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Energie durabilă & “Convenţia Primarilor”
în oraşele noastre
Joi, 23 septembrie 2010, în Sala de Consiliu din cadrul Primăriei municipiului Braşov, a avut loc
un seminar intensiv de pregătire în management energetic, dedicat reprezentanţilor Direcţiilor
Tehnice din cadrul autorităţilor locale.
Intitulat Energie durabilă & „Convenţia Primarilor” în oraşele noastre, evenimentul a fost organizat de
reţeaua europeană Energy Cities, în colaborare cu Asociaţia OER (Oraşe Energie România), cu
sprijinul Comisiei Europene în cadrul iniţiativei ManagEnergy.
Seminarul de management energetic a fost deschis în mod oficial de către Primarul municipiului
Braşov, dl. George Scripcaru, Preşedintele Asociaţiei OER şi Vice-Preşedinte al reţelei europene
Energy Cities.
Dl. Scripcaru a mulţumit participanţilor prezenţi, menţionând importanţa acestui tutorial desfăşurat în
prezenţa reprezentaţilor Comisiei Europene, specializaţi în realizarea Planului de Acţiuni pentru
Energie Durabilă şi în asistenţa dedicată Semnatarilor „Convenţiei Primarilor”.
«În calitate de Vicepreşedinte al reţelei europene Energy Cities, trebuie să mulţumesc
membrilor OER şi semnatarilor „Convenţiei Primarilor” că au răspuns cu fermitate invitaţiei
noastre, că se preocupă de realizarea Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă, că se
implică activ în lupta noastră, a tuturor, pentru atingerea obiectivelor asumate de Uniunea
Europeană în aprilie 2007», a declarat dl. George Scripcaru.
Cu această ocazie, a fost luată în discuţie strategia energetică a Municipiului Braşov - unul dintre
primii Semnatari ai „Convenţiei Primarilor” din România. Această strategie a fost întocmită de către
Agenţia locală de management energetic – ABMEE şi s-a concretizat prin „Programul Energetic al
Municipiului Braşov” (strategie pe termen scurt, 2010-2012) şi „Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă”
(strategie pe termen lung – până în anul 2020). Ambele documente au fost aprobate în Consiliul Local şi
vor fi transmise pentru aprobare, la Bruxelles:
«În calitate de Primar al Municipiului Braşov, mă bucur să vă pot spune că noi am reuşit să
finalizăm unul dintre obiectivele asumate. Am realizat şi aprobat în Consiliul Local, în luna
august, Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă al Municipiului Braşov, realizat de Agenţia
pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov - ABMEE». Dl. Primar a mai
adăugat: «Implementarea acestor strategii pe termen lung implică regândirea resurselor
energetice locale, utilizarea eficientă a celor clasice, dar şi o revoluţie în comportamentul şi
gândirea noastră, a tuturor! »
Reprezentanţii Comisiei Europene au susţinut sesiuni intense de pregătire pentru personalul tehnic al
primăriilor din ţară. Dl. Peter Schilken (Energy Cities) şi dl. Ronald Piers de RAVESCHOOT (Centrul
Comun de Cercetare al Comisiei Europene) au evidenţiat în repetate rânduri rolul monitorizării şi

reducerii consumurilor de energie, accentuând nevoia de utilizare a energiei din surse regenerabile.
Toate aceste măsuri au rolul de a reduce emisiile de CO2 până în anul 2020.
Organizatorii evenimentului se declară mulţumiţi şi încântaţi de răspunsul ferm şi prezenţa activă a
participanţilor. La seminar au participat 11 dintre cele 18 Municipii Semnatare ale „Convenţiei
Primarilor”. De asemenea, dintre Municipiile membre ale Asociaţiei OER, încă 7 reprezentanţi şi-au
exprimat interesul de a semna acest pact. La eveniment au luat parte şi reprezentanţi ai altor agenţii
de management energetic din ţară: Alba Iulia, Bucureşti – sector 1, Maramureş, Sighişoara şi Vaslui.
Totodată, au fost invitaţi şi dl. Mihai Pocanschi – Director al Departamentului de Politici Regionale din
cadrul ADR Centru şi dna. Florentina Tăvălică – Director al sucursalei Braşov - CEC Bank, pentru a
oferi consultanţă în ceea ce priveşte posibilităţile de finanţare ale strategiilor de eficienţă energetică.
Organizatorii şi experţii de la Comisia Europeană speră ca în urma acestui seminar de pregătire un
număr cât mai mare de municipalităţi din România să adere la iniţiativa „Convenţia Primarilor”,
asumându-şi astfel, obiectivele stabilite de Uniunea Europeană până în anul 2020, obiective care
vizează contracararea efectelor schimbărilor climatice. Nu mai puţin important, organizatorii speră ca
municipalităţile semnatare să poată depăşi barierele şi să continue eforturile de dezvoltare a propriilor
Planuri de Acţiuni pentru Energie Durabilă.
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