
                                

   

                

 

Autorități locale în tranziție... energetică 
Consolidarea capacității actorilor locali 

Convenția Primarilor privind Clima și Energia - Soluții de energie durabilă pe termen mediu 

2030, atenuare a efectelor schimbărilor climatice la nivel local și surse de finanțare 

14 noiembrie 2018, Piatra Neamț, Rubik Hub – Sala Cloud 

Agenda 

9.40-10.00 Înscrierea participanților și cafea de bun venit 

ATELIER DE LUCRU # 5 – Soluții de energie durabilă 2030, atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice la nivel local și surse de finanțare 

10.00 – 10.10 
Cuvânt de bun venit 

ADR Nord-Est 

10.10 – 10.40  

Tipuri de măsuri /soluții pentru reducerea consumurilor de energie si 
pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivel local, 
construirea planului de acțiuni pentru energie durabilă, exemple 
-discuții 

Florin Andronescu – Agenția Locală a Energiei Alba 

10.40 – 11.10 

Tipuri de măsuri și soluții pentru adaptarea la schimbările climatice la 
nivel local, construirea planului de acțiuni PAASC, exemple 
-discuții 

Laurențiu Miheț – Agenția Locală a Energiei Alba 

11.10 – 11.30 Pauză de cafea 

11.30 – 12.00 

Cadru de finanțare la nivelul regiunii de dezvoltare N-E pentru 
implementarea unor proiecte din PAEDC (măsuri de EE, soluții de 
producere a energiei din surse regenerabile la nivel local, măsuri de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice la nivel local): fonduri 
europene, programe naționale, FREE, finanțări private (contracte de 
performanță energetică, PPP) 
-discuții 

ALEA și ADR Nord-Est 

12.00 – 12.30 

Elaborarea armonizată a PAEDC și PIEE – Programul de Îmbunătățire a 
Eficienței Energetice cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 
în cadrul SIDU/PUG existente la nivel municipal 
 

Florin Andronescu – Agenția Locală a Energiei Alba 

12.30 – 13.30 Pauză de prânz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.empowering-project.eu/ro/proiectul/


                                

   

                

 

Autorități locale în tranziție... energetică 
Consolidarea capacității actorilor locali 

Elaborarea unui PAEDC, lucrul în intranetul Convenției Primarilor, aplicarea unor soluții de 
finanțare și monitorizarea progresului 

14 noiembrie 2018, Piatra Neamț, Rubik Hub – Sala Cloud 

Agenda 

 

ATELIER DE LUCRU # 6 – Elaborarea unui PAEDC, lucrul în intranetul Convenției Primarilor, 
aplicarea unor soluții de finanțare și monitorizarea progresului 

13.30 – 14.00 

Actualizarea PAED 2020: identificarea de noi acțiuni, adaptarea acțiunilor 
de energie durabilă la obiectivele CoM 2030; lucrul în intranetul 
Convenției Primarilor, finalizarea documentului PAEDC scris 
-sesiune de învățare cu părți interactive 
 

Florin Andronescu, Laurențiu Miheț – Agenția Locală a Energiei Alba 

14.00 – 14:30 

Baze de date energetice și climatice la nivel de UAT, indicatori, persoane 
responsabile și procesul de monitorizare a PAEDC 
Managementul energetic la nivel local: dezvoltarea armonizata a PAEDC 
cu PIEE 
-sesiune de învățare cu părți interactive – chestionar 
 

Florin Andronescu, Laurențiu Miheț – Agenția Locală a Energiei Alba 

14.30 – 15.00 

Identificarea vulnerabilităților de mediu și socioeconomice la nivel local 
(UAT) și întocmirea Evaluării de Risc Climatic (RVA), utilizarea Planului 
de Analiză și Acoperire a Riscurilor – PAAR ca document de referință; 
încărcarea datelor în intranetul Convenției Primarilor 
-sesiune de învățare cu părți interactive 
 

Laurențiu Miheț – Agenția Locală a Energiei Alba 

15.00 – 15.20 Pauză de cafea 

15.20– 15.50 

Elaborarea Planului local de Acțiune pentru Atenuarea efectelor 
Schimbărilor Climatice (PAASC): exemple de acțiuni, nivel de impact 
-sesiune de învățare cu părți interactive: analiza exemple practice 
 

Laurențiu Miheț – Agenția Locală a Energiei Alba 

15.50 – 16.20 

Aplicarea soluțiilor de finanțare existente pentru implementarea acțiunilor 
din PAEDC: POR, programe naționale, PPP, contracte de performanță 
energetică, FREE: exemple concrete-studii de caz 
-sesiune de învățare cu părți interactive 

ALEA, ADR Nord-Est 

16.20-16.30  Concluzii  

 

http://www.empowering-project.eu/ro/proiectul/

