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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 77 din 30 .04.2015

REGULAMENT
pentru desfășurarea activităților Grupului de Lucru pentru implementarea
angajamentelor asumate de Municipiul Roman
în cadrul Convenției Primarilor

CAP. I. PREAMBUL
Art.1 Municipiul Roman în calitate de membru al Convenției Primarilor s-a angajat să
sprijine obiectivele politicii energetice ale Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea emisiilor
de CO2, prin promovarea eficienței energetic, producerea și utilizarea de energie din surse
regenerabile.
Art.2 Comisia Europeană recunoaște rolul cheie al autorităților locale pentru combaterea
schimbărilor climatice. Astfel, prin H.C.L. nr. 159 din 21.11.2014, municipiul Roman s-a angajat:
să depăşească obiectivele stabilite de UE pentru 2020, reducând cu cel puţin 20% emisiile de
CO2 până în anul 2020;
să dezvolte structuri administrative adecvate, inclusiv să aloce resurse umane suficiente în
vederea punerii în practică a acțiunilor necesare;
să elaboreze un inventar de referință al emisiilor (BEI);
să transmită un plan de acțiune privind energia durabilă (PAED) în maximum un an de la
aderarea oficială la inițiativa Convenția primarilor, care să includă măsuri concrete menite să
conducă la reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de CO2 până în 2020;
să transmită un raport de implementare cel puțin o dată la doi ani după transmiterea planului
lor de acțiune privind energia durabilă, pentru evaluare, monitorizare și verificare.
să împărtășească experiențele și know-how-ul cu alte autorități locale;
să organizeze zile locale ale energiei pentru a-i sensibiliza pe cetățeni în privința dezvoltării
durabile și a eficienței energetice;
să participe sau să contribuie la ceremonia anuală, la atelierele de lucru și la întâlnirile
grupurilor de discuții ale Convenției primarilor;
să transmită mai departe mesajul Convenției în forurile corespunzătoare și, în special, să îi
încurajeze pe ceilalți primari să adere la Convenție;
Art.3. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED)
3.1 reprezintă un document programatic, care pe baza unei analize detaliate a activităților
generatoare de emisii poluante și a unor obiective clare, definește acțiunile ce vor fi întreprinse și
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identifică potențialele surse de finanțare a acestora, în vederea atingerii obiectivelor stabilite,
respectiv a obiectivului general de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 20% până în anul
2020;
3.2 se elaborează de către Gupul de Lucru în baza metodologiei propuse de Convenția
Primarilor, în corelare și în completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman și
se supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Roman;
3.3 definește modurile concrete de reducere a emisiilor, împreună cu planificarea în timp,
responsabilitățile desemnate și bugetele alocate urmărind acoperirea următoarelor sectoare:
- Clădiri și instalații sub autoritatea administrației locale;
- Clădiri rezidențiale;
- Iluminat public;
- Transport public;
- Transport privat;
- Gestiunea deșeurilor;
- Gospodărire ape uzate;
- Planificare urbană;
- Producția locală de electricitate;
- Achiziții publice de produse și servicii;
- Comunicarea și conștientizarea cetățenilor și factorilor interesați;
3.4 se dorește a fi un document "viu", actualizat periodic în funcție de noile realități dela nivelul
municipiului Roman.
Art.4 Inventarul de Referință al Emisiilor(Baseline Emission Inventory - BEI)
4.1 cuantifică cantităţile emisiilor de CO2 (sau de echivalent CO2) datorate consumului de
energie în teritoriul semnatarului Convenţiei și identifică principalele surse ale emisiilor de CO2 şi
potenţialul de reducere a acestora;
4.2 reprezintă punctul de plecare pentru elaborarea PAED-ului, dat fiind că oferă informaţii
privind natura sectoarelor emiţătoare de CO2 şi permite astfel selectarea acţiunilor corespunzătoare;
4.3 se monitorizează în mod regulat, pe o bază anuală, cel puțin o dată la 4 ani, conform cerinței
minime în contextul Pactului primarilor, în scopul de a ține sub control emisiile consumului de
energie / CO2 în mod eficient și să adapteze planul de acțiune în consecință.
Art.5 Implementarea PAED
5.1 reprezintă procesul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin PAED;
5.2 procesul este monitorizat în mod regulat pentru urmărirea progresului acțiunilor și
impactului acestora;
5.3 la fiecare 2 ani se întocmește și se transmite Biroului Convenției Primarilor un raport de
implementare ce trebuie să includă un inventar actualizat al emisiilor CO 2 (MIE, monitorizare
inventar de emisii).
Art.6 Raportul de Implementare cuprinde informaţii cuantificate despre măsurile
implementate, impactul acestora asupra consumului de energie şi emisiilor CO2, şi o analiză a
procesului de implementare PAED, incluzând măsurile corective şi preventive, după caz.
Art.7 Raportul de Acţiune conţine informaţii calificative cu privire la implementarea
PAED. El include o analiză a situaţiei şi măsurile calitative, corective şi preventive.
CAP.II SCOPUL GRUPULUI DE LUCRU ȘI FUNCȚIONARE
Art. 8 Scopul constituirii Grupului de Lucru
8.1 Grupul de lucru pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul
Roman în cadrul Convenției Primarilor ( GL), se înființează în scopul elaborării, implementării,
monitorizării și raportării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Roman.
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8.2 Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) este organism interinstituțional, fără personalitate
juridică, condus de primarul municipiului Roman.
Art.9 Componența Grupului de lucru
9.1 Grupul de lucru este compus din reprezentanți ai Municipiului Roman și ai firmei de
consultanță în management energetic.
9.2 Președintele Grupului de lucru este primarul municipiului Roman.
Art. 10 Mod de funcționare
10.1 Activitatea grupului este coordonată de către coordonatorul intern.
10.2 Coordonatorii grupului de lucru pot fi convocați de către primar ori de câte ori este
necesar.
10.3 Grupulde lucru este convocat la solicitarea primarului sau a unuia dintre coordonatori
ori de câte ori este necesar.
10.4 Membrii Grupului de lucru sunt convocați, de regulă, cu două zile calendaristice
înainte de data ședinței, prezența fiind obligatorie.
10.5 În situația în care, din motive obiective, membrii Grupului de lucru sunt în
imposibilitatea de a participa la ședințe, vor fi înlocuiți de reprezentanți desemnați de aceștia.
10.6 La lucrările Grupului de lucru, pot participa, la invitația membrilor și cu acordul
președintelui Grupuluide lucru, reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice, precum și
reprezentanți ai organismelor internaționale.
10.7 Coordonatorul intern al grupului de lucru asigură supunerea spre dezbatere publică a
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă
CAP.III RESPONSABILITĂȚI
Art. 11 Atribuțiile specifice ale membrilor entităților implicate în implementarea
angajamentelor asumate de municipiul Roman în cadrul Convenției Primarilor sunt:
11.1 Membrii desemnați de firma de consultanță
a) asigură elaborarea PAED;
b) asigură contactul și relația cu Biroul Convenției Primarilor;
c) asigură coordonarea monitorizării implementării PAED;
d) asigură raportarea implementării PAED;
e) asigură secretariatul ședințelor Grupului de lucru;
11.2 Membrii din structurile de specialitate ale Municipiului Roman și reprezentanții
Consiliului Local
- asigură colectarea și transmiterea de date privind consumurile de energie în clădirile din
proprietatea municipiului Roman, precum și a celor aflate în administrarea Consiliului Local și a
serviciilor publice, în baza de date creată;
- asigură colectarea și transmiterea de date privind consumurile de energie pentru iluminatul
public din municipiul Roman, în baza de date creată;
- elaborează măsuri și propun acțiuni care să conducă la eficientizarea consumurilor de energie
în clădirile din proprietatea municipiului Roman, precum și a celor aflate în administrarea
Consiliului Local și a serviciilor publice, cu identificarea surselor de finanțare și specificarea
graficului de implementare, pe care le prezintă în cadrul ședințelor grupului de lucru;
- elaborează măsuri și propun acțiuni care să conducă la eficientizarea consumurilor de energie
pentru iluminatul public din municipiul Roman, cu identificarea surselor de finanțare și specificarea
graficului de implementare;
- elaborează măsuri și propun acțiuni care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră din diverse sectoare (clădiri rezidențiale, transport, producția de energie din surse regenerabile
etc.) pe care le pezintă în cadrul ședințelor grupului de lucru
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Art. 12 Atribuțiile comune ale entităților implicate în implementarea angajamentelor
asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenției Primarilor sunt:
- definirea obiectivelor și țintelor de reducere;
- identificarea măsurilor și acțiunilor de reducere a CO2 și eficientizarea consumurilor de
energie pentru fiecare sector;
- definirea bugetului, termenelor și a responsabilităților pentru implementarea măsurilor;
- cuantificarea reducerilor de CO2 pentru măsurile propuse prin calcule specifice;
- colaborare la elaborarea PAED;
- promovarea obiectivelor Convenției Primarilor;
- sensibilizare și networking la nivel local, județean, național și european;
- promovarea în media a acțiunilor din cadrul Convenției Primarilor;
- identificarea de proiecte și programe de finanțare care să conducă la reducerea
consumurilor de energie.
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