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Clarificări

Municipalitate Ori de câte ori este folosit în acest raport, termenul de “municipalitate” 
şi diversele sale forme sunt folosite pentru unităţile administraţiei 
locale de tot felul şi de toate dimensiunile, independent de diferitele 
denumiri şi definiţii care sunt utilizate în cadrul diferitelor asociaţii 
şi de apartenenţa lor. 

Eficiență Energetică Potenţialele locale de EE sunt definite în acest studiu ca potenţialul 
de a reduce consumul specific de energie pe unitatea de bunuri sau 
servicii furnizate și în acelaşi timp menţinerea sau chiar creşterea 
numărului sau volumului şi calității bunurilor şi serviciilor oferite. 
Astfel, îmbunătăţirea EE în municipii este de obicei rezultă în 
economii de energie, însoţită de o îmbunătăţire a calităţii serviciilor 
publice.

 Această definiţie a potenţialului EE şi a impactului preconizat al 
acestora asupra economiilor de energie şi a calităţii îmbunătățite a 
serviciilor se bazează pe o definiţie generală a termenului “eficienţă 
energetică”, astfel cum figurează în Directiva CE 2006/32/CE §3 (b): 
“Un raport între producția de servicii sau bunuri şi consumul de 
energie. “

Energie Regenerabilă Potenţialul local de ER este definit în acest studiu ca potenţialul 
de a înlocui combustibilii fosili importaţi cu resurse interne de 
energie regenerabilă, cum ar fi de exemplu hidroenergie, biomasă, 
solară, eoliană şi energia geotermală, îmbunătăţind serviciile de 
alimentare cu energie termică şi energie electrică. Astfel, utilizarea 
de ER în municipii duce  de obicei la o reducere a importurilor de 
energie şi a costurilor de energie, însoţită de apariția afacerilor 
locale în domeniul ER, de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea 
siguranţei, precum şi a calităţii alimentării cu căldură şi energie .

 Utilizarea ER este în mod normal combinată cu măsuri de EE pentru 
a utiliza în mod optim a resurselor interne şi pentru a obţine cea 
mai bună calitate posibilă a serviciilor. 
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Acronimele Asociațiilor participante:

AAM Asociația Municipalitărților din Albania

SOGFBiH Asociația Orașelor și Municipalităților din Federația Bosnia și 
Herțegovina

ALVRS Asociația Orașelor și Municipaliăților din Republica Srpska

NAMRB Asociația Națională Municipalităților din Republica Bulgaria 

UORH Asociația Municipalităților din Croatia

AKM Asociația Municipalităților din Kosovo

ZELS Asociația Unităților Administrației Publice Locale din Macedonia

CALM Congresul Autorităților Locale din Moldova

UOM Uniunea Municipalităților din Montenegro

A.Co.R Asociația Comunelor din Romania

SCTM Conferința Permanentp a Orașelor si Municipalităților din Serbia 

SOS Asociația Municipalităților și a Orașelor din Slovenia

UMM Uniunea Municipalităților din Marmara

Lista Abrevierilor:

AKEREE Asociația Kosovară pentru Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică 

AL Albania

ANRE Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în Moldova 
Regulation in Moldova

BiH Bosnia și Herzegovina

BG Bulgaria

C40 Conducerea Grupului Orașelor pentru Climă (parte din Climate Initiative 
Clinton, finanţat de Fundaţia Clinton) 

CB Consolidarea Capacităților (Capacity Building)

CCCC Consiliul Orășănesc pentru Schimbări Climaterice (Banja Luka)

CDM Mecanism de Dezvoltare Curată
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CEMR Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene

CFU Unitatea de Finanțe a Carbonului

CHP Căldură și Putere Combinată  

DSM Management bazat pe Cerere 

e.g. de exemplu

EC Comisia Europeană

EBRD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

ECB Codul Energetic a Clădirilor

ECT Tratatul-Carta Energiei 

EE Eficiență Energetică

EIB Banca Europeană pentru nvestiții 

EIE Administrația pentru Controlul și Dezvoltarea 
 Resurselor Electrice în Turcia

ELEM Companie de Stat pentru Producerea Energiei Electrice în Macedonia

EnCT Tratatul Comunității pentru Energie 

ENSI Reducerea Consumului de Energie Internațional AS (Norvegia)

EP Protecția Mediului 

EPBD Directiva Performanței Energetice a Clădirilor (EU Directive 2002/91/EC)

ERO Biroul pentru Reglementare Energetică în Kosovo

ESCO Companie pentru Servicii Energetice 

EVN Energieversorgung Niederösterreich (Companie Austriacă de livrare 
a energiei electrice, activă prin filialele sale în Bulgaria, Macedonia și 
Croația.)

FBiH Federația Bosnia și Herțegovina 

FEDRE  Fundația Europeană pentru Dezvoltarea Regiunilor 

FMEMI Ministerul Federal pentru Energie, Minărit și Industrie (RS)

FMET FMinisterul Federal pentru Mediu și Turism (RS)

GEF Global Environment Facility

GHG Gaz cu Efect de Seră

HR Croația

HVAC Încălzire, ventilare, aer condiționat

ICLEI Autoritățile Locale pentru Durabilitate 
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ICO Biroul Civil Internațional 

IEE Energie Inteligentă Europa 

IMM Municipalitatea Metropolitană Istanbul 

IMP Agenția Metropolitană pentru Planificare din Istanbul

KSV Kosovo

LDG Grup Local pentru Dezvoltare 

LED Dezvoltare Econoimcă Locală

LG Autoritate Locală

LGA Asociație  a Autorităților Locale

LOGIN Rețeua pentru Informare a Autorităților Locale 

LUCI Comunitatea Internațională a Iluminatului Urban

MACEF Centrul Macedonian pentru Eficiență Energetică 

MAFRD Ministerul Agriculturii din Kosovo

MD Moldova

MOFTER Ministerul Comerţului Exterior şi Relaţiilor Economice (BiH)

MEED Ministerul Economiei, Energiei şi Dezvoltării al Republicii Srpska

MEF Ministerul Economiei și Finanțelor din Kosovo

MEM Ministerul Energiei și Minăritului din Kosovo

METE Ministerul Albanez al Economiei, Comerţului şi Energiei

MK Macedonia

MLGA Ministerul Administrației Publice Locale din Kosovo

MNE Montenegro

MoE Ministerul Economiei

NALAS Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est

NANR Agenţia Naţională Albaneză pentru Resurse Naturale

NEEAP Plan Național de Acțiune pentru EE

NGO Organizație Non-Guvernamentală 

NREAP Plan Național de Acțiune pentru ER

ADC Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare 

ORF-E Fondul Regional Deschis al GTZ pentru Europa de Sud-Est

PDD Document de Planificare a Proiectului

PPP Parteneriat Public Privat
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R&D Cercetare și Dezvoltare Tehnică

RARS Agenţia pentru Dezvoltarea IMM-urilor în Republica Srpska

ER Energii Regenerabile

REC Centrul Regional pentru Mediu

RES Surse de Energie Regenerabilă 

RDA Agenția pentru Dezvoltare Regională 

RO Romania

ROI Returnarea investițiilor

RS Republica Srpska

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

SEAP Plan de acţiune pentru energie durabilă

ESE Europa de Sud-Est

SEEA Agenţia pentru Eficienţă Energetică a Serbiei

SIDA Agenţia Internaţională Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare

IMM Intreprinderi Mici și Mijlocii

SLO Slovenia

SRB Serbia

SWOT Puncte tari / Puncte slabe / Oportunităţi / Amenințări

TFEE Grupul de Lucru al NALAS pentru EE

TPF Finanţare din partea Terților  

TR Turcia

UCLG Oraşele şi Autoritățile Locale Unite

UNDP Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

USAID-MLGA Activitatea pentru Autoritățile Locale din Macedonia

USAIOD-PEP Proiect pentru Învăţământul primar

WB Banca Mondială

WeBSECLF Linia Creditare a Energiei Durabile în Balcanii de Vest (a BERD)

WeBSEDFF  Mecanism de Finanțare Directă a Energiei Durabile in Balcanii de Vest (a 
EBRD) 

WG Grup de Lucru
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 A. Sumar Executiv

 I) Introducere

NALAS este Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Locale din Europa de Sud-Est. Aceasta reunește 
aproximativ 4000 autorităţi locale, alese direct de către mai mult de 80 de milioane de cetăţeni 
din această regiune.

Grupul de Lucru NALAS pentru eficienţă energetică (TFEE) a fost înfiinţat în 2008, ca răspuns 
la nevoia tot mai mare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice (EE) şi utilizarea mai intensă 
a Energii Regenerabile (ER) în autorităților locale din Europa Sud-Est. Obiectivul său este de 
a coordona activităţile comune ale asociaţiilor membre care sunt menite să motiveze şi să 
permită autorităților locale să dezvolte şi să pună în aplicare propriile programe şi proiecte în 
domeniul EE/RE.

În cadrul acestui studiu au fost realizată o evaluare la nivelul întregii reţele a nevoilor şi 
potenţialului pentru activităţi comune ale asociaţiilor membre de promovare a EE şi ER 
la nivel local. Un număr total de 13 asociaţii membre din Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi 
Turcia au participat la grupul de studiu, care a activat sub auspiciile TFEE. Asociaţiile membre 
au contribuit la studiu cu proprii lor experţi locali. Fondul Energetic Regional Deschis al GTZ 
(ORF-E)  a oferit asistenţă financiară şi tehnică.

 II) Motivaţia municipalităţilor de a îmbunătăţi EE şi de a spori 
utilizarea de ER 

 
Motivaţia autorităților locale de a îmbunătăţi EE şi de a spori gradul de utilizare a ER este strâns 
legată de conştientizarea politică a potențialului existent în domeniul EE şi ER şi impactul lor 
enorm asupra dezvoltării locale cu privire la: 

Finanțele locale. X

Crearea locurilor de muncă. X

Dezvoltarea socială. X

Protecția mediului. X
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Securitatea livrării de energie. X

Stabilitatea politică. X

Experienţa autorităților locale din ESE şi din străinătate demonstrază existența unor beneficii 
financiare şi sociale considerabile a EE, precum şi a utilizarii ER la nivel local.

  III) Rolul NALAS în susținerea autorităților locale
        în domeniu EE și ER

Asociaţiile membre, reprezentanţii autorităților locale şi alte părţi interesate la nivel naţional şi 
local din ţările din ESE recomandă în unanimitate solicită ca NALAS să contribuie la promovarea 
potenţialului EE şi ER în autoritățile locale din ESE prin asigurarea şi promovarea de servicii 
pentru municipalităţi care vizează:

Promovarea normelor privind achiziţiile publice în domeniul EE şi stabilirea calculării  X
costului ciclului de viaţă în evaluarea economică şi în luarea deciziilor la nivel region-
al, naţional şi local de guvernare în Europa de Sud-Est în ceea ce priveşte investiţiile 
în EE a clădirilor publice şi serviciilor, precum şi stabilirea infrastructurii pentru ER.

Consolidarea schimbului de know-how şi experienţă între municipalităţi.  X

Organizarea de conferinţe regionale şi naţionale, ateliere de lucru şi seminarii pentru  X
consolidarea capacităților autorităților locale şi a asociaţiile acestora  din ESE în do-
meniile legate de dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor şi proiectelor de 
promovare a EE şi ER la nivel local. 

Includerea şi diseminarea celor mai bune practici locale în promovarea şi utilizarea  X
potenţialului local în domeniul EE şi ER în centrul de cunoaştere NALAS. 

Sprijinirea dezvoltării şi punerii în aplicare a programelor, campaniilor și proiectelor  X
comune la nivel local, naţional şi internaţional al ţărilor din ESE. 

Facilitarea cooperării tehnice şi financiare ale autorităților locale cu partenerii  X
naţionali şi internaţionali. 

Furnizarea de informaţii şi îmbunătăţirea accesului la surse de finanţare naţionale şi  X
internaţionale pentru proiecte de EE şi RE.

Toate activităţile NALAS care vizează rolul său activ în promovarea EE şi ER la nivel local trebuie 
să fie bazate pe o strategie comună clară a rețelei NALAS şi a asociaţiilor sale membre în ceea 
privind promovarea potenţialului local în domeniul EE şi ER.



14

MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN  
MUNICIPALITĂȚILE DIN EUROPA DE SUD-EST ȘI
ROLUL ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE ȘI NALAS 

Lipsa strategiilor în domeniul EE/ER la nivelul asociaţiilor membre ale NALAS trebuie să fie 
depăşite printr-un dialog intens la niveul reţelei, precum şi la nivelul fiecărei asociaţii. Acest 
dialog poate fi iniţiat şi coordonată de către Grupul  de Lucru NALAS pentru eficienţă energetică 
şi de către membrii săi. Asistenţă tehnică internaţională poate oferi o contribuție esențială la 
dezvoltarea unui astfel de dialog.

Baza operaţională pentru dezvoltarea iniţiativelor şi programelor NALAS care vizează 
dezvoltarea serviciilor enumerate mai sus pentru beneficiul tuturor autorităților locale din SEE 
ar trebui să fie Grupul de Lucru NALAS pentru Eficienţa Energetică, în cooperare cu comitetele 
pentru EE a asociatiilor membre NALAS.

Prin urmare, înfiinţarea comitetelor pentru EE în toate asociaţiile membre ar trebui să fie  o 
prioritare de vîrf în viitorul apropiat.

 IV)  Punctele tari și punctele slabe ale rețelei cu privire la rolul său 
potențial în promovarea applicațiilor în domeniul EE and ER

NALAS şi asociaţiile sale membre pot oferi asistenţă autorităților locale în promovarea EE şi ER  
ținând cont de puctele lor tari specifice, astfel cum sunt de exemplu: 

Rețele bine stabilite și administrate în mod profesional. X

Înţelegere profundă a bunelor practici internaţionale, precum şi a sistemelor politice  X
şi juridice din ţările din ESE.

Poziţie-cheie în fluxul de informaţii către şi de la municipalităţi.  X

Platformă de cooperare pe probleme de EE şi ER (TFEE) stabilită. X

Legătură strânsă cu donatorii naţionali şi internaţionali şi experiență bogată în dez- X
voltarea şi punerea în aplicare a proiectelor cu co-finanţare.

Punctele slabe ale reţelei şi ale asociaţiilor sale membre care ar putea împiedica promovarea 
aplicațiilor din domeniul EE şi ER la nivel local sunt, totuși: 

Prioritateascăzută şi un deficit de strategii pe probleme de EE/ER în majoritatea  X
asociaţiilor membre. 
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Lipsa de comitetelor pentru EE în majoritatea asociaţiilor membre.  X

Putere operaţională mică şi lipsa capacităţilor tehnice în domeniul EE şi ER. X

Resurse financiare limitate şi dependenţa de co-finanţarea internaţională. X

  V) Concluzii și Recomandări

Promovarea şi utilizarea potenţialului EE şi ER este de importanţă economică şi socială tot mai 
mare pentru autoritățile locale din ESE. Cooperarea în cadrul reţelei NALAS ajută la creşterea 
influenţei autorităţilor locale asupra politicilor din domeniul EE/ER la nivel naţional, precum şi 
să dezvolte capacităţile lor tehnice şi instituţionale şi pentru a strânge fonduri suplimentare 
pentru dezvoltarea şi implementarea în comun a inițiativelor în domeniul EE/ER. 

Părţile interesate intervievate în cadrul studiului împărtășesc această aşteptare și cer NALAS-
ului să îşi asume un rol de jucator-cheie major în dezvoltarea capacităţilor locale, parteneriatelor 
internaţionale pentru proiecte şi a co-finanțărilor pentru utilizarea potențialului EE/ER la nivel 
local.

Canalele de comunicare, sistemele de cooperare şi modele de interacţiune care au fost puse în 
aplicare în NALAS pot fi utilizate, de asemenea, pentru activităţi comune de promovare a EE/
ER în municipalitățile din ESE.

Etapele următoare ar trebui să vizeze:

Creşterea gradului de conştientizare a potenţialului şi a beneficiilor aplicațiilor în  X
domeniul EE şi RE în municipalități la toate nivelurile de luare a deciziilor în cadrul 
asociatiilor membre NALAS. 

Stabilirea comitetelor pentru EE/ER în toate asociaţiile membre NALAS. X

Implementarea unei strategie comune referitoare la EE/ER în conceptele strategice şi  X
programele de lucru ale asociatiilor membre NALAS. 

Instalarea unei baze de cunoştinţe în cadrul site-ului NALAS oferind exemple de  X
bune practici în domeniul aplicaţiilor de EE/ER în municipalităţile din ESE.  

Dezvoltarea unui plan de acţiune pentru Grupul de Lucru NALAS pentru Eficiență  X
Energetică pe baza rezultatelor studiului.

Aceşti următori paşi şi toate activităţile ulterioare ale NALAS care vizează promovarea 
potenţialului EE şi EE şi utilizarea lor în municipalităţi se poate baza pe rezultatele studiului, la 
nivel de reţea, precum şi la nivel de asociaţii membre individuale. 



16

MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN  
MUNICIPALITĂȚILE DIN EUROPA DE SUD-EST ȘI
ROLUL ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE ȘI NALAS 

 B. Introducere

NALAS este Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Locale din Europa de Sud-Est. Aceasta reunește 
aproximativ 4000 autorităţi locale, alese direct de către mai mult de 80 de milioane de cetăţeni 
din această regiune.

NALAS a stabilit Grupul său de Lucru pe Eficiență Energetică (TFEE) în februarie 2008. Asociația 
gazdă a TFEE este Asociaţia Municipiilor din Kosovo (AKM), reprezentată de directorul său 
executiv Dl. Sazan Ibrahimi.

Domeniul de activitate al TFEE coincide în mare măsură cu obiectivele şi abordarea 
metodologică a Fondului Energetic Regional Deschis al GTZ (ORF-E), care a fost lansat în 
iulie 2008. Aceasta a motivat TFEE să se adreseze la ORF-E cu o propunere de proiect pentru 
finanţare în 2009. 

Pe baza acestei propuneri de proiect ORF-E, împreună cu Secretariatul NALAS şi în strânsă 
coordonare cu TFEE a iniţiat şi co-finanţat acest studiu.

Conceptul Studiul a fost dezvoltat în strânsă cooperare între ORF-E şi NALAS şi, în final, a fost 
aprobat de TFEE în cursul reuniunii sale din decembrie 2009, la Skopje.

Un număr de 13 asociaţii membre NALAS și-au luat angajamentul să participe la studiu prin 
intermediul reprezentanţilor lor în TFEE şi cu experţii lor proprii desemnați şi contractați 
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pentru elaborarea studiului. Numele şi acronimele asociaţiilor participante sunt enumerate pe 
pagina 8 din prezentul raport.

Implenentrarea practică a studiului a început în februarie 2010 cu o întrunire de inițiere a 
experţilor asociaţiilor membre. Proiectul a fost finisat în aprilie 2010, atunci când rezultatele 
obţinute au fost prezentate şi discutate cu membrii TFEE în cursul reuniunii sale din Budva. 

  B.1 Obiectivele studiului

Grupul de Lucru NALAS pentru EE, în cursul reuniunii sale din decembrie 2009, la Skopje, a 
definit următoarele obiective ale studiului: 

Elaborarea unui studiu cuprinzător cu privire la evoluţiile şi tendinţele actuale în ceea ce  X
priveşte EE în municipalitățile din ESE:

- responsabilităţile municipalităţilor şi interesele specifice privind EE. 
- iniţiativele şi proiectele locale care promovează EE în municipii.
- reţelele şi structurile existente (naţionale / internaţionale / UE). 
- finanţările disponibile şi scheme cooperare (naţionale / internaţionale / UE).
Elaborarea de concluzii cu privire la măsurile prioritare de promovare a EE în  X
municipalități. 

Elaborarea de recomandări cu privire la rolul strategic al asociaţiilor şi al NALAS-ului, de  X
exemplu, în domeniile de consolidare a capacităţilor, difuzarea celor mai bune practici, 
replicarea și amplificarea abordărilor proiectelor de succes.  

Să ofere recomandări în ceea ce priveşte următorii paşi potenţiali spre viitoare proiecte.  X

Este de așteptat ca rezultatele obţinute să contribuie la proiectarea şi dezvoltarea activităţilor 
viitoare ale NALAS şi asociaţiilor sale membre, în cooperare cu instituţiile financiare naţionale şi 
internaţionale pentru beneficiul colectivităților locale.

  B.2 Conceptul studiului

Conceptul Studiul integrează obiectivele strategice ale NALAS cu obiectivele specifice de 
funcţionare ale Grupului său de Lucru pentru Eficiență Energetică şi abordarea metodologică a 
ORF-E (a se vedea graficul următor).
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Cadrul organizatoric al studiului s-a bazat pe: 

-  Coordonarea din partea NALAS .

-  Deținerea priiectului de către TFEE.

-  Co-Finanțarea asigurată de GTZ.

-  Activarea capacităţilor proprii ale asociaţiilor membre.

-  Acordarea de sprijin complementar și expertiză internaţională din parta la ORF-E. 

Următoarele obiective au fost definite pentru implementarea studiului:

-  Utilizarea eficientă a resurselor alocate şi livrarea rapidă a rezultatelor. 

-  Complexitatea şi fiabilitatea informaţiilor colectate. 

-  Relevanţa concluziilor şi recomandări. 

Domeniul de cercetare și metodologia studiului au fost concepute pentru a atinge obiectivele  

Elementele-cheie ale conceptului studiului
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într-un mod cooperativ, implicând activ toate asociaţiile membre ale NALAS-ului  participante 
la proiect, precum și experții lor locali și reprezentanții lor în  TFEE. 

  B.3 Domeniul de acțiune

În vederea atingerii obiectivelor studiului pe baza conceptului stuiului prezentat mai sus, 
NALAS TFEE şi ORF-E au stabilit un grup de studiu, inclusiv: 

Managerul de Programe din cadrul NALAS. X

Coordonatorul ORF-E. X

Consultantl internațional contractat de către OFR-E. X

Experții naționali nominalizați de către asociațiile membre. X

Membrii grupului de studiu sunt prezentați pe pagina II din prezentul raport. 

În februarie şi martie 2010, grupul de studiu sa întâlnit cu membrii TFEE pentru discuţii detaliate 
privind domeniul de acțiune şi primele rezultate obţinute. 

Fiecare dintre experţi desemnați de către asociaţii în grupul de studiu a fost contractat pentru 
a compila raportul asociației sale concentrîndu-se asupra următoarelor aspecte:

Conceptul strategic al asociației pentru susținerea promovării EE şi ER la nivel local.  X

Capacităţile şi potenţialul de a sprijini promovarea EE şi ER la nivel local. X

Potenţial de interacţiune cu NALAS şi asociaţiile sale membre.  X

Condițiile-cadru pentru măsurile de EE și ER. X

Măsuri prioritare pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru pentru EE şi ER la nivel  X
naţional şi local. 

Potenţiali parteneri de cooperare la nivel naţional şi local.  X

Opinia părţilor interesate cu privire la rolul asociațiilor, precum şi a NALAS-ului cu  X
privire la promovarea măsurilor de EE şi ER la nivel local. 

Iniţiative exemplare ale autorităților locale în domeniul EE şi ER.  X

Concluzii și recomandări. X

Rezumatele rapoartelor asociaţiilor sunt reunite în secţiunea D al acestui raport. Un sinopsis 
al rapoartelor asociaţiilor  este prezentat în secţiunea C a acestui raport, precum şi în sumarul 
executiv. 
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Studiile de caz asupra iniţiativelor exemplare ale municipalităţilor membre în domeniul EE și 
ER, care au fost identificate în cadrul studiului vor fi publicate pe web site-ul al NALAS. 

 B.4 Metodele aplicate

În vederea asigurării obţinerii de rezultate comparabile din studii asociaţiilor, TFEE şi grupul de 
studiu au convenite asupra unei metodologii şi format de raportare comun.  

Elementele majore ale metodologiei convenite sunt:

Cercetare de birou. X

Revizuirea documentelor strategice şi a rapoartelor. X

Discuţii interne cu personalul de conducere al asociaţiilor. X

Interviuri cu părţilor interesate. X

Schimb de experienţă cu experţi locali. X

Întâlniri ale grupului de lucru. X

Fiecare dintre experţii contractaţi a fost liber să decidă cu privire la modul cel mai potrivit de a 
aplica o combinaţie a acestor metode, în vederea implementării corespunzătoare a domeniului 
de acțiune și  pentru a putea prezenta rezultatele obţinute în formatul de raportare convenit. 

O analiză comparativă a rezultatelor din studiile asociaţiilor a fost efectuat pe baza rapoartelor 
furnizate şi a discuţiilor cu ocazia reuniunii comune a grupului de studiu şi TFEE în Tirana 
în martie 2010. Rezultatele acestei analize comparative au fost integrate în în secţiunea C a 
acestui raport şi au fost rezumate în Sumarul executiv.



C. Sinopsisul rezultatelor  

NALAS, asociaţiile sale membre, precum şi municipalitățile lor membre îşi desfăşoară 
activitatățile lor în curs de dezvoltare legate de aplicaţiile din domeniul EE şi ER într-un mediu 
dinamic, care se caracterizează prin interacţiuni complexe între actorii locali, naţionali şi 
internaţionali (a se vedea graficul următor). 
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În acest mediu, municipalităţile se văd adesea în situaţia de a nu avea puterea să dezvolte 
propriile activităţi într-un mod eficient, de exemplu, cu privire la: 

In this environment, municipalities see themselves often in the position of lacking the power 
to develop their own activities in an effective way, e.g. with respect to:

Puterea politică de a dezvolta şi îmbunătăţi condiţiile cadru pentru măsuri de EE şi ER  X
la nivel naţional şi local. 

Puterea tehnică (know-how şi experienţă) de a elabora şi implementa proiecte locale.  X

Puterea financiară de a realiza propriile proiecte X .

Conceptul stabilire a legăturilor (networking) între NALAS şi asociaţiile sale membre este 
de aşteptat să contribuie la depăşirea lipsei actuale a puterii politice, tehnice şi financiare 
ale municipalităților şi a celor mai multe dintre asociaţiile lor naţionale în domeniul EE şi ER. 
Grupul de Lucru NALAS pentru EE a fost creat pentru a oferi o platformă operaţională pentru 
toate tipurile de activităţi de cooperare care vizează îndeplinirea acestor aşteptări. 

Strategiile relevante şi planurile de acţiune la nivelul NALAS-ului şi asociaţiilor sale membre 
trebuie să se bazeze pe o înţelegere profundă a condiţiilor-cadru strategice, precum şi a 
nevoilor şi potenţialului de cooperare la nivelul NALAS-ului şi a asociaţiilor sale membre. 

În scopul de a furniza informaţiile necesare, această secţiune a raportului rezumă rezultatele 
generale ale unei evaluări comparative a rezultatelor din studiile celor 13 asociaţii. Rezumatul 
rapoartelor asociaţiilor a fost realizat şi este prezentat în paşii următori. 

Motivaţia municipalităţilor de a îmbunătăţi EE şi de a spori utilizarea ER.  X

Rolul NALAS în promovarea EE și ER. X

Obiectivele strategice comune ale NALAS-ului şi ale asociaţiilor sale membre cu priv- X
ire la promovarea aplicaţiilor din domeniul EE şi ER. 

Punctele tari şi punctele slabe ale reţelei în ceea ce priveşte rolul său potenţial în  X
promovarea aplicațiilor în domeniul EE şi ER (analiza SWOT).

Capacităţile operaţionale ale rețelei dedicate promovării aplicaţiilor din domeniul EE  X
şi ER. 

Lecţii învăţate din iniţiativele anterioare din domeniul EE/ER ale autorităților locale.  X

Măsuri prioritare pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru pentru EE şi ER la nivel  X
naţional şi la nivel local şi contribuțiile potenţialule ale NALAS şi al asociaţiilor sale 
membre. associations.

Interacţiunea potențială între NALAS şi asociaţiile sale membre în promovarea  X
aplicațiilor din domeniu EE şi ER. 
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Parteneri importanți. X

Concluzii și recomandări. X

Rezultatele sunt prezentate în capitolele următoare.

 Motivaţia municipalităţilor de a îmbunătăţi EE şi de a spori 
utilizarea ER 

Motivaţia autortăților locale de a îmbunătăţi EE şi de a spori gradul de utilizare a ER este 
strâns legată de conştiinţa politică a potenţialului existent la nivel local în domeniu EE şi ER şi 
priorităţile politice locale în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare durabilă în domeniile:

Finanțele locale. X

Crearea locurilor de muncă. X

Dezvoltarea socială. X

Protecția mediului. X

Securitatea livrării de energie. X

Stabilitatea politică. X
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Cea mai mare motivație de a îmbunătăţi EE şi de a spori gradul de utilizare a ER se atestă în 
municipalităţile în care factorii de decizie politică sunt pe deplin conştienţi de potenţialul local 
al EE şi ER şi care pun dezvoltarea locală durabilă, inclusiv protecţia mediului şi securitatea 
aprovizionării cu energie printre cele mai mari priorități. 

Dar de asemenea și în acele comunități în care protecţia mediului sau  securitatea aprovizionării 
cu energie nu sunt încă ridicate sus pe agenda politică, motivaţia de a îmbunătăţi EE şi de a spori 
gradul de utilizare a ER este în creştere, odată ce conştiinţa politică a beneficiilor economice şi 
sociale imense oferite de utilizarea potențialului existent al EE şi ER este în creştere. 

Un impactul enorm este creat de programele de promovare a EE şi a ER în finanţele locale şi 
crearea de locuri de muncă, ca de exemplu în următoarele cazuri: 

-Impactul EE / ER asupra Finanţelor Locale: X

-  Maribor (Slovenia): Introducerea gestionării energiei pentru îmbunătăţirea EE în 70 
din cele 120 de clădiri publice economiseşte 160,000 € la costul energiei pe an pentru 
bugetul municipal al oraşului Maribor. Maribor (Slovenia)1.

-  Campeni (România): Prin utilizarea deşeurilor de lemn de la ferestraiele de 
cherestea ca o sursă de energie regenerabilă, nevoia de subvenţii publice de la 
bugetul municipal a fost redusă cu 83%, de la 18 € / Gcal la 3,1 € / Gcal de energie 
termică produsă. 

-  Brasov (România):  renovarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea tehnologiei 
EE duce la o reducere a costului energiei (163,300 € pe an), precum şi la o reducere 
a costurilor de întreţinere (70.000 € pe an), în timp ce iluminatul este substanţial 
îmbunătăţit. 

-  Swischtov (Bulgaria): înlocuirea păcurei cu cărămizi de lemn în sistemul de încălzire a 
spitalului local permite economisirea a 45,000 € din costul combustibilului în fiecare 
an. 

Impact asupra creării locurilor de muncă: X

UE: Comisia Europeană estimează că 2.8 milioane de locuri de muncă vor fi create în 
sectorul ER al Uniunii Europene până în anul 2020.2

Germania: 300500 de locuri de muncă au fost deja create în sectorul ER din Germania 
până în 2009, cu o rată de creştere anuală de cca. 8% în anii precedenţi.3

Heidelberg: în oraşul Heidelberg sau creat 1100 de locuri de muncă noi pe piaţa 
comercială forţei de muncă în regiunea Rhine-Neckar în cadrul programelor de 
promovare a EE în regiune.4

1 Sursa informației: Agențția Energiei Podravje
2 Sursa informației: Comisia Euroapeană - studiu asupra utilizării resurselor de energie regenerabilă
3 Sursa informației: Ministerul Federal pentru Mediu...; datele publicate pe 18 Martie 2010
4 Sursa informației: ICLEI
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Augsburg: în oraşul Augsburg (263 mii locuitori) se anticipează crearea a 500-800 
de locuri de muncă noi pe piaţa forţei de muncă comerciale în cursul implementării 
planului municipalităţii pentru protecţia climei, care îşi propune să mobilizeze 
potenţialul EE şi ER în toate sectoarele de consum al energiei la nivel local.5

  C.2 Rolul NALAS în susținerea autorităților locale 

   în domeniul EE și ER

Șansele de a participa la beneficiile economice şi sociale, care sunt legate de îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi utilizarea tot mai mare a energiei regenerabile sunt inegal distribuite 
între municipalităţile din ESE. Nu în ultimul rînd, acest lucru este cauzat de de existența diferitor 
condiţii-cadru  la nivel național pentru utilizarea potențialului EE şi ER la nivel municipal, care 
poate duce la o varietate de obstacole ne natură politică, juridică, instituţională, şi economică 
care împiedică autoritățile locale să utilizeze pe deplin potențialul local existent de EE și ER. 
Majoritatea municipalităților din ţările din ESE, cu toate acestea, nu beneficiază  deloc încă de 
EE şi ER. Acest lucru este adesea cauzat de o varietate de bariere specifice locale, cum ar fi de 
exemplu: 

O lipsă de sensibilizare a opiniei publice şi politice la nivel local a potențialului local  X
al EE şi ER, precum şi a beneficiilor economice şi sociale care pot apărea din utilizarea 
acestor potențiale. 

O lipsă de concepte locale pentru campaniile de conştientizare publică şi promovare  X
a potenţialului şi nevoilor de EE și ER.

O lipsă de informaţii, know-how şi experienţă în rîndul părţilor interesate municipale  X
în ceea ce priveşte măsurile adecvate de îmbunătăţire a EE şi de creştere a utilizării 
ER în condiţiile locale. 

O lipsă de capacităţi tehnice şi financiare locale, care sunt necesare pentru a face uz  X
de potențialul EE și ER existent într-un mod profitabil punct de vedere economic şi 
acceptabil din puct de vedere social. 

O lipsă de experienţă în cooperarea cu fondurile naționale pentru EE şi cu donatorii  X
internaţionali.  

Etc. X
5 Sursa informației: Orașul Augsburg
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NALAS may contribute to lowering these barriers by means of providing and promoting to the 
municipalities in SEE countries a set of services aiming at:

Promoting of  X EE procurement rules and regulations and establishing life cycle cost calcu-
lations in the economic assessment and in the decision making at the regional, national 
and local levels of government in SEE, regarding investments in EE of public buildings and 
services as well as in RE supply infrastructure.

Strengthening the  X exchange of know-how and experience between municipalities.

Organizing  X regional and national conferences, workshops and seminars for the building 
of SEE municipalities’ and their associations’ capacities in all aspects of developing and 
implementing programs and projects promoting EE and RE at the local level.

Including and disseminating municipal best practice in promoting and using local EE and  X
RE potentials in the NALAS knowledge centre.

Supporting the development and implementation of municipalities’  X joint programs, cam-
paigns and projects at the local, national and international level of SEE countries.

Facilitating  X technical and financial cooperation of municipalities with national and inter-
national partners.

Providing information on and improvement of access to  X national and international fund-
ing sources for EE and RE projects.

The operational basis for the development of NALAS initiatives and programs aiming at developing 
this kind of services to the benefit of all municipalities in SEE will be the NALAS Task Force Energy 
Efficiency together with EE Committees in the NALAS member associations.

C.3 Condiţiile-cadru actuale pentru aplicații în domeniul EE şi ER 

Toate tipurile de activităţi NALAS care vizează promovarea la nivel de reţea a programelor şi 
proiectelor pentru îmbunătăţirea EE şi consolidarea utilizării locale a RES, trebuie să fie conştiente 
de faptul că condiţiile-cadru pentru activităţi comune în domeniile EE şi ER nu sunt încă la fel în 
toate ţările. Un sondaj schematic condiţiilor-cadru naţionale din ţările din ESE pentru promovarea 
EE şi ER în municipalități este prezentat în tabelul de mai jos. 



27

Condiții-cadru   
pentru aplicații în domeniul EE și ER 
 
(Sondaj)

A
L

Bi
H

BG H
R

KS
V

M
K

M
D

M
N

E

RO SR
B

SL
O

TR

A
ng

aj
am

en
te

 in
te

rn
aț

io
na

le Protocolul de la Kyoto
• • • • • • • • • • •

Uniunea Europeană • • •
Energy Community Treaty                       Contracting Party

Participant 
• • • • • •

• • • • •
Member of the Energy Charter Conference • • • • • • ◊1 • •
Covenant of Mayors - Covenant Cities 2 9 12 1 3 16 2 1

Po
lit

ic
i

Le
gi

sl
aț

ie
N

aț
io

na
lă

Politică/Strategie Națională a Energiei • °3 • • • • • °2 • • • •
Plan de Acțiune Național pentru EE (NEEAP) • ° • • • • • • •
Program/Plan General Național pentru EE • • • • • • •
Centru/Agenție Națională pentru EE • • • ° • ° • • • • •

Le
gi

sl
aț

ie
 N

aț
io

na
lă

Lege cu privire la energie • •4 • • • • • • • • • •
Legi/Regulamente privind EE • • ° ° • • • •
Legi/Regulament privind ER • • ° • •
Legi/Regulamente care dau prioritate electricității din 
RES sau CHP • • ° • • • • •
Legi/Regulamente privind EE/Economisirea Energiei în 
Clădiri • °5 • • ° • • •
Legi/Regulamente privind Construcția Cladirilor 
Eficiente din punct de vedere energetic •  • • •
Legi/regulamente privind etichetarea EE aparatelor de 
uz casnic ° • • • •
Legi/Regulamente privind PPP / ESCO • ° • • • • •

Co
nd

iți
i 

Ec
on

om
ic

e

Fond Național pentru EE ° • • • ° • • •
Fondul pentru EE în ESE (KfW/EIB) • • • • • • • •
Fond național pentru protecția mediului • • • •
Tarife avantajoase pentru electricitatea/căldura 
produsă din RES • • • • • ° • • • •
Fonduri de la donatori internaționali • • • • • • • • • • •

Ca
pa

ci
tă

ți 
Lo

ca
le

Planuri de acţiune locale privind sectorul energetic (cel 
puţin unele municipalităţi) • • • • •
Planuri de acţiune locale privind energia durabilă (cel 
puţin unele municipalităţi) • • • • • • •
Oficii/Agenții Locale/Regionale pentru Energie/EE • • • • • •
Programe de consolidare a capacităţiilor în domeniul 
EE în municipalități • • • • •

1◊ = Observator    
2° = În progres
3 În BiH nu a fost adoptată deocandată nici o politică/strategie energetică naţională. FBiH a adoptat un plan strategic de dezvoltare a 
sectorului energetic.
4 Legi entității privind energia electrică sunt legile superioare privind energia. Până în prezent, nu există nici o lege pe energie în BiH.
5 Numai în Federaţia BiH, dar set de reguli adoptat nu este încă pe deplin armonizat cu cerinţele directivei EPBD.



28

MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN  
MUNICIPALITĂȚILE DIN EUROPA DE SUD-EST ȘI
ROLUL ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE ȘI NALAS 

C.4 Obiective strategice comune ale NALAS şi asociaţiilor sale 
membre cu privire la promovarea aplicaţiilor în domeniul EE şi 
RE 

Deşi este clar că NALAS şi asociaţiile sale membre pot şi ar trebui să joace un rol important în 
promovarea EE şi ER la nivel local, trebuie să se înţeleagă că promovarea potențialului EE şi 
ER tradiţional nu a fost în centrul domeniului de activitate al municipalităților şi asociaţiilor 
acestora din ESE. Prin urmare, abordarea NALAS în vederea promovării potenţialului EE şi ER în 
municipalităţile din ESE trebuie să se bazeze pe un proces sănătos de elaborare a strategiilor la 
nivel de reţea NALAS precum şi a asociaţiilor sale membre individuale. 

În asociaţiile membre NALAS, procesul de dezvoltare a strategiilor de promovare a măsurilor de 
EE/ER înaintează cu viteze diferite. Unele asociaţii (cum ar fi de exemplu UoM, SOS, ZELS, AKM, 
ALVRS) au o strategie foarte bine elaborată dedicată activităţilor lor care vizează promovarea 
conceptul de EE/ER în colectivitățile lor membre. Alţii au tendinţa de a extinde conceptul  lor 
strategic general și pentru chestiunile legate de EE / ER atunci când este necesar. În ambele 
grupuri de asociații membre NALAS, următoarele obiective strategice s-au arătat a fi cele mai 
frecvente: 

Creşterea gradului de conştientizare politică şi publică a potenţialului şi a beneficiilor   X
aplicațiilor din domeniul  EE şi ER la nivel local. 

Cooperarea cu autorităţile guvernamentale responsabile de EE / ER. X

Contribuirea la îmbunătăţirea condiţiilor-cadru de natură politică, juridică,  X
instituţională şi economică pentru proiectele din domeniul EE şi ER. 

Să coopereze şi să facă schimb de know-how şi experienţă cu iniţiativele și rețelele  X
existente la nivel local, naţionale şi internaţional pentru promovarea măsurilor de EE 
/ ER în localități. 

Stimularea şi sprijinirea autorităților locale pentru a dezvolta şi implementa propriile  X
lor strategii şi planuri de acţiune pentru EE / ER. 

Dezvoltarea capacităţilor tehnice, economice şi instituţionale ale municipalităţilor şi  X
ale asociaţiilor acestora pentru promovarea şi facilitarea aplicațiilor în domeniul EE şi 
ER la nivel local. 

Facilitarea cooperării între municipalităţi în activităţile lor legate de promovarea  X
aplicațiilor din domeniul EE şi ER, în scopul de a crea şi a face uz de potențialele 
sinergii.

Difuzarea informaţiilor privind bunele practici în domeniul EE şi RE la nivel local. X

Facilitarea parteneriatelor public-privat în municipalități pentru dezvoltarea și impli- X
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mentarea proiectelor în domeniul EE și  ER.

Furnizarea de informaţii privind, îmbunătăţirea accesului la şi facilitarea aplicațiilor  X
autorităților locale pentru finanţarea proiectelor din domeniul EE și ER de către do-
natori naţionali şi internaţionali. 

Sectoarele ţintă majore abordate de către asociaţii în strategiile lor sunt în cele mai multe 
cazuri:

- Clădirile - rezidențiale și publice.

- Iluminatul stradal.

- Transportul public.

Alte sectoare ţintă  pentru activităţile legate de EE / ER sunt menţionate în strategiile unor 
asociaţii sunt, de exemplu: industria, comerţul, agricultura, alimentarea cu apă, etc.

C.5 Punctele tari şi punctele slabe ale reţelei în ceea ce priveşte 
rolul său potenţial în promovarea aplicațiilor din domeniul EE 
şi RE (analiza SWOT)

Pentru fiecare dintre asociaţii, membrii grupului de studiu au efectuat în colaborare cu 
conducerea şi experţii asociaţiei o analiză detaliată SWOT. Rezultatele acestor analize SWOT 
au fost foarte specifice.

Presupunând că potenţialul strategic al rețelei NALAS se bazează pe sinergia potenţialului 
strategic al asociaţiilor sale membre, analiza potenţialului strategic al NALAS în domeniul EE 
şi ER este prezentată în tabelul de mai jos ca sinteza analizelor SWOT a asociaţiilor membre. 
În prima etapă, analiza SWOT se concentreaza pe factorii interni (punctele forte şi punctele 
slabe) în determinarea potenţialului strategic al reţelei în domeniul EE şi RE.
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Poziția strategică a NALAS-ului și a asociațiilor sale membre  
privind promovare EE și ER în localitățile membre (Analiza SWOT Partea I)
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Reţea internaţională a municipalităţilor şi asociaţiilor XX
naţionale ale acestora din ESE.

Acoperirea națională a asociațiilor.XX
Înţelegerea sistemelor politice și juridice naţionale.XX
Cooperarea cu instituțiile naționale.XX
Numărul mare de municipalități membre. XX
Reputație bună în fața publicului.XX
Acceptarea înaltă de către părțile interesate.XX
Poziție-cheie în fluxul informașei de la și către XX
autoritățile locale.

Cooperarea strînsă cu autoritățile locale.XX
Accesul la o rețea calificatp de experți locali din XX
domeniul EE/ER.

Platforme de cooperare înființate (TFEE şi comitetele XX
pentru EE a asociaţiilor membre).

Comunicare, coordonare și cooperare internă XX
eficientă.

Legătura cu donatorii naționali și internaționali.XX
Experienţă în scrierea de proiecte au fost finanțate XX
de UE şi de alţi donatori.

Cooperarea în proiectele existente de dezvoltare XX
care au de a face cu chestiuni legate de EE / ER.

Calitatea de membru în iniţiativele internaţionale şi XX
în reţelele focusate pe problemele din domeniul ER / 
EE la nivel local.

Schimbul de idei, know-how și experiență.XX
Facilitarea de seminarii, ateliere de lucru, conferinţe, XX
vizite de studiu, traininguri regionale, etc.

Pregătirea şi publicarea de materiale educaţionale, XX
broşuri, pliante, etichete, etc.

Facilităţi pentru dezvoltarea capacităţilor.XX

Prioritate scăzută a EE/ER probleme în unele asociaţii XX
membre.

Lipsa strategiilor pentru EE/ER în unele asociații membre.XX
Lipsa comitetelor pentru EE/ER în marea majoritate a XX
associașiilor membre.

Forță de muncă limitată disponibilă pentru activitățile legate XX
de EE / ER la nivelul asociaţiilor membre

Lipsa experienței și a now-how-ului în domeniul EE/ER în XX
rîndurile personalului propriu a asociaţiilor membre.

Serviciile către membri rămîn a fi slab dezvoltate.XX

Legătură slabă cu agenţiile de stat şi alte organizaţii care se XX
ocupă cu EE / ER (în unele ţări).

Restricții bugetare.XX
Dependența asociațiilor de donatori.XX
Lipsa capacităților financiare a membrilor.XX
Lipsa de fonduri din cadrul sistemului bancar pentru proiecte XX
din domeniul EE/ER.

Lipsa de interes de a participa (a anumitor municipalități).XX
Unele bariere de comunicare împiedică fluxul de informaţii XX
către şi de la municipalităţi.

Lipsa prezenșei comitetelor pentru EE în media.XX
Lipsa vizibilității și a PR-ului.XX
Lipsa informației centralizate.XX

În a doua etapă, analiza SWOT efectuată se concentrează asupra factorilor externi (oportunităţi şi 
ameninţări), care pot avea un impact asupra potenţialului strategic al rețelei de a promova îmbunătăţirea 
EE şi utilizarea ER la nivel local.
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Poziția strategică a NALAS-ului și a asociațiilor sale membre  
privind promovare EE și ER în localitățile membre (Analiza SWOT Partea II)
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Potențial bogat în toate țările din ESE de a mari EE și XX
utilizarea ER.

Liberalizarea pieţelor energiei şi creşterea preţurilor energiei XX
sensibilizează în privința potențialului existente al EE/ER şi a 
beneficiilor de utilizare a lor.

Tarifele pentru energia generata din RES crează stimulente XX
economice pentru utilizarea ER.

Interesul sectorului bancar în finanșarea proiectelor din XX
domeniul EE/ER este în curs de dezvoltare/creştere.

Fonduri pentru EE/ER disponibile de la UE, PNUD, KfW, BERD XX
şi alţi donatori.

Presiunea politică pentru armonizare politicilor naţionale în XX
domeniul energiei cu directivele UE este în creştere.

Guvernele naţionale sunt motivate să dezvolte legislaţia şi XX
reglementările necesare pentru domeniul EE/ER.

Toate ţările din ESE s-au angajat cel puţin într-un acord XX
internaţional (EnCT, ECT, Kyoto), care cere punerea în aplicare 
a acţiunilor legate de elaborarea de măsuri pentru EE şi ER.

Numărul crescînd de ţări care adoptă şi pun în aplicare XX
planuri naționale de acţiune pentru domeniul EE și ER.

Creşterea numărului de municipalităţi participante la Pactul XX
primarilor (în prezent, aproximativ 46 de oraşe din BiH, AL, 
HR, BG, MK, MD, RO, SLO, TR.).

Creşterea numărului de municipalităţi care sunt în curs de XX
dezvoltare şi adoptare a SEAP-urilor sau MEEAP-urilor.

Creşterea numărului de municipalităţi (în special cele XX
mai mari) în care sunt create unităţi pentru administrarea 
sectorului energetic în cadrul administraţiei locale.

Sinergiile între EE/ER şi probleme de atenuare a XX
schimbărilor climatice sunt bine înţelese la toate nivelurile 
guvernamentale.

Unele ţări sunt înaintea altora în domeniul EE/RE şi pot crea XX
efecte are pot fi adoptate și urmate.

Cunoştinţe substanţiale referitor la EE/ER sunt disponibile în XX
instituţiile ştiinţifice şi educaţionale din toate ţările din SEE.

nstabilitatea politică.XX
Criza economică și influența acesteia asupra XX
bugetelor locale.

Instabilitatea piețelor energetice.XX

Nivelul scăzut de conştientizare publică a XX
potențialului EE / ER și a beneficiilor utilizării 
acestora.  

Rezistența locală la schimbare.XX
Birocraţia împiedică dezvoltarea şi implementarea XX
proiectelor din domeniul EE / ER.

Capacități mici de dezvoltare a proiectelor în sectorul XX
public.

Lipsa datelor privind consumul de energie.XX
Lipsa de Planurilor de Acţiune în domeniul Energiei XX
Durabile (SEAP).

Lipsa de know-how tehnic şi experienţ la nivel local.XX
Lipsa de instruire şi asistenţă tehnică.XX
Lipsa de capacitatea financiară a municipalităţilor.XX
Lipsa de experienţă cu proiecte de PPP.XX
Lipsa de stimulente pentru actorii locali.XX
Lipsa sistemelor și procedurilor de gestionare a XX
energiei în administraţia publică.

Schimbarea priorităţilor politice (reducerea XX
concentrării pe chestiunle de EE/ER), din cauza 
deteriorării economiilor naţionale.

Preţurile subvenționete la energie nu acoperă încă XX
costul total al acesteia.

Tarifelele pentru energia generată din RES livrată ar XX
putea fi insuficiente pentru a asigura fezabilitatea 
economică a proiectelor de EE şi ER peste perioada 
de returnarea investițiilor.

Complexitatea dreptul de proprietate (colectivă) XX
crează bariere suplimentare pentru măsurile de EE în 
clădiri rezidenţiale.

Deteriorarea infrastructurii (de exemplu, de XX
termoficare, distribuție a energiei electrice, 
alimentarea cu apă) poate creşte pierderile de 
energie.

Investitorii privaţi internationali pot tinde să evite XX
riscul de a investi în proiecte de EE/ER în ESE din 
moment ce există încă alternative mai puţin riscante 
în restul Europei.
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C.6 Capacităţile reţelei dedicate promovării aplicațiilor din domeniul 
EE şi ER 

În anumite asociaţii membre, au fost deja stabilite organe operaționale și/sau consultative 
privind EE şi ER, care pot servi ca o contrapartidă operaţională pentru TFEE la nivelul 
asociaţiei:

SOGFBiH: X  Comitetul pentru Urbanism şi Protecţia Mediului este responsabil, printre 
alte subiecte, și de activităţile legate de EE/ER. 

ALVRS: X  Consiliul pentru EE a fost înfiinţat în 2008 pentru a îmbunătăţi situaţia EE la 
nivel local prin crearea de reţele, promovare şi educaţie. 

NAMRB: X  Un acord de parteneriat strategic a fost semnat în 2005 între Agenţia pentru 
EE, Reţeaua Municipalităților pentru EE “EcoEnergy” şi NAMRB pentru dezvoltarea 
durabilă a municipalităţilor bulgare. 

AKM: X  O comisie cu privire la EE a fost creată în cadrul Colegiului Director al Direcţiilor 
pentru Serviciile Publice.

SCTM: X  Comitetul pentru EE cu 3 grupuri de lucru: 
- Grupul de lucru pentru Energia comunală. 
- Grupul de lucru pentru Energia Regenerabilă. 
- Grupul de lucru pentru EE în clădirile publice.

Majoriatea asociaţiilor membre ale NALAS-ului creat încă în cadrul organizaţiei lor o structură 
permanentă de lucru sau un comitet pe probleme din domeniu EE/ER. În unele cazuri, aceasta 
se datorează, desigur, datorită insuficienței generale a capacităţilor operaţionale  în cadrul  
asociaţiei. În alte cazuri acest lucru se datorează probabil faptului că problemele legate de EE/
ER nu au fost pînă în centrul atenției asociaţiilor și a autorităților locale.

Stabilirea unei contrapartide instituţionale pentru NALAS TFEE în toate asociaţiile membre, 
cu un accent clar pe măsurile legate de EE/ER va fi o cerinţă de bază pentru punerea în 
aplicare a activităţilor şi programelor comune care vizează promovarea eficientă a EE/ER în 
municipalități. 
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C.7 Lecţii învăţate din inițiativele din domeniul EE/ER a 
autorităților locale din ESE

Echipa de studiu a identificat şi evaluat 40 de exemple de inițiative și proiecte din domeniul 
EE/ER implementate de către municipalităţile din ESE. Un sondaj pe categorii de proiecte 
şi a diferitelor grupuri de parteneri internaționali implicaţi este dat în tabelul de pe pagina 
următoare. 

Lecțiile învățate din studiile de caz sunt următoarele:

Potenșlialul de EE: X

-  Potentiale mari de EE se găsesc în sectorul construcțiilor din toate ţările din 
ESE din moment ce construirea şi întreţinerea clădirilor este de o calitate 
insficientă și astfel consumul de energie în aceste clădiri este relativ mare. 

-  Returnarea investiţiilor din măsurile de EE poate fi ridicat, în funcţie de situaţia 
iniţială, precum şi de tipul de măsuri luate. 

-  Proiectele din domeniul iluminatului stradal sunt mai uşor de abordat şi pot 
acționa ca și “spărgătoare de gheaţă”. 

Cerințe generale: X

- Consolidarea capacităţilor este întotdeauna o solicitare urgentă.

- Cooperarea dintre municipalităţi ar trebui să fie îmbunătăţită.

- Mentalitatea populaţiei şi condiţiile specifice locale ar trebui să fie luate în 
considerare.

- Datele de referinţă sunt necesare pentru a proba economiile de energie mai 
târziu.

- Înfiinţarea de unităţi pentru EE în administraţiile municipale vor contribui 
la îmbunătăţirea eficienţei şi durabilităţii activităţilor din domeniul EE/ER a 
autorităților locale.
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Studiile de caz
Categoriile de proiecte

Cazurile de studiu descrise de următoarele 
asociații

A
A

M

SO
G

FB
iH

A
LV

RS

N
A

M
RB

U
O

RH

A
KM

ZE
LS

CA
LM

U
O

M

A
.C

o.
R

SC
TM

SO
S

U
M

M

Planificarea Municipală a EE (MEEAP) EE&ER • • •
Managementul Energiei în administrația locală EE • • •
Campanii de consolidare a capacităților EE&ER • • • •
Campanii de sensibilizare a opiniei publice EE • •
Audite energetice a cladirilor publice EE • •
Îmbunătățirea EE în clădirile publice EE • • • • • • •
Aplicarea pompelor de căldură în clădiri publice RE •
Utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea clădirilor 
publice

RE •

Utilizarea energiei solare pentru încălzirea apei în clădiri 
publice

RE •

Casa EE (demonstrarea conceptelor construcțiilor cu 
consum mic de energie) EE&ER •

Utilizarea biomasei în calitate de combustibil pentru 
termoficare

RE •

Sisteme de răcire EE&ER •
Renovarea şi îmbunătăţirea EE în clădirile rezidenţiale EE • •
Co-finanţarea încălzitoarelor solare a apei pentru clădiri 
rezidenţiale

RE •

Reconstrucţia într-o manieră eficientă din punct de vedere 
renergetic a sistemelor de iluminat stradal

EE • • • • •

Panouri solare fotovoltaice pentru iluminat stradal RE •
Cadastrul iluminatului stradal EE •
Hidrocentrale electrice de mici dimensiuni pentru 
alimentarea locală cu energie 

RE •

EE în industrii EE •
Parteneri de cooperare/co-finanțare

Fonduri Naționale pentru EE • •
Agențiile Naționale pentru EE • •
Investitori privați •
PNUD • • • •
Comisia Europeană • •
BERD •
GTZ • • • •
ADC •
Grantul pentru iniţiative de pace şi reconciliere în Balcanii de 
Vest (Norvegia) • •

USAID • •
Hellenic Aid / Centrul pentu resurse de ER •
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Studiile de caz
Categoriile de proiecte

Cazurile de studiu descrise de următoarele 
asociații

A
A

M

SO
G

FB
iH

A
LV

RS

N
A

M
RB

U
O

RH

A
KM

ZE
LS

CA
LM

U
O

M

A
.C

o.
R

SC
TM

SO
S

U
M

M

Planificarea Municipală a EE (MEEAP) EE&ER • • •
Managementul Energiei în administrația locală EE • • •
Campanii de consolidare a capacităților EE&ER • • • •
Campanii de sensibilizare a opiniei publice EE • •
Audite energetice a cladirilor publice EE • •
Îmbunătățirea EE în clădirile publice EE • • • • • • •
Aplicarea pompelor de căldură în clădiri publice RE •
Utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea clădirilor 
publice

RE •

Utilizarea energiei solare pentru încălzirea apei în clădiri 
publice

RE •

Casa EE (demonstrarea conceptelor construcțiilor cu 
consum mic de energie) EE&ER •

Utilizarea biomasei în calitate de combustibil pentru 
termoficare

RE •

Sisteme de răcire EE&ER •
Renovarea şi îmbunătăţirea EE în clădirile rezidenţiale EE • •
Co-finanţarea încălzitoarelor solare a apei pentru clădiri 
rezidenţiale

RE •

Reconstrucţia într-o manieră eficientă din punct de vedere 
renergetic a sistemelor de iluminat stradal

EE • • • • •

Panouri solare fotovoltaice pentru iluminat stradal RE •
Cadastrul iluminatului stradal EE •
Hidrocentrale electrice de mici dimensiuni pentru 
alimentarea locală cu energie 

RE •

EE în industrii EE •
Parteneri de cooperare/co-finanțare

Fonduri Naționale pentru EE • •
Agențiile Naționale pentru EE • •
Investitori privați •
PNUD • • • •
Comisia Europeană • •
BERD •
GTZ • • • •
ADC •
Grantul pentru iniţiative de pace şi reconciliere în Balcanii de 
Vest (Norvegia) • •

USAID • •
Hellenic Aid / Centrul pentu resurse de ER •

Recomandări: X

- Proiectele de EE în şcoli, spitale, instituţii publice şi clădiri rezidenţiale ar putea 
avea un impact deosebit de mare asupra educaţiei publice şi sporirea gradului de 
conştientizare. 

-  Campaniile de ridicare a nivelului de conştientizare trebuie să se bazeze pe 
argumentarea specifică grupului-ţintă (de exemplu, concentrându-se asupra 
preocupărilor legate de mediu pentru grupurile-ţintă cu o educație mai înaltă, 
concentrându-se pe preocupările economice pentru oamenii săraci). 

-  Producţia internă de tehnologii adaptate de EE/ER ar trebui să aibă o mare 
prioritate. 

-  Învăţarea prin practică în timpul proiectelor demonstrative ar trebui să fie puse în 
aplicare ca bază pentru alte activităţi în teritoriu.

-  Forme alternative de finanţare (PPP, credite, împrumuturi, etc.) ar trebui să fie mai 
activ folosite pentru proiecte locale. 

-  Dezvoltarea proiectelor locale ar trebui să se bazeze pe: 
- Pregătirea anuală a programelor pentru EE. 
- Monitorizarea consumului de energie. 
- Dezvoltarea de baze de date naţionale pentru consumul de energie şi parametrii 
schimbărilor climaterici. 
- Utilizarea resurselor alternative de energie pentru a promiva economisirea 
energie.

Chintesenţa lecţiilor învăţate poate fi rezumată după cum urmează:

Iniţiativele locale din domeniul EE și ER ar trebui să fie întotdeauna dezvoltate pe  X
baza datelor de referinţă clare din cadrul Planuri de acţiune pentru EE și ER adoptate 
la nivel local. 

Este necesară monitorizare transparentă şi fiabilă şi publicarea rezultatelor obţinute  X
referitoare la economiile de energie, reducerea poluării sau beneficiile financiare. 

Fiecare iniţiativă  din domeniul EE / ER ar trebui să includă întotdeauna consolidarea  X
activă a capacităţilor şi campanii de sensibilizare a opiniei publice.  

Fonduri pentru finanţarea proiectelor din domeniul ER sau EE sunt disponibile din  X
diferite surse naţionale şi internaţionale şi pot fi atrase în mod activ. 

Cooperarea şi schimbul de know-how şi de experienţă între autorităţile locale  X
trebuie să fie îmbunătăţită.
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C.8 Măsuri prioritare pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru pentru EE şi RE şi 
potenţialele contribuţii ale NALAS şi ale asociațiilor sale membre. 

Măsuri prioritare pentru a 
îmbunătăţi condiţiile-cadru 
pentru EE şi RE la nivel naţional 
şi local

Contribuțiile potențiale ale NALAS și ale asociațiilor sale membre 

Politici

Creşterea conştientizării •X
politice a potenţialului EE / 
RE la nivel local şi beneficiile 
utilizării acestora. 

Asigurarea unui suport politic •X
durabil.

Contacte regulate cu reprezentanţi ai guvernului.	

Facilitarea de mese rotunde şi ateliere de lucru pe chesltiuni legate deEE/RE.	

Prezentarea celor mai bune practici din municipalitățile membre, precum şi 	
din țările din ESE UE.

Publicarea de istoriilor de succes în domeniul EE/ER la nivel local, cu referire la 	
importanţa sprijinului politic din partea diferitor niveluri de guvernare.

Stabilirea şi/sau dezvoltarea •X
de agenţii naţionale pentru EE.

Advocacy în favoarea intereselor comune ale autorităților locale în faţa 	
autorităţilor guvernamentale implicate. 

Stabilirea şi/sau dezvoltarea •X
de fonduri naţionale pentru 
EE.

Advocacy în favoarea intereselor comune ale autorităților locale în faţa 	
autorităţilor guvernamentale implicate. 

Elaborarea şi adoptarea de •X
Planuri Naționale de acţiune în 
domeniul EE șiu ER.

Organizarea participării municipalităţilor în procesul de planificare.	

Facilitarea colectării şi furnizării datelor de la nivel local.	

Elaborarea şi adoptarea de •X
Planuri Locale de acţiune în 
domeniul EE șiu ER.

Organizarea de conferinţe, seminarii, workshop-uri, etc. pentru formarea de 	
experţi locali şi pentru schimbul de know-how şi experienţă între ei.

Furnizarea unei liste de experţi locali calificaţi care ar putea oferi sprijinul 	
necesar.

Legislație
Îmbunătăţirea condiţiilor-•X
cadru legislative pentru 
proiecte de EE/ER.

Armonizarea legislaţiei •X
naţionale cu Directivele 
relevante ale UE din domeniul 
EE / RE.

Facilitarea schimbului de experienţă în ceea ce priveşte impactul armonizării 	
legislaţiei naţionale la directivele UE privind EE/RE la nivel local.

Advocacy în favoarea intereselor comune ale autorităților locale în ceea ce 	
priveşte promovarea EE / RE la nivel local în timpul consultărilor şi audierilor 
privind proiectele legislative.

Instituții Naționale

Consolidara capacităților •X
instituțiilor naționale

Facilitarea de seminare de instruire cu privire la aspectele specifice ale 	
planificării şi punerii în aplicare a proiectelor din domeniul EE / RE la nivel 
local.

Crearea unei baze de date (în secţiunea publică a centrului de cunoştinţe 	
NALAS de pe pagina sa web) pe chestiunile legate de EE / RE în EEE, incluzînd 
exemple de bune practici cu privire la: 

Legislația națională cu privire la EE și ER. 	
Procedurile administrative pentru planificarea şi 	
autorizarea proiectelor din domeniul EE/ER.
Metodologia tehnice și financiară a proiectelor din 	
domeniul EE și ER.

Condiții generale de natură financiară

Crearea stimulentelor •X
finainciare pentru aplicații în 
domeniul ER.

Advocacy în favoarea intereselor economice ale autorităților locale şi 	
reprezentarea lor în audierile şi consultările pe proiectele de lege. 
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Măsuri prioritare pentru a 
îmbunătăţi condiţiile-cadru 
pentru EE şi RE la nivel naţional 
şi local

Contribuțiile potențiale ale NALAS și ale asociațiilor sale membre 

Îmbunătăţirea scorului •X
autorităților locale în fața 
donatorilor naţionali şi 
internaţionali.

Instruirea funcţionarilor locali în tehnologia financiară a proiectelor din 	
domeniul EE/ER.

Facilitarea schimbului de know-how și Experienta. 	

Introducerea unor modele •X
de PPP, ESCO-uri sau TPF 
pentru proiectele pe EE și ER a 
municipalităților

Instruirea personalului municipal.	

Distribuirea de informaţii privind exemple de bune practici în domeniul PPP 	
şi PTF.

Facilitarea schimbului de know-how și experiență.	

Creşterea sprijinului din partea •X
donatorilor internaţionali.

Legătură cu donatorii internaţionali şi pledarea pentru interesele localităților 	
în co-finanţarea proiectelor pe EE și ER în faţa lor.

Iniţierea şi facilitarea co-operării/co-finananțării proiectelor autorităților 	
locale cu donatorii interesate.

Capacitățile locale

Sensibilizare a opiniei publice.•X

Facilitarea schimbului de know-how şi experienţă între municipalităţi.	

Încurajarea cooperării între autoritățile locale şi crearea reţelelor pentru 	
organizarea campaniilor de conştientizare.

Iniţierea de campanii naţionale sau internaţionale, în cooperare cu toate (sau 	
majoritatea) localităților membre ale asociaţiilor .

Înfiinţarea unităţilor pentru •X
gestionarea energiei în cadrul 
administrațiilor locale.

Instruirea managerilor locali pe probleme energetice.	

Stabilirea unei baze de date a managerilor locali ai energiei.	

Facilitarea schimbului de know-how şi experienţă.	

Integrarea aspectelor de EE în •X
normele și practica bugetară  
locală. 

Organizarea seminariilor de instruire şi informare (de exemplu, prin 	
intermediul centrului de cunoștințe NALAS) privind practicile de EE în 
administrarea de zi cu zi (de exemplu, în achiziţii, construcţii, management, 
alimentare cu apă, termoficare, alimentare cu energie electrică, 
managementul transportului, etc).

Facilitarea schimbului de know-how şi experienţă.	

Introducerea conceptului •X
managementului bazat pe 
cerere la toate nivelurile 
de management energetic 
municipal.

Moderarea / facilitarea de ateliere de lucru și mese rotunde locale.	

Diseminarea de bune practici.	

Facilitarea schimbului de know-how şi experienţă.	

Consultanţă tehnică.	

Moderation/facilitation of local workshops, roundtables.	

Îmbunătăţirea eficienţei •X
administrative a procedurilor 
legate de planificarea şi de 
autorizarea proiectelor pe 
EE/RE.

Instruirea personalului administrativ local.	

Diseminarea de bune practici.	

Facilitarea schimbului de know-how şi experienţă.	

Înfiinţarea de birouri de •X
serviciu public EE la nivel local.

Establishment of public EE •X
service offices at the local 
level.

Facilitarea schimbului de know-how şi de experienţă relevantă.	

Asistenţă în elaborarea planurilor de acţiune şi a planurilor de afaceri.	

Instruirea personalului birourilor nou înfiinţate pentru servicii de EE.	

Furnizarea de acces la informaţii privind sursele de finanţare, precum privind 	
cerințele tehnice şi legale ale proiectului. 

Instruirea profesională •X
în domeniul EE și ER a 
personalului de la toate 
nivelurile administrative. 

Formare de formatori.	

Facilitarea seminariilor de instruire.	
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C.9 Interacțiuni potențiale între NALAS și asociațiile sale membre în 
promovarea aplicațiilor din domeniul EE și ER

Modele de interacțiune pentru activitățile NALAS în promovarea aplicațiilor pe EE și ER.

Contribuția NALAS » Domeniul de 
acțiune « Contribuția asociațiilor 

membre
Facilitarea Grupului de Lucru pe Eficiență Energetică 

(TFEE). 
Membru al şi cooperare activă cu iniţiative 

internaţionale de EE ale reţelelor municipalităţilor. 
Participarea  în grupuri de lucru internaționale.

Prezentări la conferinţe internaţionale, ateliere şi 
seminarii. Raportarea la TFEE.

»
Stabilirea de 

rețele și legături 
internaționale 

«

Participare activă în TFEE.
Delegarea de experţi care să 
reprezinte NALAS în reţele 

internaţionale şi grupuri de lucru 
ale autorităților locale sau în cadrul 

conferinţelor internaţionale.
Raportarea la TFEE. 

Facilitarea schimbului internaţional de know-how şi 
experienţă. 

Prezentarea şi diseminarea bunelor practici 
internaţionale. 

Organizarea de seminarii şi conferinţe internaţionale 
în ESE. 

» Dezvoltarea cadrului 
legal la nivel naţional « Lobbying la nivel național.

Promovarea intereselor 
autorităților locale în faţa 

autorităţilor naţionale. 
Reprezentareaautorităților locale 

în timpul audierilor şi consultărilor.
Participarea la conferinţe şi 

seminarii internaţionale organizate 
de NALAS.

»
Elaborarea Planurilor 
Naţionale de Acţiune 
în domeniul energiei

«

Colectarea, prezentarea şi difuzarea celor mai bune 
practici internaţionale.

Organizarea de conferinţe, seminarii şi ateliere de 
lucru la nivelul reţelei pentru schimbul de know-how 

şi experienţă.

»

Elaborarea Planurilor 
de Acțiune în 

domeniu EE și ER la 
nivel local (MEEAP/

MREAP/
SEAP)

«

Evaluarea şi diseminarea celor mai 
bune practici din municipalitățile 

membre ale asociaţiilor.
Organizarea de ateliere de formare 
locale, consultări şi mese rotunde.

Consiliere tehnică şi formare 
profesională la locul de muncă.



39

Modele de interacțiune pentru activitățile NALAS în promovarea aplicațiilor pe EE și ER.

Contribuția NALAS » Domeniul de 
acțiune « Contribuția asociațiilor 

membre

Schimbul de bune practici din regiune şi din statele 
membre ale UE.

Prezentarea şi difuzarea informaţiei privind modelele 
de campanii, inclusiv mesajele adecvate, metodele şi 

canale de comunicare pentru campanii de sensibilizare 
a opiniei publice cu privire EE / ER. 

Identificarea obstacolelor potenţiale pentru 
campaniile eficiente de sensibilizare a opiniei publice.

Proiecte de cooperare la nivel de reţea.

»
Campanii de 

sensibilizare și 
conștientizare

«

Schimbul de bune practici din 
municipalitățile membre.

Experienţa din campaniile de 
conştientizare anterioare (de 

exemplu, în domeniul gestionării 
deşeurilor).

Moderarea / facilitarea de 
ateliere de lucru locale şi mese 
rotunde pe campanii comune 

de conştientizare cu implicarea 
autorităţilor locale şi a părţilor 
interesate din sectorul public.
Iniţierea de proiecte-pilot în 

municipalități (learning by doing)..

Furnizarea de informaţii actualizate prin intermediul 
centrului de cunoștințe al NALAS. 

Facilitarea analizelor comparative a nevoilor de 
instruire.

Sprijin pentru înfiinţarea comitetelor pentru EE în 
asociaţiilor membre.

Dezvoltarea şi demonstrarea de seminarii model de 
instruire.

Facilitarea de seminarii regionale de instruire.
Formare de formatori.

Baza de date a trainerilor.

» Dezvoltarea 
capacităților «

Motivarea autorităţilor publice, 
instituţiilor de training, 

companiilor private, etc. să delege 
personalul lor la seminarele de 

instruire.
Facilitarea seminarelor de instruire 

naţionale şi locale.
Achiziţionarea de stagiari.

Formare de formatori. 
Evaluarea seminariilor de instruire.

Furnizarea de instruire la 
locurile de muncă, în contextul  

consultanţei tehnice şi financiare
furnizate municipalităţilor.
Sprijin pentru înfiinţarea 

comitetelor pentru EE la nivel local 
şi la nivelul reţelelor naţionale ale 

autorităților locale.



40

MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN  
MUNICIPALITĂȚILE DIN EUROPA DE SUD-EST ȘI
ROLUL ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE ȘI NALAS 

Modele de interacțiune pentru activitățile NALAS în promovarea aplicațiilor pe EE și ER.

Contribuția NALAS » Domeniul de 
acțiune « Contribuția asociațiilor 

membre
Cele mai bune practici internaţionale în domeniul 

educaţiei în domeniul EE la nivel de şcoli primare şi 
secundare, precum şi la nivelul colegiilor, academiilor 

şi universităţilor.
Modele de programele educaţionale în domeniul EE în 

şcolile primare şi secundare.
Facilitarea schimbului internaţional de know-how şi 
de experienţă între colegiile, instituţiile academice 
şi universităţile care oferă instruire specializată în 

domeniul EE / ER. 
Mobilizarea asistenţei tehnice și de instruire 

internaţională în cadrul proiectelor de dezvoltare a 
trainingurilor finanţate de donatori.

» Educația (școlile) «

Motivarea autorităţilor din 
sectorul educaţional să autorizeze 

integrarea cursurilor de EE în 
programele existente sau noi.

Organizarea meselor rotunde şi 
atelierelor de lucru la nivel naţional 

şi local. Mobilizarea și sprijinirea 
autorităţilor şi instituţiilor locale 

de a participa la proiecte de 
cooperare internaţională în 

domeniul educaţiei şi instruirii.

Colectarea, prezentarea şi difuzarea exemplelor de 
bune practici internaţionale.

Organizarea de ateliere şi seminarii la nivelul reţelei 
pentru schimbul de know-how şi de experienţă între 

asociaţiile membre şi municipalităţile selectate.

» Cladiri municipale Consultanță tehnică şi formare 
profesională la locul de muncă 
în timpul auditului clădirilor în 
conformitate cu standardele 
internaţionale, cum ar fi de 

exemplu, EPBD (Directiva UE 
2002/91/CE) 

Promovarea bunelor practici 
pentru EE în serviciile publice 

(de exemplu, distribuția energiei 
electrice, termoficare şi de 

alimentare cu apă).

» Servicii publice «

» Locuințe private «
Promovarea comportamentului EE 

în rîndul consumatorilor.
Promovarea aparatelor de uz 

casnic EE.

Colectarea, prezentarea şi difuzarea de exemple de 
bune practici internaţionale.

Organizarea de ateliere şi seminarii la nivel de reţea 
pentru schimbul de know-how şi de experienţă între 

asociaţiile membre şi municipalităţile selectate.

» Comerț și Industrie «

Asistarea municipalităţilor în 
motivarea şi atragera industriilor 
de a participa la dezvoltarea şi de 

a contribui la punerea în aplicare a 
SEAP-urilor locale.

Facilitarea de mese rotunde locale 
şi grupuri de lucru care implică 
actori municipali și industriali.

Diseminarea experienţei internaţionale în punerea în 
aplicare a măsurilor de EE în transportul public. » Transport public «

Creşterea gradului de 
conştientizare a potentialului EE în 

transportul public la nivel local.
Furnizarea unei imagini de ansamblu a tehnologiilor 

EE HVAC.
Diseminarea experienţelor în trecerea de la 

combustibilii fosili la ER, de exemplu, în sectorul 
public.

» Încălzire, ventilaţie, 
aer condiţionat «

Consultanță tehnică şi formare 
profesională la locul de muncă 
în timpul auditului clădirilor în 
conformitate cu standardele 
internaţionale, cum ar fi de 

exemplu, EPBD (Directiva UE 
2002/91/CE) 

Promovarea bunelor practici 
pentru EE şi ER în iluminatul 

stradal, încălzire şi răcire.

Privire de ansamblu asupra tehnologiilor de iluminat 
eficiente din puct de vedere economic.

Experienţa internaţională în trecerea la tehnologii EE şi 
ER în iluminatul public.

» Iluminat «
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Modele de interacțiune pentru activitățile NALAS în promovarea aplicațiilor pe EE și ER.

Contribuția NALAS » Domeniul de 
acțiune « Contribuția asociațiilor 

membre

Privire de ansamblu asupra tehnologiilor de 
cogenerare cele mai aplicabile pentru utilizarea în 

sectorul public.
Experienţa internaţională în utilizarea instalaţiilor de 
cogenerare în sectorul public, probabil în combinaţie 

cu ER (de exemplu, biomasă, biogaz, şi deşeuri).

» CHP «

Sensibilizarea cu privire la 
potențialul și beneficiile aplicațiilor 
de cogenerare în rândul factorilor 
de decizie municipali şi a actorilor 

locali.
Promovarea integrării conceptului 

de cogenerare în planurile de 
acţiune locale pentru EE/ER.

Diseminarea experienţei în implementarea 
stimulentelor pentru autorităţile publice, precum şi 
pentru gospodăriile private, comerţ şi industrii de a 

economisi energia.

»
Stimulente de 
economisire a 

energiei
«

Schimbul de experienţă în 
implementarea stimulentelor de 

economisire a energiei pentru 
autorităţile publice, gospodăriile 

private, comerţ şi industrii.
Consultanţă tehnică, juridică şi 
financiară pentru dezvoltarea 

programelor stimulare a 
promovării EE la nivel local.

Colectarea şi difuzarea informaţiei privind sursele 
internaţionale de finanţare pentru proiecte în 

domeniul EE / ER.
Organizarea de evenimente de informare şi ateliere de 

instruire.

» Finanțarea 
proiectelor «

Colectarea şi diseminarea 
informaţiilor referitoare la sursele 

de finanţare naţionale pentru 
proiecte din domeniul EE/ER.

Asistenţă şi formare profesională 
la locul de muncă în compilarea 

documentelor de proiect 
bancabile.

Organizarea de evenimente de 
informare şi ateliere de instruire.

 C.10 Parteneri importanți

Asociaţiile membre au indicat în rapoartele lor care sunt instituţiile care se ocupă cu 
chestiunile legate de EE / RE, în scopul de a identifica parteneri importanți de cooperare la 
nivel naţional şi local. Ei au identificat parteneri potențiali printre următoarele grupuri:

- Ministerele naţionale şi agenţiile de stat care se ocupă cu EE / ER.

- Agenții/Centre Naționale/Regionale pentru EE.

- Fonduri naționale pentru EE.

- Furnizori naționali de energie.

- ONG-uri.

- Agenţii Regionale pentru Energie şi agenţii de dezvoltare regională.

- Cămeri de comerț.

- Asociaţii comerciale a furnizorilor de servicii şi echipamente pentru proiectele din   
          dimeniul ER.
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- Companii private.

- Rețele ale autorităților locale / Comitete pentru.

- Universități și alte insittuții academice și de instruire.

- Municipalitățile și unitățile lor de prestare a serviciilor.

- Distribuitori locali de energie şi companiile de termoficare.

La nivel internaţional NALAS este aşteptat să ofere un sprijin suplimentar  asociaţiilor sale 
membre prin mijloacele care facilitează contactele şi co-operaţiunile cu iniţiativele internaţionale 
pe EE / RE în municipalităţi, precum şi prin mijloace de cooperare cu donatorii internaţionali, 
care sunt interesaţi în sprijinirea proiectelor EE / RE în SEE, cum ar fi de exemplu:

IDonatori  X
Internaţionali:

PNUD- 
PNUD GEF- 
UNECE- 
Banca - 
Mondială
CE- 
BERD- 
GTZ- 
ADC- 
KfW- 
USAID- 
USAID Hellenic - 
Aid
SIDA- 
etc.- 

Reţele EE internaţionale: X

Tratatul Comunităţii Energetice (EnCT)- 
Convenţia Primarilor (CoM)- 
Reţeaua Oraşelor Verzi Europene (ECGN)- 
Autorităţile Locale pentru durabilitate - 
(ICLEI)
Centrul Regional pentru Utilizarea - 
Eficientă a Resurselor Energetice şi 
Acvatice în SEE  (RENEUER)
Reţeaua Municipalităţilor pentru EE - 
(MUNEE)
Parteneriatul între RE şi EE (REEEP)- 
Consiliul Municipalităţilor şi Regiunilor - 
Europene (CEMR)
Comitetul pentru Cooperare Regională - 
(RCC)
Congresul Autorităţilor Locale şi - 
Regionale de pe lîngă Consiliul Europei
Asociaţia autorităţilor locale Europene - 
ce promovează politici energetice locale 
durabile (Energie Cités)
Fundaţia Europeană pentru Dezvoltarea - 
Regiunilor (FEDRE)
etc.- 
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C.11  Concluzii şi recomandări

Promovarea şi utilizarea potenţialului EE şi RE este de importanţa economică şi socială crescîndă 
pentru municipalităţi în SEE. Cooperarea în cadrul reţelei NALAS contribuie la creşterea 
influenţei politice a autorităţilor locale pe politicile legate de EE / RE la nivel naţional, precum 
şi să dezvolte capacităţile lor tehnice şi instituţionale şi pentru a strânge fonduri suplimentare 
pentru dezvoltarea în comun şi punerea în aplicare a iniţiativelor EE / RE.

Actorii intervievaţi în cadrul studiului sunt împărtăşesc această aşteptare şi solicită NALAS  
să îşi asume un rol de jucător cheie major în dezvoltarea capacităţilor locale, parteneriate 
internaţionale de proiect şi co-finanţări pentru utilizarea potenţialului EE / RE.

Link-urile de comunicare, sistemele de cooperare şi modele de interacţiune, care au fost puse 
în aplicare în NALAS pot fi utilizate, de asemenea, pentru activităţi comune de promovare a EE 
/ RE SEE în municipalităţi.

Următoriipaşi trebuie să fie focusaţi pe:

Creşterea gradului de conştientizare despre potenţialul şi beneficiile aplicaţiilor EE  X
şi RE în cadrul municipalităţilor la toate nivelele de luare a deciziilor în asociaţiile 
membre NALAS.

Stabilirea Comitetelor EE/RE în toate asociaţiile membre NALAS. X

Implementarea strategiei comune EE/RE în cadrul conceptelor strategice şi progra- X
melor de lucru a asociaţiilor membre NALAS.

Instalarea unei baze de cunoştinţe pe site-ul NALAS oferind exemple de bune prac- X
tici de aplicaţii EE şi RE în SEE în municipalităţi.

Dezvoltarea unui plan de acţiune ţintă orientat spre NALAS TFEE pe baza rezultatelor  X
studiului.

Aceşti următori paşi şi toate activităţile ulterioare NALAS, care vizează promovarea potenţialului 
EE şi RE şi utilizarea lor în municipalităţi se poate baza pe rezultatele studiului, la nivel de reţea, 
precum şi la nivel de asociaţii membre individuale.
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ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN 
SOUTH-EAST EUROPEAN MUNICIPALITIES AND
THE ROLE OF NATIONAL ASSOCIATIONS AND NALAS

D. Rezumatele rapoartelor 
asociaţiilor 

În tabelele de mai jos majoritatea rezultatelor din rapoartele asociaţiilor sunt prezentate pe 
scurt referitor la:

Context strategic: X

- Obiective.

- Puncte forte şi oportunităţi.

- Parteneri importanţi.

- Iniţiative exemplare a municiplităţilor locale.
Concluzii şi recomandări: X

- Potenţialuri actuale.

- Lecţii învăţate din iniţiativele precedente.

- Activităţi NALAS recomandate pentru promovarea aplicaţiilor EE şi RE.

- Potenţialul contribuţiilor asociaţiilor la activităţile desfăşurate de NALAS pentru 
promovarea aplicaţiilor EE şi RE.

O sinteză a rezultatelor obţinute este prezentată în secţiunea C de mai sus.
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D.1 Asociaţia Municipalităţilor din Albanis (AAM)

Autori: Dr. Eng. Edmond M. HIDO / Ada ILIA

Contextul strategic al rolului potenţial al asociaţiilor în promovarea aplicaţiilor EE şi RE •	
Obiective:•	

Misiunea AAM :- 
Protecţia intereselor comune a municipalităţilor din Albania în scopul obţinerii şi dezvoltării democratizării şi 

descentralizării reale, întrunind standardele administraţiei locale Europene în conformitate cu prevederile Cartei 
Europene a Autonomiei Locale.
Scopul muncii AAM: - 
Identificarea, generalizarea şi protecţia interesului comun al municipalităţilor, în procesul descentralizării şi altor 	
reforme ale administraţiei locale. 
Furnizarea de servicii pentru municipalităţi, cu scopul de a construi capacităţi de luare a deciziilor şi de execuţie a 	
administraţiei prin traininguri, expertiză, ateliere de lucru sau seminare, publicaţii, informaţii şi statistici, schimb de 
experienţă pe teritoriul şi în afara Albaniei şi generalizarea celor mai bune practici, etc
Lobby-ul cu organele administraţiei publice centrale în procesul de elaborarea legislaţiei de ordin local; lobby 	
cu partenerii internaţionali pe diferite proiecte de dezvoltare a municipalităţilor, în special acele proiecte care 
îmbunătăţesc calitatea şi gama de servicii.
Obiective relevante pentru Strategia Energetică Naţională:- 
Promovarea utilizării eficiente şi economice a energiei şi cu un efect minim asupra mediului, într-un mod în care 	
sectorul energetic devine un sector de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a tuturor celorlalte sectoare economice şi 
sociale din Albania.
Promovarea utilizării de RES de diferite tipuri (energie solară, staţii de mică putere, eoliană, şi biomasă), în scopul de 	
a permite utilizarea optimă a resurselor locale.

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte:

Capacităţi de lobby.- 
Relaţii strînse cu municipalităţile.- 
Membri activi şi cooperanţi.- 
Expertiză tehnică. (AAM are experienţă în scrierea proiectelor UE, organizarea seminarelor, conferinţelor etc.)- 
Potenţialul informaţional (AAM este membru NALAS. Aceasta oferă informaţie şi experienţă internaţională.)- 
AAM are în spatele său mulţi ani de experienţă în diseminarea informaţiei, oferind exemple de bune practici, şi - 
mobilizînd municipalităţile întru implementarea activităţilor şi proiectelor comune .

Oportunităţi:
AAM este membru al:- 

Consiliul Consultativ în afaceri.	
Fondul de dezvoltare din Albania.	
Comitetul de Dezvoltare Regională.	

Posibilităţi de obţinere a fondurilor pentru proiecte pe EE.- 
Relaţii strînse şi colaborarea cu CE şi parteneri naţionali.- 
Planul de acţiuni municipal pe EE.- 
Suport din partea donatorilor internaţionali.- 
Suport din partea NALAS.- 

Parteneri importanţi:•	
Ministerul Economiei, Comerţului şi Energiei (METE).- 
Agenţia Naţională pentru Resurse Naturale (NANR).- 
Localităţile.- 
KFW “Proiect pe EE şi Energie Regenerabilă”.- 
ENSI.- 
Centrul Albania-EU EE (EEC).- 
USAID - diferite proiecte pilot de talie mică.- 
PNUD - Prima & A doua Comunicare Naţională.- 
PNUD Proiectul de Încălzire Globală Solară a Apei.- 
REC - Centrul Regional al Mediului.- 
Banca Mondială (CDM Finanţarea Carbonului).- 
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D.1 Asociaţia Municipalităţilor din Albanis (AAM)

Autori: Dr. Eng. Edmond M. HIDO / Ada ILIA

Iniţiative exemplare a municipalităţilor membre:•	
Planificare în EE în Municipalităţile din Albania - Consolidarea Capacităţilor - Faza 1.- 
Programul de Planificare Municipală în EE.- 
Schema de co-finanţare pentru Implementarea Sistemelor Solare de Apă Termală în Clădirile rezidenţiale din - 
municipalităţile din Albania.
Planificarea în EE în Municipalităţile din Albania - Consolidarea Capacităţilor - Faza 2.- 

Concluzii şi recomandări•	
Posibilităţi actuale:•	

Dezvoltarea capacităţilor.- 
Modificarea cadrului legal.- 
Acţiuni de lobby.- 
Elaborarea paginii web a AAM ca cel mai bun mijloc de diseminare a experienţei şi informaţiei.- 
Stabilirea unui birou de informaţii pe EE în cadrul asociaţiei.- 
Suportul şi reprezentarea membrilor noştri în îmbunătăţirea şi modificarea cadrului legal pentru EE/RE.- 

AAM va organiza cîteva seminare şi traning-uri pe EE pentru a ridica gradul de conştientizare şi a consolida capacităţile.
AAM va utiliza reţelele sale pentru a stabili legături în vederea unei colaborări ulterioare  cu parteneri internaţionali pentru 
finanţarea proiectelor pe EE şi RE.

Lecţiile învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Asistenţa tehnică la nivel local este crucială şi efectivă în consolidarea capacităţilor instituţionale. - 
Studiere prin participarea în proiecte pilot este foarte importantă pentru crearea unui fundament pentru acţiunile - 
ulterioare.
Este necesar de a ridica gradul de conştientizare în chestiunile referitoare la EE.- 
Suportul municipalităţilor în elaborarea Planurilor Locale pe Eficienţă Energetică.- 

Activităţi recomandate de NALAS care promovează aplicaţiile EE şi RE:•	
Implementarea proiectelor comune pe consolidarea capacităţilor şi ridicarea gradului de conştientizare.- 
Publicarea materialelor şi a broşurilor.- 
Diseminarea celor mai bune practici. - 
Organizarea seminarelor şi conferinţelor.- 

Potenţialul contribuţiilor asociaţiei la activităţile NALAS de promovare a aplicaţiilor EE şi RE:•	
   AAM ar trebui să deţină rolul principal în cadrul proiectelor pe EE pentru toţi membrii noştri. Aceasta include:

Schimbul de experienţă, cunoştinţe şi lecţii învăţate. - 
Diseminarea celor mai bune experienţe şi a experienţelor model.- 
Organizarea vizitelor de studiu pentru personalul municipalităţii.- 
Suportul municipalităţilor în obţinerea de fonduri de la donatorii internaţionali.- 
Oferirea informaţiei utile privind situaţia actuală şi realizările referitoare la EE în alte state SEE. - 
Organizarea seminarelor de instruire pentru experţii municipalităţilor în EE.- 
Identificarea necesităţilor şi potenţialului membrilor.- 
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              D.2 Asociaţia Oraşelor şi Municipalităţilor din Federaţia Bosnia şi 
Herţegovina (SOGFBiH)

Autor: Goran KRSTOVIC
Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicaţiilor EE şi RE•	

Obiective:•	
Descentralizarea.- 
Armonizarea legislaţiei locale.- 
Conlucrarea cu autorităţile centrale.- 
Strategia dezvoltării economice.- 
Consolidarea asociaţiei şi a rolului acesteia.- 
Stabilirea unui organ de coordonare la nivel de stat.- 
Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră.- 
Cooperarea cu asociaţii organizaţii neguvernamentale, instituţii şi organizaţi  internaţionale.- 

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte:

Elaborarea unei reţele a experţilor locali în domeniile EE şi RE în cadrul FBiH.- 
Potenţialul bogat în EE şi RE să fie utilizat la nivel local.- 
Cooperarea strînsă dintre municipalităţile dinFBiH prin intermediul asociaţiei.- 
Orientarea strategică proprie a asociaiţiei referitor la EE şi RE la nivel local.- 
Rolul important al Comitetului asociaţiei pentru Planificare Urbană şi Protecţia Mediului pentru dezvoltarea EE şi RE - 
la nivel local.
Oferirea suportului în stabilirea legăturilor cu instituţiile financiare referitor la dezvoltarea economică locală.- 
Suportul cooperarii în domeniul dezvoltării economice locale între municipalităţile din ambele entităţi eritoriale prin - 
intermediul organului de coordonare la nivel de stat.
Suportul eschimbului internaţional de informaţie prin participarea în cadrul  NALAS. - 

Oportunităţi:
Elaborarea Planului de Acţiuni Naţional pe EE.- 
Elaborarea Planurilor de Acţiuni a Municipalităţilor.- 
Establishment of energy management units within local governments.- 
Liberalizarea pieţelor energetice.- 
Directiva UE privind EE în clădiri (2002).- 
Fonduri Europene pentru EE şi RE.- 
Elaborarea hotărîrilor privind parteneriatul public-privat (PPP).- 
Elaborarea tarifelor feed+in acceptabile pentru electricitate produsă de RE.- 
Sectorul bancar interesat de proiectele EE şi RE.- 

Parteneri importanţi:•	
Ministerul Comerţului Exterior şi a Relaţiilor Economice a BiH.- 
Ministerul Energiei, Mineritului şi Industriei al Bosniei şi Herţegovina.- 
Ministerul Planificării Teritoriale a Federaţiei Bosnia şi Herţegovina.- 
Ministerul Mediului şi Turismului din Bosnia şi Herţegovina.- 
Autorităţi cantonale.- 
Cantonul Sarajevo - Ministerul Planificării Teritoriale şi Mediului- 
Comisia Europeană, KfW, BERD, Banca Mondială, Ministerul Afaceril Externe al Norvegiei - Grant pentru iniţiativele de - 
pace şi reconciliere în Balcanii de Vest, USAID, PNUD, GTZ, Companiile de utilitate publică, Companii private şi experţi 
individuali.

Iniţiative exemplare a municipalităţilor membre:•	
Auditul energetic în clădiri – Şcoala de ştiinţe Eelectrotehnice din Sarajevo- 
Auditul energetic în clădiri – Clădirea municipalităţii Gracanica- 
Auditul energetic în clădiri – Universitatea din Sarajevo, clădirea Facultăţii Inginerie Mecanică- 

Concluzii şi recomandări•	
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              D.2 Asociaţia Oraşelor şi Municipalităţilor din Federaţia Bosnia şi 
Herţegovina (SOGFBiH)

Autor: Goran KRSTOVIC
Potenţial actual:•	

Introducerea aspectelor EE şi RE în politicile autorităţilor locale reprezintă una din priorităţile recunoscute ale - 
asociaţiei pentru dezvoltare locală. 
Cu ajutorul organizaţiilor şi instituţiilor interne şi internaţionale, asociaţia va lucra în continuu în interesul de - 
unităţilor administrativ teritoriale asupra armonizării legislaţiei locale. Acest lucru va fi realizat prin intermediul 
Comitetelor sale stabilite (inclusiv Comitetul pentru Planificare Urbană şi Protecţia Mediului care este responsabil 
pentru chestiunile ce ţin de EE şi RE.
Reprezentarea municipalităţile în elaborarea cadrului legislativ pentru EE şi RE la nivel de entitate este una din - 
priorităţile activităţilor asociaţiei în domeniul utilizării durabile a energiei la nivel local. 
Asociaţia utilizează activ reţelele sale în scopul de a stabili legături şi colaborări, care pot ajuta la finanţarea - 
proiectelor de EE şi RE.
În ceea ce priveşte consolidarea asociaţiei şi rolul său în alte domenii, altele decât economie şi drept, cum ar fi cazul - 
cu EE şi RE, Asociaţia se bazează pe experţi externi din domenii specifice.
În plus, în termeni de cooperare inter-entitate cele două asociaţii au stabilit un organ de coordonare la nivel de stat, - 
care se va ocupa de problemele care sunt de interes pentru municipalităţi şi oraşe, în întreaga Bosnia şi Herţegovina, 
inclusiv, printre alte lucruri EE şi RE.
În ceea ce priveşte cooperarea internaţională asociaţia a devenit mai implicată şi mai activă în munca NALAS şi este - 
implicat în Task Force-ul NALAS pe EE

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Necesitatea unei cooperări mai eficiente dintre municipalităţi.- 
Necesitatea consolidării capacităţilor privind aspectele tehnice şi financiare a proiectelor pe EE şi RE.- 
Necesitatea unui sistem eficient de informare privind gestionarea energiei.- 
Necesitatea unităţilor de gestionare a energiei în cadrul municipalităţilor.- 

Activităţile NALAS recomandate pentru promovarea aplicaţiilor EE şi RE:•	
Organizarea unui seminar SEE pe experienţa în armonizarea legislaţiei naţionale cu Directiva EU 2002/91/EC, şi - 
2006/32/EC.
Elaborarea bazei de date a cunoştinţelor SEE NALAS privind energia durabilă.- 
Organizarea unui seminar de instruire SEE pe Ingineria Financiară în proiectele EE şi RE pentru diseminarea - 
experienţei dintre municipalităţile statelor SEE.
Obţinerea accesului pentru fiecare manager pe energie la baza de date a cunoştinţelor NALAS privind energia - 
durabilă.
Organizarea unei conferinţe SEE pe planificarea energiei durabile în localităţi în scopul diseminării experienţei între - 
membri.

Potenţialul contribuţiilor asociaţiei la activităţile NALAS pentru promovarea aplicaţiilor EE şi RE:•	
Asociaţia ar trebui să aibă un rol important în sprijinirea iniţiativelor pentru proiectele pe EE şi RE la nivel local în Federaţia 
Bosnia şi Herţegovina. Rolul principal ar trebui să acopere activităţi de relaţionare şi difuzare în domeniul EE şi RE între 
municipalităţile membre. Sprijinul ar trebui să fie vizibil prin:

Oferirea de sprijin pentru crearea de reţele de municipalităţi membre în scopul de a colecta datele disponibile - 
privind consumul de energie, în scopul dezvoltării PNAEE.
Organizarea unui program de instruire în Inginerie Financiară în proiecte pe EE şi RE în scopul de a oferi sprijin - 
comunităţilor pentru îmbunătăţirea ratelor lor de credit.
Organizarea de instruire în gestionarea energiei durabile pentru managerii municipali în energie.- 
Furnizarea unei liste de experţi pe EE în FBiH care să fie implicaţiîn pregătirea Planurilor de Acţiuni Municipale pe EE.- 
Organizarea training-urilor pentru managerii municipali în energie privind monitorizarea energetică.- 

În plus, asociaţia ar trebui să aibă, de asemenea, un rol important în creşterea gradului de conştientizare publică a utilizării 
durabile a energiei. Acesta ar trebui să ofere asistenţă tehnică municipalităţilor membre în organizarea unei campanii de 
sensibilizare a opiniei publice
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D.3 Asociaţia Oraşelor şi Municipalităţilor a Republicii Srpska (ALVRS)

Autor: Aleksandra STANIVUKOVIC

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicaţiilor EE şi RE•	
Obiective:•	

Obiectivul general al asociatiei este de a activa autorităţile locale, manageri pe energie, factorii de decizie politică, actorii 
de piaţă şi alte părţi interesate în sectoarele industriei şi construcţiilor pentru realizarea de economisire de energie, pentru 
aplicarea unor tehnici  energetice eficiente, precum şi pentru elaborarea produselor şi serviciilor pe EE / RE la nivel local.
Obiectivele specifice ale asociaţiei sunt:

De a creşte gradul de conştientizare, înţelegere şi nivelul de cunoaştere a părţilor interesate în comunităţile membre - 
prin consolidarea capacităţilor instituţionale şi tehnice în scopul îmbunătăţirii utilizării EE şi RE
De a crea condiţii durabile la nivel local pentru punerea în aplicare a măsurilor EE şi RE în vederea realizării de - 
economisiri pe termen scurt şi pe termen lung de energie, precum şi o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
De a disemina informaţia şi a consolida reţelele la nivel local, regional, naţional şi internaţional.- 
De a găsi opţiuni de finanţare pentru proiectele EE şi RE în comunităţile membre (e.g. fonduri locale, UE sau ala - 
fonduri IFI).
De a promova dezvoltarea pe piaţă  în RS a tehnologiilor, produselor, materialelor şi serviciilor EE. - 

Puncte forte şi oportunităţi referitor la rolul potenţial al asociaţiei în domeniul EE şi RE la nivel local•	
Puncte forte:

Experienţa profesională a membrilor Comisiei pe EE:- 
Experienţă în afaceri.	
Colaborare.	
Comunicare internă bună.	
Coordonare organizată.	

Experienţa specifică a membrilor Comisiei pe EE:- 
Experienţa practică (inginerie, auditul energetic) în sectoarele rezidenţial, comercial şi industrial. 	
Experienţă în consultanţă.	
Experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor la nivel local şi internaţional. 	

Suport profesional din partea altor comisii ale asociaţiei.- 
Oportunităţile sunt:

Presiunea internaţională de a modifica comportamentul şi de a îmbunătăţi practicile aplicate în utilizarea energiei şi - 
PE. 
Cererea instituţională, rezidenţială şi a mediului de afaceri pentru o reducere substanţială a consumului de energie.- 
Potenţial semnificativ al RE în RS. - 
Noi tendinţe în elaborarea şi armonizarea standardelor,  program de etichetare, testarea procedurilor. - 
Programe EE şi RE sponsorizate de bugetul naţional, fonduri Europene şi altor organizaţii internaţionale. - 
Suport din partea NALAS şi a membrilor săi.- 
Suport din partea Agenţiilor pentru Dezvoltare Locală. - 
Schimbarea tendinţelor în politicile guvernamentale. - 
Cererea pentru consolidarea capacităţilor.- 
Competiţie joasă. - 
Cererea consumatorilor pentru noi tehnologii.- 
Accesul facilitat la noile tehnologii.- 
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D.3 Asociaţia Oraşelor şi Municipalităţilor a Republicii Srpska (ALVRS)

Autor: Aleksandra STANIVUKOVIC

Parteneri importanţi:•	
Mnisterele Republicii Srpska relevante pentru EE şi RE (Mnisterul Economiei, Energiei şi Dezvoltării; Ministerul - 
Urbanismului, Ingineriei Civile şi Ecologiei; Ministerul Agriculturii, Fondului Forestier şi a Fondului Acvatic şi 
Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei).
“Elektro privreda” (generarea electricităţii şi compania de distribuire din Republica Srpska).- 
Camera de Economie şi Industrie a RS.- 
Agenţia Republicii RARS pentru Dezvoltarea SME.- 
Agenţii de dezvoltare a oraşelor.- 
Sectorul ONG relevant pentru EE şi RE.- 
PNUD- Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.- 
REC Centrul Regional de Mediu.- 

Iniţiative exemplare a comunităţilor locale:•	
Există două proiecte în care membrii Comisiei pe EE a asociaţiei sunt implicaţi:

Planul de Acţiuni pe Energie Durabilă în oraşul Banja Luka - implementat de către Consiliul Orăşenesc pentru - 
Schimbările de Climă.
“Consolidarea capacităţilor în BiH pentru a aborda problemele de mediu prin remedierea punctelor fierbinţi de - 
prioritate înaltă”. Proiect organizat în trei componente: 

Remedierea celor două puncte firbinţi de mediu în BiH.	
Creşterea gradului de conştientizare şi consolidarea capacităţilor locale.	
Mobilizarea şi consolidarea capacităţii profesionale la toate nivelele.	

În pofida lipsei aparente a unui cadru legal şi instituţional sănătos, careva mici activităţi totuşi sunt desfăşurate, referitor la EE şi 
RE, inclusiv:

Producţia de biomasă a cazanelor de incalzire (există o singură companie pentru producţia de facilităţi speciale - 
pentru arderea biomasei / deşeurilor în diferite industrii de prelucrare).
Clustere de prelucrare a lemnului din agenţiile de dezvoltare regională (identificate de colectarea de deşeuri din - 
lemn ca sursă RE pentru încălzire).
Izolarea construcţiilor de case la scară mică.- 
Iniţiative ONG de informare publică şi edificarea gradului de conştientizare.- 

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual•	

Capacitatea profesională: toţi membrii consiliului pe EE sunt experţi în diferite domenii de subiecte EE şi RE cu - 
experienţă considerabilă şi sunt în măsură să furnizeze analize tehnice si economice, auditul energetic, HVAC şi 
design de proiect arhitectural, informare, educaţie, sau programe de instruire pentru autorităţile locale, managerii pe 
energie, instituţii publice, construcţii şi sectorul industrial
Buna coopeare cu toate comunităţile membre.- 
O bună cooperare cu organizaţiile locale, regionale, naţionale şi internaţionale: Pentru a găsi surse de finanţare - 
pentru proiecte de consolidare a capacităţilor şi proiecte pilot legate de EE şi RE pentru punerea în aplicare proprie şi 
pentru punerea în aplicare de către municipalităţile membre (de exemplu, finanţarea de la bugetul naţional, UE sau 
alte fonduri IFI).
Reţea elaborată de diseminare a informaţiei şi de a consolida cooperarea părţilor interesate în municipalităţi - 
membre, la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
Networking şi transferul de experienţă, sugestii şi recomandări cu NALAS şi asociaţiile sale membre.- 
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D.3 Asociaţia  Oraşelor şi Municipalizăţilor din Republica Srpska (ALVRS)

Autor: Aleksandra STANIVUKOVIC

Lecţiile învăţate din inişiativele precedente ale autorităţilor locale :•	
Definirea clară a priorităţilor pentru dezvoltarea durabilă este esenţială pentru elaborarea de strategii - 
care vizează promovarea îmbunătăţirii EE şi utilizarea de RE
Acţiunile sistematice pe dezvoltarea capacităţilor locale în municipalităţi sunt necesare pentru a crea - 
un mediu mai favorabil pentru investiţii pe loc a EE.
Producţia internă de tehnologii avansate, este prima prioritate în ceea ce priveşte dezvoltarea a noilor - 
oportunităţi de piaţă pentru produsele şi serviciile EE şi RE.
Clustering-ul sistematic contribuie la îmbunătăţirea potenţialului pentru crearea de lanţuri de bio-- 
energie, la toate nivelurile.
Proiecte pe EE în şcoli, spitale, instituţii publice şi clădiri rezidenţiale nu au ca rezultat numai beneficii - 
tehnice şi economice, dar, de asemenea, efecte remarcabile în învăţământ.
Asistenţă tehnică orientată spre punerea în aplicare a programelor demonstrative pilot, de asemenea, - 
contribuie la consolidarea capacităţilor instituţionale.
Învăţare în practică în timpul proiectelor sau programelor pilot pot fi bază pentru activităţile viitoare - 
pe desfăşurate pe loc.
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D.3 Association of Towns and Municipalities of the REpublic of Srpska 
(ALVRS)

Author: Aleksandra STANIVUKOVIC
Măsurile prioritare pentru îmbunătăţirea condiţiilor cadrului pentru EE şi ER la nivel local:•	

Înfiinţarea unui birou de servicii EE (poate prin Associaţie) cu scopul de a oferii educaţie şi consultanţă pentru - 
membrii asociaţiei (în special pentru comunităţile mici caRE nu au capacităţi proprii). Acesta va conecta autorităţile 
locale, gestionările municipale de energie; instituţiile bugetare finanţate şi alţi actori interesaţi în sectorul industrial 
şi de construcţie cu ONG-uri, agenţii de consultanţă, agenţii de dezvoltare, experţi din economie, EE, EE şi de mediu.
Stabilirea Fondurilor Energetice Turnante la nivel local- 
Crearea planurilor de acţiuni în comunităţile mari- 
Ofeeirea educaţiei şi instruirii actorilor în EE şi ER.- 
Asigurarea participării depline a comunităţilor minoritare, cu venituri joase sau dezavantajate la programele de - 
educare şi instruire la toate nivelele
Elaborarea metodologiei DSM (demand side management) în comunităţile membre- 
Găsirea surselor de finanţaRE pentru proiectele pe EE şi ER (proiecte finanţate din bugetul local, fonduri Europene - 
sau ale altor agenţii intREnaţionale) pentru programele de consolidare a capacităţilor şi proiectele pilot/demonstrate 
în cadrul municipaltăţilor membre.

Priorităţi de cooperare:
Transformarea cooperării cu organizaţiile internaţionale în una mai eficientă pentru comunităţile membre )beneficii - 
financiare şi de dezvoltare).
Consolidarea cooperării, comunicării şi networking-ului între instituţii.- 
Creşterea interesului, relaţiilor şi coopreării între autorităţile locale şi centrale.- 
Consolidarea partenreiatului public-privat şi a cooperării.- 

Priorităţi economice:
Îmbunătăţirea economiei Republicii Srpska prin stabilirea unei pieţe de ER şi stimularea IMM în industriile relevante - 
pentru EE şi ER.

Priorităţi legale:
Reducerea de influenţelor de lobby şi corupţiei în scena politică.- 
Elaborarea de legi pe EE şi ER pentru nivelul Republicii Srpska, care sunt în concordanţă cu legile FBiH privind EE şi - 
ER, precum şi cu dierctivele UE relevante. .
Introducerea de legi care prevăd stimulente financiare (subvenţii / tarife speciale, etc) stimularea măsurilor pe EE, - 
aplicarea de noi tehnologii şi utilizarea ER în sectorul industriei şi construcţiilor.
Legile privind certificarea EE a clădirii, standarde EE şi etichetarea echipamentului şi a aplicării pe EE.- 
Colectarea datelor privind consumul de energie şi potenţialul de energie regenerabile şi crearea unei baze de date - 
statistice.

Activităţi potenţiale recomandate de NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER:
Oferirea cnoştinţeţor şi experienţei NALAS din partea experţilor comunităţilor membre către ALVRS. - 
A oferi sugestii şi recomandări bazate pe activităţile implementate pe EE şi ER şi de a pREzenta exemple de - 
bune practici din comunităţile membre NALAS pe următoarele subiecte: creşterea gradului de conştientizare şi 
consolidarea capacităţii; planificare strategică, dezvoltarea cadrului legal; certificare, audit energetic, măsuri de 
aplicare  a EE şi aplicare a ER în construcţii şi sectorul industrial; potenţiale de economisire a energiei (încălzire, 
ventilaţie, aer condiţionat, iluminaţie şi transport); avantajele noilor tehnologii; şi dezvoltarea pieţei EE şi ER
A furniza informaţii şi de a asigura oportunităţi de finanţare sau co-finanţarea de proiecte-pilot şi proiecte de - 
consolidare a capacităţilor.

Potenţiale contribuţii la REţeaua NALAS în domeniul EE şi ER.
A oferi NALAS şi comunităţilor sale membre cunoştinţele şi experienţa experţilor Asociaţiei.- 
A oferi sugestii şi recomandări bazate pe activităţile implementate pe EE şi ER şi de a prezenta exemple de bune - 
practici în Republica Srpska pe următoarele subiecte: creşterea gradului de conştientizare şi consolidare a capacităţii; 
planificare strategică locală (oraşul Banja Luka); audit energetic, măsuri EE şi aplicarea ER în sectorul industrial; 
potentiale de economisire a energiei (încălzire, ventilaţie, aer condiţionat, iluminaţie şi transport); avantajele noilor 
tehnologii; dezvoltarea pieţei EE şi ER
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D.4 National Association of the Municipalities in the 
REpublic of Bulgaria (NAMRB)

Author: Elena ANASTASOVA
Strategic background of the association’s potential role in promoting EE and RE applications•	

Objectives:•	
NAMRB as a statutory REpREsentative and defendRE of municipalities’ inteREsts:

Plays a principal role in the development of local democracy in Bulgaria and the improvement of LG - 
capacity;
Unites institutions, organizations and individuals who support the development of local self-govREnance;- 
REpREsents adequately Bulgarian local govREnments in the EU and plays a leading role in Southeast Europe.- 

StREngths and opportunities:•	
Providing assistance to LGs to introduce REgulatory, economic, and institutional REforms.- 
Information transfRE on the financing of EE projects and on the amendment of legal framework conditions. - 
IncREasing the administrative capacity of the local authorities and providing assistance in organised seminars, - 
workshops, confeREnces, study visits, REgional trainings, etc.
Exchange of expREience and ideas for EE/RE projects and promoting EE/RE financing mechanisms.- 
Dissemination of EE concept and strategy at the local municipal level.- 

Important PartnREs:•	
PartnREship agREement was signed in 2005 between the EE Agency, the Municipal Network for EE EcoEnREgy and - 
NAMRB. 
Potential partnREs of the NAMRB aRE also the REgional Associations of Municipalities and the EnREgy Supply - 
Companies.

Exemplary Initiatives of local munici palities:•	
The following EE/RE topics have to be on the priority list of local authorities:

Sustainable development of municipal enREgy sector.- 
IncREasing living standards and quality of public sREvices.- 
Clean and save environment.- 
Development capacity of municipalities in managing the use of enREgy REsources.- 
Financing municipal EE.- 

Conclusions and REcommendations•	
Actual potentials:•	

Promote the Covenant of Mayors initiatives.- 
Support the municipalities in pREparing and applying for funding of sustainable EE projects and to disseminate - 
widely the good practices in the field of EE and RE.
IncREase synREgies between local and national actors working on local sustainable development and mitigation of - 
global climate change.

Lessons learnt from pREvious initiatives of local municipalities:•	
   The initiatives as enREgy building pREformance and efficient public lightings contribute to: 

Establishment of REsponsible civil behaviour against the climate change.- 
Motivation of local authorities to be a “Model” for their citizens and the othRE municipalities.- 

Priority measuREs to improve the framework conditions for EE and RE at the national and local level:•	
PartnREship between municipalities and private investors for implementing EE/RE measuREs.- 
Strong commitment of local authorities.- 
Good social acceptance as a REsult of raising awaREness of EE/RE.- 
Technical and administrative monitoring and assessment.- 
CREation of public-private partnREship.- 

Expectations REgarding NALAS activities RElated to the promotion of EE and RE:•	
Establish channels for exchanging information.- 
Promoting, appointing and building the capacity of enREgy managREs or enREgy management teams in - 
Municipalities.
Joint action for achieving bettRE EE planning, management and monitoring.- 

Potential contributions to NALAS activities in the fields of EE and RE:•	
Useful exchange of expREience and ideas for EE/RE projects.- 
Assessment of existing EE/RE barriREs on local and national level.- 
EE and RES market development.- 
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D.5 Asociaţia Comunităţilor din Republica Croaţia (UORH)

Autor: Goran PICHLRE

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Implicarea în iniţiativele pentru activităţile pe EE şi ER din Croaţia. - 
Stabilirea de cooperare permanentă cu Ministerul de Protecţie a Mediului, Amenajarea Teritoriului şi Construcţiilor, - 
Protecţia Mediului şi Fondul EE, şi LSU spre activităţi regionale
Educarea membrilor noştri.- 

Puncte forte şi oportunităţi referitoare la potenţialul rol al asociaţiilor în domeniul EE şi RE la nivel local.•	
Puncte forte:

Metoda constituirii, număr mare de membri - comunităţi care pot fi abordate direct.- 
Posibilitatea asigurării experţilor calificaţi pentru implementarea programelor pe EE în Croaţia.- 
Legi şi hotărîri pe EE şi ER coroborate în Croaţia, directive UE transferate.- 

Oportunităţi:
Posibilităţi de cooperare cu oraşele care au participat la programele PNUD.- 
Posibilitatea utilizării fondurilor PE& EE.- 
Posibilitatea utilizării fondurilor din programele de asistenţă de pre-aderare a UE.- 
Lichidarea barierelor birocratice în contactele cu investitorii, o perioadă scurtă de timp pentru luarea deciziilor - 
referitoare la activităţi.

Parteneri Importanţi la nivel naţional şi local:•	
Ministerul Economiei, Ministerul PE, Fondul PE&EE, HEP Esco Ltd, proiectul PNUD SGE, agenţii energetice regionale, agenţii de 
dezvoltare regională.

Iniţiative exemplare ale comunităţilor membre:•	
Proiectul PNUD SGE.- 
Proiectul Revetis.- 
Proiectul Demo passive hose.- 

Concluzii şi Recomandări•	
Potenţial actual:•	

Potenţialul unui număr mare de regiuni din Croaţia de a implementa proiecte.- 
Potenţialul de a se aduna a experţilor naţionali din Croaţia pentru planificarea şi implementarea activităţilor.- 
Potenţialul de cooperare pe proiecte UE referitoare la dezvoltarea regională şi activităţi pe EE.- 

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Un număr mare de clădiri nu îndeplinesc cerinţele minime cu privre la fizica constructiilor, prea multă energie pentru încălzire se 
consumă, şi reconstrucţia din punct de vedere a eficienţei energetice oferă rezultate semnificative de economisire a energiei şi 
banilor. Chiar şi acţiunile minimale de măsuri pe EE dau rezultate şi economisiri la oraşe şi districte fie încălzire sau răcire. Toate 
acţiunile pentru creşterea EE sunt rentabile, şi ar trebui să fie puse în aplicare, dacă este posibil. Cele mai mari economisiri pot fi 
realizate în domeniul reconstrucţiei energetice eficiente a iluminării stradale pentru care perioada de rambursare a cheltuielilor 
este mai mică de cinci ani.

Măsuri prioritare pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local: •	
Colaborarea mai bună cu părţile interesate la nivel naţional şi regional, furnizarea de informaţii şi educaţia în acest sens în oraşe 
şi districte.

Activităţile recomandate de  NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER: •	
Transferul de know-how, metodologia de implementare a proiectului, oferind exemple de bune practici

Contribuţii potenţiale la activităţile NALAS în domeniul EE şi ER.•	
Auditele energetice pentru clădiri şi lumini stradale publice, transferul de metodologie şi educaţia în aces sens în districte.
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D.6 Asociaţia Municipalităţilor din Kosovo (AKM)

Autor: Maliq PIRECI

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Asociaţia Municipalităţilor din Kosovo pînă acum a elaborat două documente strategice:- 
Planul Strategic al Asociaţiei Municipalităţilor din Kosovo 2004 – 2006	
Planul Strategic al Asociaţiei Municipalităţilor din Kosovo 2007 – 2009	

AKM a elaborat de asmenea şi “Documentul de poziţie privind Serviciile de Asigurare cu Apă, Apele Reziduale, - 
Deşeurile Menajere, EE şi Transportul Public”.

Planurile operaţionale a iniţiativelor, grupurile de lucru etc. ale Asociaţiei pe EE şi ER:
AKM a elaborato două planuri operaţionale: - 

Planul de lucru pentru Comitetul AKM pe Servicii Publice 2008 - 2009	
Planul de Acţiuni Local pentru Implementarea Programului Kosovo pe EE 2008-2010	

Abordarea metodologică a activităţilor şi iniţiativelor Asociaţiei:
De cînd AKM este membru NALAS, abordaREa sa metodologică în domeniul EE şi ER este aproape aceeaşi ca şi abordarea 
NALAS.

AKM în cadrul organizaţiilor proprii, cum ar fi cu Comitetul sau Comisia, face legătură cu diferiţi actori relevanţi în - 
domeniul de EE şi ER, cum ar fi: Comunităţile Kosovo, Guvernul Central, donatori, instituţii, ONG-uri, etc
Prin cooperarea cu GTZ, AKM implementează proiectul “Modernizarea Serviciilor Locale”. - 

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte

Au fost create structurile care au deja un rol final.- 
Reglementarea activităţilor şi existenţa planurilor operaţionale.- 
Participarea aleşilor locali la adunările Comitetului ce au loc cu regularitate.- 
Comunicarea dintre AKM şi MEM este stabilită.- 
Plan de Acţiuni Naţional pe EE şi ER.- 

Oportunităţi
Creşterea numărului aleşilor locali din cauza creării noilor comunităţi în Kosovo.- 
Pregătirea altor organizaţii de a ajuta şi coopera cu AKM, cum ar fi GTZ, SDC- 
Procesul reformei Autonomiei Locale- 
Tehnologii noi- 

Parteneri Importanţi:•	
Puterea politică în domeniul EE şi ER în Kosovo la nivel naţional este deţinută de:- 

Ministerul Energiei şi Resurselor Miniere (MEM) , Miniterul Mediului şi Amenajării teritoriului (MESP), Ministerul 	
Finanţelor şi Economiei (MFE), Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Tehnologiei (MEST).
Agenţia de Protecţie a Mediuului din Kosovo (KEPA).	
Oficiul de reglementare în Energetică.	
Oficiul Civil Internaţional (ICO).	
Cooperarea Energetică în Kosovo (KEK).	

Comunităţile deţin puterea politică locală în Kosovo.- 
Expertiza tehnică în domeniul EE şi ER este deţinută de:- 

Asociaţia din Kosovo pe EE şi ER (AKEREE).	
Facultăţile cu profil tehnic.	
GTZ prin proiectul “Modernizarea Serviciilor Locale”.	
Programul Naţiunilor Unite pentru dezvoltare – PNUD, USAID, EPTISA (o companie de consulting), etc. 	

Puterea financiară în domeniul EE şi ER în Kosovo este deţinută de:- 
Autorităţile Naţionale: MEM, MESP, KEPA, MFE, MEST.	
GTZ, PNUD, USAID, USAID, KfW, şi CE (prin Agenţiile de Dezvoltare regională) etc. 	

Careva dintre comunităţile Kosovo au prevăzut un buget pentru a investi în EE cum ar fi comunitatea PrizREn, Shtime, Gjilan 
etc.

D.5 Asociaţia Comunităţilor din Republica Croaţia (UORH)

Autor: Goran PICHLRE

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Implicarea în iniţiativele pentru activităţile pe EE şi ER din Croaţia. - 
Stabilirea de cooperare permanentă cu Ministerul de Protecţie a Mediului, Amenajarea Teritoriului şi Construcţiilor, - 
Protecţia Mediului şi Fondul EE, şi LSU spre activităţi regionale
Educarea membrilor noştri.- 

Puncte forte şi oportunităţi referitoare la potenţialul rol al asociaţiilor în domeniul EE şi RE la nivel local.•	
Puncte forte:

Metoda constituirii, număr mare de membri - comunităţi care pot fi abordate direct.- 
Posibilitatea asigurării experţilor calificaţi pentru implementarea programelor pe EE în Croaţia.- 
Legi şi hotărîri pe EE şi ER coroborate în Croaţia, directive UE transferate.- 

Oportunităţi:
Posibilităţi de cooperare cu oraşele care au participat la programele PNUD.- 
Posibilitatea utilizării fondurilor PE& EE.- 
Posibilitatea utilizării fondurilor din programele de asistenţă de pre-aderare a UE.- 
Lichidarea barierelor birocratice în contactele cu investitorii, o perioadă scurtă de timp pentru luarea deciziilor - 
referitoare la activităţi.

Parteneri Importanţi la nivel naţional şi local:•	
Ministerul Economiei, Ministerul PE, Fondul PE&EE, HEP Esco Ltd, proiectul PNUD SGE, agenţii energetice regionale, agenţii de 
dezvoltare regională.

Iniţiative exemplare ale comunităţilor membre:•	
Proiectul PNUD SGE.- 
Proiectul Revetis.- 
Proiectul Demo passive hose.- 

Concluzii şi Recomandări•	
Potenţial actual:•	

Potenţialul unui număr mare de regiuni din Croaţia de a implementa proiecte.- 
Potenţialul de a se aduna a experţilor naţionali din Croaţia pentru planificarea şi implementarea activităţilor.- 
Potenţialul de cooperare pe proiecte UE referitoare la dezvoltarea regională şi activităţi pe EE.- 

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Un număr mare de clădiri nu îndeplinesc cerinţele minime cu privre la fizica constructiilor, prea multă energie pentru încălzire se 
consumă, şi reconstrucţia din punct de vedere a eficienţei energetice oferă rezultate semnificative de economisire a energiei şi 
banilor. Chiar şi acţiunile minimale de măsuri pe EE dau rezultate şi economisiri la oraşe şi districte fie încălzire sau răcire. Toate 
acţiunile pentru creşterea EE sunt rentabile, şi ar trebui să fie puse în aplicare, dacă este posibil. Cele mai mari economisiri pot fi 
realizate în domeniul reconstrucţiei energetice eficiente a iluminării stradale pentru care perioada de rambursare a cheltuielilor 
este mai mică de cinci ani.

Măsuri prioritare pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local: •	
Colaborarea mai bună cu părţile interesate la nivel naţional şi regional, furnizarea de informaţii şi educaţia în acest sens în oraşe 
şi districte.

Activităţile recomandate de  NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER: •	
Transferul de know-how, metodologia de implementare a proiectului, oferind exemple de bune practici

Contribuţii potenţiale la activităţile NALAS în domeniul EE şi ER.•	
Auditele energetice pentru clădiri şi lumini stradale publice, transferul de metodologie şi educaţia în aces sens în districte.
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D.6 Asociaţia Municipalităţilor din Kosovo (AKM)

Autor: Maliq PIRECI

Iniţiative exemplare ale autorităţilor locale:•	
Renovarea iluminării stradale cu panele Sorale Fotovoltaice (PV) pe drumul principal din Shtime.- 
Măsuri de EE în iluminarea stradalăi în oraşul PrizREn.- 
Aplicarea măsurilor de eficienţă în şcoala “Selami Hallaqi” în Gjilan.- 

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual:•	

Legea privind energia nr. 2004-8 şi Instrucţiunea administrativă elaborate de MEM consolidează rolul comunităţilor - 
şi a AKM în elaborarea de strategii energetice locale şi în punerea în aplicare a MEEAPS / MREAPS
Ajutorul şi sprijinul NALAS şi al asociaţiilor sale membre pot fi implicate. Aceasta s-ar putea concentra pe schimbul - 
de experienţă cu comunităţile din toate ţările din SEE. NALAS ar putea ajuta, de asemenea, în:

Consolidarea capacităţilor AKM şi a comunităţilor sale membre (Collegia) în domeniul EE şi ER. 	
Stabilirea contactelor şi posibilităţilor pentru proiecte comune.	
Îmbunătăţirea ccesului la fonduri pentru cooperare transfrontalieră cu comunităţile din spaţiul SEE.	
Legătura cu statele UE în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice.	

AKM poate susţine activităţile NALAS în domeniul EE şi ER prin propria sa experienţă şi lecţiile învăţate din - 
proiectele anterioare şi activităţile în derulare. 
Următorii paşi recomandaţi sunt:- 

Continuarea colaborării în cadrul NALAS şi altor asociaţii.	
Constituirea colegiilor - comisiilor pe chestiunile ce vizează EE şi ER.	
Reaprobarea documentului de poziţie referitor la politicile pe EE.	
organizarea conferinţei pentru schimbul de know-how and şi experienţă dintre comunităţi. 	

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Potenţialele de economisire a energiei în cladirile municipale şi de infrastructură în Kosovo sunt foarte mari. Acestea - 
pot fi utilizate sistematic în cazul în care dispoziţiile necesare sunt prevăzute în bugetele locale
Schimb de experienţă cu transferul de know-how de la statele membre UE  (de exemplu Germania) poate contribui - 
la crearea ideilor de proiecte pentru măsurile de EE şi ER în Kosovo
Fiecare proiect implementat contribuie la un progres constant în consolidarea capacităţii locale.- 
Implicarea asociaţiei în sprijinul comunităţilor şi donatorilor (în acest caz GTZ) în proiectele anterioare a contribuit la - 
rezultatele obţinute într-un mod substanţial.

Măsuri prioritare pentru îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local:•	
Elaborarea priorităţilor clare pentru măsurile pe EE. - 
Planul Kosovo pe EE 2009-2018.- 
Pregătirea şi proiectarea SEAP-urilor la nivel local.- 
Aprobarea Legii cu privire la energie de către Asambleea Kosovo.- 
Aprobarea de către Guvernul Kosovo a Legii privind stabilirea Oficiilor de Reglementare în Energetică la nivel local.- 
Desemnarea unui funcţionar public local pe EE.- 
Elaborarea unei baze de date pe consumul energetic în obiectele de utilitate publică. - 
Continuarea proiectului “Modernizarea Serviciilor Locale”.- 
Aplicarea la proiecte în cadrul IPA.- 
Cooperarea şi co-finanţarea proiectelor pe PPP referitor la EE.- 
Crearea Oficiilor Locale în EE.- 
Continuarea cooperării cu Ministerul Energiei şi Mineritului.- 
Cooperarea între Colegiul Serviciilor Publice şi Colegiul de Finanţe.- 
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D.6 Asociaţia Municipalităţilor din Kosovo (AKM)

Autor: Maliq PIRECI

Activităţi NALAS recomandate pentru promovarea aplicării EE şi RE:•	
Diseminarea de modele de concepte de conştientizare aplicate în regiune- 
Asigurarea expertizei.- 
Schimbul de experienţă pe experienţele legate de planificarea strategică a energiei la nivel local.- 
Schimbul de concepte legale pentru promovarea EE şi RE în regiune. - 
Organizarea vizitelor de studiu în scopul schimbului de experienţă.- 
Diseminarea modelelor de implementare a codurilor de consolidare a EE la nivel naţional în statele SEE. - 
Diseminarea modelelor de schimb de experienţă cu privire la regulamentele ce promovează EE în diferite sectoare - 
(industrie, servicii, agricultură, transport şi gospodărire comunală).
Informarea asupra situaţiei actuale şi realizărilor în domeniul EE în statele SEE. - 
Informarea asupra celor mai noi tehnologii în ER şi diseminarea experienţelor  SEE în aplicarea ER. - 

Potenţialele contribuţii ale asociaţiilor la activităţile NALAS de promovare a aplicării EE şi ER:•	
AKM ar putea contribui la schimbul de informaţie şi experienţă cu rezultatele proiectului pe iluminare stradală cu - 
panele solare fotovoltaice care este preconizat a fi implementat în Shtime.



58

ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN 
SOUTH-EAST EUROPEAN MUNICIPALITIES AND
THE ROLE OF NATIONAL ASSOCIATIONS AND NALAS

D.7 Asociaţia Unităţilor Locale Autonome din Republica 
Macedonia (ZELS)

Autor: Vladislav ZUPAN

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei înpromovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Coordonarea eforturilor comunităţilor de a îmbunătăţi EE.- 
Militarea pentru măsurile instituţionale şi legislative ce vizează promovarea îmbunătăţirilor în domeniul - 
EE.
Crearea condiţiilor pentru reducerea costurilor pentru energie.- 
Dezvoltarea cooperării între comunităţi pentru consolidarea capacităţilor lor.- 
Încurajarea sensibilizării publicului referitor la EE.- 
Împărtăşirea cunoştinţelor şi experienţei între actori.- 
Consolidarea capacităţilor în administraţiile locale.- 

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte:

Comunicarea dintre membri în cadrul organelor stabilite.- 
Egalitate între membri.- 
Reputaţie solidă în societate.- 
Comunicarea cu şi evaluarea în faţa donatorilor.- 
Poziţie cheie în fluxul de informaţie de la şi spre comunităţi.- 
Revizuirea problemelor de către comitete.- 
Organizaţie transparentă.- 

Oportunităţi:
Macedonia este stat candidat pentru aderare la UE.- 
Creşterea puterii financiare a comunităţilor.- 
Accesul la fondurile şi proiectele europene.- 
Politici pentru crearea regiunilor.- 
Dezvoltarea sistemului de administraţie publică în Macedonia.- 
Ridicarea preţurilor la energie creează stimulente economice adiţionale pentru măsurile EE şi ER.- 

Parteneri Importanţi:•	
BERD, Banca Mondială.- 
GTZ, ADC, USAID, ENSI.- 
Oficiul Comun al Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului din Macedonia şi Ministerului Mediului, - 
Pămînturilor şi Mărilor al Republicii Italia.
PNUD Macedonia; PNUD Global Environment Facility (GEF).- 
Ministerul Economiei; Agenţia Macedoniană pentru Reglementare în Energetică.- 
Centrul pentru EE în Macedonia (MACEF).- 
Academia de Ştiinţe şi Arte din Macedonia (MANU).- 
ELEM (companie de generare a electricităţii deţinută de stat).- 
EVN (furnizor şi distribuitor al electricităţii).- 
Toplifikacija Skopje (companie regională de termoficare în Skopje).- 
Proaktiva (ONG).- 
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D.7 Asociaţia Unităţilor Locale Autonome din Republica 
Macedonia (ZELS)

Autor: Vladislav ZUPAN

Iniţiative exemplare ale autorităţilor locale :•	
Planul pentru EE (ENSI) – Comunităţile Kocani, Kisela Voda, Kavadarci, Struga, Stip.- 
Atenuarea Schimbărilor Climatice prin Îmbunătăţirea EE în Clădirile Publice (PNUD).- 
Aprovizionarea cu agent termic a Bunurilor Publice cu Apă Geotermală (GEF) – Comunitatea Kocani.- 
Construirea Şcolii Primare JA Komenski (Comunitatea Karpos) – Comunitatea Karpos.- 
Staţii Mici Hidroelectrice pentru Ohrid - regiuneaStruga (Parteneriat Public-Privat) – Comunităţile Struga - 
şi Ohrid.

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual:•	

Credibilitatea şi imaginea ZELS.- 
Experienţa în advocacy şi lobbying în procesul adoptării legislaţiei.- 
Buna comunicare în cadrul organelor asociaţiei şi cu comunităţile.- 
Egalitatea membrilor şi imaginea transparentă a ZELS.- 

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Investirea în tehnologia EE poate genera o recuperare semnificativă a investiţiilor.- 
Forme alternative de finanţare există în afara bugetelor locale pentru proiectele pe EE (PPP, credit, - 
împrumuturi, etc.).
Dezvoltarea de mai departe a proiectului ar trebui să se bazeze pe:- 

Pregătirea programelor pe EE anuale.	
Monitorizarea consumului de energie.	
Elaborarea unei baze de date naţionale pentru consumul de energie şi parametrii 	
climaterii.
Utilizarea surselor alternative de energie pentru a promova economisirea energiei.	

Măsurile prioritare de îmbunătăţire a condiţiilor-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local:•	
Formarea unui Comitet pe EE la nivelul ZELS cu reprezentarea mai multor comunităţi şi experţi.- 
Efectuarea unei analize comparative a legislaţiei în zonele EE şi ER în regiune.- 
Identificarea priorităţilor prin conducerea unei evaluări a mecesităţilor de instruire şi moderarea - 
instruirilor la nivel local.
Iniţierea campaniilor de sensibilizare a populaţiei referitor la EE.- 
Îmbunătăţirea comunicării prin organizarea conferinţelor şi tîrgurilor pentru a încuraja interacţiunea - 
între actori pentru EE.
Stabilirea unui centru regional de cunoaştere şi elaborarea unei baze de date a celor mai bune practici - 
(sfat pentru aspectele multidisciplinare a EE).
Iniţierea proiectelor pilot şi a granturilor mici.- 

Aşteptările referitoare la activităţile NALAS relevante pentru promovarea EE şi ER:•	
Suportul în stabilirea unui comitet pe EE la nivelul ZELS.- 
Colectarea şi împărtăşirea informaţiei privind cele mai bune practici din regiune în domeniul EE.- 
Distribuirea informaţiei despre potenţialele programe şi fonduri europene.- 
Asistenţa în pregătirea aplicaţiilor comune între organizaţiile membre pentru fonduri europene.- 
Iniţierea proiectelor pilot pentru membri.- 
Organizarea instruirilor şi a campaniilor de sensibilizare.- 
Efectuarea unei analize comparative a legislaţiei în zonele EE şi ER din regiune.- 
Colectarea şi dsitribuirea informaţiei printre disciplinele din sfera EE.- 
Organizarea conferinţelor, tîrgurilor şi a forumurilor, încurajînd interacţiunea tuturor actorilor.- 
Elaborarea unei baze de date a tuturor proiectelor pe EE în comunităţile din regiune.- 
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D.7 Asociaţia Unităţilor Locale Autonome din Republica 
Macedonia (ZELS)

Autor: Vladislav ZUPAN

Contribuţiile potenţiale ale asociaţiilor la activităţile NALAS de promovare a aplicării EE şi ER:•	
Formarea unui comitet pentru EE cu reprezentanţi ai comunităţilor.- 
Reprezentarea intereselor comunităţilor în procesul actualizării legislaţiei privind EE.- 
Identificarea necesităţilor şi problemelor comunitare, inclusiv a necesităţilor de instruire la nivel local.- 
Asigurarea suportului logistic pentru instruiri şi campanii de sensibilizare.- 
Colectarea informaţiei despre şegislaţia naţională şi cele mai bune practici în domeniul EE din Macedonia.- 
IIdentificarea necesităţilor de planificare startegică în EE şi de participare în procesul elaborării planurilor.- 
Iniţierea cooperării între comunităţi şi alţi actori.- 

D.8 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM)

Autor: Ion MUNTEAN

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Consolidarea expertizei CALM  şi capacitatea de a oferi asistenţă membrilor săi în domeniul EE şi ER, şi de asemenea 
contribuirea la sensibilizarea populaţiei şi dezvoltarea capacităţilor.

Puncte forte şi oportunităţi•	
Puncte forte: 

Experţi tehnici.- 
Membri ce colaborează.- 
Acoperire naţională.- 

Oportunităţi: 
Cererea consumatorilor pentru tehnologii noi.- 
Suportul din partea BERD şi a altor agenţii donatoare.- 
Tendinţe favorabile în politicile guvernamentale.- 
Competiţia de piaţă joasă.- 
Preţurile crescînde la resursele energetice creează stimultente - 
economice adiţionale pentru măsurile în EE şi ER.

Parteneri Importanţi:•	
NALAS.- 
Ministerul Economiei al Republicii Moldova.- 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii  Moldova.- 
Universitatea Tehnică din Moldova.- 
Programul pentru Servicii de Consultanţă în Afaceri din Moldova.- 

Iniţiative exemplare ale comunităţilor membre:•	
Programul pentru co-finanţare a proiectelor pe EE.- 
Tehnician în instalaţii solare.- 
EE crescîndă în municipiul Chişinău.- 

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual:•	

Expertiză tehnică.- 
Membri care colaborează.- 

Acoperire Naţională.- 
Canale de comunicare stabilite cu actorii locali.- 

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Este foarte important de a lua în consideraţie particularităţile legislaţiei, mentalităţii populaţiei şi a condiţiilor locale specifice.
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D.8 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM)

Autor: Ion MUNTEAN

Contribuţiile potenţiale ale asociaţiilor la activităţile NALAS de promovare a aplicării EE şi ER:•	
Promovarea politicilor de reducere a pierderilor consumului de energie electrică.- 
Crearea unei subdiviziuni în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică ca autoritatea de bază în - 
cadrul EE şi ER.
Crearea unui fond de finanţare pentru EE şi ER.- 
Maximum transparenţă în activitate şi colaborare.- 
Campanii de sensibilizare a populaţiei.- 
Promovarea descentralizării fiscale pentru a dota administraţia locală cu resursele necesare.- 

Activităţile recomandate de NALAS apentru promovarea aplicării EE şi ER:•	
Suport informaţional, schimb de experienţă.- 
Modele de succes şi campanii de sensibilizare a populaţiei.- 
Compilarea legislaţiei din regiune privind EE şi ER.- 
Instruiri pentru personalul şi membrii comitetelor CALM.- 

Contribuţii potenţiale la reţeaua NALAS în domeniul EE şi ER.•	
Participarea activă în activităţile organizate de NALAS.- 
În cazul posibilităţii şi necesităţii - oferirea expertizei privind legislaţia, politicile şi tendinţele în EE şi ER din Republica - 
Moldova.

D.9 Uniunea Municipalităţilor din Muntenegru (UOM)

Autor: Igor GOLUBOVIC

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Participarea în dezvoltarea cadrului legal şi instituţional pentru măsurile în EE şi ER (Actul privind EE, o instituţie - 
centrală pentru EE, un fond EE, Strategii locale şi municipale pe EE şi ER).
Implementarea programelor în EE în comunităţile membre în conformitate cu Strategia Muntenegru pe EE.- 
Promovarea măsurilor investiţionale în EE şi participarea sau asigurarea suportului aplicaţiilor pentru finanţare din - 
partea IFI sau din fondurile statale şi locale.
Transferul cunoştinţelor şi a celor mai bune practici din reţeaua NALAS comunităţilor membre.- 
Stimularea comunităţilor membre de a întreprinde măsuri  proprii de EE (spre ex. desemnarea managerilor locali - 
pe energie, elaborarea planurilor strategice pentru reconstruirea clădirilor publice în conformitate cu cele mai bune 
practici ale EE).
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D.9 Uniunea Municipalităţilor din Muntenegru (UOM)

Autor: Igor GOLUBOVIC

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte: 

Strategia pe EE a Muntenegru a fost adoptată de către Guvern în octombrie 2005.- 
Sunt 21 comunităţi din Muntenegru sunt membre.- 
Comunicarea UoM cu ministerele, autorităţile locale, mass-media, sectorul ONG-urilor, donatori, actorii de - 
pe piaţă şi consumatori este uşoară, datorită dimensiunilor mici ale ţării şi facilitând astfel networking-ul 
intensiv.
Numărul mic de municipalităţi face  foarte uşor transferul de know-how, precum şi gestionarea şi - 
monitorizarea programelor pe EE/ER la nivel de administraţie locală.
Există un grup mic, dar bine organizat printre experţii locali şi profesori universitari, cu cunoştinţe - 
suficiente privind EE şi ER, care pot fi uşor implicaţi în activităţile UoM.
Baza de date pe EE/ER utilizabilă va asigura accesul la informaţii din reţele diferite- 
Experienţă în organizarea seminarelor, training-urilor şi publicaţiei broşurilor.- 
Experienţa în scrierea proiectelor pentru aplicarea la fondurile europene pentru proiectele EE/ER.- 

Oportunităţi:•	
Treptat are loc îmbunătăţirea cadrului  juridic, regulatoriu şi instituţional pentru EE/ER, precum şi pentru o - 
piaţă internă în curs de dezvoltare pentru proiecte, servicii şi echipamente EE/ER.
Măsurile EE/ER s-au dovedit a avea un impact semnificativ asupra economiei energetice precum şi asupra - 
mediului.
Comunităţile locale s-au dovedit a beneficia de exploatarea existentă a potenţialului EE/ER.- 
UoM este capabilă de a coordona activităţile şi programele şi mobiliza administraţia centrală şi locală, - 
fsectorul ONG şi forţele de piaţă, creând astfel sinergii între actorii implicaţi pentru o mai reuşită realizare a 
obiectivelor comune a EE
UoM poate stabili statistici şi sisteme informatice pentru EE / ER, care pot sprijini planificarea şi - 
monitorizarea măsurilor de EE / ER şi să reprezinte un mijloc adecvat de raportare pentru alte comunităţi.
Interesul semnificativ al donatorilor internaţionali pentru finanţarea programelor în EE (UoM scrierea - 
proiectelor şi concursuri de evidenţă).
Activităţi integrate pentru promovarea standardelor şi tehnologiilor EE în sectorul clădirilor rezidenţiale - 
poate îmbunătăţi semnificativ starea clădirilor existente şi permite construirea de noi clădiri în modul 
corespunzător.
Creşterea preţurilor la energie electrică sprijină campaniile de sensibilizare, promovînd, de exemplu, - 
importanţa izolării termice adecvate şi construcţiilor corespunzătoare, creând astfel o cerere suplimentară 
condusă de piaţă a clădirilor cu EE (acest lucru este deosebit de important deoarece punerea în aplicare 
a reglementărilor existente este încă slabă) şi creşterea importanţei EE ca un criteriu pentru cumpărare 
aparatelor şi dispozitive de o largă diversitate.
UOM poate oferi exemple de bune practici şi măsuri în EE.- 
UoM pot rula programe pentru promovarea de tehnologii specifice şi aplicaţii (de exemplu, sisteme solare - 
de încălzire pentru clădirile publice, monitorizarea consumului de iluminat public, celule fotovoltaice pe 
clădirile publice).
UOM poate organiza seminare specializate pentru experţii în energetică din cadrul comunităţilor.- 
UOM poate organiza ateliere de lucru privind dezvoltarea SEAPs.- 
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D.9 Uniunea Municipalităţilor din Muntenegru (UOM)

Autor: Igor GOLUBOVIC

Parteneri Importanţi:•	
Ministerul Afacerilor Economice şi Unitatea pentru EE şi ER a Ministerului Economiei.- 
Asociaţia companiilor de concesiune a ER.- 
Centrul Regional de Mediu pentru Europa centrală şi de est (REC) – Oficiul din Muntenegru.- 
ElektroprivREda Crne GoRE – Întreprindere de distribuire a energiei electrice din Muntenegru.- 
Oficiul pentru Dezvoltare Durabilă a Guvernului Muntenegru.- 
Universitatea din Muntenegru - Facultatea de Inginerie Mecanică în Podgorica.- 
ETG Inginerie Podgorica.- 
Green Home Podgorica - Casa Verde Podgorica (ONG).- 
Expeditio (ONG).- 

Iniţiative exemplare ale autorităţilor locale:•	
Studiul EE a iluminării publice pentru oraşul Pljevlia.- 
Revizuirea consumului energetic al clădirilor şcolare cu propuneri de măsuri necesare a fi întreprinse - 
pentru economisirea energiei.

Concluzii şi recomandări:•	
Potenţial actual:•	

Este posibil de a forma o structură lucrativă care va implica actorii din comunităţi şi UOM.- 
Elaborarea unui website cu opţiuni de căutare pentru informaţia disponibilă privind aspectele legale şi - 
tehnice ale EE/ER.
Iniţierea adoptării deciziei de elaborare a planurilor startegice locale în domeniul EE/ER.- 
Monitorizarea creării şi implementării planurilor strategice municipale în municipalităţi în EE.- 
Iniţierea stabilirii unei reţele a actorilor pe EE/ER inclusiv municipalităţile, ministerul, agenţii - 
guvernamentale, producătorii de echipamente şi ONG-uri.
Influenţarea din partea municipalităţilor a modificărilor aduse legislaţiei şi hotărîrilor de Guvern ce vizează - 
EE/ER.
Organizarea seminarelor, training-urilor, şi editarea broşurilor pentru instruirea aleşilor locali din - 
municipalităţi.
Organizarea audierilor publice în municipalităţile în care sensibilizarea cetăţenilor privind EE/ER poate fi - 
realizată.

Măsurile prioritare pentru îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local:•	
Iniţirea unui grup de lucru de reprezentanţi ai tuturor statelor membre în elaborarea strategiilor NALAS pe - 
EE / RE pentru comunitatea locală
Organizarea site-ului, cu toate informaţiile disponibile pe EE / RE cum ar fi: proiecte de succes, strategii, cele - 
mai bune practici, studii de caz, prevederile legale şi normele juridice.
Realizarea proiectelor pilot care au fost doar copiate din ţările care au implementat deja acest tip de - 
proiecte.
Promovarea ideii de audit energetic pentru toate clădirile publice din municipalităţi.- 
Lobby pentru crearea aşa-numitor fonduri energetice la nivel de stat pentru realizarea de proiecte în - 
domeniul EE / ER în comunităţile locale.
Elaborarea unei baze de date statistice şi informaţionale privind utilităţile publice în cadrul membrilor - 
NALAS.
Introducerea conceptelor şi prevederilor EE în Legea privind amenajarea teritoriului şi utilităţile în edificii.- 
Lobby pentru reducerea taxei (TVA) şi taxelor de import pentru pentru materiale moderne de izolaţie - 
termică şi echipamente care să promoveze sectorul EE/ER.
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D.9 Uniunea Municipalităţilor din Muntenegru (UOM)

Autor: Igor GOLUBOVIC

Activităţile recomandate de NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER:•	
Realizarea proiectelor comune.- 
Organizarea training-urilor şi conferinţelor.- 
Colectarea şi împărtăşirea informaţiei referitor la cele mai bune practici.- 
Coordonarea cu donatorii internaţionali pentru proiecte în EE ori proiecte similare.- 
Elaborarea propunerilor de proiect pentru donatori internaţionali.- 

Contribuţiile potenţiale la activităţile NALAS în domeniul EE şi ER:•	
UOM să coopereze în reţeaua NALAS.- 
UOM să coordoneze municipalităţile din Muntenegru.- 
UOM poate organiza training-uri şi conferinţe.- 
Unitatea pentru EE şi ER a Ministerului Economiei poate participa la dezvoltarea şi coordonarea - 
implementării strategiilor pe EE/ER.
Unitatea pe EE şi ER a Ministerului Economiei poate oferi personal tehnic calificat în domeniul EE.- 
Asociaţia comapniilor de concesiune în ER poate coordona cu companiile producătoare în EE/ER din - 
Muntenegru.
Asociaţia comapniilor de concesiune în ER poate oferi experienţă vastă în ER (hidroelectricitate).- 
Universitatea din Muntenegru - Facultatea de Inginerie Mecanică din Podgorica poate oferi o bază de - 
cunoaştere în EE şi ER.
Universitatea din Muntenegru - Facultatea de Inginerie Mecanică din Podgorica poate oferi experienţă în - 
elaborarea proiectelor.
Universitatea din Muntenegru - Facultatea de Inginerie Mecanică din Podgorica.- 
Diferite ONG-uri specializate pe EE/ER au o experienţă vastă în elaborarea propunerilor de proiecte şi în - 
implementarea proiectelor şi monitorizarea activităţilor.
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D.10 Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R)

Autor: Ovidiu DUMITRACHE

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Nici o parte a strategiei în special nu este dedicată EE şi ER, dar este un partener permanent al guvernului naţional 
în cadrul iniţiativelor sale

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte:

Asociaţia are mai mult de 1700 membri, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din autorităţile locale din - 
România. 
Canalele existente de comunicare folosite de către A.Co.R; asociaţia comunică în condiţii bune cu membrii şi - 
foarte bine cu ministerele.
Membrii Asociaţiei fac parte din diferite comisii şi comitete stabilite la nivel judeţean, regional şi la nivel - 
naţional. Acest lucru permite un flux de informaţii rapid şi direct între municipalităţi şi cu asociaţiile lor.
A.Co.R lucrează prin intermediul filialelor judeţene. Cele 41 de filiale ar trebui să devină foarte utile pentru - 
personalul naţional în iniţiativele de promovare şi comunicare.
În afară de filiale judeţene, comunele sunt adunate în aşa-numitele “agenţii /asociaţii de dezvoltare Inter-- 
comunitare” axate pe iniţiativele de dezvoltare locală. Acestea ar putea deveni, de asemenea, utile pentru 
promovarea diferitelor iniţiative EE şi ER.
Existenţa unor diverse iniţiative naţionale puse în aplicare la nivelul autorităţilor locale.- 

Oportunităţi:
Existenţa a şi mai multor organizaţii non-guvernamentale concentrate asupra mediului şi EE şi iniţiative - 
pe ER. Unele dintre ele sunt interesate în a colabora cu asociaţiile autorităţilor locale, pentru a promova 
iniţiativele lor.
Programul O singură Operaţie a instrumentelor structurale europene în România este dedicat creşterii EE. - 
Valoarea acestui program este de circa 800 milioane de euro.
Uniunea Europeană presează Guvernul român să elaboreze legi privind EE şi ER şi să lanseze iniţiative - 
diferite în acest domeniu.
Fiind un membru al UE aceasta aduce, de asemenea, posibilitatea de a accesa o serie de informaţii privind - 
EE şi ER, studii de caz şi cele mai bune practici. Aceasta ne oferă, de asemenea, posibilitatea de a face schimb 
de informaţii cu municipalităţi din alte ţări ce au obţinut rezultate bune.

Parteneri Importanţi:•	
Ministerele de specialitate şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea în Energetică, Departamentul - 
pentru EE.
Furnizori de energie electrică.- 
Agenţii locale şi judeţene pentru promovarea EE şi ER, ONG-uri, Agenţii de Dezvoltare Regională.- 
Camerele de Comerţ, Patronate, Asociaţii profesionale.- 
Donatori, mass media.- 
Actorii politici în domeniu.- 
Firme private din domeniu (care furnizează echipament).- 
Universităţi.- 

Iniţiative exemplare ale autorităţilor locale:•	
Studiile de caz prezentate au fost alese pentru a servi unei game largi de posibilităţi: iată de ce un studiu 
analizează o comună mică membru a A.Co.R. (Bran) şi altul o comunitate mai mare (Gheorghieni) finalizînd cu un 
proiect naţional ce afectează toate municipalităţile şi fiind implementat de acestea. Desigur au existat mai multe 
proiecte din care s-ar fi putut alege, dar am ales acestea trei dearece erau diferite în majoritatea aspectelor, dar 
servesc aceluiaşi scop care este EE.
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Concluzii şi recomandări•	
EE şi ER încă nu reprezintă un subiect dezbătut pe agenda politică (naţională şi locală) dar aceasta se poate - 
schimba în curînd.
Există iniţiative în acest domeniu dar ele trebuiesc susţinute de parteneriatele în dezvoltare.- 
Finanţarea joacă un rol major.- 
NALAS poate susţine A.Co.R. cu cunoştinţe şi baze de date a studiilor de caz.- 
Sensibilizarea la nivel local trebuie efectuată în curînd.- 

D.11 Conferinţa Permanentă a Oraşelor şi Municipalităţilor (SCTM)

Autor: Miodrag GLUSCEVIC

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective: •	

Advocacy.- 
Prestarea serviciilor municipalităţilor membre.- 

Comunicare şi informare.- 
Consolidarea capacităţilor - 
secretariatului.

Puncte forte şi oportunităţi:•	
SCTM adună toate municipalităţile şi are experienţă în punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare, are relaţii 
puternice cu municipalităţile, precum şi a organismelor guvernamentale centrale şi este membru al mai multor 
organizaţii internaţionale, cum ar fi ICLEI. 
Cadrul legal în domeniul de EE şi ER este destul de dezvoltat în Serbia şi aceste probleme sunt recunoscute 
de o serie de documente strategice. Tarifele feed-in au fost recent adoptate, ceea ce ar trebui să contribuie la 
utilizarea de ER. Baza de cunoştinţe în instituţiile sîrbe este substanţială.

Parteneri Importanţi: •	
Ministerul Mineritului şi Energiei.- 
Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului.- 
Agenţia pe EE din Serbia.- 
GTZ Proiect ”Consolidarea Autonomiei Locale”- .

KfW Programul de Infrastructura - 
Municipală a Liniei de Credit.
Centre Regional pe EE.- 
Instituţii Academice.- 
Camera de Comerţ din Serbia.- 

Iniţiativele exemplare ale autorităţilor locale:•	
Aplicarea pompei de căldură pentru încălzirea şcolii Elementare din comunitatea Varvarin- 
Reconstruirea iluminării publice – Monitorizarea Publică a Economisirilor Energetice comunitatea Varvarin.- 
Reconstruirea iluminării stradale în Dimitrovgrad.- 
Cadastrul Iluminării Stradale în trei municipalităţi.- 

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual:•	

Toate cele 167 unităţi administrative autonome sunt membri.- 
Numărul proiectelor implementate în cadrul parteneriatelor cu donatorii şi partenerii internaţionali.- 
Comitetul pentru EE ca organ reprezentativ al SCTM.- 
Cooperarea strînsă cu instituţiile relevante la nivel naţional.- 
Structura Internă a Secretariatului.- 
 Calitatea de membru într-un număr de organizaţii internaţionale- .
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D.11 Conferinţa Permanentă a Oraşelor şi Municipalităţilor (SCTM)

Autor: Miodrag GLUSCEVIC

Lecţiile învăţate din iniţiativele precedente a autorităţilor locale:•	
Administraţia locală motivată cu suportul altor instituţii poate implementa proiecte complexe.- 
Proiectele pe iluminare stradală sunt cele mai uşor abordabile şi ar trebui utilizate ca spărgători de gheaţă.- 
Evaluările liniare de bază sunt necesare pentru a evidenţia potenţialurile de economisire.- 

Măsurile prioritare de îmbunătăţire a condiţiilor-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local:•	
Campaniile de sensibilizare ce vizează factorii de decizie, administraţia locală şi publicul.- 
Lansarea iniţiativelor legale referitor la ministerele relevante.- 
Introducerea sistemelor de management a energiei.- 
Elaborarea instrumentelor financiare pentru realizarea proiectelor.- 
Stabilirea reţelei managerilor locali pe energie.- 
Consolidarea capacităţilor la nivel local.- 

Activităţile potenţiale recomandate de NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER:•	
Împărtăşirea experienţei şi a exemplelor de bune practici în cadrul regiunii prin NALAS.- 
Infrastructura secretariatului SCTM ar putea oferi o valoare adăugată activităţilor NALAS.- 
Networking între managerii locali pe energie.- 

Contribuţiile potenţiale la reţeaua NALAS în domeniul EE şi ER.•	
Împărtăşirea experienţei şi a exemplelor de bune practici cu asociaţiile membre.- 
Baza de cunoaştere pentru asociaţiile membre.- 
Transmiterea informaţiei asociaţiilor membre.- 
Campanii comune.- 
Evaluarea concordanţei cu regulamentele UE.- 

D.12 Asociaţia Municipalităţilor şi Oraşelor din Slovenia (SOS)

Autor: Bostjan KRAJNC

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Stimularea municipalităţilor pentru întreprinderea acţiunilor serioase în domeniul EE/ER.- 
Sensibilizarea populaţiei şi stimularea factorilor de decizie pentru creşterea EE şi exploatarea ER în sectorul - 
public.
Stabilirea managementul energetic: supervizarea furnizării şi consumului energetic.- 
Instruirea, educarea şi transferul know-how şi promovarea produselor şi serviciilor EE din partea experţilor - 
în energie spre sectorul public.
Reducerea consumului de energie, costurilor şi emisiilor CO2.- 
Diseminarea şi transferul celor mai bune practici printre toate municipalităţile membre.- 
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D.12 Asociaţia Municipalităţilor şi Oraşelor din Slovenia (SOS)

Autor: Bostjan KRAJNC

Puncte forte şi oportunităţi:

Puncte forte:
Reţeaua celor 166 municipalităţi.- 
Punct înalt de pornire a negocierilor cu furnizorii serviciilor energetice.- 
Toate municipalităţile din Slovenia sunt obligate să elaboreze un plan strategic pe EE/ER pentru următorii - 
5 ani.

Oportunităţi:
Stimularea promovării întreprinderilor în domenul prestării serviciilor energetice.- 
Accelerarea competitivităţii în piaţa liberă cu electricitate.- 
Încurajarea grupurilor ţintă de întreprinderi.- 
Promovarea legăturilor dintre sferele de ştiinţă şi cercetare a IMM-urilor cu economia pentru a realiza - 
efecte sinergetice mai mari.
Promovarea instrumentelor financiare naţionale şi europene pe EE/ER (Chemare spre aplicare, programe - 
de co-finanţare, etc).

Parteneri Importanţi:•	
Agenţii energetice locale şi regionale (dacă există);- 
IMM locale şi regionale ce operează cu serviciile şi produsele energetice;- 
Clustere şi asociaţii pe EE/ER , cum ar fi: Asociaţii Fotovoltaice, Cluster regional de termoficare, Asociaţia de - 
biomasă, etc;
Institutele ştiinţifice şi de cercetare sau organzaţii educaţionale, cum ar fi: Facultatea de Tehnologii - 
Energetice.

Iniţiativele exemplare ale autorităţilor locale:•	
Reconstruţia din punct de vedere a eficienţei energetice a iluminării publice în comunitatea Celje.- 
Sistemul regional de răcire în comunitatea Velenje.- 

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual:•	

Proiectele pe EE/ER trebuie să fie prioritatea de top în fiecare municipiu / asociaţie. Eforturile de atenuare - 
a schimbărilor climatice trebuie să implice sectorul public, ca model de urmat pentru a alte sectoare: 
sectorul privat şi industrie. Municipalităţile vor trebui să dezvolte planuri de energie durabilă de lungă 
durată şi să stimuleze proiecte pe EE/ER, cum ar fi EE în clădirile publice, iluminare stradală/publică 
efecientă din punct de vedere energetic, transport public durabil dezvoltat, exploatând ER cum ar fi: 
biomasa, biogaz, fotovoltaice, etc Rolul strategic al SOS este de a dezvolta comunicarea şi instrumentele 
de consultare între serviciile energetice şi furnizorii de produse, pe de o parte, şi consumatorii de energie 
pe de altă parte
Spre exemplu: Asociaţia poate efectua achiziţii publice în achiziţionarea serviciilor şi produselor energetice - 
pentru comunităţile membre.
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D.12 Asociaţia Municipalităţilor şi Oraşelor din Slovenia (SOS)

Autor: Bostjan KRAJNC

Lecţiile învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:•	
Până la sfârşitul anilor 90 Slovenia a început să pregătească cadrele sale de a promova EE şi de creştere - 
a ponderii ER pentru a produce electricitate şi căldură. Primul document important în acest domeniu 
a fost Programul Energetic National (PEN) şi mai tîrziu Rezoluţia privind Programul Naţional de Energie 
Regenerabilă (RENEP), adoptat în 2004. În RENEP au fost puse bazele pentru EE care este, de asemenea, 
sarcina prioritară a programului de Coeziune “Energie durabilă” şi este, de asemenea, o parte din 
Programul Operaţional de mediu şi Dezvoltarea infrastructurii de transport 2007 - 2013 (Op ROPI). Pentru 
acest program sunt destinate € 160 milioane de euro, care va fi de până la 85% co-finanţat prin Fondul de 
coeziune (în practică cota de co-finanţare ar fi între 20 - 40%).
La începutul anului 2008, Slovenia a adoptat un Plan Naţional de Acţiune pentru EE pentru perioada 2008-- 
2016 (AN URE) şi este primul din cele trei planuri de acţiune care trebuie să fie întocmite de către Slovenia 
până în 2014. AN URE este rezultatul direct al transferului Directivei Europene (2006/32/CE), în legislaţia 
slovenă.

Măsurile prioritare de îmbunătăţire a condiţiilorcadru pentru EE şi ER la nivelul local şi naţional:•	
Adoptarea planurilor pe energie durabilă pe durată mică, mijlocie şi lungă pe EE/ER.- 
Implementarea managementului energetic în comnuităţile membre.- 
Implementarea monitorizării furnizării energiei şi a utilizării acesteia în clădirile publice.- 

Activităţi recomandate de NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER:•	
NALAS este un partener regional puternic în ceea ce priveşte proiectele pe EE/ER care urmează a fi - 
finanţate de către cîteva programe europene.
NALAS poate efectua activităţi de diseminare impunătoare a măsurilor pe EE/ER.- 
Grupul NALAS TF pe EE participă la conferinţe/seminare promoţionale organizate de NALAS în Europa de - 
Sud Est.
NALAS creează o listă de IMM-uri puternice şi viabile ce prestează servicii şi produse energetice.- 

Contribuţiile potenţiale ale asociaţiei la activităţile NALAS de promovare a aplicării EE şi ER:•	
Asociaţiile naţionale oferă NALAS cele mai bune practici şi exemple uluitoare pe EE/ER.- 
Asociaţiile naţionale asigură lista agenţiilor energetice and IMM-urilor.- 
Asociaţiile naţionale asigură experţii locali pe EE şi ER pentru susţinerea NALAS în activităţile de - 
diseminare.
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D.13 Uniunea Municipalităţilor dinMarmara (UMM)

Autor: Yildiz MünevvRE KOC

Contextul strategic al potenţialului rol al asociaţiei în promovarea aplicării EE şi ER•	
Obiective:•	

Domeniu principal de activitate al Uniunii acoperă Regiunea Marmara, care este regiunea cea mai - 
industrializată a Turciei cu o populaţie totală de peste 20 de milioane de locuitori reprezentând 60% din 
economia ţării.
Regiunea Marmara este de asemenea una din cele mai favorabile locaţii din Turcia pentru utilizarea ER.- 
În contextul procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeană, o atenţie deosebită a fost acordată - 
participării şi contribuţiei la activităţi care vizează lucrul în vederea armonizării cu acquis-ul comunitar. 
Parteneriatul este văzut ca una dintre cele mai eficiente modalităţi de a găsi soluţii la problemele de mediu. 
Este recunoscut faptul că autorităţile locale au o responsabilitate mare pentru a minimiza amprenta lor 
asupra mediului. Din această perspectivă, municipalităţile sunt cei mai importanţi actori în implementarea şi 
suportul iniţiativelor pe EE şi ER la nivel local.
Acestea pot juca un rol important în “managementul energiei durabile“ în Regiunea Marmara. În această - 
privinţă, ca o organizaţie umbrelă a municipalităţilor, Uniunea Municipalităţilor din Marmara poate 
prelua conducerea în facilitarea schimbului de informaţii şi de răspândire a celor mai bune practici între 
municipalităţi.

UMM are un rol potenţial în promovarea măsurilor de EE şi ER la nivel local după cum urmează: 
În contextul cooperării multi-dimensionale a UMM:- 
Un potenţial de a elabora proiecte de cercetare pe EE şi ER în cooperare cu universităţile şi institutele.- 
Un potenţial de elaborare a proiectelor pe EE şi ER care urmează a fi finanţate de către Uniunea Europeană - 
şi/sau de către alţi donatori internaţionali.
Un potenţial de a împărtăşi cele mai bune practici ale asociaţiilor membre NALAS cu municipalităţile - 
membre ale UMM.

Puncte forte şi oportunităţi:•	
Puncte forte: 

O varietate de audite pentru PE.- 
Eficienţa în testele de cărbune pentru controlul de aer şi utilizarea de tehnologii avansate în măsurare a - 
calităţii aerului.
Laboratoare  avansate şi de înaltă tehnologie pentru analize de mediu.- 
ER de deşeuri de producţie.- 
Tehnologii avansate utilizate pentru iluminarea oraşelor şi mediul urban.- 
Utilizarea sistemelor de semnalizare în trafic realizate de ER.- 

Oportunităţi:
Ministerul Mediului şi Silviculturii trasnferă o parte din competenţele sale autorităţilor locale - 
(municipalităţilor).
Progresul referitor la legislaţia şi sancţiunile privind managementul mediului.- 
Tendinţa din oraşe de a se muta din sectorul industrial în cel de prestare servicii.- 
Îmbunătăţirea în stimulentele oferite de către autorităţile centrale investiţiilor pentru sursele de energie - 
alternativă.
Odată cu creşterea preţurilor energiei se pune o povară economică asupra instituţiilor, încercîndu-se - 
deplasarea spre mai multe surse regenerabile şi utilizarea eficientă a energiei pare să fie o tendinţă în 
creştere.
Investiţiile alternative pentru trnasportul public ecologic.- 
UE oferă sprijin financiar proiectelor de mediu orientate spre EE.- 
Oportunităţi de iniţiere a proiectelor comune cu universităţile.- 
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D.13 Uniunea Municipalităţilor dinMarmara (UMM)

Autor: Yildiz MünevvRE KOC

Parteneri Importanţi:•	
Ministerul Energiei şi Resurselor Naturale (nivel naţional).- 
Ministerul Mediului şi Silviculturii (nivel naţional).- 
Direcţia Generală de Control a Resurselor Energetice şi Administraţia pentru Dezvoltare (nivel naţional).- 
Municipalitatea Metropolitană Istanbul (nivel local).- 
Municipalităţile membre ale UMM în Regiunea Marmara (nivel local).- 
Companiile energetice afiliate ale IMM (nivel local).- 
ONG-uri active în domeniul energeticii.- 

Iniţiative exemplare a autorităţilor locale:•	
Monitorizarea Consumului de Gaze pentru Termo-Reabilitarea Clădirilor.- 
Sistemul de Management al Energeticii.- 
EE în viaţa cotidiană.- 

Concluzii şi recomandări•	
Potenţial actual:•	

Potenţialul strategic al UMM în promovarea EE şi ER la nivel local este:
Capacitatea; experţii şi experienţa în domeniul EE şi ER.- 
Cooperarea multi-dimensională:- 

Elaborarea proiectelor de cercetare pe EE şi ER în cooperare cu universităţile şi institutele.	
Elaborarea proiectelor pe EE care urmează a fi finanţate de către Uniunea Europeană şi/sau de alţi 	
donatori internaţionali.
Împărtăşirea celor mai bune practici ale asociaţiilor membre NALAS cu municipalităţile membre ale 	
UMM.
Diseminarea ideilor, conceptelor şi informaţiei privind activităţile asociaţiilor membre NALAS. 	
Facilitarea schimbului de informaţie pe EE şi ER datorită reţelei sale globale.	
Îmbunătăţirea modului de sensibilizare pe EE/ER printre actorii şi municipalităţile membre utilizînd 	
concluziile TF NALAS pe EE în combinaţie cu cele generate de către proiectul E-Survey şi alte 
activităţi ale noastre cum ar fi spre exemplu training-urile. 

Lecţii învăţate din iniţiativele precedente ale autorităţilor locale:
În regiunea Marmara, potenţialul EE şi ER este înalt: - 

În prezent, multe dintre clădiri sunt construite între anii 1950 -1980 şi nu au suficientă izolare, 	
pierderile de energie în timpul iernii sunt foarte mari. În consecinţă, potenţialul de îmbunătăţire a EE 
este foarte ridicat.
Regiunea Marmara are mari surse de ER ca energia eoliană, solară şi biomasă, dar aceste surse nu 	
sunt suficient folosite de către sectoarele privat şi public.

În ciuda potenţialului ridicat de EE şi RE a regiunii Marmara, publicul şi profesioniştii nu sunt asiguraţi cu - 
comunicare şi informare suficientă destinate pentru schimbarea comportamentului oamenilor.
Pentru dezvoltarea sensibilizării oamenilor reeritor la EE şi ER municipalităţile trebuie să elaboreze abordări - 
diferite pentru diferite categorii sociale, de exemplu, preocupările legate de mediu pot fi subliniate pentru 
oameni educaţi în timp ce preocupările economice pot fi luate în considerare pentru oamenii săraci.
Oamenii şi profesioniştii trebuie să fie promovaţi şi încurajaţi de către municipalităţi pentru a se adapta - 
utilizării de soluţii în EE şi RE.



72

ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN 
SOUTH-EAST EUROPEAN MUNICIPALITIES AND
THE ROLE OF NATIONAL ASSOCIATIONS AND NALAS

D.13 Uniunea Municipalităţilor dinMarmara (UMM)

Autor: Yildiz MünevvRE KOC

Măsuri prioritare pentru îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru EE şi ER la nivel naţional şi local:•	
Dezvoltarea unei dorinţe şi a unui voluntariat real de a implementa EE şi ER. - 
Definirea responsabilităţilor municipalităţilor şi a competenţelor în cadrul legislativ turc pentru energie (EE şi - 
ER legi şi regulamente).
Alocarea de buget pentru dezvoltarea unei strategii viitoare a municipalităţilor de a anticipa schimbările - 
potenţiale asupra producţiei, transportului şi consumul.ui energiei. Viitoarea strategie trebuie să fie definită 
în consultare cu părţile interesate din sectorul energetic şi diferite proiecte trebuie să fie elaborate în 
domeniile de EE şi ER.

Activităţi recomandate de NALAS pentru promovarea aplicării EE şi ER:•	
Bune practici în campania de informare energetică.- 
Bune practici şi experienţă în dezvoltarea capacităţilor.- 
Elaborarea strategiilor pe energie.- 
Experienţa în armonizarea legislaţiei lor cu Directivele UE.- 
Bune practici şi experienţa în dezvoltarea durabilă în amenajarea teritoriului.- 
Măsurile în aplicarea EE şi ER pentru clădirile municipale, servicii publice, iluminare şi transport.- 
Măsurile de EE şi ER pentru gospodăriile private, metodele de comunicare şi informare.- 
Măsurile de EE şi ER pentru comerţ şi industrie.- 
Bune practici şi experienţa în economisirea energiei (încălzire, venţilaţie, aer condiţionat) pentru clădirile - 
publice şi gospodăriile private.
Metodele utilizate pentru a sensibiliza populaţia asupra EE şi ER.- 
Bune practici şi  experienţa în înfiinţarea agenţiilor pentru energetică pentru informarea oamenilor şi a - 
profesioniştilor.
Bune practici şi  experienţa în aplicarea stimulentelor pentru economisirea energiei. - 

Contribuţiile potenţiale la reţeaua NALAS în domeniul EE şi ER:•	
UMM poate sprijini NALAS şi alte asociaţii membre în dezvoltarea rolului lor în domeniul EE şI ER: 

Atribuirea unui rol important în campaniile de sensibilizare comune internaţionale la nivel regional (SEE).- 
Schimbul de experienţă şi bune practici cu NALAS şi asociaţiile sale membre. - 
Implicarea într-un plan strategic comun la nivelul SEE, care va fi întocmit de asociaţiile membre NALAS. - 
Oferirea sugestiilor legale asociaţiilor membre NALAS. (Legislaţia Turciei pe EE şi ER a fost deja adoptată în - 
conformitate cu acquis-ul comunitar).
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