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ManagEnergy este o inițiativă de asistență tehnică a Comisiei Europene, Directoratul General
pentru Energie, finanțată prin Programul Intelligent Energy - Europe (IEE), care are ca scop sprijinirea
actorilor din sectorul public și a consultanților care activează în domeniul eficienței energetice și a
surselor regenerabile de energie la nivel local și regional. Printre alte activități, ManagEnergy organizează
instruiri practice pentru municipalități și actori europeni din sectorul energiei.
Peste 60 de municipalități din România au semnat Convenția Primarilor, angajându-se în mod
voluntar să-și reducă emisiile de carbon de pe teritoriul lor cu cel puțin 20% până în anul 2020. Dar, ca
urmare a crizei economice și reducerii alocărilor bugetare, municipalitățile se confruntă cu dificultăți
mari în ceea ce privește găsirea fondurilor pentru implementarea proiectelor de energie durabilă.
Totodată, facturile mari la energie împovărează bugetele locale care se văd obligate să găsească
modalități prin care să reducă consumurile de energie. Prin urmare, seminarul ManagEnergy de creștere
a capacității dorește să ofere ajutor acestor municipalități în identificarea și înțelegerea unor noi modele
de finanțare a proiectelor de energie, cu focus pe opțiunile oferite de modelul CPE (contractul de
performanță energetică).
În acest context, FEDARENE (Federația Europeană a Agențiilor de Energie și Mediu), Agenţia de
Management Energetic Maramureş (AMEMM) și Orașe Energie România (OER) organizează, în Baia
Mare, în perioada 16-17 mai 2013, seminarul Managenergy de creștere a capacității autorităților publice
în ceea ce privește oportunitățile de finanțare pentru acțiuni în domeniul energiei durabile, cu accent pe
Contractele de Performanță Energetică (CPE) și cea de-a treia întâlnire a Clubului Primarilor.
Federația Europeană a Agențiilor de Energie și Mediu / FEDARENE, (www.fedarene.org) este
principala reţea europeană a organizaţiilor regionale şi locale de energie și mediu care implementează,
coordonează şi promovează politici și proiecte în domeniul energiei şi mediului. Este o asociaţie nonprofit înfiinţată în anul 1991 la iniţiativa a 6 regiuni din Europa, iar acum are membrii din 17 ţări din
Europa.
Agenția de Management Energetic Maramureș /AMEMM (www.amemm.ro) este o asociație
înființată de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Primaria Municipiului Baia Mare și alte
instituții din județ în scopul promovării surselor regenerabile de energie, managementului energetic și
eficienței energetice. AMEMM s-a înființat în anul 2009 cu sprijin financiar de la Comisia Europeană.
Asociaţia „Oraşe Energie România”/OER (www.oer.ro) este una dintre Structurile de Suport ale
Convenţiei Primarilor din România, sprijinind eforturile semnatarilor şi oferind asistenţă strategică şi
tehnică. În vederea dezvoltării Convenţiei Primarilor, prin intermediul proiectului european „NET-COM
Activități în rețea pentru Convenția Primarilor”, proiect finanţat prin Intelligent Energy Europe, OER
alături de alţi 11 parteneri europeni a creat şi coordonează Clubul Convenţiei în România
(www.networkingcovenantofmayors.eu).

Evenimentul are ca scop prezentarea şi analizarea programelor şi mecanismelor de finanţare din
domeniul eficienţei energetice, destinate autorităţilor locale, Semnatare sau Non-Semnatare ale
Convenţiei Primarilor, care îşi concep sau şi-au dezvoltat deja Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă şi
care se află în căutarea oportunităţilor de finanţare a măsurilor prin care îşi vor reduce emisiile de
carbon. Toate informațiile cu privire la seminar sunt încărcate pe site-ul ManagEnergy, la adresa:
http://managenergy.net/workshops/1168#.UZCyaEpr58F.
•
•

Seminarul va fi structurat în 2 sesiuni, având obiective și grupuri țintă diferite:
Prima sesiune va fi dedicată autorităților locale și regionale care au elaborat deja un plan de
acțiune în domeniul energiei și doresc să avanseze de la planificare la implementarea măsurilor
propuse, sau celor care doresc să elaboreze un astfel de plan.
Sesiunea a doua se adresează unor potențiali traineri locali care pot să promoveze și disemineze
conceptul de CPE.

Seminarul cuprinde și cea de-a III-a întâlnire a Clubului Primarilor înființat în cadrul proiectului
european „NET-COM Activități în rețea pentru Convenția Primarilor”.
Obiectivele seminarului sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

prezentarea cadrului legal european și național în domeniul energiei durabile cu evidențierea rolului
și obligațiilor ce revin autorităților locale și regionale în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2;
explicarea importanței și avantajelor planificării energetice la nivel local și regional;
furnizarea de exemple de măsuri și acțiuni ce pot fi incluse în planurile locale de energie;
diseminarea de bune practici de la municipalitățile din România aflate în fază avansată de
implementare a planurilor lor de energie sustenabilă;
prezentarea oportunităților de finanțare disponibile pentru realizarea proiectelor de energie durabilă
cu accent pe modelul CPE (contract de performanță energetică);
prezentarea de studii de caz bazate pe nevoile specifice ale municipalităților prezente;
crearea unui cadru de networking între municipalitățile semnatare ale CoM (Convenției Primarilor);
instruirea unor potențiali traineri în scheme de finanțare, altele decât granturile (în principal CPE).

Seminarul beneficiază de contribuția unor lectori prestigioși, profesioniști în domeniul lor de
activitate, iar participanții sunt reprezentanți ai primăriilor din Maramureș și alte județe din România.
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