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Sumar executiv
Raportul prezintă contextul și rezultatele sarcinii 3.1 a proiectului: "Bazele instituționalizării,
Dezvoltarea Strategiei Municipale și Politicii Energetice, care a fost punctul de plecare pentru
dezvoltarea integrată a PAED-ului cu Sistemul de Management Energetic în cel puțin 40 de
municipalități alese cu atenție din 8 țări participante în proiect.
În cadrul proiectului, partenerii proiectului au ajutat municipalitățile pilot să creeze baza
pentru instituționalizarea PAED prin formularea unei Strategii Municipale (după
metodologia PAED) și a Politicii Energetice (în conformitate cu metodologia ISO 50001).
Procesul a implicat toți liderii locali și partidele politice (și liderii opoziției). Instituționalizarea
unui PAED implică:
 transformarea procesului de planificare a acțiunilor participative în sfera politică a
municipiului,
 asigurarea că rezultatele procesului vor fi aprobate de Consiliul Municipal și vor
influența deciziile de mai jos,
 folosirea unui PAED pentru a "ieși" și a ajunge la întreg teritoriul municipal într-un
mod stabil și monitorizabil.


Cu sprijinul partenerilor de proiect, municipalitățile participante au dezvoltat o imagine
clară a politicilor actuale legate de energie, implementate la diferite niveluri (europene,
naționale, regionale și locale), precum și o viziune coerentă a viitorului lor energetic
durabil, ținând cont de alte documente și instrumente strategice de planificare, opiniile
tuturor liderilor locali și nevoile cetățenilor și ale părților interesate locale. Aceste opinii și
viziuni au fost rezumate în documente locale denumite Strategia Municipală integrată
cu Politica Energetică în conformitate cu standardul ISO 50001. Documentele au ghidat
municipalitățile pilot în toate activitățile ulterioare legate de dezvoltarea integrată a PAEDului cu Sistemul de Management Energetic (selectarea țintelor, planificarea acțiunilor,
prioritizarea acțiunilor etc).



La elaborarea documentelor, municipalitățile au adoptat abordări diferite - în unele cazuri
acestea au fost dezvoltate ca două documente separate, dar integrate, în timp ce în
altele au elaborat un singur document care deservește atât scopul unui PAED, cât și al
unui Sistem de Management Energetic. În unele cazuri, documentele urmează aceleași
modele de șabloane propuse de parteneri și sunt strâns legate de orientările CoM și ISO
50001, în timp ce în alte cazuri a fost utilizată o abordare individuală. Atunci când sunt
dezvoltate separat, Strategia Municipală și Politica Energetică diferă de obicei în funcție
de domeniu și de durata de timp. Strategia municipală este mai generală și se
concentrează pe toate aspectele dezvoltării durabile (ecologice, economice și sociale), în
timp ce politica energetică se concentrează mai mult pe consumul și gestionarea energiei
și pe acele zone aflate sub controlul sau sub influența directă a municipalității.
Documentele finalizate și aprobate în mod oficial au fost comunicate publicului larg
pentru a asigura transparența întregului proces al abordării integrate PAED și Sistem de
Management Energetic.
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