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Pocesul de planificare energetică în țările din proiectul C-Track 50  

Planificarea energetică și climatică este un proces complicat care implică multe părți 

interesate cu competențe care se suprapun între nivelurile de guvernare. Pentru a 

asigura guvernanța pe mai multe niveluri între autoritățile implicate, a fost revizuit 

procesul de planificare a energiei pentru cele unsprezece țări partenere. Raportul 

elaborat include o revizuire a procedurii naționale de stabilire a obiectivelor în 

fiecare țară, precum și un rezumat al procesului de formulare a planurilor naționale 

de politică energetică și climatică și rolul și implicarea guvernelor locale și regionale. 

Află mai multe. 

Modele de guvernanță pe mai multe nivele privind planificarea energetică  

În cadrul C-Track 50, au fost evaluate modelele existente de guvernanță pe mai 

multe niveluri pentru a identifica cea mai eficientă abordare la nivel de țară care ar 

putea intensifica colaborarea. Documentul de sinteză rezultat include, de 

asemenea, recomandări privind implementarea și adaptarea proceselor de 

colaborare pentru a facilita planificarea energetică și a climei la nivel național. 

CITEȘTE Raportul. 

Sprijinirea autorităților locale în planificarea energetică pe termen lung  

C-Track 50 își propune să mobilizeze și să susțină autoritățile locale și regionale în 

definirea priorităților de politică energetică pe termen lung, precum și  dezvoltarea, 

finanțarea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune ambițioase privind energia 

durabilă și politicile climatice integrate, cu scopul de a realiza reziliența la 

schimbările climatice și carbon neutralitatea până în 2050. Se va furniza suport 

tehnic și îndrumare cel puțin unei regiuni și zece municipii din fiecare țară 

parteneră. Selectarea municipalităților sprijinite a implicat lansarea unui apel 

deschis în majoritatea țărilor. 

 

C-Track 50, un proiect finanțat de UE în cadrul 

programului Orizont 2020 pentru cercetare și 

inovare, are ca obiectiv mobilizarea și 

sprijinirea autorităților locale și regionale în 

planificarea energiei și a climei pentru a 

atinge reziliența climatică și carbon 

neutralității până în 2050. 

C-Track 50 abordează două provocări cheie: 

lipsa unei colaborări pe mai multe niveluri în 

ceea ce privește planificarea integrată a 

politicii energetice și climatice și experiența 

limitată în Europa în ceea ce privește 

planificarea pe termen lung la toate nivelurile 

de guvernare. 

În general, C-Track 50 va contribui 

considerabil la obiectivele UE privind energia 

și schimbările climatice din 2030 și 2050 prin 

promovarea guvernanței pe mai multe 

niveluri, sprijinirea autorităților publice în 

definirea priorităților politicii energetice pe 

termen lung și facilitarea planificării 

energetice locale și regionale. 

http://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/Briefing_paper_final.pdf
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Participarea C-Track 50  la COP24 – Katowice 2018 

Proiectul C-Track 50 a fost prezentat cu succes în cadrul unui 

eveniment secundar al Conferinței Organizației Națiunilor Unite 

privind schimbările climatice COP24 din Katowice, Polonia, la 8 

decembrie 2018, în Pavilionul UE. Evenimentul "Soluții bazate pe 

natură și guvernanță pe mai multe niveluri pentru orașe și regiuni 

neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon" a fost organizat 

de ICLEI Europe și Institutul Ecologic din Berlin. Practicanții și 

experții invitați au discutat despre rolul soluțiilor bazate pe natură 

și asupra guvernării pe mai multe niveluri în facilitarea tranziției 

orașelor și regiunilor la carbon neutralitate. 

 

 
 

C-Track 50 Mese rotunde la nivel national care promovează guvernanța pe mai multe niveluri  

Pentru a promova guvernanța pe mai multe niveluri și pentru a facilita planificarea energetică  strategică pe termen lung, au fost 

realizate mese rotunde în fiecare țară parteneră. Participanții au inclus autoritățile naționale și regionale, autoritățile locale și alte 

organizații implicate în planificarea strategică a politicii energetice și climatice, cum ar fi asociațiile autorităților locale.

      

C-Track 50 Mese rotunde pentru autoritățile locale și alțe părți interesați 

În fiecare țară participantă, a avut loc cu succes o masă rotundă de o zi pentru autoritățile locale și alte părți interesate. Mesele 

rotunde au facilitat dialogul dintre autoritățile regionale, autoritățile locale și alte părți interesate locale. În cadrul meselor 

rotunde, au fost discutate prioritățile politicilor pentru regiuni și municipalități pentru anul 2050, precum și acțiunile prioritare și 

măsurile exemplare de implementat. În plus, a fost discutată viziunea privind o economie neutră din punct de vedere al emisiilor 

de carbon până în 2050, împreună cu recomandările propuse privind prioritățile politicii energetice naționale pentru 2050. 

     



 

 

The C–Track 50 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement no. 784974. 

 

www.c-track50.eu/  

twitter.com/CTrack50  

www.linkedin.com/groups/8688288/  

Contact Partener lider : 

Dr. Alexandra Papadopoulou (EPU-NTUA ) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 
 
Contact AMEMM: 
Adina Dumitru, Director 

Email: adina.dumitru@amemm.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități în  Romania 

Planificarea Energetică și Climatică  la nivel regional/local 

În datele de 17 septembrie și 30 octombrie 2018, partenerul din Romania, Agenția de Management Energetic Maramureș a 

organizat mese rotundă cu autoritățile locale din Maramureș. Prima întâlnire a avut loc la Centrul Educațional pentru Energie 

Durabilă și a avut drept scop prezentarea proiectului C-Track 50 autorităților locale din județul Maramureș interesate în 

elaborarea sau actualizarea planurilor de eficiență energetică.  

În urma întâlnirilor s-au desprins următoarele recomandări principale 

1. Elaborați planuri de acțiune pentru energie realiste cu implicarea tuturor factorilor interesați. Planurile trebuie să 

conțină măsuri coerente armonizate cu prioritățile identificate și trebuie să fie măsurabile în ceea ce privește reducerea 

consumului de energie și emisiilor de carbon. Planurile trebuie monitorizate și actualizate în mod regulat.  

2. Gândiți în perspectivă și realizați proiecte integrate, complementare, implementate în ordine logică.  

3. Obțineți sprijinul factorilor interesați și angajament politic pe termen lung. Pregătiți personalul responsabil cu 

implementarea planului.  

4. Realizați un inventar corect al emisiilor de carbon pentru a determina sectoarele unde este cel mai mult nevoie să se ia 

măsuri de reducere a consumurilor de energie.  

5. Căutați permanent studii de caz, experiențe, bune practici rezultate din implementarea cu succes de către alte 

municipalități a planurilor de eficiență energetică.   

6. Cooperați cu mediul universitar și mediul de afaceri pentru a identifica nevoia de locuri de muncă și pentru a corela 

această nevoie cu programele universitare. 

7. Pentru clădirile importante (sedii administrative mari, spitale) este prioritar instalarea unui sistem de management al 

energiei (BMS-  Building Management System). 

8. Se recomandă o analiză detaliată  a facturilor și clauzelor contractuale pentru consumurile de energie și apă din clădirile 

publice. 

9. Este foarte importantă organizarea de campanii de conștientizare în scopul schimbării mentalității consumatorilor în 

sensul reducerii risipei de energie.  

 

 

 

Sinergii între proiectul C-Track 50  și alte proiecte europene  

AMEMM a identificat mai multe proiecte care pot să vină în sprijinul implementării cu succes a proiectului C-TRACK. Dintre 

acestea amintim proiectul ”SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse 

de carbon”, derulat de ALEA în România în cadrul programului INTERREG EUROPE. Prin proiectul SUPPORT, se propune 

sprijinirea autorităților locale pentru punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de 

planificare și politică  energetică –De asemenea, proiectul urmărește îmbunătățirea calității operaționale a fondurilor FEDR 

(Fondul European de Dezvoltare Regională) destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor 

de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile 

privind energia durabilă integrată. 
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