
   
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Workshop “Leadershipul local în domeniul energiei” - Conferinţa Politică la Nivel Înalt – 

27.06.2013 – Bruxelles, Belgia, Comitetul Regiunilor, JDE 70 – de la 9.00 la 13.00 

 

Evenimentul îşi propune să faciliteze şi să împărtăşească soluţii utile şi să asigure suport 

pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea PAED-urilor cu semnatarii şi potenţialii 

semnatari ai Convenţiei Primarilor. Evenimentul îşi propune să declanşeze schimbul de 

experienţă, să contribuie la dezvoltarea capacităţii administrative a reprezentanţilor autorităţilor 

publice locale şi regionale, a personalului tehnic şi să contribuie la creşterea numărului de 

municipalităţi care aderă la Convenţia Primarilor, pentru a le ajuta să răspundă provocării în 

domeniul energiei şi obiectivelor  climatice pentru  anul 2020.  

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului CONURBANT (http://www.conurbant.eu). 

Proiectul are drept scop  acordarea de ajutor oraşelor medii şi mari precum şi celor din  

oraşele mici din zona lor urbană, prin consolidarea capacităţilor folosind suportul de tip „peer-to-

peer”, instruire şi formare profesională între autorităţile locale mai puţin experimentate şi cele cu   

o mai mare experienţă, în cadrul mişcării Convenţiei Primarilor. Organizatorul principal al 

evenimentului este Municipiul Vratsa, Bulgaria - partener în cadrul proiectului, cu sprijinul Camerei 

de Comerţ şi Industrie Vratsa, Bulgaria (partenerul tehnic în cadrul proiectului), prin intermediul 

Enterprise Europe Network, care a sprijinit participarea la eveniment a unor reprezentanţi ai EACI, 

în calitate de prezentatori: Doamna Vassilia ARGYRAKI - ManagEnergy, Local and regional 

energy agencies, Domnul  Eric Koch, EACI Ofiţer proiect (finanţare în cercetare / TIC / energie 

Inteligentă /) la Comisia Europeană. 

Acest eveniment va constitui o sesiune comună pentru un număr de cinci proiecte finanţate 

prin Programul Intelligent Energy Europe, în scopul prezentării lecţiilor învăţate din dezvoltarea şi 

implementarea PAED-uri, inclusiv exemple şi bune practici, factorii de succes şi bariere. În plus 

faţă de lecţiile învăţate din dezvoltarea efectivă a PAED-urilor şi activităţilor de implementare, se 

vor discuta şi prezenta totodată, impactul şi eficacitatea activităţilor realizate printr-o abordare 

„peer-to-peer” şi mentoratul, realizate de unii dintre partenerii de proiecte comune, de tip „peer-

learning”, ca o metodă de îmbunătăţire a punerii în aplicare a politicilor energetice (PAED-uri).  

http://www.conurbant.eu/


   
 

Evenimentul va include o sesiune privitoare la noile oportunităţi de finanţare, viziunea 

viitoare privind finanţarea prin Facilităţile Elena şi Intelligent Energy Europe pentru următoarea 

perioadă de programare 2014-2020. 

Proiectele CONURBANT, LEAP, Covenant capaCITY, ERENET şi CASCADE se 

concentrează pe rolul esenţial al autorităţilor publice locale în îndeplinirea obiectivelor 

provocatoare a Uniunii Europene şi a obiectivelor climatice pentru anul 2020, prin asigurarea unui 

leadership local eficient pentru energie. Partenerii  derulează activităţile în scopul realizării de 

Planuri de Acţiune pentru Energie de calitate. Mai mult decât atât, ei susţin Convenţia Primarilor, o 

iniţiativă la nivel înalt, prin acţiuni concrete, uşor de gestionat şi susţinut la nivel local. 

Proiectele sus menţionate tind să reducă decalajele dintre acţiunile identificate printr-o 

abordare de jos în sus şi agenda europeană a energiei, prin încorporarea de politici energetice 

durabile în activităţile municipalităţilor. Accentul se pune pe generarea voinţei politice necesare, a 

viziunii şi ambiţiei, precum şi pe capacitatea administrativă a autorităţilor publice locale de a 

acţiona în calitate de lideri în domeniul eficienţei energetice. 

Evenimentul va pune accentul pe abordările inovatoare luate în scopul promovării 

schimbului de cunoştinţe şi bunelor practici, pentru a îmbunătăţi capacitatea zonelor urbane şi 

rurale în integrarea soluţiilor pentru energie durabilă. Liderii partenerilor vor asigura schimbul de 

idei şi de soluţii, precum şi deschiderea  seminariilor şi vizitelor de la alte proiecte. 

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile (EUSEW), o iniţiativă a Comisiei Europene  

conectează direct cetăţenii şi părţile interesate în problematica energiei la nivel local, regional şi 

naţional, ajutând Europa să îşi atingă obiectivele sale de energie şi să genereze idei şi acţiuni noi. 

În acest an, EUSEW include o Conferinţă Politică la Nivel Înalt în Bruxelles, cu o participare 

de aproximativ 4.000 de persoane, peste 900 de evenimente „Zile ale energiei” desfăşurate în 

întreaga Uniune şi un prestigios eveniment dedicat Premiilor „Sustainable Energy Europe”. 

Proiectul CONURBANT participă pentru al doilea an la evenimentul  Săptămâna Europeană a 

Energiilor Durabile, cu un workshop organizat în cadrul proiectului. 

Aflaţi mai multe vizitându-ne pe  pagina web  www.eusew.eu sau alăturându-vă pe reţelele 

sociale: facebook.com/euenergyweek şi twitter.com/euenergyweek. 

 

http://www.eusew.eu/

