (EnPI) interesanți
(vezi tabelul de mai jos).
TABLE 4: Rezultate preconizate datorită activității de implementare a 143 de acțiuni PAED+EnMS.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (ENPIS) (PRECONIZ AȚI) DIN TOATE ŢĂRILE VIZ ATE
Economii de energie termică

2.013.918 MWh-th/an

Economii de energie electrică

44.899 MWh-el/an

Economii de combustibil

55.725 MWh-fuel/an

Economii de emisii CO2e

421.036 tCO2e/an

Producţie electricitate regenerabilă (nouă)

64.710 MWh-el/an

Producţie căldură regenerabilă (nouă)

1.832 MWh-th/an

Investiţii

131.780.368 EUR

Locuri de muncă create (noi)

≥180
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Între timp, prin combinarea anumitor EnPI, sunt create

costuri (4.272 EUR/tCO2e). Media între cele opt ţări

valori noi ce merită exploatate, cum ar fi costurile de

pentru costurile de reducere a emisiilor de CO2e pe

reducere a emisiilor de CO2e ale ţărilor (vezi Figura 3).

baza acestor măsuri specifice 143, ajunge la 1.214

Aceste costuri au fost calculate în sens larg din totalul

EUR/tCO2e.

investiţiilor făcute pentru totalul acţiunilor, comparate
cu cantitatea preconizată a reducerii de emisii CO2e

Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că o

pe perioada acestor acţiuni din PAED (durata de

detaliere a costurilor pentru reducerea emisiilor

viaţă pentru toate acţiunile a fost preconizată la 15

de CO2e depinde de o serie de factori suplimentari

ani fiecare). Cele mai mici costuri pentru reducerea

care complică lucrurile, şi care probabil vor altera

emisiilor de CO2e au fost înregistrate în Polonia (187

valorile generale menţionate în prezentul raport (ex:

EUR pentru reducerea unei tone de emisii CO2e) – pe

dimensiunea investiţiei în acţiuni, amestecul naţional

de altă parte, România înregistrează cele mai mari

de combustibil, factorul aferent de emisii CO2e etc.).

FIGURE 2: Costuri specifice de reducere a emisiilor de CO2e  şi numărul de acţiuni implementate de fiecare ţară .

EnMS CERTIFICATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 50000&1SEAP

ȚAR A

BULGARIA

FR ANȚA

MUNICIPALITATE

DATA CERTIFICĂRII

1. Bratsigovo

Feb. 2017

2. Chepelare

Feb. 2017

3. Nedelino

Feb. 2017

4. Rudozem

Feb. 2017

5. Zlatograd

Feb. 2017

1.Communauté d’agglomération du Muretain

Apr. 2017

2. Ville de Lorient

Ongoing

3. Ville de Tours

June 2016

4. Communauté d’agglomération Tours Plus

June 2016

ENMS CERTIFICATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 50000&1 SEAPs (continuare)

COUNTRY

GRECIA

ITALIA

LETONIA

POLONIA

ROMÂNIA

SPANIA

TOTAL

17

MUNICIPALIT Y

CERTIFICATION DATE

1. Metamorfosi

June 2016

2. Filothei-Psychiko

June 2016

3. Iraklelio

În derulare

4. Lavreotiki (Lavrio)

Oct. 2017

5. Papagou - Cholargou

Oct. 2017

6. Alimos

În derulare

1. Pordenone

June 2016

2. Montecchio Maggiore

Oct. 2016

3. Marostica

Apr. 2017

4. Federazione dei Comuni del Camposapierese (11 municipalities)

June 2017

1. Daugavpils

Dec. 2016

2. Cēsis

June 2017

3. Smiltene

July 2017

4. Sigulda

June 2018

5. Adazi

July 2017

1. Słupsk

În derulare

2. Sztum

În derulare

3. Grybów

În derulare

4. Pilzno

În derulare

5. Żyraków

În derulare

6. Zarszyn

În derulare

1. Sânnicolau Mare

În derulare

2. Caransebeș

În derulare

3. Făget

În derulare

4. Ineu

În derulare

5. Oțelu Rosu

În derulare

6. Lugoj

În derulare

7. Resița

În derulare

1. Carballiño

Oct. 2017

2. Barco de Valdeorras

În derulare

3. Xinzo de Limia

Oct. 2017

4. Celanova

În derulare

5. Cartelle

În derulare

52
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CELE MAI BUNE PR ACTICI ÎN IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PAED ȘI EnMS

În tabelele de mai jos veţi găsi cele mai bune
exemple de practici din toate țările vizate de
Proiectul 50000&1 SEAP. Unele sunt acţiuni benefice
identificate în PAED, în timp ce altele sunt orientate
către management şi se referă la integrarea EnMS în
procesele municipalității.
Acţiunile PAED prezintă adesea elemente fizice reale,
în timp ce campaniile de conștientizare sau politicile
de reformare, de exemplu, pot fi intangibile. Este
posibil ca aceste elemente să reprezinte măsuri
declanșate de decizii manageriale informate de
existența unui EnMS, însă scopul lor este de cele mai
multe ori mai concret, acela de a implementa priorităţi specifice din PAED, în viaţa de zi cu zi.
Măsurile focusate pe EnMS reprezintă o metodă de restructurare a proceselor prin intermediul cărora este gestionată
energia (fie că vorbim de electricitate, încălzire, răcire, apă caldă şi/sau combustibil pentru transport). Aceste tipuri
de iniţiative organizaţionale pot fi realizate relativ uşor, prin simpla rearanjare a procedurilor municipalităţii (ex.:
deschiderea comunicaţiilor între departamente şi abordarea oficială a problemelor energetice specifice) sau se pot
folosi mai multe inovaţii avansate. Trebuie însă subliniat faptul că, deşi tehnologia nu este cu siguranţă o premisă
obligatorie pentru EnMS, aceasta poate acţiona ca un accelerator pentru luarea deciziilor.
În orice caz, sperăm ca următoarele exemple să reprezinte o sursă inspiraţională pentru replicarea unor acţiuni ce
merită să fie integrate în planificarea proprie a autorităţii locale, prin PAED şi/sau EnMS, şi ca această implementare
să aducă beneficii comunităţii.
BULGARIA: PRODUCERE DE ENERGIE REGENER ABIL Ă L A UN SPITAL DE STAT

MUNICIPALITATE (status CoM )

Bratsigovo, Bulgaria (semnatar al CoM)

DUR ATA (Status)

(Finalizat)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Municipalitatea Bratsigovo; Spital

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Instalarea unei centrale fotovoltaice cu
putere de vârf de 30 kW-el pe acoperiş.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Clădirea spitalului, unul dintre cei mai mari consumatori de electricitate din subordinea
municipalităţii are un acoperiş ideal pentru instalarea unei centrale PV. Această investiţie
a dus la producerea de energie folosită nu doar pentru nevoile proprii ale spitalului ci şi la
comercializarea şi direcţionarea surplusului către reţeaua de distribuţie.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

108.357 EUR (Eco-Fond Național- NTEF)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

–

392 tCO2e/an

22,47 MWh-el/an
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FR ANŢA: OPTIMIZ AREA ENMS ÎN OPER AŢIUNILE MUNICIPALITĂȚII

MUNICIPALITATE (status CoM )

Tour Plus, France (Semnatar CoM)

DUR ATA (Status)

3 ani (în desfășurare)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Regiunea Tours Plus, municipalitățile acesteia şi toate obiectivele publice implicate

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Uniunea municipalităților Tours Plus plănuiește să reducă consumul de energie în
operaţiunile proprii ale municipalităţilor. Pentru aceasta, au realizat studii de EE pe
bunurile municipale, inclusiv comportamentul angajaţilor, pentru a demara acţiuni de
monitorizare. În plus, fiecare administraţie locală doreşte să stabilească un mandat şi
responsabilităţi pentru un Manager energetic care să preia activitatea de ghidare.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Acţiunile permit identificarea posibilităţilor de monitorizare pentru reducerea
consumului şi orice lucrare de reabilitare necesară. În plus, municipalităţile au creat
servicii de consultanţă nu doar pentru operaţiunile municipalității ci şi pentru creşterea
conştientizării publicului, cu un obiectiv de reducere a consumului de energie cu 20%.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

100.000 EUR (fonduri din bugetele municipale)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

55.600 MWh/an

–

–

GRECIA: INFR ASTRUCTUR Ă DE CONTORIZ ARE PENTRU SUSŢINEREA ENMS ÎN ȘCOLI ŞI CL ĂDIRI PUBLICE

MUNICIPALITATE (status CoM )

Papagou-Cholargou, Grecia (Semnatar CoM)

DUR ATA (Status)

2017-2019 (etapa de planificare)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Municipalitatea Papagou-Cholargou precum şi toate clădirile şi şcolile publice implicate
(ex.: Primul liceu Lyceum Cholargos)

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Instalarea sistemelor de contorizare şi senzori pentru monitorizarea consumului de
energie (căldură şi electricitate) în timp real pentru clădirile finanţate public: creşe/
grădiniţe, şcoli (inclusiv proiectul de reabilitare energetică a primului liceu Lyceum
of Cholargos, finanţat de Regiunea Attica) şi îmbunătăţiri energetice pentru alte
infrastructuri publice, conform Programului operaţional al municipalității 2015-2019.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Se preconizează o economisire de energie monitorizată de către procedurile Sistemului
de Management Energetic dezvoltate în municipalitate precum şi un confort sporit. Toţi
angajaţii, inclusiv elevii vor fi informaţi despre problemele consumului de energie şi
comportamentul eficienței energetice corespunzător sistemelor clădirilor (ex.: folosirea
ferestrelor, setarea termostatelor, umbrirea, sistemele de încălzire etc.) şi aşteptări de
sinergie cu oportunitățile educaționale pentru ocupanţi şi cetăţeni din vecinătăți.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

150.000 EUR (o parte de la Regiunea Attica, identificare Program Fonduri structurale
NSRF 2014-2020, “Îmbunătăţirea accesului la informaţie şi tehnologii de comunicare,
utilizare şi calitate” şi/sau “Susţinerea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon în toate sectoarele’’, putând fi nevoie să apeleze la fonduri municipale)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

71 MWh/an

61 tCO2e/an

-
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ITALIA: MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU SISTEMELE DE ILUMINAT PUBLIC

MUNICIPALITATE (status CoM )

Montecchio Maggiore, Italia
(semnatar al CoM)

DUR ATA (Status)

6 luni până în prezent (În
desfăşurare ~5% complet)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Managerul municipal pentru
probleme de energie şi
departamente municipale conexe

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Municipalitatea a planificat măsuri de EE pentru iluminatul public, conform Legii regionale
Veneto nr. 17/2009. Măsurile au fost evaluate în cadrul planului municipalităţii pentru
iluminatul public şi integrate în EnMS+PAED. Înlocuirea până în 2020 a 4.235 felinare
existente (majoritatea cu tehnologie bazată pe vapori de mercur și sodiu) cu tehnologie
LED, pentru a obţine o eficienţă, de la 334 kWh-el/lampă la 183 kWh-el/lampă.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Cetăţenii şi vizitatorii vor avea condiţii mai bune pentru condus/deplasare pe străzi pe
timpul nopţii şi se pot economisi importante resurse financiare (şi redistribuite) de la
bugetul municipal. În primele 6 luni de la implementare, municipalitatea a investit 17.800
EUR (~5% din totalul panului de investiţie), economisind până în prezent 117,5 MWh-el şi
evitând 46,1 tCO2e.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

3.974.430 EUR (achiziţii publice – planul municipalităţii pentru iluminatul public a fost
integrat în bugetul anual)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

752,7 MWh-th/an

296 tCO2e/an

–

LETONIA: CONSTRUIREA UNEI NOI SĂLI DE SPORT EFICIENTĂ ENERGETIC

MUNICIPALITATE (status CoM )

Ādaži, Latvia (Nesemnatar)

DUR ATA (Status)

iunie 2015 - Feb. 2016 (Finalizat)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Școala Ādaži Free Waldorf;
Municipalitatea Ādaži;
Compania de construcții UPB

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Şcoala, în parteneriat cu Agenţia Regională pentru dezvoltarea tării, a construit o nouă
sală de sport cu energie pasivă, cu un consum energetic final de 14 kWh-th/m2, folosind
o pompă de căldură şi colectori termici solari pentru producţia de apă caldă – au fost
instalate de asemenea un sistem de control ambiant şi iluminare eficentă energetic.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Costuri operaţionale reduse pentru municipalitate/şcoală. În plus, o sală de sport
modernă, eficientă şi mai confortabilă creşte valoarea studenţilor şi elevilor din zonă,
aceştia fiind capabil să înveţe, prin exemple, despre problemele sustenabilității.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

1.086.847 EUR (cofinanţare 85% prin intermediul programului european Zona economică,
suport din partea Norvegiei)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

52 MWh-th/an

15 tCO2e/an

2.000 MWh-th/an

LETONIA: FOLOSIREA UNEI PL ATFORME ONLINE DE MONITORIZ ARE A ENERGIEI

MUNICIPALITATE (status CoM )

Daugavpils, Letonia (semnatar alCoM)

DUR ATA (Status)

1 lună (Implementare finalizată,
monitorizare în desfăşurare)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Vice-primarul şi Managerul energetic,
Personalul tehnic al clădirilor publice
şi departamentul de iluminat public;
Managerul energetic al companiei publice
de transport; consultanţii Ekodoma

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Chiar dacă au fost deja create fişiere Excel pentru Managerul Energetic al municipalității
pentru a asigura continuitatea monitorizării energetice, deoarece nu a asigurat implicarea
altor părți implicate şi utilizatori, municipalitatea a decis implementarea unui nou sistem
de monitorizare energetică, prin intermediul unei platforme online, pentru colectarea şi
analizarea datelor lunare. Platforma a fost creată de partenerul de proiect Ekodoma şi
este acum disponibilă pe www.energoplanosana.lv

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Această platformă asigură o colectare lunară mai corectă a energiei pentru clădirile
municipalităţii, iluminare stradală, transport public şi flota de maşini a municipalităţii.
Toate entităţile implicate pot accesa direct baza de date şi pot analiza consumul de
energie raportat la EnPI pentru luarea deciziilor în timp real pentru acţiunile viitoare. Este
preconizat că utilizarea sistemului online a Sistemului de Management Energetic va duce
la reducerea cu cel puţin 3% a consumului de energie şi a emisiilor de CO2e.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

3.823 EUR (fonduri din bugetul municipal, din investiţii mici)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

542 MWh-th/year

127 tCO2e/year

–

POLONIA: MONITORIZ AREA CONSUMULUI DE FACILITĂȚI PUBLICE (ELECTRICITATE, GA Z ŞI APĂ)

MUNICIPALITATE (status CoM )

Grybów, Polonia (semnatar al CoM)

DUR ATA (Status)

din 2015 (Implementare finalizată, monitorizare în desfăşurare)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Municipalitatea Grybów

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Consumul este monitorizat în toate clădirile publice pentru electricitate, gaze naturale
şi apă, şi pentru electricitatea utilizată pentru iluminatul public. Datele monitorizate
sunt oferite de distribuitorii de electricitate, gaz şi apă pentru ca administraţiile locale
să optimizeze consumul propriu şi pentru a reacţiona prompt în cazul erorilor de sistem.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Conştientizarea angajaţilor cu privire la consumul de energie şi apă din clădirile publice
a crescut. Prin acţiuni simple de conștientizare (ex.: oprirea monitoarelor, luminilor,
folosirea imprimantelor cu funcţii multiple şi a altor dispozitive, etc.), municipalitatea a
reuşit să reducă cererea sa de energie cu ~10% comparativ cu anul 2015.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

0 EUR (fonduri din bugetul municipalităţii)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

3 MWh/an

2,4 tCO2e/an

–
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ROMÂNIA: SENSIBILIZ AREA OPINIEI PUBLICE PRIN IMPACT VIZUAL

MUNICIPALITATE (status CoM )

6 municipalităţi implicate

DUR ATA (Status)

1 lună (Finalizat)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Primăriile municipalităţilor, şcoli şi spitale

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Postere afişate lângă echipamentele
electrice pentru ca utilizatorii să nu
irosească energie.

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Conștientizare în rândul angajaţilor şi cetăţenilor cu privire la importanţa economisirii
energiei, cu un potenţial de economisire de până la 2% din consum prin simpla instruire a
angajaților (un fel de efect psihologic).

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

2.370 EUR (fonduri din bugetul municipalităţii)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

4,4 MWh-el/an

2 tCO2e/an

–

SPANIA: REÎNNOIREA FLOTEI DE MAŞINI A MUNICIPALITĂŢII

MUNICIPALITATE (status CoM )

Xinzo de Limia, Spain (semnatar al CoM)
şi 5 alte municipalităţi din provincia
Ourense

DUR ATA (Status)

12 luni (Finalizat)

ENTITĂȚI IMPLICATE

Provincia Ourense, Consiliul orăşenesc al
Xinzo de Limia; Municipalităţile Pereiro,
Muiños, A Peroxa, A Pobra de Trives şi O
Carballiño

DESCRIEREA AC TIVITĂŢILOR

Municipalitatea Xinzo şi provincia Ourense şi-au reînnoit flota de maşini pentru colectarea
deşeurilor, incorporând 7 vechiule cu consum redus şi capacitate mai mare de colectare
şi 1 dubă pentru sarcini tangenţiale, ca parte a planului provincial de mediu “Ourense 1519”. Deşi au sediul în afara localităţii Xinzo, vehiculele noi sunt folosite în cadrul serviciului
inter-municipal, pentru colectarea deşeurilor solide pentru 5 municipalităţi. .

REZULTATE CALITATIVE PRECONIZ ATE

Flota reînnoită ajută zona să înainteze spre un management durabil al vehiculelor,
minimizând costurile guvernamentale (nu doar datorită reducerii consumului de
combustibil dar şi datorită faptului că noile vehicule au o capacitate dublă de colectare,
acoperind astfel zone mai extinse într-o singură cursă) şi reducând emisiile aferente de
CO2e, alături de o creştere a siguranţei/sănătăţii ocupaţionale a muncitorilor din cadrul
serviciului de colectare a deşeurilor.

INVESTIŢIE TOTAL Ă
FINANȚARE)

137.000 EUR (fonduri din bugetul municipalităţii)

(SCHEMĂ

DE

ECONOMISIRE ENERGIE

REDUCERE EMISII DE CO 2 e

PRODUCERE DE RE

29,65 MWh-fu/an

3 tCO2e/an

–
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RECOMANDĂRI
Acest capitol subliniază o parte din lecțiile învăţate
prin Proiectul 50000&1 SEAP şi oferă un set de patru
sugestii fundamentale pentru iniţiativele abordării
PAED+EnMS. Dorim ca punctele subliniate mai jos să
se dovedească benefice nu doar pentru organizaţiile
care doresc să faciliteze munca viitoare din acest
domeniu, ci pentru ghidarea C&S şi autorităţilor
locale pentru a lucra împreună pentru îmbunătăţirea
gestionării energiei la nivel local şi regional.
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AUTORITĂŢILE LOCALE AR TREBUI
ANGAJEZE MANAGERI ENERGETICI

SĂ

•

Conform liniilor directoare ale Convenției Primarilor,

Top

management-ul

administraţiilor

locale

unul dintre elementele cheie a succesului PAED este

adeseori nu cunoaşte valoarea pe care o plăteşte

“Integrarea PAED în viaţa de zi cu zi şi în managementul

pentru consumul energetic din infrastructura

municipalităţii: Nu trebuie să fie doar un alt document

publică – conştientizarea acestui aspect poate

bine făcut, ci parte din cultura organizaţională”

convinge managementul să acţioneze.

2

Aceasta este o declaraţie extrem de importantă cu
•

consecinţe pe termen lung pentru mai mult de 7000

Municipalităţile pot obţine economii de energie

de semnatari din Europa având PAED-uri aprobate.

între 5-10% prin implementarea şi îmbunătăţirea

În PAED-urile acestora sunt prevăzute numeroase

unui EnMS

acţiuni, unele dintre ele fiind deja implementate. Cu

minime supravegheri municipale poate încuraja

toate acestea, câţi semnatari au asigurat integrarea

facilităţile publice de a economisi energie.

PAED în activităţile zilnice ale municipalităţii? Din

Principiul de bază a EnMS este de a stimula

nefericire, răspunsul rămâne același: nu suficienţi.

implicarea directă a utilizatorilor de energie, care

– chiar şi simpla percepţie a unei

pot influenţa consumul.
Aşadar, întrebarea este: ce opțiuni există pentru ca
•

administraţiile locale să depăşească acest gol? Există

EnMS efectuate conform ISO 50001 asigură

soluţii pentru a încuraja municipalităţile să depună

o

mai mult efort pentru realizarea unei implementări

consumului de energie şi a altor costuri şi

energetice

definesc proceduri şi responsabilităţi clare pentru

sistematice

şi

abordarea

măsurilor

abordare

sistematică

pentru

reducerea

atingerea obiectivelor anuale propuse.

climaterice? În plus, plecând de la premiza că o astfel
de încurajare este necesară, cât de mult ar costa şi
•

cine va plăti? Referitor la prima întrebare, Proiectul

Responsabilităţile clare desemnate unui Manager

50000&1 SEAP argumentează ferm faptul că soluţia

energetic s-au dovedit a fi un model stabil, deşi

acestei dileme există şi/sau poate fi identificată.

anumite administrații locale preferă să delege

Pentru cealaltă întrebare, experienţa proiectului arată

gestionarea energetică părţilor terţe, în ciuda

că o gestionare fiabilă a energiei poate fi răspunsul:

nevoii unei previziuni bugetare suplimentare.

1

How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook (Part 1) [CoM, 2012]

CUNOŞTIINŢELE REFERITOARE LA
CONSUMUL ENERGETIC TREBUIE
ÎMBUNĂTĂŢITE

ADOPTAREA UNEI LEGISLAŢII NAŢIONALE
MAI PUTERNICE

Conştientizarea cu privire la datele referitoare la

În toate țările europene este nevoie de acţiuni

energie reprezintă primul pas fundamental pentru

instituţionale mai puternice pentru încorporarea

dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea unui

principiilor EnMS+PAED în regulamentele şi în legile

PAED

de

regionale şi/sau naționale. Aşadar, proiectul 50000&1

energie şi a utilizării este necesară pentru a structura

de

succes.

Cuantificarea

consumului

SEAP recomandă acţiuni corective aplicate conform

balanţa energetică a teritoriilor şi pentru a determina

următoarelor principii:

25

consumatorii de energie semnificanți şi emisiile de
CO2e aferente.

•

Certificarea EnMS trebuie să devină obligatorie
pentru administraţiile locale, cel puţin la nivelul

Identificarea zonelor sau sectoarelor problematice

acelora cu un consum energetic de peste 1000

reprezintă

mai

tep. Municipalităţile cu o populaţie de peste

importante lacune în lupta administraţiilor publice

50.000 de locuitori, care aplică pentru fonduri UE,

pentru tranziţia de energie. În cadrul contextului PAED,

trebuie obligate să obțină certificare ISO 50001.

în

continuare

una

dintre

cele

accesul la date concrete referitoare la energie permite
municipalităţilor să monitorizeze eficienţa strategiilor

•

pe care acestea le dezvoltă şi implementează.

O abordare ascendentă trebuie subliniată, pentru
a evidenţia rolul pivot al municipalităţilor la nivel
regional şi naţional.

În cele din urmă, trebuie menţionat faptul că, deşi
colectarea detaliată a datelor referitoare la consumul
energetic

(raportate

la

consumul

de

•

energie,

Trebuie realizate alocări adecvate de bugete
pentru a stimula dezvoltarea EnMS.

segmentarea și localizarea clienților) nu este o cerinţă
obligatorie a directivelor Uniunii Europene, Directiva

•

La nivel de comunicaţii şi responsabilităţi trebuie

Serviciilor Energetice (ESD) 2006/32/CE şi Directiva

create

Eficienţei Energetice

împreună cu diferite tipuri de părţi cointeresate

(EED) 2012/27/UE care cer ca

fiecare dintre Statele membre să introducă legislaţie

specificaţii/linii

directoare

obligatorii

în ceea ce priveşte EnMS.

aferentă pentru a putea solicita informații detaliate “la
cerere”.

•

Colectarea şi utilizarea datelor energetice de la
EnMS şi PAED trebuie să fie mai bine definită şi
reglementată, inclusiv confidenţialitatea datelor
şi problemele de securitate

© Herbert Aust, pixabay.com
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UTILIZAREA POTENŢIALĂ ŞI DISPONIBILITATEA UNELTELOR TREBUIE EXTINSE
Următoarele secţiuni subliniază un set dinamic de unelte existente, care ar putea funcţiona tangenţial
sau complementar cu metodologia 50000&1 SEAP. Deşi sunt toate disponibile la nivel teoretic pentru orice
administraţie locală, în anumite cazuri, accesul complet este limitat pentru anumite ţări. Deşi alte instrumente
menţionate mai jos sunt de fapt mecanisme generice aflate deja în uz în diferite municipalităţi, acestea pot
avea beneficii şi mai mari dacă sunt utilizate împreună cu abordarea EnMS+PAED.

PREMIUL EUROPEAN PENTRU ENERGIE (EEA) ÎN
PAR ALEL CU ISO 50001

EEA 3 susţine în jur de 1.300 municipalităţi care

Pe de altă parte, ISO 50001 promovează un EnMS

contribuie la dezvoltarea energiei durabile prin

concentrat în principal pe bunurile şi pe consumul

măsuri mai raţionale de eficiență energetică şi energie

de energie a organizaţiei(ilor) (sau administrațiilor

regenerabilă. Este o unealtă ce poate fi folosită

locale). EEA pare să prefere o perspectivă mai largă

pentru controlul calităţii politicilor energetice ale

a întregului teritoriu, chiar dacă este sau nu controlat

administraţiilor locale şi are numeroase similitudini

de o administraţie locală, şi include diferite aspecte

cu abordarea EnMS+PAED. Procesul EEA se bazează

referitoare la apă şi mobilitate, ce sunt doar probleme

pe paşi analogi referitori la angajamente, echipe

tangenţiale pentru ISO 50001. În ciuda similitudinilor şi

responsabile cu energia, revizuiri energetice, politici

a diferenţelor dintre ciclurile EEA şi ISO 50001, proiectul

energetice, implementare, audit şi certificare.

50000&1 SEAP nu le consideră doar complementare
ci,

anumite

municipalităţi

certificate

EEA

și-au

Un ciclu complet EEA durează patru ani, incluzând

exprimat dorinţa de integrare a componentelor ISO

vizite anuale pentru evaluarea situaţiei conform celor

50001 pentru a îmbunătăţii propriile EnMS. O analiză

79 de măsuri din şase zone şi susţinut de 61 EnPI.

mai detaliată a lacunelor dintre cele două abordări şi

După finalizarea acestor evaluări, poate fi acordată o

zonele în care acestea se suprapun, pot fi identificate

certificare pentru aceste bareme, EEA-Gold fiind cea

în tabelul de mai jos.

mai înaltă certificare.
3

www.european-energy-award.org

TABLE 5: Analiza comparativă a abordărilor EEA şi ISO 50001
[ Prin amabilitatea lui Michaël Toma de la partenerul de proiect şi consultant  EEA MT Partenaires Ingénierie].

ZONĂ

REVIZUIRE EEA

SISTEMUL DE MANA- GEMENT
ENERGETIC ISO 50001

1. Dezvoltare şi planificare
temporală; Politicile
administrațiilor şi strategie
pentru energie, aer şi climă

Concept şi strategie
Planificare municipală
Obligaţiile proprietarilor de terenuri
Aprobare construcţie şi monitorizare

Angajamentul managementului
pentru EnMS

2. Clădiri municipale şi facilităţi

Managementul energiei şi al apei
Obiective cantitative pentru EE, RE şi
impact climatic
Iluminat public
Eficienţa apei

Alegerea consumului semnificant de
energie
Implementarea EnMS pentru aceste
bunuri

3. Furnizare şi eliminare

Utilităţi
Furnizare apă & apă menajeră şi EE
Energie regenerabilă în teritoriu
Energie din deşeuri

Doar utilităţi în proprietatea
administraţiilor locale, dacă este
selectat

4. Mobilitate

Mobilitate în administrare
Reducerea traficului, parcări
Mobilitate ne-motorizată
Transport public
Marketingul mobilităţii

Consumul vehiculelor aflate în
proprietatea administraţiilor, dacă
este selectat

5. Organizare internă

Structuri interne şi procese
Finanţe

Probleme organizatorice
Deprinderi şi instruiri

6. Comunicare, Cooperare

Strategie de comunicare
Cooperare şi comunicare cu
autorităţile, industria, afacerile,
grupurile comerciale, cetăţenii sau
multiplicatorii locali
Suport pentru activităţi private

Doar comunicare internă

7. Detectarea neconformităţii şi
remediere

Nu este inclus

Obligatoriu

8. Trasabilitate

Nu este inclus

Obligatoriu

9. Obligaţii legale verificate şi
actualizate

Se presupune că sunt deja existente

Obligatoriu

10. Revizuire energetică

Se presupune că există pentru
revizuire anuală

Obligatoriu
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ELEMENTE

DE

PL ANIFICARE

TEMPOR AL Ă

PENTRU PL ANIFICARE ENERGETICĂ
Datorită impactului pe mai multe nivele a planificării

produse durabile, inovative şi eficiente energetic.

temporale atât din perspectivă instituţională cât şi

Achiziția

tehnică, EnMS trebuie luat în considerare atent pentru

reprezintă adesea un punct esenţial în bugetele

orice reînnoire a Planului general al administraţiilor.

municipale, în multe cazuri în mod excesiv. În

Sistemele de planificare spaţială, cadrele legale şi

plus, creşterea constantă a preţurilor adânceşte

gestionarea datelor referitoare la managementul

problemele bugetare la nivel local, în special pentru

energetic beneficiază de o îmbunătăţire calitativă

ţările care sunt importatori masivi de energie

semnificativă

care

(primară). Evitarea acestor cheltuieli energetice mari

gestionează eficient instituţionalizarea ISO 50001.

pentru infrastructura publică poate fi obţinută prin

Incorporarea acestui standard poate ajuta numeroase

implementarea unui EnMS fiabil, ce îmbunătăţeşte

oraşe să atingă obiective strategice pe termen lung în

performanţa energetică prin planificarea investiţiilor

sectoare şi să includă concepte de energie durabilă în

pe termen mediu spre lung.

pentru

orice

administraţie

publică

de

servicii/surse

de

energie

procesele multilaterale, comparativ cu locurile în care
există cadre de lucru fragmentate.

Metodologia

proiectului

50000&1

SEAP

poate

facilita posibilitatea administraţiilor de a redistribui
conștiincios resursele financiare (şi umane) pentru a se
ACHIZIȚII

PUBLICE

CONDUSE

DE

PR ACTICI

ENERGETICE DUR ABILE

potrivi mai bine nevoilor cetăţenilor şi administraţiei.
Gestionarea corectă a utilizării de energie poate duce
la deblocarea unor linii de buget, blocate anterior

Conform abordării EnMS+PAED, autorităţile locale

cu plata energiei(risipitoare), linii ce pot fi utilizate

trebuie să instituționalizeze o gestionare durabilă şi

pentru plata altor activităţi, cum ar fi acţiuni ulterioare

eficientă a resurselor (bugetare). Designul şi achiziţia

pentru energie durabilă sau chiar alte activităţi

produselor şi serviciilor durabile care îmbunătăţesc

nespecifice energiei (ex.: activităţi cu beneficii sociale).

performanţa energetică reprezintă o modalitate în

Toată această procedură are un beneficiu orizontal,

care autoritățile locale pot folosi raţional resursele

administraţiile locale gestionând îmbunătăţirea şi

şi pot obţine obiective “de îmbunătăţire continuă”.

reputaţia lor faţă de public, demonstrând că ele

Un obiectiv de folosire a resurselor într-un mod

însele urmează practici bune de investiţii. Creşterea

conștiincios referitor la mediu poate justifica alocarea

credibilității printre cetăţeni duce la efecte externe

resurselor municipalităților pentru a realiza servicii şi

pozitive.
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POLITICI ŞI PROCESE DECIZIONALE CONSOLIDATE
PRIN EnMS
Implementarea

pas

utilizatorii energetici, nivelele de bază, obiectivele şi

fundamental al autorităților locale în aplicarea corectă

ISO

50001

reprezintă

un

țintele pe mai multe nivele de detalii (ex.: conform

a cerinţelor legale pentru energie, ce vor îmbunătăţi

funcţiilor relevante, departamentelor, proceselor şi/

controlul operaţional şi vor contribui la reducerea

sau facilităților) în cadrul organizației (municipalităţii).

costurilor aferente consumului energetic. Printr-o

Astfel de date defalcate pot fi de folos pentru

creștere a gradului de conștientizare cu privire la

stabilirea priorităţilor decizionale, în funcţie de o

aspectele energetice în toate sectoarele, relația

serie de aspecte (ex.: analiza utilizărilor energetice

directă dintre fazele operaţionale şi de monitorizare

şi potenţialul îmbunătăţirii reducerii consumului de

oferă conducerii capacitatea de a lua decizii informate

energie sau perioada de amortizare a investiţiei).

bazate pe Indicatori de performanță energetică şi
recomandări de la Echipa Energetică/Manager.

Conform cerinţelor ISO 50001, toate aceste aspecte
trebuie revizuite periodic de către managementul

Monitorizarea continuă a performanţei energetice

de top, Managerul Energetic şi Echipa Energetică

atât pentru operaţiunile administraţiei cât şi pentru

pentru a garanta o implementare corectă şi de succes

comunitate ajută factorii decizionali de top să adopte

a Sistemului de Management Energetic. Analizele

mai multe politici eficiente pentru dezvoltarea durabilă

rezultatelor obţinute de măsurile implementate pot

locală, în parteneriat cu cetăţenii şi cu părţile direct

fi utile pentru verificarea performanţei energetice.

implicate şi poate chiar să împărtăşească politicile de

O astfel de operaţiune completă de control şi

inovaţie cu colegi din alte teritorii, pentru o posibilă

monitorizare reprezintă o cheie semnificativă pentru

replicare.

stabilirea criteriilor utile pentru o gamă largă de decizii
bazate sau nu pe politici sau alte acţiuni eficiente.

Deoarece îmbunătățirea continuă este principiul cheie

Aceste decizii sperăm că s-au dovedit a fi nu doar

al ISO 50001, identificarea corectă şi prioritizarea

benefice dar şi fezabile şi eficiente din punct de vedere

EnPI sunt cruciale. Acestea trebuie să fie nu doar

al costurilor, ceea ce poate duce în mod natural la

structurate

stabilirea unor obiective şi mai ambiţioase din partea

corespunzător

pentru

monitorizarea

şi compararea nivelelor măsurate, ci şi să fie
corespunzătoare cu contextul unic al administraţiilor
pentru utilizările energetice şi disponibilitatea datelor.
Cadrele bine concepute

ale EnMS pot identifica

autorităţilor pentru performanța energetică în viitor.
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CONCLUZII
Autorităţile

integrarea

Regulile pentru implementare sunt similare iar

PAED cu EnMS conform ISO 50001 iau parte la o

locale

efectul de sinergie va permite optimizarea viitoare

experienţă pionieră plină de provocări. Printre cele

a

mai semnificative provocări se numără stabilirea

îmbunătăţire

unei

a

echipe

care

energetice

lucrează

la

permanente,

înfiinţată

proceselor

municipalităţii.
continuă,

o

Metodologia

cerinţă

de

fundamentală

EnMS, forţează municipalităţile să stabilească

pentru monitorizarea continuă şi îmbunătăţirea

indicatori de performanță şi ţinte prin alocarea

performanțelor energetice la nivelul municipalităţii.

resurselor publice specifice pentru îmbunătățirea
performanţei

energetice.

Această

abordare

Acest proces de monitorizare şi evaluare bazat pe

metodologică ajută municipalităţile să stabilească

dovezi poate informa procesul decizional şi poate

roluri specifice, responsabilităţi şi resurse pentru

grăbi implementarea măsurilor conţinute de PAED-

implementarea Planurilor de Acţiune prin definirea

ul local (sau politici similare de planificare energetică)

sumei investibile şi a perioadei de amortizare.

prin facilitarea încorporării în EnMS
Atunci când EnMS este realizat în mod consecvent,
este facilitat procesul integral. O echipă puternică este
cerinţa cheie pentru succes; susţinerea externă este
utilă în cazul administraţiilor locale, unde angajaţii
trebuie instruiţi şi cărora trebuie să li se furnizeze linii
directoare cu cu referire la monitorizare. Integrarea
procedurilor EnMS în funcționarea organizatorică
a municipalităților este adesea ceva nou şi dificil,
în special referitor la numărul de departamente,
sectoare, proceduri şi personal implicat, însă stabilirea
EnMS va reduce în timp această problemă.
Folosirea standardului ISO 50001 poate ajuta la
înţelegerea factorilor interni şi externi care afectează
consumul energetic în cadrul tuturor municipalităţilor.
Procesul de colectare a datelor poate fi de lungă
durată, iar această înțelegere se dovedeşte adesea
a fi elementul cheie pentru dezvoltarea viitoare a
© Dominique Knobben, pixabay.com

acţiunilor, în alocarea de resurse şi setarea priorităţilor
referitoare

la

energie.

Dificultăţile

apărute

la

Stabilirea unui EnMS ajută la determinarea precisă

colectarea datelor se dovedesc a fi “lecţii” importante

a situaţiei energetice din cadrul municipalităţii şi

pentru oficialii şi politicienii municipalităţii, luând

la

în considerare faptul că o mare parte din balanţa

definirea

constantă

procedurilor

şi

monitorizarea

pentru

îmbunătăţirea

eficientă

a

acestei

îmbunătăţiri. În acelaşi timp, EnMS poate contribui la
reducerea semnificativă a incertitudinilor referitoare la
măsurile de implementare pentru creşterea eficienţei
energetice locale şi poate susţine continuitatea
performanţelor. EnMS poate susţine implementarea
strategiilor energetice şi a acţiunilor prin combinarea
beneficiilor

altor

sisteme

de

management

cu

standardele ISO (ex.: QMS urmare a ISO 9001 sau EMS
urmare a ISO 14001).

municipală este afectată de costuri pentru furnizarea
de energie.
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CONSORȚIU
SOGESCA (Coordonator) | www.sogesca.it
CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl
EKODOMA | www.ekodoma.lv
ARM | www.arm-bg.net
ECQ | www.ecq-bg.com
AMET | www.amet.ro
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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