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Sumar executiv
Angajarea cetățenilor și a părților interesate locale în procesul de dezvoltare și implementare
a PAED este foarte importantă pentru succesul întregului proces. Întrucât obiectivele PAED
privesc întregul teritoriu al municipiului și sunt planificate intervenții atât în sectorul municipal,
cât și în cel privat, toate persoanele relevante trebuie să fie informate și implicate activ în
pregătirea sa. Prin "persoane relevante" înțelegem acei oameni și entități ale căror interese
sunt afectate de acest proces sau ale căror activități pot sprijini realizarea obiectivelor
stabilite în PAED. De asemenea, în contextul Sistemului de Management Energetic, rolul
părților interesate, atât în interiorul cât și în afara organizației, este evidențiat.
Există diverse modalități de mobilizare a părților interesate locale - una dintre ele este
organizarea unor forumuri energetice locale care să permită o discuție fructuoasă cu privire
la situația energetică locală și posibilitățile de îmbunătățire a acesteia. Astfel de forumuri au
fost organizate în toate municipalitățile care participă la proiectul 50000 &1 SEAP, cu scopul
de a informa cetățenii cu privire la dezvoltarea integrată a unui Sistem de Management
Energetic + PAED, angajându-i în acest proces, asigurându-se astfel că planurile dezvoltate
vor fi cât mai ascendente posibil.
Sesiunile de forum ale proiectului 50000 &1 SEAP au reunit toate părțile interesate majore și
au permis atât discuția asupra diferitelor aspecte legate de strategia energetică globală a
municipiului cât și discuția despre PAED. Ele nu numai că au contribuit la implementarea cu
succes a sarcinilor viitoare ale proiectului, ci și la rezolvarea conflictelor de interese
potențiale și la crearea unui sentiment de proprietate în rândul cetățenilor care s-ar putea
simți ca o parte integrată a procesului de planificare a energiei.
Prezentul raport conține un scurt rezumat al forumurilor organizate în diferite țări ale
proiectului, precum și principalele concluzii și lecții învățate din acest proces.
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