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MINUTA  DEZBATERII PUBLICE 
 

Data, ora: 07.11.2014, orele 14.00 
Locul desfăşurări: Sala Consiliului Local al Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga 
nr.1, etajul I 
Obiectul dezbaterii publice: Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al 
Municipiului Timişoara 2010 – 2020, reevaluat în anul 2014. 
 
Invitaţia la dezbaterea publică  a fost lansată prin Anunţul SC2014-
29050/31.10.2014 şi Invitaţia nr. SC2014-29051/31.10.2014, PAED supus dezbaterii 
fiind postat pe paginile web al Primăriei Municipiului Timişoara www.primariatm.ro  
şi ale Direcţiei de Mediu www.dmmt.ro, fiind propus şi un formular pentru propuneri, 
pentru facilitarea modalităţii de formulare a unei noi propuneri sau idei privind PAED 
reevaluat. 
 

Au participat un număr de  16 cetăţeni ai Municipiului Timişoara: 
1. Bratosin Daniela – S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE” S.A. 
2. Cazacu Alin – S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE” S.A. 
3. Negrea Petru – UPT 
4. Rădulescu Remi – S.C. REMIR S.R.L. 
5. Ungureanu Viorel  - UPT – ICER, 
6. Nani Viorel – UPT – ICER, 
7. Stoian Dan – SDAC Studio – UPT, 
8. Costa Mihai – Primaria Municipiului Timişoara, 
9. Ludu Cătălina – ROSENC, 
10. Andrei Basaraba – ROSENC, 
11. Andra Sergiu – S.C. COLTERM S.A. 
12. Ruşeţ Ivantie – S.C. COLTERM S.A. 
13. Soporan Florin – S.C. COLTERM S.A. 
14. Stanciu Vlad – – ROSENC, 
15. Bogdanov Ivan – UPT – ICER 
16. Moş Cornelia – REBINA AGRAR SRL 

 

Din partea Primăriei Municipiului Timişoara a  participat Doamna Iudit BERE 
SEMEREDI. 
 

Dezbaterea publică a început printr-o prezentare PowerPoint, care au relevat 
următoarele aspecte: 
 Scurtă prezentare a Proiectului CONURBANT şi contribuţia acestuia la 

reevaluarea Strategiei privind schimbările climatice şi a Planului de acţiune 
pentru combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice,  
aprobat prin H.C.L. nr. 228/29.06.2010; 



 Obligaţiile Municipiului Timişoara ca semnatară a Convenţiei Primarilor; 
 Modul de elaborare a Inventarului de Referinţă al Emisiilor la nivelul anului 

2008 – corectat şi a Inventarelor de Monitorizare a Emisiilor pentru perioada 
2009-2013; 

 Analiza sectorială a IRE 2008; 
 Sectoarele cheie şi măsurile cheie care trebuie abordate; 
 Obligaţiile asumate în perfectă corelaţie cu prevederile Pachetului legislativ 

„Energie – Schimbări Climatice” care prevede reducerea, până în anul 2020, cu cel 
puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), creşterea, în acelaşi interval 
de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic 
şi creşterea eficienţei energetice cu 20%. 

 Rezultatele implementării celor 92 măsuri ale Strategiei privind schimbările 
climatice şi a Planului de acţiune pentru combaterea, atenuarea şi adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice,  aprobat prin H.C.L. nr. 228/29.06.2010 

 Noul PAED 2010-2020 reevaluat – elementele de noutate – evaluarea sectorială 
conform Ghidului de Elaborare a PAED al JRC, echipa de elaborare, consultanţa 
de specialitate,  modul de colectare a datelor, soluţiile propuse, ţinteţşe şi 
obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 până în anul 2020, resursele umane şi 
financiare necesare; 

 S-au prezentat câteva din măsurile cheie din cele 145 de acțiuni bine definite care 
vor conduce la diminuarea consumurilor de energie, la generarea energiei din 
surse regenerabile, respectiv reducerea cantității de CO2 până în anul 2020 cu cel 
puţin 20% față de anul 2008, responsabilizând direcțiile și serviciile Primăriei 
Municipiului Timișoara, regii autonome/societăţi comerciale  de interes local și 
alți actori locali sau judeţeni în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute, 
implicând totodată comunitatea în atingerea țintelor prin programe de 
conștientizare și informare şi creând o punte în dezvoltare economică, socială și 
de mediu a  municipiului Timişoara, combinând obiective și ținte cuprinse în mai 
multe sectoare de activitate. 

 S-a subliniat abordarea multisectorială: domeniile şi sectoarele  în care 
municipalitatea poate  influenţa  consumurile de energie pe termen mediu şi lung, 
şi anume:  clădirile, echipamentele/instalaţiile municipale, terţiare, rezidenţiale şi 
transportul – obligatorii pentru acceptarea PAED de către Joint Research Centre 
(JRC) şi a domeniilor şi sectoarelor privitoare la producerea locală de energie, 
planificare urbană, achiziţii publice verzi şi lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate 
– recomandate de JRC,  

 S-a subliniat importanţa sectorului achiziţii publice, a comunicării şi 
networkingului local, a educaţiei şi formării profesionale, în vederea unei cât mai 
bune implementări; 

 S-a subliniat modalitatea de monitorizare, abordarea bazată pe project 
management, inclusiv implementarea sistemelor de management energetic; 

 Au fost prezentate măsurile privind atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, în baza Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice, ca valoare 
adăugată a PAED; 

 S-a subliniat rolul Municipiul Timişoara, de coordonator al Conurbaţiei 
Timişoara, care obligă municipiul la asumarea rolului de model, de factor de 



reglementare şi de promotor al unor acţiuni şi măsuri care să fie  aplicate mai apoi 
la scară largă şi de localităţile din Polul de Creştere Timişoara. 

 S-a discutat despre necesitatea promovării unor proiecte locale în vederea 
reducerii consumurilor de energie în sectoarele municipale, terţiare şi rezidenţiale, 
folosirii cu eficienţă maximă a resurselor energetice şi a energiei de orice fel, 
pentru promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile şi 
transport sustenabil, prin asigurarea mobilităţii urbane durabile  şi a conexiunii cu 
localităţile din Polul de creştere şi regiune; 
 

În mare parte, participanţii au fost parte a grupurilor de lucru, a forumurilor locale 
pentru energie şi a Zilelor Energiei, organizate în cadrul Proiectului CONURBANT, 
propunerile şi ideile de îmbunătăţire fiind lansate în cadrul grupurilor de lucru. 
Participanţii, prin luările de cuvânt au  subliniat modalitatea de comunicare în viitor, 
cu accent pe proiectele pe care le implementează la nivel de societate, companie sau  
instituţie de învăţământ superior. 
În general, nu au fost făcute observaţii pe marginea PAED  şi nici propuneri concrete 
de îmbunătăţire. 
Domnul Nani Viorel şi Domnul Bogdanoc Ivan au făcut menţiuni cu privire la 
colectivul de elaborare, ţintele propuse, rezultatele implementării şi posibilitatea de 
atingere a ţintelor propuse, aprecierile vizând anumite lipsuri ale proiectului, în 
contextul existenţei lucrării VISION 2030 şi a Studiului privind potenţialul energetic 
al Judeţului Timiş elaborat cu suportul Institutului Fraunhofer. 
S-au formulat răspunsuri, fiind subliniat faptul că, elaborarea PAED se face în calitate 
de semnatar al Convenţiei Primarilor, ca PAED se elaborează cu respectarea Ghidului 
de elaborare, utilizând factorii IPCC, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor fiind 
circumscrisă acestui ghid. S-a mai subliniat faptul că, PAED este un document 
flexibil care este periodic supus îmbunătăţirii, încorporând strategiiile şi documentele 
de planificare şi studiile în domeniu elaborate până în prezent, inclusiv VISION 2030 
şi a Studiul privind potenţialul energetic al Judeţului Timiş elaborat cu suportul 
Institutului Fraunhofer. 
 
 
Timişoara, 
La 11.11.2014 
      Sef Birou Asistare Consiliul Local, 
       GABRIELA MOHUT 
 
 


