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INTRODUCERE 
 

Alăturându-se Convenţiei primarilor, autorităţile locale au dat dovadă de un puternic angajament politic 

în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pe teritoriile lor cu cel puţin 20 % până 

în 2020, contribuind astfel la obiectivele Uniunii Europene (UE) în domeniul energiei şi al climei. 

 

Cadrul politic fără precedent din Europa, care antrenează în mod direct autorităţile locale în eforturile 

de atenuare a schimbărilor climatice, a devenit astăzi o veritabilă mişcare. Convenţia primarilor ajută 

autorităţile locale să îşi transpună în practică ambiţiile de reducere a emisiilor GES, ţinând seama, în 

acelaşi timp, de ampla diversitate existentă pe teren.  

 

Astfel, Convenţia oferă semnatarilor o colecţie de date armonizate şi un cadru de raportare unic în 

Europa, asigurându-le asistență în aplicarea unei planificări şi a unei monitorizări sistemice în materie 

de energie la nivel local. Formularele-model pentru planurile de acţiune privind energia durabilă 

(PAED) şi monitorizare au fost elaborate împreună cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 

Europene, pe baza experienţei practice a unor municipalităţi şi regiuni în vederea alinierii la 

metodologiile folosite cel mai frecvent la nivel local, reprezentând cadrul standard de raportare pentru 

semnatarii Convenţiei. Formularul-model PAED constituie cadrul de bază pentru elaborarea fiecărui 

PAED. Acesta le permite semnatarilor să colecteze şi să analizeze datele într-un mod structurat şi 

sistematicşi serveşte drept fundament pentru o bună gestionare a energiei. Formularul-model de 

monitorizare este menit să asigure urmărirea progreselor realizate în implementarea PAED-urilor. 

 

De asemenea, Convenţia vizează să confere recunoaştere şi o puternică vizibilitate acţiunilor 

individuale de atenuare a schimbărilor climatice realizate de semnatari, precum şi să inspire şi să 

faciliteze schimburile şi autoevaluările. 

 

Datele de raportare transmise prin intermediul Convenţiei le permit semnatarilor să demonstreze 

impactul european mai amplu al acţiunilor lor pe teren (a se vedea fişa informativă „Indicatorii 

convenţiei” şi raportul „Evaluarea cincinală a iniţiativei Convenţia primarilor”
1
, disponibil pe site-ul 

www.eumayors.eu). Cifrele raportate în formularele-model sunt transpuse în sinteze grafice 

inteligibile şi transparente, mediatizate în întreaga Europă (a se vedea „catalogul PAED-urilor”). 

Acestea oferă  factorilor de decizie politică de la nivel european şi naţional un feedback esenţial 

privind acţiunile aplicate la nivel local. Astfel, se demonstrează că iniţiativa Convenţia primarilor nu 

este doar un gest politic, ci o veritabilă mişcare consolidată a autorităţilor locale angajate în mod 

voluntar, conducând la acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi la o dezvoltare durabilă la nivel 

local. 

 

Prezentele orientări au fost elaborate de Oficiul pentru Convenţia primarilor (Covenant of Mayors 

Office - CoMO) în colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene cu scopul de a 

ajuta semnatarii în a înţelege cadrul de raportare al Convenţiei. Prezentul document încearcă să ofere 

semnatarilor orientări pas cu pas pentru întregul proces de raportare. Pasul I este menit să îndrume 

semnatarii în procesul de completare a formularelor-model: secţiunea I este dedicată formularului-

model PAED, iar secţiunea a II-a, formularului-model de monitorizare. Pasul II abordează încărcarea 

                                                   
1
 Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre - JRC) 2013, „Convenţia primarilor în cifre - evaluarea cincinală”, rapoartele de 

referinţă ale JRC. 

http://www.eumayors.eu/about/covenant-in-figures_en.html#covenant_indicators
http://www.eumayors.eu/about/covenant-in-figures_en.html#covenant_indicators
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/com_in_figures_jrc.pdf
http://www.eumayors.eu/
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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documentelor, cum ar fi PAED-ul, iar pasul III se axează pe sistemul integrat de verificare a 

formularului-model şi transmiterea oficială. Prezentul document conţine, de asemenea, o serie de 

recomandări practice şi de exemple concrete. 
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PROCESUL CONVENŢIEI PRIMARILOR PE SCURT 
 

Autorităţile locale care se alătură iniţiativei Convenţia primarilor se angajează să prezinte un plan de 

acţiune privind energia durabilă (PAED) în decurs de un an de la aderare. PAED-ul conţine un 

inventar de referinţă al emisiilor (Baseline Emission Inventory - BEI) care oferă o analiză a 

situaţiei actuale în materie de consum energetic şi de emisii GES; acesta prezintă în linii generale un 

set amplu de acţiuni pe care autorităţile locale îşi propun să le implementeze pentru a-şi atinge 

obiectivul de reducere a emisiilor GES.  De asemenea, semnatarii se angajează să monitorizeze şi 

să raporteze cu privire la implementarea PAED-ului lor la fiecare doi ani după transmiterea 

acestuia (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Procesul Convenţiei primarilor pas cu pas. 

 

Iniţiativa Convenţia primarilor adoptă o abordare globală în materie de atenuare a schimbărilor 

climatice. Autorităţile locale sunt îndrumate să ia în calcul toţi consumatorii de pe teritoriul lor (a se 

vedea Figura 2). Sectoare precum cel rezidenţial, terţiar, clădirile şi echipamentele/instalaţiile 

municipale, precum şi transportul sunt considerate sectoare-cheie în cadrul iniţiativei Convenţia 

primarilor. Activitatea autorităţilor locale este axată în principal pe reducerea cererii de energie pe 

teritoriul lor, precum şi pe adaptarea cererii de energie la oferta existentă, prin promovarea utilizării 

resurselor locale de energie. Metodologia recomandată de Convenţia primarilor se bazează pe o 

planificare energetică integrată şi incluzivă, în care părţile interesate de la nivel local deţin un rol 

activ. 
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Figura 2 – Sfera de acţiune a Convenţiei primarilor. 

 

Pentru a asigura că PAED-urile transmise sunt în concordanţă deplină cu principiile Convenţiei (astfel 

cum sunt definite în Ghidul PAED), JRC examinează fiecare PAED. Acest control al calităţii 

contribuie la asigurarea credibilităţii şi fiabilităţii iniţiativei Convenţia primarilor în ansamblul ei. JRC 

oferă, de asemenea, semnatarilor un raport de analiză. 

 

Procesul de examinare a PAED-urilor se axează pe evaluarea unui set de criterii de eligibilitate. 

Neîndeplinirea acestor criterii va duce la neacceptarea PAED-ului de către JRC. Analiza se axează şi 

pe coerenţa datelor furnizate. 

 

 

 

 

 

 

  

Criterii de eligibilitate pentru PAED – cerinţe minime: 

 PAED-ul trebuie să fie aprobat de consiliul local sau de organismul 

decizional echivalent. 

 PAED-ul trebuie să specifice în mod clar obiectivul de reducere a emisiilor 

de CO2 până în 2020 (minimum 20 %). 

 Rezultatele inventarului de referinţă al emisiilor (BEI) trebuie să acopere 

sectoarele-cheie de activitate (cel puţin trei din patru sectoare-cheie). 

 PAED-ul trebuie să includă un set amplu de acţiuni în sectoarele-cheie de 

activitate (cel puţin două din patru sectoare-cheie). 

 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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PRIMII PAȘI 
 

 

Prezentare de ansamblu a procesului de raportare 

Figura 3 este o prezentare de ansamblu a procesului de raportare pentru Convenţia primarilor.  

 

 

Figura 3 – Schiţa procesului de raportare. 

 

 

Accesul la „Convenţia mea” – extranetul Convenţiei 

Extranetul Convenţiei este platforma online unde semnatarii Convenţiei includ rapoartele referitoare la 

PAED şi la rezultatele lor de monitorizare. A fost elaborat pe baza unor paşi simpli meniţi să vă 

ghideze în procesul de completare şi de transmitere a formularelor-model PAED şi de monitorizare. 

Mai întâi, autentificaţi-vă pe extranetul Convenţiei la adresa www.eumayors.eu/sign-in_ro.html, 

introducând datele personale de identificare pe care trebuie să le fi primit în etapa de înregistrare. 

 

 

 

 

 

Obţinerea unui ID de utilizator şi a parolei: În cazul în care aţi pierdut (sau nu aţi 

primit) parola, o puteţi recupera accesând pagina web de „autentificare”. Dat 

fiind că mesajul va fi trimis automat, s-ar putea să ajungă în căsuţa de mesaje 

nesolicitate (spam) – verificaţi şi acolo! 

Oferirea accesului pentru coordonatorul teritorial al Convenţiei (CTC): Vă puteţi 

asocia profilul de semnatar cu un profil de CTC pentru ca acesta să aibă acces 

la profilul dumneavoastră. În secţiunea „Contul meu” > „Autoritatea mea locală”, 

derulaţi în josul paginii, faceți clic pe „adăugare organizaţie nouă” şi selectaţi 

CTC-ul dumneavoastră din listă. 

 

 

 

http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Conţinutul formularului-model 

Formularele-model PAED şi de monitorizare sunt alcătuite din trei părţi principale care trebuie 

completate după cum se descrie în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 – Conţinutul formularelor-model PAED şi de monitorizare. 

 PAED Monitorizare 

Partea I.   

Strategia 

globală 

Prezintă obiectivul global de reducere a 

emisiilor de CO2, viziunea, alocarea 

personalului şi a capacităţilor financiare, 

precum şi alte aspecte organizaţionale. 

Prezintă orice fel de modificări aduse strategiei 

globale, precum şi cifrelor actualizate legate de 

alocarea personalului şi a capacităţilor 

financiare. 

Partea a II-a.  

Inventarele 

emisiilor 

Prezintă nivelul consumului final de energie 

şi nivelul emisiilor de CO2 aferente per 

vector energetic şi per sector în anul de 

referinţă. 

Prezintă nivelul consumului final de energie şi 

nivelul emisiilor de CO2 aferente per vector 

energetic şi per sector în anul de monitorizare – 

obiectivul principal este de a monitoriza evoluţia 

în timp a emisiilor de CO2 . 

Partea a III-a. 

Planul de 

acţiune 

privind 

energia 

durabilă 

Prezintă lista acţiunilor-cheie pentru 

punerea în aplicare a strategiei globale, 

alături de calendare, responsabilităţile 

atribuite şi bugetele alocate. 

Monitorizează stadiul de implementare a 

acţiunilor-cheie. 

 

După completarea formularului-model, sinteze ale datelor furnizate sunt oferite într-un format grafic 

în secţiunea dedicată „Raportului de sinteză”. Apoi puteţi decide ce reprezentări grafice aţi vrea să 

fie afişate în profilul dumneavoastră public de pe site-ul web al Convenţiei primarilor. 

 

 

Frecvenţa raportării 

PAED-ul trebuie transmis în decurs de un an de la data aderării, şi anume de la data la care 

consiliul local (sau organismul decizional echivalent) a decis în mod oficial participarea la 

Convenţia primarilor. Transmiterea PAED-ului constă în completarea formularului-model PAED în 

engleză şi încărcarea documentului PAED aprobat de consiliul local în limba dumneavoastră sau în 

limba engleză. 

 

Formularul-model de monitorizare trebuie transmis în limba engleză la fiecare doi ani după data 

transmiterii PAED-ului. Opţional, puteţi alege să încărcaţi şi un raport de implementare. Dat fiind că 

raportarea la fiecare doi ani ar putea însemna o prea mare presiune asupra resurselor umane sau 

financiare, puteţi decide să efectuaţi inventarele aferente ale emisiilor la fiecare patru ani în loc de doi. 

Astfel, veţi adopta la fiecare doi ani abordarea de raportare a acţiunilor, şi anume veţi transmite un 

formular-model de monitorizare care nu include un inventar al emisiilor (Partea a II-a), însă care se 

referă la stadiul implementării acţiunilor întreprinse de dumneavoastră (Partea a III-a). Totuşi, la 

fiecare patru ani, trebuie să efectuaţi o raportare completă, şi anume să transmiteţi un formular-

model de monitorizare care include toate cele trei părţi. Tabelul 2 prezintă ce presupun cele două 

abordări de raportare.  
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Tabelul 2 – Descrierea celor două abordări de raportare pentru monitorizarea implementării PAED-ului. 

Abordare Când? Partea Ce? 

Raportarea 

acţiunilor 

(Action 

Reporting) 

Cel puţin 

la fiecare 

doi ani 

Partea I.  

Strategia globală 

Indică orice modificare adusă strategiei globale şi 

oferă cifre actualizate legate de alocarea 

personalului şi a capacităţilor financiare 

Partea a III-a. 

Planul de acţiune privind 

energia durabilă 

Prezintă în linii mari stadiul implementării acţiunilor 

dumneavoastră şi efectele acestora. 

Raportare 

completă 

(Full 

Reporting) 

Cel puţin 

la fiecare 

patru ani 

Partea I. 

Strategia globală 

Indică orice modificare adusă strategiei globale şi 

oferă cifre actualizate legate de alocarea 

personalului şi a capacităţilor financiare 

Partea a II-a.  

Inventarele emisiilor 

Oferă un inventar de monitorizare a emisiilor 

(Monitoring Emission Inventory - MEI). 

Partea a III-a. 

Planul de acţiune privind 

energia durabilă 

Prezintă în linii mari stadiul implementării acţiunilor 

dumneavoastră şi efectele acestora. 

 

Figura 4 ilustrează cerinţele minime pentru transmiterea formularelor-model de monitorizare. De 

exemplu, să luăm cazul unui semnatar care şi-a transmis PAED-ul în 2013; acesta trebuie să 

efectueze o „Raportare a acţiunilor” în 2015 şi o „Raportare completă” în 2017.  

 

 

 

Figura 4 – Cerinţele minime pentru transmiterea formularelor-model de monitorizare. 

 

 

 

 

 

Semnatarii Convenţiei (sau coordonatorii în numele semnatarilor lor asociaţi) pot 

cere o prelungire atunci când circumstanţe independente de controlul autorităţii 

locale duc la întârzierea transmiterii PAED-ului sau a monitorizării după expirarea 

termenului oficial. Pentru aceasta, ei trebuie să completeze formularul online de 

solicitare a amânării, disponibil pe extranetul Convenţiei la secţiunea „Convenţia 

mea”. Aflaţi mai multe consultând pagina noastră web de Întrebări frecvente.   

 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/support/faq_en.html
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Formatele formularelor-model 

Formularele-model PAED şi de monitorizare sunt disponibile în două formate: 

 Online  

Formularul-model este disponibil pe extranetul Convenţiei („Convenţia mea”). Dat fiind că este 

vorba de o aplicaţie web, este necesară o conexiune la internet. Aplicaţia a fost testată pe 

majoritatea aplicațiilor de navigare, inclusiv Internet Explorer, Chrome şi Firefox. 

 Fişe tabelare Excel
2
 

Formularul-model poate fi folosit cu versiunile de Microsoft Excel 97-2003 şi următoarele (formate 

xls, xlsx sau xlsm), în mediul Windows, cu toate macrocomenzile, componentele Microsoft XML 

(min. v3.0) şi „Visual Basics for Applications” (VBA) activate.  

Pentru a modifica setările macrocomenzilor, în funcţie de versiunea de Office pe care o aveţi, va 

trebui să: 

- pentru versiunea 97-2003: de la butonul Office (din colţul stânga sus al ecranului), selectaţi 

„Excel settings” (Setări Excel), faceți clic pe „Trust Center” (Centru de încredere) > „Macro 

Settings” (Setări macrocomandă) şi apoi faceți clic pe „Enable all macros” (Activează toate 

macrocomenzile) şi selectaţi sursa VBA ca „trusted” (Acces de încredere la modelul 

obiectului proiectului VBA). 

- pentru alte versiuni: de la opţiunile pentru Excel (din meniul File), faceți clic pe „Trust 

Center” (Centru de încredere) > „Trust Center Settings” (Setări Centru de încredere) > 

„Macro Settings” (Setări macrocomandă) şi apoi faceți clic pe „Enable all macros” 

(Activează toate macrocomenzile) şi selectaţi sursa VBA ca „trusted” (Acces de încredere 

la modelul obiectului proiectului VBA).  

 

 

Legenda formularului-model 

Codurile de culoare sunt menite să faciliteze completarea formularului-model: 

Celule opţionale de introducere a datelor 

Celule obligatorii de introducere a datelor 

Celule de rezultat (calculate de sistem atunci când câmpurile pentru introducerea datelor au fost completate)  

Celule pre-completate (folosite în formularul-model de monitorizare) 

Faceţi clic pe termenii subliniaţi din fişierul Excel sau treceţi cu mouse-ul deasupra lor în formularul-

model online pentru a vedea definiţia acestora. 

 

 

Reguli de navigare 

Puteţi începe procesul de transmitere a PAED-ului făcând clic pe „Planul meu de acţiune” din meniul 

albastru situat în partea de sus a oricărei pagini web a site-ului. Pentru formularul-model de 

monitorizare, faceţi clic pe „Progresele mele” din acelaşi meniu. Citiţi mai întâi informaţiile afişate pe 

pagina „Primii pași” (a se vedea Figura 5). Atunci când faceți clic pe butonul pentru completarea 

formularului-model    fie pentru PAED, fie pentru monitorizare, veţi fi îndrumat în completarea 

diferitelor părţi ale formularului-model. Vă rugăm să reţineţi că, pentru formularul-model de 

monitorizare, va trebui să alegeţi mai întâi dacă doriţi să adoptaţi o abordare de raportare a acţiunilor 

(fără MEI) sau o abordare de raportare completă ( 

Tabelul 2).  

                                                   
2
 Formatul Excel nu este încă disponibil. 

 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
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Figura 5 – Pagina „Primii paşi” a formularului-model PAED. 

 

Funcţionalitatea de importare în format Excel 

Puteţi descărca oricând formularul-model Excel. De asemenea, acest formular-model poate fi importat 

în extranet în orice etapă a procesului de completare. Prin urmare, puteţi fie să începeţi să completaţi 

fişierul Excel şi apoi să îl importaţi online, fie să completaţi direct formularul-model disponibil pe 

platforma online. Puteţi descărca sau importa fişierul Excel din pagina „Primii paşi”. Dacă aţi început 

deja să completaţi formularul online, fişele tabelare Excel vor fi pre-completate cu datele respective. 

 

Vă rugăm să reţineţi că finalizarea şi transmiterea formularului-model PAED sunt posibile doar în 

extranet. Astfel, înainte de a transmite formularul-model Excel, trebuie mai întâi să îl importaţi. După 

importarea formularului-model în format Excel, veţi fi îndrumat să verificaţi diferitele părţi ale 

formularului-model pentru a vă asigura că datele încărcate au fost corect transferate. 

 

Sistemul integrat de verificare 

A fost conceput un sistem integrat de verificare, care permite un feedback în timp real cu privire la 

eventualele erori sau date lipsă, precum şi pentru cifrele calculate în ambele formate ale 

formularului-model. Navigarea la o altă parte a formularului-model este permisă numai după 

finalizarea cu succes a sistemului de verificare. Se evaluează gradul de completare (câmpurile 

obligatorii față de câmpurile opţionale) şi prezenţa unor date valide (adaptarea la intervalele de valori 

sau valorile predefinite), se verifică formatele (text / număr / dată / link, câmpuri cu selecţii unice / 

multiple), se efectuează calculele (câmpuri de rezultat), iar datele interconectate sunt verificate pentru 

a se asigura coerenţa. Dacă, în acest stadiu, se detectează erori, sistemul afişează mesaje de 

notificare specifice în partea de sus a fiecărei pagini. Vă rugăm să reţineţi că veţi putea trece la partea 

următoare numai după corectarea erorilor identificate. 

 

 

 

 

Verificaţi formularul-model cât mai devreme în cadrul procesului. Sistemul poate 

identifica erori care necesită acţiuni suplimentare (corectare sau recalculare). Acest 

lucru vă va ajuta şi să evitaţi greşelile de ultimă oră identificate pe ultima sută de metri, 
când expirarea termenului se apropie cu paşi repezi. 
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Funcţionalitatea de arhivare 

Odată ce PAED-ul a fost analizat de JRC, va fi creată o versiune arhivată a formularului-model. 

Aceste versiuni arhivate ale formularului-model PAED pot fi vizualizate în orice moment (în modul 

„read-only”) în secţiunea „Contul meu” > „Autoritatea mea locală” şi nu mai pot fi modificate.  

 

 

Funcţionalitatea de retransmitere a PAED-ului 

Funcţionalitatea de retransmitere a PAED-ului este prevăzută în două cazuri: 

1) Atunci când PAED-ul dumneavoastră nu trece cu succes de examinarea completă 

efectuată de JRC – Veţi fi invitat să remediaţi problemele identificate în Raportul de analiză şi 

să retransmiteţi PAED-ul dumneavoastră în termen de şase luni. JRC va efectua apoi o nouă 

examinare. 

2) Atunci când PAED-ul dumneavoastră a făcut obiectul unor modificări semnificative 

(cum ar fi o modificare substanţială a obiectivului dumneavoastră global de reducere a 

emisiilor de CO2, o schimbare de priorităţi a viziunii şi/sau alegerea unor alte sectoare incluse 

în inventarele emisiilor şi în planul de acţiune) – în acest caz, PAED-ul dumneavoastră trebuie 

să fie aprobat din nou de organismul decizional aferent. Odată adoptat la nivel politic, 

formularul-model PAED trebuie actualizat şi retransmis. Dacă doriţi să folosiţi această 

funcţionalitate de retransmitere, vă rugăm să contactaţi Oficiul pentru Convenţia primarilor 

(info@eumayors.eu). 

 

 

Îndrumări suplimentare 

Îndrumări pas cu pas mai detaliate cu privire la procesul de elaborare a PAED-urilor pot fi găsite în 

Ghidul PAED , disponibil în secţiunea Bibliotecă a site-ului Convenţiei primarilor. 

Alte exemple, recomandări practice şi demonstraţii virtuale sunt disponibile pe platforma de 

Platforma e-learning: învăţare online a Convenţiei. 

Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să beneficiaţi de asistenţă în completarea formularului-model, vă 

rugăm să contactaţi biroul de asistenţă: 

- Pentru chestiuni legate de completarea formularului-model PAED, pentru întrebări despre cerinţele 

metodologice ale Convenţiei sau pentru utilizarea secţiunii „Convenţia mea” (extranet), contactaţi: 

Oficiul pentru Convenţia primarilor – info@eumayors.eu 

- Pentru întrebări tehnice specifice despre cerinţele metodologice sau chestiuni legate de utilizarea 

aplicaţiei online de verificare preliminară ori rapoartele de analiză, contactaţi: 

Centrul Comun de Cercetare – JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

 

  

  

mailto:info@eumayors.eu
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
http://www.eumayors.eu/sign-in_en.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu


    

11 

 

Am adoptat un obiectiv de mediu local pentru reducerea amprentei noastre 

de carbon. Ţelul este ca, până în 2050, oraşul să aibă un nivel sustenabil şi 

rezonabil de emisii de dioxid de carbon (CO2). Nivelul mediu de emisii 

echivalent CO2 pe cap de locuitor în Göteborg va trebui redus de la nivelul 

actual de circa 10 tone la mai puţin de 2 tone pe cap de locuitor pentru a ne 

atinge obiectivul. Am adoptat şi un obiectiv intermediar care prevede 

reducerea nivelului emisiilor de CO2 cu cel puţin 30 % până în 2020, 

comparativ cu nivelurile din 1990. 
Oraşul Göteborg, Suedia, „Oraşul eficienţei energetice”. 

 

 

 

SECŢIUNEA I – FORMULARUL-MODEL PAED  
 

PARTEA I – STRATEGIA GLOBALĂ 
 

Această primă parte ar trebui să ofere o prezentare generală a strategiei dumneavoastră globale, şi 

anume obiectivul dumneavoastră global de reducere a emisiilor de CO2, viziunea dumneavoastră, 

precum şi alocarea personalului şi a capacităţilor financiare pentru elaborarea şi punerea în aplicare a 

PAED-ului. 

 

1) Obiectivul global de reducere a emisiilor de CO2 

Prima rubrică include obiectivul dumneavoastră global exprimat ca procentaj de reducere a 

emisiilor de CO2 şi anul de referinţă la care vă raportaţi pentru stabilirea obiectivului. Obiectivul 

dumneavoastră ar trebui să fie o reducere cu minimum 20 % până în 2020, după cum se prevede în 

textul oficial al Convenţiei primarilor. 

 

 

 

Obiectivul poate fi stabilit ca o reducere absolută (procentaj din cantitatea de emisii de CO2 în anul 

de referinţă) sau ca o reducere pe cap de locuitor. În cel din urmă caz, emisiile din anul de referinţă 

sunt împărţite la numărul de locuitori din acelaşi an, iar obiectivul procentual de reducere a emisiilor se 

calculează plecând de la această bază. Abordarea pe cap de locuitor este aleasă, în general, pentru a 

facilita urmărirea progreselor atunci când se anticipează apariţia unor modificări demografice 

semnificative. Bifaţi căsuţa corespunzătoare opţiunii alese. Dacă optaţi pentru obiectivul de reducere 

pe cap de locuitor, indicaţi previziunile demografice până în 2020.  

 

În cazul în care aveţi un obiectiv pe termen mai lung, şi anume după 2020, raportat la acelaşi an de 

referinţă, puteţi preciza şi obiectivul respectiv, precum şi orizontul de timp aferent. Vă rugăm să reţineţi 

că angajamentele asumate în cadrul Convenţiei sunt legate de obiectivele UE pentru anul 2020, astfel 

că obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 trebuie să fie estimat pentru anul respectiv. Dacă aţi 

stabilit numai un obiectiv pe termen mai lung în cadrul PAED-ului dumneavoastră, va trebui să 

extrapolaţi şi obiectivul pentru 2020. 
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Obiectivul nostru pe termen lung este de a 

face din Haga un oraş neutru din 

perspectiva contribuţiei la schimbările 

climatice şi rezistent la efectele acestora 

până în anul 2040. 

           Haga, Olanda, 2011, „Planul pentru 

Climă, Haga”. 

 

 

Guvernul municipal din Haga, Ţările de Jos, 

2011, „Planul privind clima al oraşului Haga”  

 

Pentru a-şi consolida politica energetică, municipalitatea din Genoa a creat un 

Oficiu al Energiei special, cu sarcini de gestionare şi de coordonare, a devenit 

acţionar al Agenţiei Regionale a Energiei din Regiunea Liguria (ARE) şi şi-a 

intensificat colaborarea cu ARE şi cu Universitatea din Genoa în domeniul 

energiei. De asemenea, această municipalitate a instituit o structură de suport 

tehnic pentru elaborarea şi implementarea PAED-ului. 

Comune di Genova, Italia, „Planul de acţiune privind energia durabilă” 

2) Viziunea  

Vă rugăm să prezentaţi aici viziunea dumneavoastră pe termen lung care va contura viitorul durabil 

din punct de vedere energetic al municipalităţii pe care o reprezentaţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Coordonarea şi structurile organizaţionale create/desemnate 

La această rubrică, sunteţi invitat să prezentaţi o scurtă descriere a structurilor administrative specifice 

pe care autoritatea dumneavoastră locală le-a creat sau desemnat pentru implementarea PAED-ului 

din cadrul iniţiativei Convenţia primarilor. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Capacităţi de personal alocate 

Bifaţi căsuţele specifice pentru a indica, instituţiile care alocă personal pentru elaborarea PAED-ului. 

După bifarea unei căsuţe, va apărea un câmp opţional referitor la numărul de posturi echivalent 

normă întreagă (full-time equivalent – FTE). Dacă dispuneţi de aceste informaţii, vă rugăm să le 

precizaţi, deoarece pot fi utile pentru alte municipalităţi care doresc să se alăture Convenţiei şi să 

înceapă procesul de elaborare a PAED-urilor. 
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În etapa de elaborare a PAED-ului, locuitorii şi părţile interesate de 

la nivel local au fost implicaţi în colectarea datelor pentru inventarul 

de referinţă al emisiilor şi în consultarea cu privire la planul de 

acţiune. De asemenea, informaţiile actuale legate de PAED au fost 

publicate cu regularitate pe site-ul web oficial al oraşului. 

Municipalitatea Kościerzyna, Polonia, 2012, „Planul de acţiune privind 

energia durabilă”. 

 

 

De reţinut că posturile echivalent normă întreagă (FTE) sunt definite ca numărul total de ore lucrate 

împărţit la media anuală a orelor lucrate în posturi cu normă întreagă. Un FTE de 1,0 înseamnă că 

persoana este echivalentă cu un lucrător care exercită o activitate cu normă întreagă, iar un FTE de 

0,5 înseamnă că lucrătorul exercită o activitate cu doar o jumătate de normă. 

De asemenea, puteţi indica şi personalul prevăzut pentru implementarea PAED-ului. Aceste date vor fi 

actualizate în etapa de monitorizare.  

 

 

5) Implicarea părţilor interesate şi a cetăţenilor 

Vă rugăm să precizaţi aici care a fost implicarea părţilor interesate şi a cetăţenilor în elaborarea 

PAED-ului (şi anume, ce metode de participare au fost folosite – consultare publică, grupuri de lucru, 

forum, ateliere; câte persoane au fost implicate) şi cum vă propuneţi să le/îi implicaţi în etapa de 

implementare a PAED-ului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Bugetul total estimat pentru implementarea PAED-ului dumneavoastră 

Această secţiune este dedicată bugetului prevăzut pentru implementarea integrală a acţiunilor 

prezentate în PAED. Începeţi prin a bifa căsuţa aferentă dacă bugetul dumneavoastră provine numai 

din resursele proprii ale autorităţii locale şi/sau de la alţi actori. Apoi, trebuie să precizaţi suma de 

bani exprimată în euro, împărţită în costuri investiţionale şi costuri neinvestiţionale, precum şi 

perioada de timp la care se referă bugetul indicat. Deşi investiţiile din partea autorităţii locale 

reprezintă singurul câmp obligatoriu de completat, dacă aţi estimat şi alte costuri, le puteţi raporta. În 

fapt, toate aceste informaţii vor fi extrem de importante la nivelul UE pentru a înţelege cuantumul 

investiţiilor mobilizate la nivel local pentru acţiunile în domeniul energiei şi de combatere a 

schimbărilor climatice. 
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Investiţiile totale prevăzute a fi efectuate până în 2020 pentru 

implementarea planului de acţiune privind energia durabilă al 

municipalităţii Funchal se ridică la 238,77 milioane de euro. 

Din aceste investiţii, 10,4% vor fi asigurate de municipalitatea 

Funchal, 20,1% , de către cetăţeni, iar 69,4%, de către 

societăţi şi organizaţii publice şi private. 

 

Municipalitatea Funchal, Portugalia, 2012, „Planul de acţiune privind 
energia durabilă”. 

Comitetul director şi grupul de lucru pentru „Convenţia primarilor” vor fi 

responsabile cu monitorizarea, controlul şi evaluarea progreselor realizate în 

implementarea măsurilor prevăzute de PAED. Cele două structuri se vor întruni 

în mod regulat (o dată la trei luni) şi vor verifica progresele realizate până la acel 

moment.  În cazul în care realizarea unor progrese întârzie, se vor adopta măsuri 

corective pentru reluarea acţiunilor prevăzute, prin atingerea rezultatelor 

scontate. 

Municipalitatea din Hersonisos, Grecia, 2012, „Planul de acţiune privind energia durabilă”. 

 

A se reţine că prin investiţii se înţelege în mod special capitalul care urmează a fi investit, în timp ce 

costurile neinvestiţionale înglobează toate costurile de funcţionare, cum ar fi, de exemplu, costurile de 

întreţinere şi costurile cu personalul, precum şi alte cheltuieli neinvestiţionale, cum ar fi organizarea 

unei campanii de informare. 

 

Costurile totale de implementare înglobează costurile investiţionale şi costurile neinvestiţionale şi se 

referă la costurile aferente investiţiilor sau cuantumul investit iniţial pentru implementarea acţiunilor 

prezentate în PAED-ul dumneavoastră. 

 

7) Surse de finanţare prevăzute pentru implementarea PAED-ului dumneavoastră 

Precizaţi sursele de finanţare prevăzute pentru implementarea PAED-ului dumneavoastră, bifând 

căsuţele aferente. Puteţi preciza şi ponderea fiecărei surse de finanţare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Procesul de monitorizare 

Descrieţi aici cum intenţionaţi să monitorizaţi implementarea PAED-ului dumneavoastră. 
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PARTEA A II-A – INVENTARELE EMISIILOR 
 

În această parte, veţi începe mai întâi prin a completa inventarul de referinţă al emisiilor (BEI). În 

cazul în care aveţi deja şi alte inventare ale emisiilor în momentul transmiterii PAED-ului 

dumneavoastră, puteţi adăuga un inventar de monitorizare a emisiilor (MEI), după completarea 

BEI-ului. În partea dedicată inventarelor emisiilor, veţi raporta datele referitoare la consumul final de 

energie, la producţia locală de energie (dacă este cazul), precum şi la factorii de emisie folosiţi pentru 

calcularea emisiilor dumneavoastră de CO2. 

 

 

1) Anul inventarului 

Primul an al inventarului se referă la anul de referinţă, şi anume la anul la care se raportează 

realizările în materie de reducere a emisiilor până în 2020. Anul de referinţă este precompletat, 

întrucât acesta este indicat în cadrul obiectivului dumneavoastră global de reducere a emisiilor de CO2 

din partea I – Strategia globală. În cazul în care adăugaţi un MEI, trebuie să indicaţi aici anul la care 

se referă acesta. 
 

 

2) Numărul de locuitori în anul inventarului 

Vă rugăm să precizaţi aici numărul de locuitori din anul inventarului ales. 

  

 

3) Factorii de emisie 

Factorii de emisie sunt coeficienţi pe baza cărora se cuantifică emisiile per unitate de activitate. 

Emisiile de CO2 sunt calculate pentru fiecare vector energetic în parte, prin înmulţirea consumului final 

de energie cu factorul de emisie corespunzător. Aici există două abordări: 

 IPCC
3
 – factorii de emisie pentru arderea combustibililor – pe baza conţinutului de carbon al 

fiecărui combustibil; 

 LCA (evaluarea ciclului de viaţă) – factorii de emisie pentru ciclul global de viaţă al fiecărui 

vector energetic, incluzând nu numai emisiile GES datorate arderii combustibililor, ci şi 

emisiile întregului lanţ de aprovizionare cu energie – exploatare, transport şi prelucrare. 

Bifaţi căsuţa corespunzătoare factorilor de emisie aleşi. 

 

 

4) Unitatea de raportare a emisiilor 

Bifaţi căsuţa corespunzătoare unităţii alese de raportare a emisiilor: 

 tone CO2 – dacă alegeţi să raportaţi numai emisiile de CO2; 

 tone echivalent CO2  – dacă alegeţi să includeţi şi alte gaze cu efect de seră, cum ar fi CH4 şi 

N2O.  

 

 

5) Note metodologice şi surse ale datelor 

Includeţi aici orice note metodologice pe care le consideraţi relevante pentru înţelegerea inventarului 

emisiilor elaborat de dumneavoastră. Puteţi preciza, de asemenea, sursele datelor folosite pentru 

                                                   
3
 Grupul interguvernamental privind schimbările climatice. 
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consumul final de energie, producţia de energie sau orice alte date relevante (de ex., organisme 

naţionale de statistică, furnizori de energie şi operatori de reţea, anchete etc.) Aceste informaţii pot fi 

utile şi pentru alţi semnatari, în principal pentru cei din ţara dumneavoastră.  

 

 

6) Rezultatele inventarului emisiilor 

Această secţiune este împărţită în trei părţi principale: 

A) Consumul final de energie – aici trebuie să raportaţi datele referitoare la consumul final de 

energie per sector şi per vector energetic; 

B) Aprovizionarea cu energie – aici trebuie să raportaţi datele referitoare la achiziţiile 

municipale de energie electrică ecologică şi producţia locală de energie, dacă este cazul; 

C) Emisiile de CO2 – aici trebuie să raportaţi factorii de emisie aplicaţi – făcând posibilă 

calcularea automată a emisiilor de CO2. 

 

 

A) CONSUMUL FINAL DE ENERGIE 

Selectaţi sectoarele care sunt incluse în inventarul emisiilor elaborat de dumneavoastră şi pentru 

care doriţi să raportaţi date, prin bifarea căsuţelor specifice.  

 

 

 

În contextul iniţiativei Convenţia primarilor, au fost identificate patru sectoare-cheie ale Convenţiei . 

Acestea sunt considerate principalele sectoare în care autorităţile locale pot influenţa consumul de 

energie, reducând astfel emisiile de CO2 aferente. 

 

Sectoarele-cheie ale Convenţiei sunt însoţite de imaginea unei „chei” în formularul-model şi ele 

sunt următoarele: 

 Clădiri, echipamente/instalaţii municipale 

 Clădiri, echipamente/instalaţii terţiare (nemunicipale) 

 Clădiri rezidenţiale 

 Transport 
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În funcţie de selecţia dumneavoastră, va fi creat şi trebuie completat tabelul privind consumul final 

de energie. Prima coloană a tabelului se referă la sectoarele selectate, iar următoarele coloane se 

referă la vectorii energetici (de ex., energie electrică, agent termic/de climatizare, gaz natural etc.) 

utilizaţi în sectoarele respective pe teritoriul autorităţii dumneavoastră locale. Consumul final de 

energie este raportat în MWh pentru fiecare vector energetic şi pentru fiecare sector.  

 

 

 

 

 Sectoare 

Tabelul 3 prezintă o descriere a sectoarelor care pot fi incluse în inventarul emisiilor la rubrica 

macrosectorului „Clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii”. 

 

Tabelul 3 – Sectoare incluse în inventarul emisiilor la rubrica „Clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii”. 

Sector Descriere 

Clădiri şi 

echipamente/instalaţii 

municipale 

Clădiri şi instalaţii deţinute de autoritatea locală. Instalaţiile se referă la entităţile 

consumatoare de energie care nu sunt clădiri, cum ar fi staţiile de tratare a 

apelor reziduale. 

Clădiri, 

echipamente/instalaţii 

terţiare (nemunicipale)  

Clădirile şi instalaţiile din sectorul terţiar (sectorul serviciilor), de exemplu 

birourile societăţilor private, băncile, activităţile comerciale şi de retail, spitalele 

etc.  

Clădiri rezidenţiale 
Clădiri utilizate, în principal, drept clădiri rezidențiale. Locuinţele sociale sunt 

incluse în acest sector. 

Iluminatul public 

Iluminatul public deţinut sau furnizat de autoritatea locală (de ex., iluminatul 

stradal şi semafoarele). Iluminatul public nemunicipal este inclus în sectorul 

„Clădiri şi echipamente/instalaţii terţiare”. 

Industrii 

Non-

ETS 

Se referă la industriile de fabricaţie şi de construcţii neincluse în schema UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). 

ETS 

Se referă la industriile de fabricaţie şi de construcţii incluse în schema UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Nu se recomandă includerea 

lor în inventarele emisiilor elaborate de dumneavoastră, decât dacă astfel de 

unităţi au fost incluse în planurile energetice şi în inventarele emisiilor de CO2 

elaborate anterior de autoritatea locală. 

Altele 

Clădiri, instalaţii şi utilaje din sectorul primar (agricultură, silvicultură şi pescuit), 

de exemplu, sere, unităţi de creştere a animalelor, sisteme de irigaţii, utilaje 

agricole şi ambarcaţiuni de pescuit. 
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Sectorul „Transport” este împărţit în trei subsectoare, după cum se prezintă în Tabelul 4 

 

Tabelul 4 – Subsectoare incluse în inventarul emisiilor la rubrica „Transport”. 

Subsector Descriere 

Parcul municipal de vehicule Vehicule deţinute şi utilizate de administraţia autorităţii locale. 

Transportul public 
Autobuze, tramvaie, metrouri, mijloace de transport feroviar urban şi 

feriboturi locale folosite pentru transportul pasagerilor. 

Transportul privat şi 

comercial 

Transportul rutier, feroviar şi naval pe teritoriul autorităţii locale, care se 

referă la transportul de persoane şi de bunuri neinclus mai sus (de ex., 

autoturisme personale şi transportul de marfă). 

 

Formularul-model oferă posibilitatea de a face raportări la diferite niveluri sectoriale, permiţând o 

anumită flexibilitate pentru semnatari. În esenţă, acest lucru a fost determinat de faptul că 

disponibilitatea datelor şi practicile în materie de inventare ale emisiilor diferă de la o autoritate locală 

la alta, precum şi de la o regiune sau de la o ţară la alta.  

 

De exemplu, dacă nu aveţi date disponibile referitoare la consumul de energie la nivelul fiecărui sector 

individual (rezidenţial, terţiar etc.) pentru macrosectorul „Clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii”, 

puteţi raporta datele agregate la nivel de macrosector. În acest sens, puteţi face clic pe „Editare 

subtotaluri” şi introduce datele referitoare la consumul de energie per vector energetic pentru 

„Clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii”. Acelaşi lucru este valabil şi dacă nu dispuneţi de date 

referitoare la transport defalcate pe parc auto municipal, transport public şi transport privat şi 

comercial; puteţi raporta doar datele totale pentru sectorul „Transport”. Pentru a indica ce sectoare au 

fost incluse în inventarul dumneavoastră, vă rugăm să bifaţi căsuţele corespunzătoare sectoarelor 

individuale incluse în subtotalul aferent macrosectorului, chiar dacă nu puteţi oferi date detaliate.  

 

Vă recomandăm insistent să indicaţi în tabelul A cel mai cuprinzător set de date referitoare la 

consumul de energie de care dispuneţi. Numai un formular-model complet îi va permite JRC să 

realizeze statistici pertinente privind performanţele semnatarilor, care vor fi apoi comunicate la nivelul 

UE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sectoarele-cheie ale Convenţiei ar trebui să fie incluse în inventarul emisiilor. 

Dacă se adaugă şi alte sectoare, acţiunile aferente din sectoarele respective ar 

trebui să fie planificate în cadrul PAED-ului. Datele ar trebui să acopere cele 

patru sectoare-cheie plus alte sectoare în care intenţionaţi să interveniţi astfel 

încât rezultatele acţiunilor respective să poată fi reflectate în inventarele de 

monitorizare a emisiilor. 
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B) APROVIZIONAREA CU ENERGIE  

Vă rugăm să selectaţi opţiunile care descriu varietatea surselor dumneavoastră de energie, prin 

bifarea căsuţelor respective. Dacă autoritatea dumneavoastră locală nu achiziţionează energie 

electrică ecologică sau dacă nu aveţi nicio unitate locală de producţie a energiei, puteţi trece direct la 

partea C. Emisiile de CO2. 

 

 

 

În funcţie de căsuţa bifată, veţi fi rugat să introduceţi date suplimentare. Tabelul 5 prezintă opţiunile de 

aprovizionare cu energie şi tabelele corespunzătoare care trebuie completate în formularul-model. 

 

Tabelul 5 – Opţiunile de aprovizionare cu energie şi tabelele corespunzătoare care trebuie completate în 

formularul-model. 

Opţiuni de aprovizionare cu energie Tabel 

Achiziţii municipale de energie electrică ecologică certificată B1 

Producţia de energie electrică 

locală/distribuită 

Energie eoliană 

B2 
Energie hidroelectrică 

Energie fotovoltaică 

Energie geotermală 

Producţie combinată de energie 

termică şi electrică B3 

Altele 

Producţia locală de agent termic/de 

climatizare 

Producţie combinată de energie 

termică şi electrică 

B4 Încălzire centralizată (numai agent 

termic) 

Altele 

 

 

B1. Achiziţii municipale de energie electrică ecologică certificată 

Dacă autoritatea dumneavoastră locală achiziţionează energie electrică ecologică certificată, vă 

rugăm să indicaţi cantitatea de energie electrică achiziţionată (în MWh). Energie electrică 

ecologică certificată înseamnă energia electrică produsă din surse regenerabile de energie care fac 

obiectul unor garanţii de origine, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2009/28/CE. 
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Dacă folosiţi factorii de emisie IPCC, atunci, implicit, factorul de emisie aferent energiei electrice este 

zero. Dacă folosiţi factorii de emisie LCA , ar trebui să indicaţi factorul de emisii de CO2 pentru 

energia electrică achiziţionată. 

 

 

 

 

B2. Producţia de energie electrică locală/distribuită (numai din surse regenerabile de energie) 

În cazul energiei electrice generate exclusiv din surse regenerabile de energie, ar trebui să precizaţi 

cantitatea respectivă de energie electrică generată local (în MWh). Puteţi alege să raportaţi 

cantitatea generată de fiecare tip de unitate sau să raportaţi numai totalul, atunci când nu sunt 

disponibile date detaliate. 

 

 

 

Dacă folosiţi factorii de emisie IPCC, atunci, implicit, factorul de emisie aferent energiei electrice este 

zero. Dacă folosiţi factorii de emisie LCA, trebuie să indicaţi factorul de emisii de CO2 pentru 

energia electrică generată din surse regenerabile. 

 

Pentru a vă decide dacă să includeţi sau nu în inventar unităţile de producţie energetică din surse 

regenerabile, vă sfătuim să consultaţi arborele decizional din Ghidul PAED (partea a II-a, secţiunea 

3.4.2). 

 

 

B3. Producţia de energie electrică locală/distribuită 

În cazul centralelor de producţie combinată de energie termică şi electrică (Combined Heat & Power – 

CHP), care generează simultan căldură şi electricitate, sau pentru orice alte unităţi pentru care nu 

există o căsuţă de bifat, ar trebui să raportaţi aici cantitatea de energie electrică produsă (în MWh), 

A se reţine că numai energia electrică ecologică achiziţionată de autoritatea 

locală ar trebui inclusă aici. Energia electrică ecologică achiziţionată de alţi actori 

nu ar trebui luată în considerare aici. 

 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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atât per total, cât şi din surse regenerabile de energie. Dat fiind că unele centrale CHP 

funcţionează pe baza a două tipuri de combustibili (sau folosesc un combustibil de rezervă), este 

important să se facă distincţia între producţia de energie electrică din surse regenerabile şi cea din 

surse neregenerabile. De asemenea, ar trebui să raportaţi cantităţile de surse de energie utilizate 

pentru generarea energiei electrice (în MWh), precum şi cantitatea emisiilor de CO2 (în tone) 

legate de producţia de energie electrică (atât per total, cât şi din surse regenerabile de energie). 

 

 

 

În cazul centralelor CHP, trebuie să raportaţi aici numai energia electrică produsă, iar agentul 

termic/de climatizare produs este raportat în următorul tabel (B4). Va trebui să raportaţi cifre separate 

pentru cantităţile de surse de energie folosite în producţia de energie electrică (în tabelul B3) şi în 

producţia de energie termică (în tabelul B4). Se recomandă să folosiţi ecuaţia din Ghidul PAED 

(partea a II-a, secţiunea 3.5.1) pentru repartizarea utilizării combustibilului între producţia de energia 

electrică şi producţia de agent termic/de climatizare. 

 

Pentru a vă decide dacă să includeţi sau nu în inventar producţia de energia electrică a centralelor 

CHP, vă sfătuim să consultaţi arborele decizional din Ghidul PAED (partea a II-a, secţiunea 3.4.2). 

 

 

B4. Producţia locală de agent termic/de climatizare 

Dacă agentul termic/de climatizare este furnizat ca produs de bază pentru utilizatorii finali de pe 

teritoriul autorităţii dumneavoastră locale, vă rugăm să indicaţi cantitatea de agent termic/de 

climatizare produsă (în MWh), atât per total, cât şi din surse de energie regenerabile. De 

asemenea, ar trebui să raportaţi cantităţile de surse de energie utilizate pentru generarea 

agentului termic/de climatizare, precum şi cantitatea emisiilor de CO2 (în tone) legate de 

producţia de agent termic/de climatizare (atât per total, cât şi din surse regenerabile de energie). 

 

 

 

 

 

 

 

  

A se reţine că, în principiu, cantitatea totală de agent termic/de climatizare 

produsă ar trebui să fie foarte apropiată de cantitatea de agent termic/de 
climatizare consumată şi raportată în tabelul A. 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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C) EMISIILE DE CO2 

 

 

C1. Factorii de emisie 

Vă rugăm să indicaţi factorii de emisie pe care i-aţi folosit pentru calcularea emisiilor de CO2. Puteţi 

vizualiza factorii de emisie impliciţi pentru combustibili deasupra câmpurilor de introducere a 

datelor din tabelul C1. Factorii de emisie sunt afişaţi pe baza abordării factorilor de emisie şi a unităţii 

de raportare alese anterior. Dacă aţi folosit aceste valori implicite, trebuie doar să le selectaţi.  

 

O listă a factorilor de emisie impliciţi, inclusiv pentru energia electrică, este oferită în anexa I. Aceşti 

factori de emisie pot fi înlocuiţi cu factorii de emisie specifici ai ţării dumneavoastră sau puteţi elabora 

proprii factori de emisie pe baza proprietăţilor detaliate ale combustibililor folosiţi pe teritoriul 

dumneavoastră. 

 

Cât priveşte factorul de emisie pentru energia electrică, ar trebui să raportaţi factorul naţional de 

emisie pentru energia electrică (NEEFE) şi, dacă este cazul, factorul dumneavoastră local de emisie 

pentru energia electrică (EFE). Acesta din urmă se aplică numai dacă există unităţi locale de producţie 

a energiei pe teritoriul autorităţii dumneavoastră locale. Tabelul 6 vă oferă o prezentare generală a 

factorilor de emisie naţionali şi locali pentru energia electrică. 

 

Tabelul 6 – Distincţia între factorii de emisie naţionali şi locali pentru energia electrică. 

Factor de 

emisie 
Definiţie Când se aplică? 

Naţional 

(NEEFE) 

Factor de emisie pentru energia electrică care nu 

este produsă la nivel local. Se referă la mixul 

energetic folosit pentru producţia energiei electrice 

din reţeaua naţională sau regională. 

Dacă nu există o producţie locală de 

energie electrică şi nici achiziţii municipale 

de energie electrică ecologică. 

Local  

(EFE) 

Factor de emisie ajustat pentru energia electrică 

produsă la nivel local şi/sau achiziţiile de energie 

electrică ecologică. 

Dacă aveţi unităţi locale de producţie a 

energiei electrice pe teritoriul autorităţii 

dumneavoastră locale şi/sau există achiziţii 

municipale de energie electrică ecologică 

certificată. 

 

 

Factorul local de emisie pentru energia electrică se calculează prin aplicarea formulei descrise în 

Ghidul PAED (partea a II-a, secţiunea 3.4.4). 

 

În mod similar, factorul de emisie pentru agentul termic/de climatizare (EFH) ar trebui să reflecte 

mixul energetic folosit pentru producţia de agent termic/de climatizare menţionată în tabelul A. Se 

calculează prin aplicarea formulei descrise în Ghidul PAED (partea a II-a, secţiunea 3.5). 

 

 

C2. Includerea sectoarelor neenergetice conexe 

Dacă doriţi, puteţi include în inventar şi alte surse neenergetice de emisii, dacă PAED-ul 

dumneavoastră include acţiuni menite să reducă emisiile respective. De exemplu, puteţi alege să 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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includeţi emisiile de CH4 generate de rampele de deşeuri, dacă una dintre acţiunile PAED-ului 

dumneavoastră se referă la implementarea unor măsuri pentru recuperarea gazelor generate de 

aceste rampe.   

 

Vă rugăm să bifaţi căsuţa numai dacă doriţi să raportaţi emisiile generate de sectoarele enumerate în  

Tabelul 7. 

 

Tabelul 7 – Sectoare care nu se încadrează în domeniul consumului de energie. 

Sector Descriere 

Gestionarea deşeurilor 
Se referă la emisiile care nu se încadrează în domeniul consumului de energie, 

cum ar fi emisiile de CH4 ale rampelor de deşeuri. 

Gestionarea apelor 

reziduale  

Se referă la emisiile care nu se încadrează în domeniul consumului de energie, 

cum ar fi emisiile de CH4 şi N2O ale staţiilor de tratare a apelor reziduale. 

Alte sectoare neenergetice 

Se referă la orice alt sector neenergetic. Sunt permise numere negative în 

această celulă în cazul în care trebuie să raportaţi o reducere a emisiilor 

realizată prin, de exemplu, infrastructuri ecologice (nu se recomandă pentru 

atingerea obiectivului minim de reducere de 20 % şi numai dacă aveţi o 

metodologie specifică şi date pentru măsurarea tuturor modificărilor în 

materie de stocuri de carbon pe teritoriul dumneavoastră). 

 

 

 

 

 

C3. Inventarul emisiilor 

După ce aţi completat toate datele menţionate mai sus, puteţi face clic pe butonul „Generare tabel 

emisii”. Tabelul de rezultate pentru inventarul emisiilor se calculează automat ca produs al 

consumului final de energie raportat în tabelul A şi al factorului de emisie corespunzător raportat 

în tabelul C1. Dacă sistemul integrat de verificare identifică orice problemă legată de datele introduse, 

veţi primi notificarea specifică în acest stadiu. 

 

De reţinut că dacă unul dintre vectorii energetici menţionaţi în tabelul A se referă la doi sau mai mulţi 

vectori energetici în funcţie de sector (de ex., mai mulţi combustibili fosili în coloana „Alţi combustibili 

fosili”), se recomandă calcularea unui factor de emisie ponderat pentru vectorul energetic respectiv. 

Prin urmare, trebuie să faceţi calcule separate cu diferiţii vectori energetici şi factorii aferenţi de emisie 

şi să raportaţi factorul mediu corespunzător de emisie în tabelul C1.  
  

A se reţine că atunci când includeţi sectoare neenergetice, cum ar fi gestionarea 
deşeurilor şi a apelor reziduale, emisiile trebuie raportate în echivalent CO2. 
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Exemplu de factor de emisie ponderat: Dacă există un consum de gaz natural în 

două sectoare: „Clădiri municipale,  echipamente/instalaţii” şi „Transport”, factorii 

respectivi de emisie sunt diferiţi. Primul corespunde unei arderi staţionare, iar al 

doilea unei arderi mobile. În acest exemplu, factorul de emisie pentru gaz natural care 

trebuie raportat în tabelul C1 poate fi calculat prin împărţirea emisiilor totale (26 502 t 

echiv. CO2 ) la consumul total final de energie (130 000 MWh), rezultând 0,204 t 

echiv. CO2/MWh. 
 

Sector 
Consumul final de 

energie (MWh) 
Factor de emisie 

(t echiv. CO2/MWh) 
Emisii 

(t echiv. CO2) 

Clădiri municipale 100 000 0,202 20 200 

Transport 30 000 0,210 6,302 

Total 130 000 - 26 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARTEA A III-A – PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND ENERGIA 
DURABILĂ 
 

 

1) Titlu  

Vă rugăm să precizaţi titlul planului dumneavoastră de acţiune. 

 

 

2) Data aprobării oficiale 

Vă rugăm să indicaţi data aprobării oficiale de către consiliul local (sau de către organismul decizional 

echivalent pentru alte niveluri subnaţionale). Vă rugăm să reţineţi că planul dumneavoastră trebuie 

transmis numai după ce a fost aprobat de către consiliul local. Nu veţi putea introduce o dată 

viitoare a aprobării la această rubrică. 

 

 

3) Organismul decizional care aprobă planul 

Vă rugăm să menţionaţi numele organismului decizional care aprobă planul.    

 

 

4) Pagina web a PAED-ului 

Vă rugăm să introduceţi linkul paginii web la care se pot găsi mai multe informaţii despre PAED-ul 

dumneavoastră. 

 

 

5) Previziunile bazate pe statu quo până în 2020 (dacă este cazul) 

Un scenariu bazat pe statu-quo („business-as-usual” – BAU) sau de referinţă este definit ca o proiecție 

a cererii de energie şi a emisiilor de CO2, având ca premisă continuarea actualelor tendinţe în 

domeniul demografic, economic şi tehnologic şi absenţa modificărilor în actualele politici în domeniul 

energetic şi al climei. Este denumit, în mod obişnuit, scenariu de „neacţiune”. Dacă aţi folosit această 
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abordare pentru elaborarea PAED-ului, puteţi raporta aici proiecţiile dumneavoastră legate de 

consumul final de energie (în MWh) şi emisiile de CO2 (în tone) până în 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Note metodologice 

Vă rugăm să descrieţi aici orice note metodologice pe care le consideraţi relevante pentru înţelegerea 

PAED-ului dumneavoastră. 

 

7) Estimări ale impactului acţiunilor în 2020  

Dacă aţi introdus numai inventarul de referinţă al emisiilor, va trebui să oferiţi estimări ale 

impactului acţiunilor în raport cu anul de referinţă. Aceasta este denumită opţiunea 1 şi este selectată 

implicit. 

 

Totuşi, dacă aţi stabilit un an de referinţă mai îndepărtat şi aţi calculat şi unul sau mai multe inventare 

de monitorizare a emisiilor (MEI), puteţi raporta estimările impactului acţiunilor dumneavoastră în 

raport cu datele indicate în MEI-uri. Aceasta este denumită opţiunea 2. Puteţi selecta din meniul 

vertical inventarul emisiilor la care se referă estimările. Dacă folosiţi opţiunea 2, acţiunile raportate 

sunt cele necesare pentru a acoperi diferenţele de emisii dintr-unul din anii recenţi de monitorizare şi 

anul 2020, iar obiectivul este şi el calculat pe baza BEI-ului. 

 

Următoarele exemple vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine în ce cazuri ar putea fi mai pertinentă 

alegerea opţiunii 2 . 
  

PAED-ul oraşului Dublin a adoptat o 

abordare bazată pe mai multe 

scenarii. Au fost elaborate trei 

scenarii: „business-as-usual”, 

scenariul 1 care propune un set de 

acţiuni ce pot fi uşor implementate atât 

sub aspectul costurilor, cât şi al 

complexităţii; şi scenariul 2 care 

include toate măsurile avute în vedere 

în scenariul 1 plus acţiuni mai 

costisitoare, care pot duce la reduceri 

mai semnificative ale emisiilor de CO2. 

 

Consiliul local al oraşului Dublin şi Codema, 2010, „Oraşul Dublin - planul de acţiune privind energia durabilă 2010-2020”  
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Exemplul 1: Emisiile au scăzut considerabil 

între BEI şi un MEI recent. 

Potrivit opţiunii 2, trebuie să raportaţi numai 

acţiunile necesare pentru a acoperi diferenţele 

dintre anul MEI şi obiectivul pentru 2020. Vă 

rugăm să reţineţi că dacă s-a realizat deja o 

reducere extrem de semnificativă între BEI şi 

anul MEI, înainte de implementarea PAED-ului, 

se recomandă să stabiliţi un obiectiv mai 

ambiţios pentru 2020 comparativ cu cea minimă 

de 20 %. 

Exemplul 2: Emisiile au crescut considerabil 

între BEI şi un MEI recent. 

În acest caz, dacă nu ţineţi cont de evoluţia 

înregistrată între BEI şi anul MEI, există riscul 

subestimării reducerii necesare pentru atingerea 

obiectivului 2020. Prin urmare, se recomandă să 

raportaţi reducerea emisiilor de CO2 necesară 

pentru a acoperi diferenţele dintre anul MEI şi 

anul 2020. Graficul de mai jos vă poate ajuta să 

vizualizaţi mai bine diferenţele între estimări în 

funcţie de opţiunea aleasă. 

 

  

Figura 6 – Reducerea emisiilor de CO2 necesară în 

funcţie de opţiunea 1 sau opţiunea 2 – exemplul 1. 

Figura 7 – Reducerea emisiilor de CO2 necesară în 

funcţie de opţiunea 1 sau opţiunea 2 – exemplul 2. 

 

 

 

 

 

8) Acţiuni-cheie ale PAED-ului 

Acest tabel este menit să rezume informaţiile referitoare la acţiunile planificate în PAED-ul 

dumneavoastră, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. În cazul în care PAED-ul dumneavoastră 

conţine un număr mare de acţiuni, le puteţi raporta numai pe acele definite ca acţiuni-cheie. Totuşi, 

totalurile per sector trebuie să includă toate acţiunile prevăzute în PAED. Pentru a vă fi mai uşor, 

acţiunile similare pot fi grupate sub o singură acţiune (de ex., instalarea de panouri fotovoltaice pe 

acoperişurile a 10 clădiri municipale, cu o capacitate totală instalată de 80 kW). 

 

Ca prim pas, trebuie să completaţi tabelul cu datele la nivel de sector. Aceasta înseamnă că, pentru 

fiecare sector pentru care au fost definite acţiuni în PAED-ul dumneavoastră, trebuie să raportaţi 

totalul costurilor de implementare estimate (în euro); economiile de energie estimate (în 

MWh/an), energia din surse regenerabile produsă (în MWh/an) şi  reducerea emisiilor de CO2 (în 

0

200

400

600

800

1000

1200

BEI 1990 MEI 2005 Target in 2020
Option 1

Target in 2020
Option 2

to
n

n
e
s
 C

O
2
 e

q
. 

Level of emissions Reduction needed

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

BEI 1990 MEI 2005 Target in 2020
Option 1

Target in 2020
Option 2

to
n

n
e
s
 C

O
2
 e

q
. 

Level of emissions Reduction needed

A se reţine că, dacă stabiliţi un obiectiv de reducere pe cap de locuitor, 

reducerea emisiilor de CO2 necesară trebuie raportată în valori absolute şi 

trebuie calculată prin înmulţirea reducerii pe cap de locuitor cu populaţia 
estimată în 2020. 
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tone/an) în 2020, ultimele trei fiind cifre obligatorii. Totalul per sector corespunde sumei economiilor 

preconizate generate de toate acţiunile prevăzute în PAED-ul dumneavoastră pentru sectorul 

respectiv. Nu trebuie să coincidă neapărat cu suma acţiunilor raportate în tabel, dat fiind că puteţi 

alege să raportaţi numai acţiunile cele mai semnificative.  Totuşi, se recomandă cu tărie să introduceţi 

estimări pentru cât mai multe acţiuni-cheie posibile. Aceste informaţii îi vor permite JRC să 

întocmească statistici pertinente privind măsurile planificate şi implementate de semnatari, care vor fi 

apoi comunicate la nivelul UE. 

 

  

 

 

 

 

Următorul pas constă în adăugarea acţiunilor-cheie întreprinse de dumneavoastră. Pentru 

aceasta, trebuie doar să faceți clic la sectorul respectiv pe pictograma „Adăugare acţiune” . Dacă 

doriţi să ştergeţi o acţiune, vă rugăm să folosiţi pictograma „Ştergere acţiune” ,iar pentru a edita o 

acţiune, faceți clic pe pictograma aferentă „Editare acţiune” .  

 

De fiecare dată când faceți clic pe „Adăugare acţiune” veţi deschide pagina unui formular de acţiune 

specific.  

 

Tabelul 8 prezintă informaţiile pe care trebuie să le oferiţi pentru fiecare acţiune. După completarea 

formularului respectiv, veţi fi redirecţionat la tabel, în care va apărea acţiunea introdusă.  

 

 

 

  

A se reţine că PAED-ul ar trebui să conţină numai acţiuni care vizează sectoarele-

cheie ale Convenţiei: Clădiri şi echipamente/instalaţii municipale, Clădiri şi 

echipamente/instalaţii terţiare, Clădiri rezidenţiale şi Transport. 
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Tabelul 8 – Rubrici necesare pentru raportarea acţiunilor. 

Rubrica Descriere  

Denumire * Trebuie să precizaţi titlul acţiunii dumneavoastră. 

Domeniul de intervenţie * 

Trebuie să selectaţi din meniul vertical ce domeniu specific de intervenţie este vizat de 

acţiunea dumneavoastră. De exemplu, dacă aveţi o acţiune de „Izolare termică a 

clădirilor rezidenţiale”, veţi selecta domeniul de intervenţie ca fiind „Anveloparea 

clădirilor”. ** 

Instrumentul de politică * 

Trebuie să selectaţi din meniul vertical instrumentul de politică care este folosit pentru 

implementarea acţiunii dumneavoastră. De exemplu, dacă acţiunea dumneavoastră este 

„Izolarea termică a clădirilor rezidenţiale”, puteţi decide să instituiţi o nouă reglementare 

referitoare la clădirile pentru locuinţe nou-construite, astfel că, în acest caz, instrumentul 

dumneavoastră de politică ar fi „Standarde pentru clădiri”. Dacă aveţi acţiuni pentru care 

nu există un instrument de politică ce urmează a fi aplicat, puteţi selecta „nu este cazul”.  

Originea acţiunii * 

Trebuie să selectaţi din meniul vertical nivelul autorităţii care a iniţiat acţiunea. Această 

rubrică este menită să evalueze în ce măsură acţiunea dumneavoastră este dependentă 

de alte niveluri de decizie politică. De exemplu, dacă există o legislaţie naţională 

referitoare la implementarea panourilor solare termice în clădirile noi şi aţi inclus această 

acţiune în PAED-ul dumneavoastră, trebuie să selectaţi „Alta (naţională, regională etc.)”. 

Dacă intenţionaţi să înlocuiţi autobuzele existente cu autobuze mai eficiente din 

perspectiva consumului de combustibil/cu emisii mai reduse de carbon, iar aceasta este 

o decizie luată de consiliul local, trebuie să selectaţi „Autoritatea locală”.  

Organismul responsabil * 

Vă rugăm să specificaţi numele organismului responsabil cu implementarea fiecărei 

acţiuni. În cadrul PAED-ului, responsabilităţile trebuie să fie atribuite diferitelor 

departamente ale autorităţii dumneavoastră locale. Acestea pot fi şi părţi terţe, cum ar fi 

furnizori de energie, societăţi de servicii energetice (Energy Services Companies – 

ESCo), agenţii de energie locale sau provincii/regiuni. 

Calendarul de 

implementare * 

Vă rugăm să indicaţi anul de începere şi anul de finalizare al fiecărei acţiuni pentru a 

face distincţia între acţiuni pe termen scurt, mediu şi lung.  

Costurile estimate de 

implementare 

Vă rugăm să indicaţi costurile estimate pentru implementarea fiecărei acţiuni (în euro). 

Costurile de implementare se referă la capitalul necesar sau la suma investită iniţial 

pentru implementarea acţiunii, plus costurile de funcţionare aferente pe care le 

presupune calendarul de implementare al acţiunii respective. Prin urmare, costurile de 

implementare includ atât costurile investiţionale, cât şi pe cele neinvestiţionale. Aceste 

informaţii vor oferi unele indicaţii referitoare la cele mai rentabile acţiun i.  

Estimări 

pentru 

2020 

Economii de 

energie 

Vă rugăm să introduceţi estimările referitoare la economiile de energie (în MWh/an), 

energia din surse regenerabile produsă (în MWh/an) şi reducerea emisiilor de CO2 (în 

tone/an) până în 2020. A se reţine că datele referitoare la economiile de energie şi 

energia din surse regenerabile produsă vor depinde de tipul acţiunii. Dacă aveţi o 

acţiune care presupune instalarea de panouri fotovoltaice în clădiri, aceasta va rezulta în 

producerea de energie din surse regenerabile, însă nu şi în realizarea de economii de 

energie. În acest caz, trebuie să raportaţi numai energia din surse regenerabile 

preconizată a fi produsă până în 2020 şi reducerea aferentă a emisiilor de CO2, în timp 

ce economiile de energie vor fi zero. 

Producţia de 

energie din 

surse 

regenerabile 

Reducerea 

emisiilor de 

CO2 

* Rubrici obligatorii. 

** O listă detaliată a categoriilor şi exemple se regăsesc în anexa II. 
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În cazul acţiunilor adăugate la sectorul transport, veţi avea posibilitatea de a bifa o căsuţă pentru a 

raporta dacă acţiunea dumneavoastră vizează parcul auto municipal, transportul public sau 

transportul privat şi comercial.  

 

După completarea rubricilor obligatorii pentru fiecare dintre acţiunile-cheie întreprinse de 

dumneavoastră, puteţi evidenţia unele dintre acestea ca standarde de excelenţă (Benchmarks of 

Excellence – BoE) folosind pictograma „Selectare ca standard de excelenţă”      de la sfârşitul 

rândului corespunzător din tabel. Standardele de excelenţă sunt acţiuni pe care autoritatea 

dumneavoastră locală le-a implementat cu succes şi care au adus beneficii semnificative. Numai 

acţiunile în derulare şi acţiunile finalizate pot fi marcate ca BoE.  

 

După ce faceți clic pe pictogramă pentru a selecta o acţiune ca BoE, veţi naviga către formularul 

BoE, unde trebuie să oferiţi informaţii mai detaliate despre acţiune, şi anume o scurtă descriere, 

sursele de finanţare şi cifrele-cheie. Puteţi include, de asemenea, adrese web unde pot fi găsite mai 

multe informaţii, o imagine, un link către un material video sau puteţi încărca un document PDF. 

 

Cifrele-cheie incluse în formularul BoE sunt, în esenţă, cifre referitoare la energie şi cifre financiare. 

Cifrele-cheie referitoare la energie sunt cele deja incluse în tabelul PAED, şi anume economiile de 

energie, energia din surse regenerabile produsă şi reducerea emisiilor de CO2, acestea fiind rubrici 

obligatorii de completat.  Există şi o cifră opţională referitoare la numărul de locuri de muncă direct 

create. Aceasta se referă la locurile de muncă generate direct prin implementarea măsurilor în 

materie de eficienţă energetică sau de energie din surse regenerabile, cum ar fi locuri de muncă 

pentru tehnicieni de echipamente şi instalaţii, auditori energetici, operatori de transport public, 

proiectanţi de clădiri ecologice, arhitecţi şi ingineri etc. Aveţi posibilitatea de a adăuga şi alte cifre pe 

care le consideraţi relevante pentru raportarea acţiunii dumneavoastră specifice. Acestea pot fi, de 

exemplu, numărul de pasageri/km care au călătorit cu mijloacele de transport public sau numărul de 

km de piste pentru biciclete. Cifrele financiare-cheie permit municipalităţilor să arate care sunt 

măsurile cele mai eficiente din perspectiva costurilor pe care le-au implementat sau pe care le vor 

implementa până în 2020. O descriere detaliată a cifrelor financiare-cheie este oferită în Tabelul 9 şi 

Tabelul 11. Aceste cifre nu sunt obligatorii. Dacă introduceţi datele prezentate în Tabelul 9, sistemul 

va calcula automat cifrele rezultate, după cum se descrie în Tabelul 11.  

 

Tabelul 9 – Descrierea cifrelor financiare introduse şi incluse în formularul standardelor de excelenţă.  

Câmp de introducere a 

datelor 
Descriere 

Durata de viaţă a 

acţiunii 

Numărul de ani de-a lungul cărora acţiunea va genera economii de energie sau 

reducerea emisiilor de CO2 . 

Rata de actualizare 

aplicată 

Rata actualizată aplicată pentru actualizarea economiilor financiare şi a costurilor 

investiţiilor. Această rată este folosită pentru a calcula valoarea actuală (Present 

Value – PV) a economiilor financiare şi valoarea actuală netă (Net Present Value 

– NPV) a investiţiilor. 

Primul an de investiţii Anul în care a avut loc prima investiţie (anul 0). 

Economii financiare 
Suma economiilor anuale de energie (Energy Saved – ES) înmulţită cu preţul 

energiei (PE)*.  
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Câmp de introducere a 

datelor 
Descriere 

Costuri de investiţii 
Investiţiile suplimentare legate de îmbunătăţirea eficienţei sau de reducerea 

emisiilor de CO2. 

Costuri suplimentare 

Costuri nelegate de finanţarea măsurii, de ex., costurile suportate pentru 

menţinerea unui articol în stare bună sau în stare de funcţionare (costuri de 

întreţinere şi de exploatare /FTE etc.). 

* De reţinut: Dacă este posibil, vă rugăm să utilizaţi preţul energiei (PE) înregistrat în fiecare an în legătură cu acţiunea, altfel vă 

rugăm să utilizaţi PE din anul 1 ca an de referinţă pentru PE în anii rămaşi.  

 

Tabelul 10 – Descrierea cifrelor financiare rezultate şi incluse în formularul standardelor de excelenţă.  

Câmp de rezultate Descriere 

Valoarea actuală (PV) a 

economiilor financiare 

Suma economiilor anuale de energie (ES) înmulţită cu preţul energiei (PE), 

actualizată la valoarea sa din prezent conform formulei: 

F = ∑ t=1…n  (ES*PE)/ (1+r)t 

 
unde: 
ES = economiile anuale de energie   

PE = preţul energiei  
r = rata actualizată 
t = numărul de ani în care s-au realizat investiţii sau economii financiare 
n = durata de viaţă a investiţiilor sau a economiilor financiare   

Valoarea actuală netă 

(NPV) a investiţiilor 

Economiile financiare totale minus costurile totale ale investiţiilor calculate de-a 

lungul perioadei duratei de viaţă şi actualizate la valoarea din prezent, calculate 

conform formulei: 

NPVI = F - ∑ t=1…n  It/ (1+r)t  
 
unde: 
It = investiţiile în anii t 

r = rata actualizată 
t = numărul de ani în care s-au realizat investiţii sau economii financiare 
n = durata de viaţă a investiţiilor sau a economiilor financiare 

Perioada de amortizare 

actualizată 

 

Numărul de ani necesari pentru amortizarea investiţiilor. Se calculează ţinând 

cont de valoarea actuală a fluxului de trezorerie (cumulativ actualizat), luând 

începutul primei perioade ca punct zero, conform formulei: 

Perioada de amortizare actualizată =  A+ 
𝐵

𝐶
 

 

unde: 
A = ultima perioadă cu un flux de trezorerie cumulat actualizat negativ 
B = valoarea absolută a fluxului de trezorerie cumulat actualizat la sfârşitul perioadei 

A 
C = fluxul de trezorerie actualizat în perioada de după A 

Randamentul 

investiţiilor (Return on 

Investment – ROI) 

Calculat ca procentaj (%) anual. Economiile financiare preconizate (actualizate) 

minus suma (actualizată) investită iniţial/ împărţit la suma (actualizată) investită 

iniţial ori 100.  
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După completarea formularului, BoE-ul dumneavoastră va fi imediat integrat în catalogul standardelor 

de excelenţă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL DE SINTEZĂ PAED 
 

Raportul de sinteză PAED este generat de sistem de îndată ce s-a finalizat completarea celor trei 

secţiuni ale formularului-model PAED („Strategia globală”, „Inventarele emisiilor” şi „Planul de acţiune 

privind energia durabilă – PAED”). Acesta oferă o reprezentare vizuală şi concisă a informaţiilor 

introduse în formularul-model PAED. Puteţi vedea raportul de sinteză al PAED-ului dumneavoastră 

dând clic pe butonul „Vizualizare raport”. El oferă o prezentare sinoptică, cu cifre şi grafice rezumative, 

rezultatele-cheie ale BEI-ului şi acţiunile-cheie prezentate în planul dumneavoastră de acţiune. Figura 

8 şi Figura 9 arată o captură de ecran a raportului rezultat.  

 

Puteţi selecta, prin simpla bifare a căsuţelor „publicare”, ce grafice doriţi să fie afişate în catalogul 

PAED-urilor în cadrul profilului dumneavoastră public. Aceasta va face ca progresele şi realizările 

dumneavoastră să fie vizibile unui public larg, încurajând, de asemenea, autoevaluarea şi partajarea 

transparentă a datelor raportate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A se reţine că nivelul de detaliere a graficelor pe care le vedeţi în raportul de 

sinteză depinde de nivelul de agregare a datelor introduse în formularul-model. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/benchmarks-of-excellence_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Rezultate-cheie ale inventarului de referinţă al emisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Reprezentarea grafică a rezultatelor inventarului emisiilor.  

1) Emisiile GES şi consumul final de 

energie pe cap de locuitor 

 

 

 

2) Defalcarea sectorială a emisiilor GES 

 

 

 

 

3) Defalcarea sectorială a consumului 

final de energie 

 

 

 

4) Defalcarea consumului final de 

energie per vector energetic (energie 

electrică, agent termic/de climatizare, 

combustibili fosili şi surse de energie 

regenerabile) 

 

 

5) Ponderea producţiei locale de 

energie (dacă s-a raportat existenţa 

acesteia) în consumul final total de 

energie şi în producţia locală de energie 

electrică şi de agent termic/de 

climatizare (din surse regenerabile şi 

neregenerabile) 
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Elemente-cheie ale PAED-ului 

 

6) Obiectivul de reducere a emisiilor GES în % 

şi în tone pe cap de locuitor 

 

 

7) Defalcarea sectorială a reducerii preconizate 

a emisiilor GES în 2020 

 

 

8) Compararea emisiilor GES din anul de 

referinţă cu emisiile preconizate pentru 2020 

după: i) scenariul „business-as-usual” (dacă 

este cazul) şi ii) implementarea acţiunilor 

prezentate in PAED. 

 

Câmp de text “Observații” 

 

 

Figura 9 – Reprezentarea grafică a elementelor-cheie ale PAED-ului dumneavoastră. 

 

Odată ce a fost finalizat procesul de raportare, verificaţi cu atenţie graficele generate pentru a depista 

orice eventuale erori sau rubrici rămase incomplete în etapa de introducere a datelor. 

 

Dacă este nevoie, puteţi adăuga şi observaţii explicative şi/sau analitice în căsuţa de text specifică 

pentru a facilita înţelegerea graficelor şi a tabelelor. De asemenea, puteţi publica aceste observaţii în 

profilul dumneavoastră public. 
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SECŢIUNEA A II-A – FORMULARUL MODEL DE MONITORIZARE 
 

 

PARTEA I – STADIUL STRATEGIEI GLOBALE 
 

Majoritatea rubricilor din această parte sunt precompletate cu informaţiile furnizate de 

dumneavoastră în formularul-model PAED în etapa de transmitere a PAED-ului.  

 

În plus, trebuie completate următoarele rubrici noi: 

 

4) Capacităţi de personal alocate 

Vă rugăm să bifaţi căsuţele din partea dreaptă (de data aceasta, obligatorii) pentru a specifica tipul de 

personal implicat în procesul de implementare a PAED-ului, şi anume „intern” (de ex. din partea 

autorităţii locale sau a agenţiei de energie locale) sau „extern” (consultanţi, coordonator teritorial al 

Convenţiei, alţii). 

 

 

 

 

6) Bugetul total cheltuit până acum pentru implementarea PAED-ului dumneavoastră 

Vă rugăm să selectaţi de unde au provenit banii deja cheltuiţi, şi anume din resursele proprii ale 

autorităţii locale şi/sau din resursele altor actori. Vă rugăm să precizaţi suma de bani deja cheltuită în 

euro, defalcată în costuri investiţionale şi costuri neinvestiţionale. A se reţine că, costurile 

investiţionale se referă în mod special la capitalul planificat pentru investiţii, în timp ce costurile 

neinvestiţionale înglobează toate costurile de funcţionare, de ex., costurile de întreţinere, salariile 

personalului, precum şi alte cheltuieli neinvestiţionale. Trebuie indicată, de asemenea, perioada de 

timp. Anul de referinţă ales de dumneavoastră şi anul curent în care se efectuează monitorizarea vor 

apărea selectate implicit ca an de început şi, respectiv, ca an de încheiere, însă le puteţi edita.  
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8) Procesul de monitorizare 

Va apărea un nou tabel în care puteţi identifica principalele obstacole cu care v-aţi confruntat în 

implementarea PAED-ului, folosind o scară de intensitate calitativă din meniul vertical (puţin, destul, 

mult, nu este cazul). Puteţi alege să raportaţi obstacolele întâlnite în general, pentru toate sectoarele, 

sau le puteţi raporta individual pentru fiecare sector-cheie al Convenţiei 

 

 

 

 
PARTEA A II-A – INVENTARUL DE MONITORIZARE A EMISIILOR 
 

În această secţiune, sunteţi invitat să includeţi cel mai recent inventar de monitorizare a emisiilor 

(MEI) realizat de municipalitatea dumneavoastră. Semnatarii Convenţiei sunt încurajaţi să 

întocmească MEI-uri în mod regulat. Cerinţa minimă în contextul Convenţiei este de a realiza un astfel 

de inventar la fiecare patru ani. Astfel, inventarele ulterioare pot fi comparate cu inventarul de 

referinţă al emisiilor (BEI), progresele în reducerea emisiilor pot fi monitorizate.  

 

Dat fiind că structura de raportare pentru MEI este identică cu cea pentru BEI, vă rugăm să consultaţi 

partea a II-a a formularului-model PAED pentru instrucţiuni suplimentare legate de completarea 

acestuia. 

 

Ca prim pas, ar trebui să începeţi prin a selecta anul căruia îi corespunde inventarul emisiilor elaborat 

de dumneavoastră, la rubrica Anul inventarului.  

 

A se reţine că unele rubrici vor fi precompletate cu informaţiile pe care le-aţi oferit deja în BEI-ul 

dumneavoastră. De exemplu, sectoarele incluse în BEI-ul dumneavoastră vor apărea bifate implicit şi 

veţi putea vizualiza şi factorii de emisie introduşi în tabelul C1 din BEI. 

 

 

 

 

 

Nu se recomandă modificarea inventarelor de emisii transmise anterior, decât dacă acest lucru este 

necesar pentru a asigura consecvenţa între inventarele emisiilor (a se vedea Ghidul PAED, partea a 

II-a, capitolul 7). 

 

  

A se reţine că abordarea dumneavoastră de calculare a emisiilor de CO2 şi 

unităţile de raportare trebuie să rămână aceleaşi pentru diferitele inventare ale 

emisiilor. Prin urmare, rubricile respective nu sunt editabile în MEI. 

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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PARTEA A III-A – STADIUL IMPLEMENTĂRII PAED-ULUI 
 

Această parte este menită să monitorizeze stadiul implementării acţiunilor dumneavoastră. Tabelul 

„Acţiuni-cheie ale PAED-ului” este precompletat cu acţiunile pe care le-aţi indicat deja în formularul-

model PAED.  

 

Puteţi adăuga o acţiune făcând clic pe pictograma „Adăugare acţiune”  aferentă sectorului 

respectiv. Dacă doriţi să ştergeţi o acţiune, vă rugăm să faceți clic pe pictograma „Ştergere acţiune” 

, iar dacă doriţi să editaţi o acţiune, trebuie să faceți clic pe pictograma „Editare acţiune” . A se 

reţine că dacă ştergeţi o acţiune care are un BoE asociat, va fi şters şi standardul de excelenţă 

respectiv. 

 

În ceea ce priveşte acţiunile precompletate, dacă nu aţi făcut acest lucru în formularul-model PAED, 

trebuie mai întâi să precizaţi, pentru fiecare acţiune în parte, domeniul de intervenţie şi 

instrumentul de politică, precum şi să indicaţi originea acţiunii. Vă rugăm să consultaţi partea a III-

a din secţiunea I – Formularul-model PAED pentru instrucţiuni suplimentare şi anexa II, unde veţi 

regăsi o listă detaliată a categoriilor, cu exemple. 

 

Vă rugăm, de asemenea, să verificaţi şi să actualizaţi, dacă este cazul, şi celelalte rubrici 

precompletate, cum ar fi organismul responsabil şi calendarul de implementare. 

 

O rubrică suplimentară obligatorie vă permite să selectaţi dintr-un meniu vertical dedicat stadiul de 

implementare al acţiunilor dumneavoastră: 

- Finalizată – pentru acţiunile încheiate; 

- În curs – pentru acţiunile în curs de implementare; 

- Amânată – pentru acţiunile a căror iniţiere a fost amânată comparativ cu planificarea 

iniţială (după cum este definită în formularul-model PAED, coloanele „Calendarul de 

implementare”);   

- Neîncepută – pentru acţiunile care vor începe într-o etapă ulterioară, potrivit planificării. 

 

La rubrica „Costuri de implementare suportate până acum”, vă rugăm să precizaţi suma de bani 

cheltuită (în euro) pentru implementarea acţiunilor. Costurile de implementare se referă la cuantumul 

capitalului investit şi al costurilor de funcţionare aferente (incluzând aici toate sursele de finanţare). 

 

De asemenea, ar trebui să actualizaţi impactul în anul 2020 al acţiunilor pe care le puteţi deja 

evalua. Este cazul unora dintre acţiunile dumneavoastră deja finalizate. 
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De exemplu, dacă aţi finalizat o acţiune descrisă ca „Îmbunătăţirea anvelopei clădirii bibliotecii 

publice”, puteţi raporta economiile măsurate pe baza informaţiilor conţinute de facturile energetice 

pentru anul de referinţă şi pentru anul de monitorizare. Dacă, în schimb, aţi finalizat acţiunea „Codul 

clădirilor: standardele de performanţă energetică pentru clădirile renovate”, în majoritatea cazurilor, 

numai o mică parte a economiilor anuale preconizate pentru 2020 va fi realizată până în anul de 

monitorizare, de ex. 15 clădiri au fost deja renovate în conformitate cu standardele prevăzute la linia 

de acţiune aferentă şi se aşteaptă ca încă 30 de clădiri din acelaşi tip de construcţie să fie renovate 

între anul de monitorizare şi anul 2020, cu economii unitare anuale similare. În astfel de cazuri, 

semnatarul: 

- Poate revizui estimările pentru 2020 pe baza informaţiilor dobândite în urma renovării primului 

grup de clădiri; 

- Poate menţine estimările raportate în PAED, dacă sunt în concordanţă cu economiile realizate 

în cazul primului grup de clădiri. 

Dacă este relevant, puteţi verifica şi actualiza şi estimările pentru 2020 aferente acţiunilor în curs, 

amânate sau neîncepute. 

 

 

 

În sfârşit, în formularul-model de monitorizare, trebuie să evidenţiaţi minimum trei acţiuni ca 

standarde de excelenţă (BoE). Pentru aceasta, vă rugăm să faceți clic pe pictograma „Selectare ca 

standard de referinţă”         de la sfârşitul rândului corespunzător din tabel. Dacă aţi selectat deja o 

serie de acţiuni ca BoE în formularul-model al PAED-ului dumneavoastră, vă rugăm să verificaţi că 

informaţiile furnizate anterior sunt încă actuale (îndeosebi cifrele aferente). Pentru mai multe 

instrucţiuni, vă rugăm să consultaţi secţiunea 8 din partea a III-a a formularului-model PAED.  

 

 

 

RAPORTUL DE SINTEZĂ PENTRU MONITORIZARE 
 

La fel ca în cazul raportului de sinteză PAED, raportul de sinteză pentru monitorizare este generat 

după finalizarea completării formularului-model de monitorizare. Elementele grafice rezultate 

facilitează urmărirea implementării PAED-ului dumneavoastră (de ex., gradul de implementare a 

acţiunilor per sector, bugetul cheltuit până la momentul actual) şi evidenţiază progresele deja realizate 

(de ex., prin compararea rezultatelor BEI-ului cu rezultatele MEI-urilor succesive), permiţând astfel şi 

realizarea unei analize utile a tendinţelor în timp. Figura 10 şi Figura 11 arată o captură de ecran a 

raportului de sinteză pentru monitorizare.  

 

Şi aici puteţi selecta, prin simpla bifare a căsuţelor „publicare”, ce grafice doriţi să fie afişate în 

catalogul PAED-urilor în profilul dumneavoastră public. 
 

  

Este important de subliniat că toate estimările trebuie raportate ca cifre anuale 

pentru 2020, cu premisa că, la acel moment, acţiunile îşi vor fi atins întregul lor 

potenţial. Nu trebuie să raportaţi estimările pe baza stadiului actual de 

implementare a acţiunilor. 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html
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Progresele în implementarea PAED-ului dumneavoastră 

  

 
 

Figura 10 – Reprezentarea grafică a progreselor în implementarea PAED-ului dumneavoastră. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1)Stadiul de implementare 

a acţiunilor raportate 

(finalizate / în curs / 

neîncepute) în funcţie de 

sector 

 

2) Bugetul total cheltuit  

 

 

3) Defalcarea sectorială a 

banilor cheltuiţi  

 

 

 

4) Reducerea estimată a 

emisiilor GES în funcţie de 

stadiul de implementare a 

acţiunilor şi de sector 
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Performanţele dumneavoastră în direcţia sustenabilităţii energetice 

 

Figura 11 – Reprezentarea grafică a performanţelor dumneavoastră în direcţia sustenabilităţii energetice  

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production
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5) Evoluţia în timp a emisiilor GES şi a 

consumului final de energie pe cap de 

locuitor 

 

 

 

6) Evoluţia emisiilor GES în funcţie de un 

factor naţional constant sau actualizat de 

emisie pentru energia electrică, pentru a 

arăta efectele asupra reducerii emisiilor 

determinate de o modificare în mixul naţional 

al reţelei de aprovizionare cu energie 

electrică şi nelegate în mod direct de acţiunile 

locale. 

 

7) Evoluţia emisiilor GES în funcţie de sector 

de-a lungul timpului 

 

 

 

8) Evoluţia consumului final de energie în 

funcţie de sector de-a lungul timpului 

 

 

 

9) Consumul final de energie în funcţie de 

vectorul energetic (energie electrică, agent 

termic/de climatizare, combustibili fosili, surse 

de energie regenerabile) 

 

 

 

10) Ponderea producţiei locale de energie 

(dacă s-a raportat existenţa acesteia) în 

consumul final total de energie şi producţia 

locală de energie electrică şi agent termic/de 

climatizare (din surse regenerabile şi 

neregenerabile) 

 

 

Câmp de text „Observaţii” 
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PASUL AL II-LEA – ÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR 
 

Încărcarea documentului PAED 

 

Odată finalizată completarea formularului-model, puteţi trece la următorul pas mergând la „Încărcare 

document PAED” de la secţiunea „Planul de acţiune privind energia durabilă”. Alte documente-suport 

sau anexe pot fi şi ele încărcate la secţiunea „Alte documente”. 

 

 

 

Precizaţi numele fişierului şi limba. Numele fişierului nu trebuie să conţină caractere speciale sau 

spaţii. Folosiţi butonul „Răsfoire” pentru a localiza fişierul şi faceți clic pe butonul „Salvare” pentru ca 

fişierul dumneavoastră să poată fi memorat corect. Documentul dumneavoastră PAED va fi disponibil 

automat în profilul dumneavoastră public. De asemenea, puteţi decide să (nu) faceţi şi alte documente 

disponibile publicului prin (ne)bifarea căsuţei „publicare online”.  

  

 

 

 

Încărcarea raportului de implementare 

 

În stadiul de monitorizare, completarea şi transmiterea sunt obligatorii numai pentru „formularul-

model de monitorizare”. Prin urmare, puteţi încărca un document care conține un raport mai detaliat 

referitor la implementarea PAED-ului dumneavoastră (sau, în cele din urmă, o versiune actualizată – 

dacă există – a planului dumneavoastră de acţiune) sau puteţi trece direct la pasul următor (a se 

vedea pasul al treilea). Procedura de încărcare este similară celei prezentate mai sus. 

 

 

 

  

Pentru încărcarea documentelor, folosiţi formatul PDF. Alte formate de fişiere (de 

asemenea, arhivate sau comprimate) nu vor fi acceptate de către sistem. Versiuni 

comerciale şi gratuite ale multor instrumente pentru conversia fişierelor în format 

PDF sunt disponibile pe internet. 
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PASUL AL III-LEA – VERIFICAREA ŞI TRANSMITEREA 
 

 

Verificarea preliminară
4
  

 

Înainte de a trece la transmiterea finală, sistemul vă oferă posibilitatea de a efectua o verificare 

preliminară a formularului-model completat de dumneavoastră, pentru a detecta eventualele erori sau 

incoerenţe. Pentru aceasta, trebuie să faceți clic pe butonul „Vizualizare listă de verificare 

notificări”. Tabelul 11 prezintă câteva exemple de verificări efectuate pentru formularul-model PAED 

în acest stadiu. Un alt set de verificări este efectuat pentru formularul-model de monitorizare. 

 

Tabelul 11 – Exemple de verificări efectuate pentru formularul-model PAED. 

Tipul verificării Ce? Unde? 

Integralitate 

Datele din inventarul emisiilor pentru fiecare sector-cheie şi pentru 
unii vectori energetici (de ex., energie electrică) sunt complete. 

II – Inventarele 
emisiilor 

Au fost incluse datele referitoare la costurile de implementare şi la 
impactul preconizate pentru 2020 pentru majoritatea acţiunilor 
raportate. 

III – PAED 

Acţiunile-cheie raportate justifică cel puţin 70 % din impacturile 
totale estimate pentru 2020. 

III – PAED 

Coerenţa internă 

Estimările referitoare la reducerea emisiilor de CO2 şi la 
economiile de energie oferite în tabelul PAED sunt mai mici decât 
cele raportate în BEI pentru „Clădiri şi echipamente/instalaţii” şi 
„Transport”. 

II – Inventarele 
emisiilor 

III – PAED 

Dacă se raportează consumul de agent termic/de climatizare în 
tabelul A, trebuie să se raporteze producţia de agent termic/de 
climatizare în tabelul B4 şi viceversa. 

II – Inventarele 
emisiilor 

Compararea cu 
valorile implicite 

Factorii de emisie IPCC/LCA (pentru majoritatea vectorilor 
energetici, dar şi pentru energia electrică ecologică certificată şi 
energia electrică care nu este produsă la nivel local – dacă este 
cazul) sunt comparaţi cu valorile implicite, astfel cum sunt definite 
în anexa I. Dacă valoarea indicată se abate în mod semnificativ de 
la un prag predefinit, se evidenţiază diferenţa. 

II – Inventarele 
emisiilor 

Emisiile totale sunt comparate cu mediile naţionale pentru anul 
respectiv.  

II – Inventarele 
emisiilor 

Consumul final de energie în funcţie de vectorul energetic şi de 
sector este comparat cu mediile naţionale respective. 

II – Inventarele 
emisiilor 

Corectitudinea în 
raport cu principiile 
metodologice ale 
Convenţiei 

 

Energia electrică generată la nivel local este mai redusă decât 
energia electrică consumată. 

II – Inventarele 
emisiilor  

S-au respectat criteriile de includere a unităţilor locale de 
producţie a energiei electrice în inventarul emisiilor (centralele 
mari de peste 20 MW trebuie excluse). 

II – Inventarele 
emisiilor 

III – PAED 

Biomasa şi biocombustibilii incluşi în inventarele emisiilor provin 
dintr-o sursă bine identificată şi sustenabilă (după cum se 
recomandă în căsuţa 1 de la pagina 64 a Ghidului PAED, 
versiunea RO). 

II – Inventarele 
emisiilor 

 

  

                                                   
4
 Instrumentul de verificare preliminară a PAED-urilor va fi disponibil până în iunie 2014; instrumentul de 

verificare preliminară a monitorizării va fi disponibil până în octombrie 2014.  
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Sistemul de verificare preliminară este menit să asigure doar că formularul-model completat de 

dumneavoastră este coerent şi că sunt îndeplinite cerinţele de bază ale Convenţiei. Aceste 

verificări au, în principal, un scop informativ şi sunt efectuate prin intermediul unei aplicaţii online 

paralele, concepute şi gestionate de JRC. Dacă sunt raportate notificări, vă revine dumneavoastră 

sarcina de a confirma sau de a remedia chestiunile semnalate înainte de a trece la transmiterea finală 

a formularului-model PAED sau de monitorizare completat de dumneavoastră.  

 

 

 

 

 

Transmiterea 

 

Înainte de a transmite PAED-ul, va trebui să confirmaţi că formularul-model PAED completat de 

dumneavoastră este în deplină concordanţă cu documentul PAED aprobat oficial de către organismul 

decizional corespunzător. Pentru aceasta, bifaţi căsuţa aferentă din dreptul clauzei declinare a 

responsabilităţii.  

 

Transmiterea oficială a formularului-model PAED sau de monitorizare completat de dumneavoastră va 

fi efectuată după apăsarea butonului „Transmitere”. Pe ecran va apărea un mesaj de confirmare a 

transmiterii. 

 

 

 

După transmitere, se mai pot aduce modificări – dacă sunt necesare revizuiri – înainte ca JRC să 

înceapă examinarea PAED-ului. Aceasta înseamnă că, în etapa de analiză a PAED-ului, JRC va avea 

în vedere cea mai recentă versiune disponibilă. Totuşi, trebuie reţinut că, în etapa de examinare a 

PAED-ului, formularul-model PAED completat va fi blocat şi nu va mai exista posibilitatea modificării 

acestuia.  

 

  

Dacă nu efectuaţi transmiterea, toate datele raportate sau încărcate sunt salvate, 

pur şi simplu, în extranetul Convenţiei, fără a fi recunoscute ca transmise oficial. 

Prin urmare, acest lucru ar putea determina nerespectarea de către dumneavoastră 

a termenului de transmitere prestabilit. 

Verificarea preliminară automată efectuată cu ajutorul aplicaţiei JRC nu 

garantează că PAED-ul dumneavoastră va fi „acceptat”. Sistemul încearcă să 

detecteze cele mai evidente erori. Totuşi, acesta nu va împiedica transmiterea 

unui PAED neeligibil: verificarea automată are o serie de limitări, iar unele 

criterii de eligibilitate nu pot fi exprimate decât într-un singur mod. „Raportul de 

analiză pentru PAED” (trimis prin e-mail de către JRC după efectuarea 

examinării de către un membru al personalului) este singurul document care 

prevalează în cele din urmă. 
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ANEXA I – FACTORI DE EMISIE IMPLICIŢI 
 

 

Această anexă prezintă, pentru fiecare vector energetic, un set de factori de emisie impliciţi pentru 

emisiile de CO2 şi echivalent CO2, în conformitate cu abordările IPCC şi LCA (Life Cycle 

Assessment – evaluarea ciclului de viaţă). IPCC asigură factori de emisie pentru arderea 

combustibililor, pe baza conţinutului de carbon al fiecărui combustibil (IPCC, 2006)
5
. Factorii de emisie 

LCA (JRC, 2009)
6
 iau în considerare ciclul global de viaţă al fiecărui vector energetic, incluzând nu 

numai emisiile de gaze cu efect de seră datorate arderii combustibililor, ci şi emisiile întregului lanţ de 

aprovizionare cu energie – exploatare, transport, prelucrare.  

 

1. Factori de emisie pentru arderea combustibililor fosili 

 

Vectori energetici IPCC LCA 

Formularul
-model 
PAED 

Denumirea standard 
t CO2

 

/MWh 

t echiv. CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t echiv. CO2 

/MWh 

Gaz natural Gaz natural 0,202 0,202 0,221 0,237 

Gaz lichid 
Gaz petrolier lichefiat 0,227 0,227 n.a. n.a. 

Gaz natural lichid 0,231 0,232 n.a. n.a. 

Păcură Motorină 0,267 0,268 0,292 0,305 

Motorină Motorină 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Benzină Benzină 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Lignit Lignit 0,364 0,365 0,368 0,375 

Cărbune 

Antracit 0,354 0,356 0,379 0,393 

Alţi cărbuni bituminoşi 0,341 0,342 0,366 0,380 

Cărbuni sub-bituminoşi 0,346 0,348 0,371 0,385 

Alţi 
combustibi
li fosili 

Deşeuri municipale 

(fracţiune non-biomasă) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Turbă 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Dacă alegeţi să faceţi raportările în echivalent CO2, vă rugăm să aveţi în vedere că factorii de emisie pentru sectorul transporturilor sunt 
cu până 3 % mai mari decât valorile indicate aici, caracteristice surselor staţionare.  

 

 

 

                                                   
5
 IPCC, 2006. Orientări pentru inventarele naţionale ale gazelor cu efect de seră. Document elaborat de Programul privind 

inventarele naţionale ale gazelor cu efect de seră. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. şi Tanabe K. (redactori). 

Document publicat de: IGES, Japonia.  Disponibil la adresa: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

 
6
 JRC, 2009. Baza europeană de date de referinţă privind ciclul de viaţă (ELCD). Setul de date LCA pentru vectorii energetici-

cheie, materiale, deşeuri şi serviciile de transport la scară europeană Disponibil la: 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 
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2. Factori de emisie pentru sursele de energie regenerabile 

 

Vectori energetici 

Criterii de 
sustenabilitate 

a)
 

IPCC LCA 

Formularul-
model PAED 

Denumirea standard 

t CO2
 

/MWh 

t echiv. 
CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t echiv. 
CO2 

/MWh 

Uleiuri din 
plante 

Alţi biocombustibili lichizi 
(s) 0 0,001 

0,171 0,182 
(ns) 0,287 0,302 

Biocombust
ibil 

Biobenzină 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Biomotorină 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Alte tipuri 
de biomasă 

Biogaz - 0,197 0,197 n.a. n.a. 

Deşeuri municipale 
(fracţiune biomasă) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Lemn 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Deşeuri lemnoase - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Alte tipuri de biomasă 
primară solidă 

- 0,360 0,367 n.a n.a 

a)
 Factorul de emisie IPCC ar trebui raportat ca fiind zero dacă biocombustibilul/biomasa îndeplineşte criteriile de sustenabili tate (s); dacă 

biocombustibilul/biomasa nu îndeplineşte criteriile de sustenabilitate (ns), se vor folosi factorii de emisie pentru combustibili fosili. 

 

 

3. Factori de emisie pentru producţia locală de energie electrică din surse 
regenerabile 

 

 IPCC LCA 

Tehnologie 
t CO2

 

/MWh 

t echiv. CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t echiv. CO2 

/MWh 

Energie eoliană 0 0 n.a. 0,020-0,050
a)
 

Energie hidroelectrică 0 0 n.a. 0,007 

Energie fotovoltaică 0 0 n.a. 0,024
b)
 

a)
 Pe baza rezultatelor unei centrale care funcţionează într-o zonă de coastă în condiţii bune de vânt. 

b) 
Sursa: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles (Emisiile generate de ciclurile de 
viaţă fotovoltaice), Environmental Science & Technology, Vol. 42, Nr. 6, pag. 2168-2174. 
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4. Factori de emisie pentru energia electrică în funcţie de ţară  

Ţara 
IPCC [t CO2/MWh] * 

an)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Belgia 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bulgaria 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Croaţia 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Cipru 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Republica Cehă 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Danemarca 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Estonia 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Finlanda 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Franţa 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Germania 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Grecia 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Ungaria 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Irlanda 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Italia 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Letonia 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Lituania 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luxemburg 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Olanda 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Polonia 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugalia 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

România 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slovacia 0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovenia 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Spania 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Suedia 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Regatul Unit 0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

UE-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* Atunci când raportările se fac în echivalent CO2: 

 ar trebui să se utilizeze acelaşi factor de emisie de către semnatarii din: Letonia, Lituania, Franţa şi Suedia  

 ar trebui să se adauge 0,001 t echiv. CO2/MWh la factorii utilizaţi de semnatarii din: Croaţia, Slovacia şi Luxemburg 

 ar trebui să se adauge 0,002 t echiv. CO2/MWh la factorii utilizaţi de semnatarii din: Austria, Belgia, Ungaria, Irlanda, Ita lia, 
Slovenia şi Spania 

 ar trebui să se adauge 0,003 t echiv. CO2/MWh la factorii utilizaţi de semnatarii din: Cipru, Finlanda, Malta, Ţările de Jos, 
Portugalia, România şi Regatul Unit 

 ar trebui să se adauge 0,004 t echiv. CO2/MWh la factorii utilizaţi de semnatarii din: Bulgaria, Germania şi Grecia  

 ar trebui să se adauge 0,006 t echiv. CO2/MWh la factorii utilizaţi de semnatarii din: Republica Cehă, Danemarca, Estonia şi 
Polonia 
 

a) 
Metodologie de calcul conform: UNFCCC, 2012 (Instrument de calcul al factorului de emisie pentru un sistem de energie 

electrică). Sursele calculelor: datele Agenţiei Internaţionale a Energiei referitoare la consumul energetic naţional şi la producţia 

energetică naţională per vector energetic, statisticile energetice din 2010 ale ţărilor membre ale OCDE; Agenţia Internaţională a 

Energiei, statisticile energetice din 2010 pentru ţările din afara OCDE; datele IPCC referitoare la intensitatea emisiilor de carbon 

ale fiecărui tip de combustibil, 2006 (Orientări pentru inventarele naţionale ale gazelor cu efect de seră, capitolul 2 – Arderea 

staţionară); date referitoare la eficienţa fiecărui vector energetic în funcţie de tehnologia folosită pentru producerea energiei 

electrice: Baza europeană de date de referinţă privind ciclul de viaţă, 2013 (inventarele emisiilor pentru energia electrică) . S-au 

efectuat verificări ale coerenţei prin compararea rezultatelor cu EDGARv4.2 şi v4.2FT2010 pentru emisiile de CO2 generate de 

arderea combustibililor (cf. Bazei de date privind emisiile pentru cercetări atmosferice globale (EDGAR) 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php. A se vedea şi Olivier şi Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Ţara 
LCA [t echiv. CO2/MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Austria  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Belgia  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bulgaria  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Croaţia  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Cipru  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Republica Cehă  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Danemarca  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Estonia  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Finlanda  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Franţa  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Germania  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Grecia  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Ungaria  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Irlanda  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Italia  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Letonia  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Lituania  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luxemburg  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Olanda 0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Polonia  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugalia  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 România  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovacia  0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovenia  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Spania  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Suedia  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Regatul Unit  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 UE-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

b)
 Sursa pentru factorii de emisie LCA: Baza europeană de date de referinţă privind ciclul de viaţă (ELCD) a fost utilizată ca 

sursă principală pentru emisiile generate pe durata ciclului de viaţă de diferitele tehnologii de producere a energiei electr ice 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (anul 2002). Datele referitoare la producţia naţională de energie electrică 

generată de diferiţii vectori energetici au fost preluate de la Agenţia Internaţională a Energiei, 2010 (statisticile energetice ale 

ţărilor membre ale OCDE).  

  

 

 

IMPORTANT: Sunt prevăzute actualizări regulate ale valorilor implicite. Vă rugăm să verificaţi cea mai recentă 

versiune pe site-ul web al Convenţiei, în secţiunea Bibliotecă. 

 
  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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ANEXA II – CATEGORII DE ACŢIUNI 
 

 Domenii de intervenţie 

 

A1 
Clădiri şi echipamente/instalaţii 
municipale, rezidenţiale, terţiare 

Exemple de acţiuni 

A11 Anveloparea clădirilor 
Izolarea termică a pereţilor, a ferestrelor, a 
acoperişurilor; umbrirea externă 

A12 
Energie din surse regenerabile pentru 
încălzirea spaţiilor şi pentru apă caldă 

Instalarea de panouri solare termice pentru apă caldă. 

A13 
Eficienţa energetică în încălzirea spaţiilor şi 
producerea de apă caldă 

Deduceri fiscale pentru înlocuirea boilerelor vechi cu 
boilere cu condensare 

A14 
Sisteme de iluminat cu consum redus de 
energie 

Aderarea a 20 de IMM-uri la Programul GreenLight al 
Comisiei Europene 

A15 
Aparate electrocasnice cu consum redus de 
energie 

Stimulente pentru reînnoirea aparatelor electrocasnice 

A16 Acţiune integrată (toate de mai sus) 
Reabilitarea clădirilor rezidenţiale, îmbinând 
îmbunătăţirile tehnologice cu măsurile de izolaţie 

A17 Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 

Instalarea de contoare inteligente în gospodării; 
instalarea de sisteme de gestionare energetică a 
clădirilor (Building Energy Management – BEM) în 
clădirile comerciale 

A18 Schimbări comportamentale Programe de variaţie a cererii de energie 

A19 Altele - 

A2 Iluminatul public  

A21 Eficienţa energetică  
Înlocuirea becurilor şi a felinarelor cu altele cu un 
consum redus de energie 

A23 
Energie electrică integrată din surse 
regenerabile 

Instalarea unor sisteme de iluminat stradal şi a unor 
semafoare alimentate cu energie din surse 
regenerabile 

A24 Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 
Reglarea optimă a intensităţii luminoase în funcţie de 
variaţiile condiţiilor de mediu 

A25 Altele - 

A3 Industrie   

A31 Eficienţa energetică în procesele industriale 
Trecerea la boilere cu un consum mai mic de energie 
sau la CHP pentru procesele de încălzire, înlocuirea 
motoarelor etc.  

A32 Eficienţa energetică a clădirilor Ventilaţie cu recuperarea căldurii 

A33 Energie din surse regenerabile  
Răcire pe bază de energie solară pentru procesele 
industriale 

A34 Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 
Instalarea de sisteme de gestionare energetică a 
clădirilor (BEM) 

A35 Altele - 

A4 Transport  

A41 Vehicule mai ecologice/mai eficiente 
Reduceri de impozite pentru vehiculele cu emisii 
scăzute  

A42 Vehicule electrice (inclusiv infrastructura) Introducerea infrastructurii de încărcare 

A43 Transferul modal spre transportul public 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport public; 
îmbunătăţiri intermodale; P + R (Park & Ride) 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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A44 
Transferul modal către mersul pe jos şi cu 
bicicleta  

Îmbunătăţirea infrastructurii pentru mersul pe jos şi cu 
bicicleta 

A45 
Partajarea/utilizarea în comun a 
autoturismelor 

Introducerea unor scheme de partajare sau utilizare în 
comun a autoturismelor 

A46 
Îmbunătăţirea logisticii şi a transportului 
urban de mărfuri 

Îmbunătăţirea legăturilor feroviare cu porturile 

A47 Optimizarea reţelei rutiere
7
 

Construirea de sensuri giratorii pentru a reduce 
congestionarea 

A48 
Ansambluri imobiliare cu utilizări mixte şi 
controlul expansiunii urbane 

Implementarea unor politici pentru controlul expansiunii 
urbane în noile ansambluri imobiliare 

A49 Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 
Munca la distanţă; gestionarea traficului; afişaje 
dinamice digitale 

A410 Condusul ecologic 
Educarea şi instruirea şoferilor pentru a adopta un stil 
de condus cu un consum redus de carburant 

A411 Altele - 

A5 Producţia locală de energie electrică  

A51 Energie hidroelectrică 
Construirea unor centrale hidroelectrice de mici 
dimensiuni 

A52 Energie eoliană Instalarea a 30 de turbine eoliene la nivel local 

A53 Energie fotovoltaică Panouri fotovoltaice integrate în clădiri 

A54 Centrale pe bază de biomasă 
Construirea unei centrale pe bază de biomasă 
lemnoasă (1 MW aport de energie termică) 

A55 
Producţia combinată de energie termică şi 
electrică 

Construirea unei centrale CHP pe bază de gaz natural 
pentru a acoperi nevoile spitalului local (15 MW aport 
de energie termică) 

A56 Reţele energetice inteligente 
Implementarea unor reţele energetice inteligente sau a 
unor proiecte demonstrative vizând reţelele energetice 
inteligente 

A57 Altele - 

A6 
Producţia locală de agent termic/de 
climatizare 

 

A61 
Producţia combinată de energie termică şi 
electrică 

Construirea unei centrale CHP pe bază de biomasă 
pentru a furniza încălzire/răcire centralizată. 

A62 Centrală de încălzire/răcire centralizată 
Construirea unei instalaţii de conversie a deşeurilor în 
energie pentru a furniza încălzire centralizată 

A63 
Reţea de încălzire/răcire centralizată (nouă, 
extindere, reabilitare) 

Renovarea reţelei existente de încălzire centralizată 

A64 Altele - 

A7 Altele  

A71 Regenerare urbană 
Redezvoltarea zonelor dezindustrializate, în 
concordanţă cu criteriile de sustenabilitate energetică 

A72 Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale O campanie de zero deşeuri 

A73 Plantarea de arbori în zonele urbane O campanie un arbore pentru fiecare nou-născut 

A74 Agricultură şi silvicultură Utilizarea unor utilaje agricole mai eficiente 

A75 Altele - 

  

                                                   
7
 A se reţine că, potrivit mai multor măsurători ale unor studii în domeniu, deşi este o acţiune des întâlnită în PAED -uri, aceasta 

ar putea duce la creşterea traficului şi, implicit, a emisiilor.  
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 Instrumente de politică 

 

B1 Clădiri  

B11 Informare/instruire 
O campanie pentru încurajarea instalării de valve 

termostatice 

B12 Gestionarea energiei 
Adoptarea unui sistem de gestionare energetică pentru 

proprietăţile municipale 

B13 Certificarea/etichetarea energetică  Afişarea certificatelor energetice pe clădirile municipale 

B14 Obligaţiile furnizorilor de energie 

Distribuirea unor instalaţii de duş cu flux redus şi a unor 

aeratoare de robinet pentru populaţie de către 

furnizorul de energie 

B15 Taxe energetice/de carbon 
Impunerea unor taxe mai mari pentru carburanţi în 

funcţie de conţinutul de carbon 

B16 Granturi şi subvenţii 
Deduceri fiscale pentru înlocuirea boilerelor cu altele cu 

nun consum redus de energie 

B17 Finanţare din partea terţilor. PPP 

Reabilitarea locuinţelor sociale printr-un sistem ESCo 

cu finanţare din partea unor terţi (Third Party Financing 

– TPF) 

B18 Achiziţii publice 
Criterii de eficienţă energetică pentru achiziţionarea de 

aparatură electrică 

B19 Standarde pentru clădiri 

Înlocuirea geamurilor cu vitraj simplu cu geamuri cu 

vitraj dublu cu emisivitate redusă pentru clădirile 

modernizate în temeiul reglementărilor privind clădirile 

municipale 

B110 
Reglementări în domeniul amenajării 

teritoriului 

Construirea noilor zone rezidenţiale în apropierea unei 

reţele de încălzire centralizată 

B111 Nu este cazul - 

B112 Altele - 

B2 Iluminatul public  

B21 Gestionarea energiei 
Implementarea unui sistem de monitorizare energetică 

pentru iluminatul stradal 

B22 Obligaţiile furnizorilor de energie 
Reabilitarea iluminatului stradal de către furnizorul de 

energie. 

B23 Finanţare din partea terţilor. PPP 
Mecanism ESCo prin TPF sau parteneriate public-

privat (PPP) pentru înlocuirea semafoarelor 

B24 Achiziţii publice 
Introducerea unor cerinţe de eficienţă energetică 

pentru iluminatul stradal 

B25 Nu este cazul - 

B26 Altele - 
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B3 Industrie  

B31 Informare/instruire Publicarea celor mai bune practici pentru industrii 

B32 Gestionarea energiei Audituri energetice 

B33 Certificarea/etichetarea energetică  
Introducerea certificării energetice a clădirilor 

industriale  

B34 Standarde de performanţă energetică 
O utilizare şi reglementare mai eficientă a căldurii 

reziduale 

B35 Taxe energetice/de carbon 
Reduceri fiscale pentru societăţile care investesc în 

măsuri de eficienţă energetică 

B36 Granturi şi subvenţii 
Stimulente financiare pentru utilizarea raţională a 

energiei  

B37 Finanţare din partea terţilor. PPP 

Implicarea unei societăţi de servicii energetice (ESCo) 

prin TPF pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemelor de 

aer comprimat 

B38 Nu este cazul - 

B39 Altele Parcuri ecoindustriale 

B4 Transport  

B41 Informare/instruire 

Campanie de informare pentru a facilita verificarea 

optimă a presiunii în pneuri. Promovarea transportului 

sustenabil 

B42 
Sistem integrat de eliberare şi taxare a 

biletelor 

Introducerea unui sistem integrat de tarifare care să 

permită cetăţenilor să folosească mai multe moduri de 

transport cu un singur bilet 

B43 Granturi şi subvenţii 
Stimulente municipale pentru achiziţionarea de 

biciclete electrice 

B44 Tarifarea rutieră Taxă de congestionare 

B45 
Reglementări în domeniul amenajării 

teritoriului 

O politică de limitare a parcărilor în apropierea clădirilor 

de locuinţe 

B46 
Reglementări de transport/planificare a 

mobilităţii 

Introducerea unor limitări ale traficului de mărfuri în 

centru; limitări de viteză 

B47 Achiziţii publice 
Introducerea unor cerinţe de eficienţă energetică 

pentru autobuze sau vehiculele municipale 

B48 Acorduri voluntare cu părţile interesate 
Posibilitatea de utilizare a aceluiaşi bilet pentru 

serviciile oferite de mai mulţi operatori 

B49 Nu este cazul - 

B410 Altele - 

B5 Producţia locală de energie electrică  

B51 Informare/instruire 
Campanie de educare pentru instalarea de 

microturbine eoliene 

B52 Obligaţiile furnizorilor de energie  
Instalarea de panouri fotovoltaice de către furnizorul de 

energie 

B53 Granturi şi subvenţii 
Facilităţi acordate populaţiei pentru achiziţionarea de 

microturbine eoliene 
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B54 Finanţare din partea terţilor. PPP 

Instituirea unui parteneriat public-privat între autoritatea 

locală (51 %) şi o companie privată (49 %) pentru 

construirea unei centrale CHP 

B55 Standarde pentru clădiri 
Clădirile noi trebuie să aibă panouri fotovoltaice pe 

25% din suprafaţa acoperişului 

B56 Amenajarea teritoriului 

Identificarea zonelor în care este încurajată instalarea 

de centrale electrice (de ex., vechile zone industriale) 

Planificarea de noi amenajări, ţinând seama de 

potenţialul energetic din surse regenerabile 

B57 Nu este cazul - 

B58 Altele - 

B6 
Producţia locală de agent termic/de 

climatizare 
 

B61 Informare/instruire 

Cursuri de instruire pentru sectorul construcţiilor despre 

modul de integrare a producţiei locale de energie 

termică în clădirile noi 

B62 Obligaţiile furnizorilor de energie  
Instalarea unor sisteme de încălzire centralizată în 

temeiul obligaţiilor furnizorilor de energie 

B63 Granturi şi subvenţii 
Subvenţii pentru imobilele aflate în coproprietate, 

racordate la reţeaua de încălzire centralizată 

B64 Finanţare din partea terţilor. PPP 

Dezvoltarea unui proiect ESCo prin TPP pentru 

construirea unui sistem de încălzire centralizată de mici 

dimensiuni 

B65 Standarde pentru clădiri 
Noile clădiri ar trebui să fie astfel amplasate pentru a 

putea fi racordate la o reţea de încălzire centralizată 

B66 
Reglementări în domeniul amenajării 

teritoriului 

Noile zone rezidenţiale ar trebui să fie în apropierea 

unei reţele de încălzire centralizată 

B67 Nu este cazul - 

B68 Altele - 

B7 Altele  

B71 Informare/instruire 

Stimularea informării cu privire la atenuarea 

schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea prin 

ateliere şi publicaţii 

B72 Amenajarea teritoriului 
Zonele de expansiune urbană ar trebui să prevadă 

întotdeauna o suprafaţă minimă acoperită cu verdeaţă 

B73 Nu este cazul - 

B74 Altele - 
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ANEXA III – EXEMPLE DE INDICATORI 
 

În continuare, veţi găsi câteva exemple de indicatori care ar putea fi folosiţi de autoritatea 

dumneavoastră locală pentru monitorizarea progreselor (lista nu este exhaustivă):  

 

 Exemple de indicatori şi parametri necesari care nu sunt incluşi în formularul-model 

 

Indicatori Parametri necesari 

Emisii GES per unitate de produs intern brut (PIB) [t CO2 

sau t echiv. CO2/ milioane €] 
PIB-ul municipal 

Frecventarea transportului public [pkm/cap de locuitor] Pasageri-km în transportul public 

Cheltuieli energetice în sectorul rezidenţial [€/an] 
Preţul energiei pentru utilizare finală rezidenţială 

per vector energetic  

Cheltuieli energetice în sectorul municipal [€/an] Cheltuieli energetice municipale 

Intensitatea energetică a clădirilor [kWh/m
2
] Metri pătraţi din suprafaţa utilă a clădirilor  

Intensitatea emisiilor de carbon din transport [CO2/km] km parcurşi în funcţie de categoria de transport 

 

 

 Exemple de indicatori bazaţi pe progrese pentru fiecare „domeniu de intervenţie” 

 

Domeniul de intervenţie Indicator 

Clădiri municipale – rezidenţiale – terţiare   

Anveloparea clădirilor Numărul/suprafaţa totală a clădirilor izolate [-/m2] 

Eficienţa energetică în încălzirea spaţiilor şi 

producerea de apă caldă 
Numărul de boilere înlocuite [-] 

Sisteme de iluminat cu consum redus de 

energie  
Numărul de lămpi înlocuite [-] 

Aparate electrocasnice cu consum redus de 

energie  
Numărul de aparate electrocasnice înlocuite [-] 

Energie din surse regenerabile pentru 

încălzirea spaţiilor şi pentru apă caldă 
Suprafaţa totală a panourilor termice solare instalate [m2] 

Acţiune integrată  Numărul/suprafaţa totală a clădirilor modernizate [-/m2] 

TIC 
Numărul de clădiri cu contoare inteligente instalate [-] / 

Numărul de clădiri noi dotate cu sisteme domotice [-] 

Schimbări comportamentale 

  

Numărul de participanţi la campaniile de informare [-] / 

Numărul de lămpi fluorescente compacte distribuite [-] 

Iluminatul public    

Eficienţa energetică 
Numărul de semafoare convenţionale înlocuite cu semafoare 

cu leduri [-] 

Energie electrică integrată din surse 

regenerabile  
Putere instalată din surse regenerabile (kW) 

TIC  Numărul de sisteme cu comandă de la distanţă instalate [-] 

Industrie      
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Eficienţa energetică în procesele industriale  Numărul de boilere înlocuite [-] 

Eficienţa energetică a clădirilor  Numărul de lămpi înlocuite [-] 

Energie din surse regenerabile   Putere instalată din surse regenerabile (kW) 

Transport municipal – public – privat    

Vehicule municipale mai ecologice/mai 

eficiente 
Numărul de vehicule înlocuite [-] 

Parcul auto municipal – comportament eficient 

în condus 
Exemplu: nr. de cursuri oferite din totalul planificat (%) 

Transport public mai ecologic/eficient  
Numărul de autobuze noi propulsate de gaz natural comprimat 

achiziţionate [-] 

Infrastructura de transport public, rute şi 

frecvenţă 
Extinderea reţelei (km) / Numărul de servicii zilnic [-] 

Infrastructură pentru vehiculele electrice  Numărul de puncte de încărcare [-] 

Partajarea autoturismelor Numărul de autoturisme destinate partajării şi locaţiile [-] 

Mersul pe jos şi mersul cu bicicleta Numărul de spaţii de parcare pentru biciclete [-] 

TIC 

Numărul de drumuri cu limite variabile de viteză (LVV) 

introduse [-] / Numărul de programe de muncă de la distanţă 

instituite [-] 

Comportamentul eficient în condus 
Exemplu: nr. de cursuri/campanii realizate din totalul planificat 

(%) 

Producţia locală de energie electrică    

Energie hidroelectrică  Putere instalată [MW] 

Energie eoliană  Putere instalată [MW] 

Energie fotovoltaică  Putere instalată [MW] 

Energie de biomasă Putere instalată [MW] 

Producţia combinată de energie termică şi 

electrică  
Putere instalată [MW] 

Producţia locală de agent termic/de 

climatizare  
  

Reţea de încălzire/răcire centralizată (nouă, 

extindere, reabilitare)  
Extinderea reţelei (km) / Numărul de clienţi [-] 

Producţia combinată de energie termică şi 

electrică  
Capacitate instalată [MW] 

Altele    

Gestionarea deşeurilor  
Cantitatea de deşeuri reciclate [tone]/deşeuri urbane supuse 

colectării separate (%) 

Gestionarea apelor reziduale Numărul de pompe de apă înlocuite [-] 

Plantarea de arbori în zonele urbane  Câştigul net de arbori [-] 

Agricultură şi silvicultură 

  

Numărul de utilaje agricole înlocuite [-] / Numărul de pompe de 

irigaţie înlocuite [-] 

 


