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C-Track 50  prezentat în cadrul  EUSEW 2019 

C-Track 50 a co-organizat în cadrul Săptămânii Energiei Durabile UE 2019,  Conferința  

“Autoritățile locale ca factori pentru abordarea schimbărilor climatice” în data 19 

iunie 2019. Dl. Patrick Biard, coordonatorul proiectului în domeniul guvernării pe mai 

multe niveluri a prezentat  rezultatele aferente subliniind importanța de a avea o 

viziune comună și de a asigura angajamentul politic la toate nivelurile, pentru ca 

guvernarea pe mai multe niveluri să fie eficientă și de scucces . Mai mult 

  
  

IMEAS și C-Track 50 eveniment comun în cadrul  EUSEW 2019 

C-Track 50 a  co-organizat cu IMEAS evenimentul “Conectarea neconectatului” în 

cadrul EUSEW în data de  19 iunie la Bruxelles. Ambele proiecte investighează legătura 

dintre nivelurile superioare de guvernanță și cele inferioare și abordează guvernanța 

pe mai multe niveluri ca mijloc de încorporare a politicii energetive UE și a obiectivelor 

climatice la nivel national, regional și sa/sau local. Mai mult 

  
 

Spania, a 3 –a Întâlnire a Proiectului C-Track 50 

A 3 –a întâlnire a proiectului C-Track 50 a avut 

loc în Oviedo, Spania, în 5-6  Februarie 2019. 

Partnerii au schimbat informații privind 

progresul și rezultatele obținute la nivel 

national în implementarea proiectului  și au 

planificat viitoarele activități. A doua zi a avut 

loc o activitate de consolidare a capacității 

privind planificarea energiei durabile, unde 

partenerii au facut schimb de bune practici. 

partners exchanged best practices and 

experiences. More 

 

 

 

 

 

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. 

Proiectul este implementat în 11 țări din UE: 

Austria, Croația, Franța, Germania, Grecia, 

Ungaria, Letonia, Polonia, Portugalia, 

România și Spania 

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. 

 

https://www.imeas.eu/
https://c-track50.eu/node/124


 

 

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  

LinkedIn Profile 

 Contact : 

Adina Dumitru – Director AMEMM  

E-mail: adina.dumitru@amemm.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernarea pe mai multe niveluri : o parte esențială a strategiei pentru  realizarea neutralității climatice  

În 24 februarie, cetățenii din Freiburg , Germania au votat în favoarea construirii unui nou district ecologic numit Dietenbach. 

Acest district va include 6.500 de apartamente, școli, afaceri și servicii locale, având 60 de hectare care vor  deveni spații 

deschise și verzi. Acest oraș răspunde politic și practic la provocările globale și locale deopotrivă într-o manieră adecvată. 

Cartierul neutru va fi primul de acest fel din Freiburg și primul construit la această scară în Germania. Mai mult 

C-Track 50 prezentat la Conferința Internațională privind Actiunile Climatice  (ICCA2019) 

ICCA2019 convocată la Heidelberg (Germania) în 22-23 Mai. Evenimentul a subliniat importanța  “acțiunilor climatice 

colaborative”,  adică acțiuni care includ comunicare, coordonare  și cooperare la nivelurile guvernamentale, sectoriale și 

grupuri de factori interesați.  

 

C-Track 50 a fost prezentat de ICLEI, alături de prezentări din alte proiecte  

existente și initiative noi privind acțiuni climatice colaborative. 

Prin sesiunile și rezultatele sale, conferința a clarificat importanța crucială a 

condițiilor-cadru care să permită orașelor și municipalităților să își exercite 

rolul de jucători în domeniul acțiunilor climatice și al dezvoltării durabile. 

Astfel de condiții-cadru variază de la accesul la expertiză, la resursele 

financiare, la condițiile de reglementare. Mai mult 

 

C-Track a formulat recomandări privind politica energetică și prioritățile climatice 

În cadrul proiectului, fiecare țară parteneră (11 în total) a organizat 3 mese rotunde naționale, cu participarea autorităților 

publice naționale și a altor actori cheie,  abordând provocările cu care se confruntă planificarea politicilor pe termen lung în 

domeniul energiei și climei, precum și pentru realizarea guvernanței  pe mai multe niveluri. Rezultatul meselor rotunde a 

fost formularea unei serii de recomandări, care au fost discutate și validate cu părțile interesate participante. Aceste 

recomandări sunt analizate în detaliu în raportul recomandărilor privind prioritățile energetice naționale, disponibile  pentru 

descărcare, și includ, în mod indicativ: 

• Obligația reglementată a autorităților regionale / locale de a pregăti un plan privind energia și clima; 
• Alocații obiective specifice de reducere a emisiilor de GES la nivel regional, pe baza potențialului lor și în urma 
 Consultării la nivel  național cu autoritățile regionale; conectarea finanțării cu obiectivele stabilite; 
• Integrarea și conectarea unor subiecte precum atenuarea / adaptarea schimbărilor climatice și planificarea spațiului 
urban etc. în administrațiile municipale; 
• Crearea unui spațiu de dialog pentru actorii relevanți la nivel național / regional și, respectiv, la nivel local / regional, 
care poate cuprinde un comitet de conducere și grupuri tehnice de lucru; 
• Dezvoltarea instrumentelor de finanțare dedicate pentru a sprijini dezvoltarea guvernanței pe mai multe niveluri și a 
planificării politicilor energetice și climatice la nivel regional / local; 
• Crearea unei baze metodologice comune pentru a asigura calitatea datelor și a indicatorilor colectați și utilizați în 
planificarea energetică și climatică. 

 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
https://www.linkedin.com/company/c%E2%80%93track-50/
mailto:adina.dumitru@amemm.ro
https://www.icca2019.org/
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Întâlnire regională  organizată  de AMEMM în cadrul proiectului C-Track 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborare cu Agentia Locala a Energiei Alba (ALEA) 

 
 
 

 

 

Pentru a crea o rețea mai largă de participanți la proiectele C-Track 50, 

Agenția pentru Managementul Energiei din Maramureș a organizat pe 

22 mai 2019 o întâlnire cu reprezentanți ai municipalităților locale din 

județul Maramureș și județul Bihor pentru a prezenta proiectul, 

implicarea lor în discuții și analize privind obiectivele pe termen lung 

ale energiei și climei UE și încurajarea acestora să înceapă planificarea 

realizării neutralității carbonului până în 2050. 

La întâlnire a fost invitat Gheorghe Hriscu - expert de la Agenția pentru 

Eficiență Energetică și Protecția Mediului, București care a prezentat 

Dezvoltarea și îmbunătățirea SEAP și transpunerea în legislație precum 

și Inventarul gazelor cu efect de seră - informații despre achiziții 

ecologice, clădiri, transport, deșeuri și apă. Participanții au primit 

informații valoroase despre necesitatea adoptării SEAP de către 

instituțiile publice locale, precum și necesitatea transpunerii acestora 

în legislație. Pe baza experienței sale profesionale la nivel înalt, 

vorbitorul a prezentat metode de implicare a liderilor politici locali în 

dezvoltarea politicilor locale în domeniul energiei și climei, precum și 

modalități practice de comunicare cu ei. 

In vederea asigurarii sprijinului pentru elaborarea planurilor energetice municipale/regionale AMEMM a incheiat un 

contract de colaborare cu  Agentia Locala a Energiei Alba (ALEA). 

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA și-a asumat începând cu anul 2009 activitatea de sprijin al semnatarilor 

Convenției Primarilor din Regiunea de Dezvoltare Centru, obținând recunoașterea din partea Comisiei Europene in 

2014 a statutului de Suporter al Convenției Primarilor. Astfel, până în prezent ALEA a sprijinit 16 autorități locale din 

România să devină semnatari ai Convenției Primarilor și apoi a furnizat sprijin tehnic de specialitate acestor autorități 

în vederea dezvoltării și finalizării Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED). Acest demers a utilizat ca bază 

strategică atât viziunea abordată în Masterplanul Energetic al Județului Alba2 (instrument de planificare energetică 

sustenabilă dezvoltat de ALEA împreună și in beneficiul Consiliului Județean Alba) dar și instrumentele de politică din 

domeniul sustenabilității energetice publicate de Comisia Europeană. În prezent Masterplanul Energetic al județului 

Alba este în curs de adaptare și transformare în Strategia energetică a a județului Alba, acțiune care este realizată de 

asemenea cu asistența tehnică specializată oferită de către ALEA.  

ALEA a contribuit semnificativ (asistenta tehnica si management) la realizarea a peste 10 Planuri de Acțiune pentru 

Energie Durabilă ale autorităților locale din regiunea Centru: 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
https://www.linkedin.com/company/c%E2%80%93track-50/
mailto:adina.dumitru@amemm.ro

