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Anexa 2 la H.C.L. nr. 28 din 28.02.2017

REGULAMENT
pentru desfăşurarea activităţilor
GRUPULUI LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE)
pentru implementarea proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES
în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

CAP. I. PREAMBUL
Art. 1) Municipiul Roman în calitate de membru al Convenţiei Primarilor s-a angajat să
sprijine obiectivele politicii energetice ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte reducerea
emisiilor de CO2, reducerea consumurilor anuale de energie, producerea şi utilizarea de
energie din surse regenerabile.
Art. 2) Comisia Europeană recunoaşte rolul cheie al autorităţilor locale pentru combaterea
schimbărilor climatice.
Municipiul Roman, prin H.C.L. nr. 114 din 13.05.2016 şi ţinând cont de obiectivul
general al Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă - de creştere a calităţii vieţii în
comunitatea noastră, s-a angajat să ducă la îndeplinire măsurile următoare:
reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de C02 până în anul 2020;
reducerea consumului anual de energie cu 20%;
creşterea cantităţii de energie obţinută din surse regenerabile cu cel puţin 20%;
dezvoltarea structurii administrative adecvate, inclusiv alocarea de resurse umane
suficiente în vederea punerii în practică a acţiunilor necesare;
transmiterea unui raport de implementare a măsurilor asumate în PAED cel puţin o
dată la doi ani cu începere din anul 2016, pentru evaluare, monitorizare şi verificare.
împărtăşirea experienţelor şi know-how-ul cu alte autorităţi locale;
organizarea zilei locale a energiei pentru a-i sensibiliza pe cetăţeni în privinţa
dezvoltării durabile şi a eficienţei energetice;
participarea sau contribuirea la ceremonia anuală, la atelierele de lucru şi la întâlnirile
grupurilor de discuţii ale Convenţiei primarilor;
transmiterea mai departe a mesajului Convenţiei în forurile corespunzătoare şi, în
special, să îi încurajeze pe ceilalţi primari să adere la Convenţi.
Art. 3) Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE), pentru implementarea proiectului
EMPOWERING desfăşurat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
prin reprezentant
demarează acţiuni de conlucrare şi cooperare necesare pentru fundamentarea
programului de consolidare a capacităţilor,
asigură abordări participative pentru actualizarea Planului de Acţiune pentru Energie
Durabilă (PAED) al Municipiului Roman,
consolidează capacitățile funcţionarilor publici tehnici şi a oamenilor politici de a
elabora politici şi planuri eficiente pentru energie durabilă,
participă la întâlniri de coordonare a GLE,
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împărtăşeşte şi aprobă minutele întâlnirilor elaborate de către ADR Nord-Est care vor
rezuma discuţiile avute şi deciziile luate în cadrul fiecărei întâlniri,
implică Municipiul Roman în relaţii de colaborare cu alţi membri ai GLE pentru
conlucrare în cadrul proiectului şi cooperare pentru elaborarea documentelor strategice
comune,
participă la activităţi pe întreaga durată a proiectului,
identifică nevoile şi împărtăşeşte cunoştinţele pe subiecte de mobilitate durabilă şi
energie integrată; în acest sens, va completa un chestionar online de evaluare a
nevoilor de consolidare a capacităţilor,
participă la activităţi de schimb transnaţionale destinate autorităţilor locale,
participă la elaborarea programului local de consolidare a capacităţilor prin abordarea
cerinţelor specifice de dezvoltare a capacităţii identificate,
sprijină ADR Nord-Est şi contribuie la diseminarea lecţiilor învăţate către un public
mai larg compus din părţile interesate regionale.
Art. 4) Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE), pentru implementarea proiectului
ENERSELVES desfăşurat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
prin reprezentant
participă la întâlniri ale Grupului Local pentru Energie Nord-Est,
participă la vizite de studiu,
participă la elaborarea şi implementarea Planului Regional de Acţiune (agreare
metodologie de lucru pentru culegerea de bune practici, colaborare la elaborarea
draftului pentru Planul Regional de Acţiune pentru Autonomie Energetică în Clădiri,
avizare Plan Regional final, definire şi aprobare metodologie de monitorizare pentru
implementarea Planului Regional, participare în Comitetul de Monitorizare a Planului
Regional pentru Autonomie Energetică în Clădiri),
sprijină ADR Nord-Est şi contribuie la diseminarea lecţiilor învăţate către un public
mai larg compus din părţile interesate regionale,
sprijină şi contribuie la îmbunătăţirea instrumentelor de politică referitoare la
implementarea efectivă a inovaţiei în lanţurile de inovare regionale, a inovării deschise
prin specializarea inteligentă.
CAP.II SCOPUL GRUPULUI LOCAL (GLE)
Art. 5) Scopul constituirii Grupului Local (GLE)
5.1) Grupul Local (GLE) se înfiinţează în scopul colaborării cu ADR Nord-Est pentru
proiectele EMPOWERING şi ENERSELVES.
Scopul Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) este de a încuraja asumarea în
comun a Planului Integrat de Acţiune în domeniul Energiei cât şi a celui existent (PAED),
printr-o abordare participativă şi prin consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici tehnici
şi politici de a elabora politici şi planuri eficiente pentru energie durabilă prin implicarea în,
contribuţia la şi beneficierea de activităţile transnaţionale de schimb şi consolidare a
capacităţilor.
5.2) Grupul Local prevăzut la anexa (1) este un organism interdisciplinar, fără
personalitate juridică, condus de Primarul municipiului Roman.
Art. 6) Componenţa Grupului Local (GLE)
6.1) Grupul Local este compus din reprezentanţi ai Municipiului Roman.
6.2) Preşedintele Grupului Local este Primarul municipiului Roman.
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Art. 7) Mod de funcţionare
7.1) Activitatea Grupului Local este coordonată de către preşedinte şi/sau
vicepreşedinte.
7.2) Grupul Local (GLE) este convocat la solicitarea preşedintelui şi/sau a
vicepreşedintelui, ori de câte ori este necesar.
7.3) Membrii grupului de lucru pot fi convocaţi de către preşedinte ori de câte ori este
necesar.
7.4) Membrii Grupului Local sunt convocaţi, de regulă, cu două zile calendaristice
înainte de data şedinţei, prezenţa fiind obligatorie.
7.5) În situaţia în care, din motive obiective, membrii Grupului Local sunt în
imposibilitatea de a participa la şedinţe, vor fi înlocuiţi de reprezentanţi desemnaţi de aceştia.
7.6) La lucrările Grupului Local, pot participa, la invitaţia membrilor şi cu acordul
preşedintelui Grupului Local, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice, precum şi
reprezentanţi ai organismelor internaţionale.
7.7) Vicepreşedintele Grupului Local asigură prezentarea ordinei de zi.
7.8) Secretarul Grupului Local asigură întocmirea listei de prezenţă la întâlniri şi
întocmeşte minute, procese verbale, etc.
CAP.III RESPONSABILITĂŢI
Art. 8) Atribuţiile comune ale membrilor Grupului Local sunt:
- redefinirea obiectivelor şi ţintelor de reducere;
- identificarea noilor măsuri şi acţiuni de reducere a CO2 şi de eficientizare a consumurilor de
energie pentru fiecare sector;
- redefinirea bugetelor, termenelor şi a responsabilităţilor pentru implementarea măsurilor;
- cuantificarea reducerilor de CO2 pentru măsurile propuse prin calcule specifice;
- sensibilizare şi networking la nivel local, judeţean, regional, naţional şi european;
- identificarea de noi proiecte şi programe de finanţare care să conducă la reducerea
consumurilor de energie;
- promovarea obiectivelor PAED-ului prin împărtăşirea experienţelor şi know-how-ul;
- promovarea în media a acţiunilor întreprinse.
Art. 9) Atribuţiile specifice ale membrilor Grupului Local sunt:
- asigură colectarea datelor necesare implementării proiectelor (ex. privind consumurile de
energie electrică, gaz metan, carburanţi, etc.),
- asigură actualizarea bazei de date ce conţine informaţii specifice fiecărui sector din PAED,
- monitorizează evoluţia consumurilor înregistrate şi promovează noi acţiuni care să conducă
la eficientizarea consumurilor de energie, cu identificarea surselor de finanţare şi specificarea
graficului de implementare, pe care le prezintă în cadrul şedinţelor Grupului Local;
- elaborează măsuri şi propun acţiuni care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră din diverse sectoare pe care le reprezintă în cadrul şedinţelor Grupului Local, pe baza
experienţelor învăţate în cadrul proiectelor EMPOWERING şi ENERSELVES.
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