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AEEPM 

 
• Setup: 2007-2011 grant IEE  
• Initiativa a Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti 
 
• Partener si expert pentru AMR (Asociatia Municipiilor din Romania) 
• “Manager energetic” pentru Sectorul 1 Bucuresti 

 
• Coordonator al “Covenant of Mayors” pentru Sectorul 1 
• Design si coordonare  “SEAP al Sectorului 1 Bucuresti” 
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ONG – suport pentru comunitatea locală 



AEEPM suport oferit semnatarilor CoMo 

 Covenant capaCITY 
 http://www.covenant-capacity.eu 
 
 Iunie 2011 – Mai 2014 

 
 Meshartility 
 http://www.meshartility.eu 

 
 Aprilie 2012 – Martie 2015 
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http://www.covenant-capacity.eu/
http://www.meshartility.eu/


Proiecte resurse pentru SEAP 

 Covenant capaCITY 
 http://www.covenant-capacity.eu 
 Iunie 2011 – Mai 2014 

 Meshartility 
 http://www.meshartility.eu 
 Aprilie 2012 – Martie 2015 

• NETCOM 
      http://www.Netcom.eu  
     Aprilie 2010 – Aprilie 2013 

 ENERGY4ACTION 
      http://www.data4action.eu  
     Martie 2014 – Martie 2016 
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http://www.covenant-capacity.eu/
http://www.meshartility.eu/
http://www.netcom.eu/
http://www.data4action.eu/


Agenții pentru management energetic 

• www.managenergy.net 
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(Re)surse 

 
 http://www.eumayors.eu  

•  http://www.alea.ro  
•  http://www.abmee.ro  

 http://www.oer.ro  
•  http://www.managenergy.ro  
•  http://www.spme.ro/  
•  http://www.amemm.ro  
•  http://www.ae3r-ploiesti.ro  
•  http://www.ames.ro  
•  http://www.amet.ro  
•  http://www.energyvaslui.ro  
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   Scurtă prezentare AMR 
(1) 

• Asociația Municipiilor din România (AMR) - înfiinţată în 1990 sub numele 
de Federaţia Municipiilor din România (FMR) de către 30 de membri 
asociaţi fondatori.  

 
• AMR include toate cele 103 municipii, precum şi cele 6 sectoare ale 

Municipiului Bucureşti - în total 109 membri. 
 
• AMR este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 

neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi 
protejării intereselor comune ale autorităţilor Administraţiei Publice 
Locale (APL), pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în 
numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. 

 
• AMR este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al 

Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi Congresul Puterilor Locale şi 
Regionale al Consiliului Europei (CPLRE). 
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   Scurtă prezentare AMR 
(2) 

• Organele de conducere ale AMR sunt:  
·         Adunarea Generală (AG) 
·         Comitetul Director (CD) 
·         Comisia de Cenzori 

 
• AMR are un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene 

(UE), la Bruxelles – ianuarie 2007 – cu rol de a implica municipiile în 
dialogul cu instituțiile UE în vederea promovării interesului general al AMR 
în procesul de elaborare şi implementare a politicilor UE.  
 

 

http://www.amr.ro/desprenoi.ag.amr
http://www.amr.ro/desprenoi.cd.amr
http://www.amr.ro/desprenoi.cc.amr
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   Scurtă prezentare AMR 
(3) 

• AMR şi Biroul de reprezentare AMR din Bruxelles contribuie permanent la 
îmbunătăţirea cadrului normativ şi organizatoric de desfăşurare a 
activităţii administraţiei publice locale. 

• Pe agenda de lucru a AMR se află și alte proiecte şi iniţiative în sprijinul 
APL, în colaborare cu alte organizaţii, ONG-uri şi instituţii din ţară şi din 
străinătate . 

• AMR a fost şi este partener la propuneri de proiecte înaintate la finanţare 
de către instituţii de specialitate din România şi din Europa prin programul 
Energie Inteligentă Europa şi prin programul de cercetare și inovație 
HORIZON 2020 pe teme legate de creşterea eficienţei energetice şi 
intensificarea valorificării surselor regenerabile de energie la nivel local şi 
regional, reţele verzi ale municipiilor, susţinerea CoMo şi sprijin în 
realizarea PAED (SEAP). 
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    AMR și planificarea energetică 
(1) 

• CoMo - Iniţiativa CE din anul 2008 - reuneşte primari din întreaga Europă 
dornici să contribuie prin măsuri luate la nivel local, la reducerea emisiilor de 
CO2 cu 20%, creşterea eficienţei energetice cu 20% şi asigurarea unui procent 
de 20% de energie regenerabilă din mix-ul de energie până în anul 2020. 

• CoMo - reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate 
autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea 
eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile 
lor (www.eumayors.eu)   

• CoMo este semnată în prezent de 6.377 APL-uri din 53 ţări.  
 

• Din România, din 113 comunităţi care au semnat CoMo,  
 29 sunt municipii membre AMR.   
 

•  SEAP trimise 46.          SEAP aprobate 34.          Semnatari suspendați 56.  
  
 

 

http://www.eumayors.eu/
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    AMR și planificarea energetică 
(2) 

• Proiectul Green ProcA - promovarea achizițiilor publice ecologice şi 
eficiente energetic, lansat de REC România, finanțat prin Programul IEE, 
având ca obiectiv principal implementarea țintelor prevăzute de PAED, 
pentru partea care revine achizițiilor publice ecologice. AMR participă la 
derularea proiectului alături de OER, face parte din Comitetul Director al 
Consorţiului ProcA şi contribuie la identificarea obiectivelor specifice şi 
modalităţilor de implementare, în funcţie de nevoile APL şi propunerile 
grupului de lucru constituit. 

 
• Proiectul DATA4ACTION demarat de ALEA Alba în martie 2014 care îşi 

propune să creeze sinergii şi să preia rezultate din alte proiecte în aceeaşi 
arie tematică (MESHARTILITY, SEAP PLUS, COOPENERGY) Proiectul are în 
vedere preluarea unor modele de MoC realizate între autorităţi publice şi 
furnizori de energie, create şi puse în practică prin Proiectul SEAP PLUS, 
derulat de către AMR. 
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    AMR și planificarea energetică 
(3) 

• AMR a semnat în data de 30 iulie 2009 un acord de parteneriat cu 
Directoratul General pentru Energie şi Transport al Comisiei Europene 
(CE) devenind astfel organizaţie suport în implementarea CoMo în 
România. 

• AMR se angajează să promoveze CoMo în rândul membrilor AMR şi în 
mass-media, să faciliteze schimburile de experienţă între semnatarii 
CoM, să urmărească implementarea CoM, şi să informeze asupra 
rezultatelor obţinute în România. 

• COORDONATORII CoMo în România: Agenţia de Dezvoltare Regională 
Centru – 7 judeţe şi Consiliul Judeţean Alba  

• STRUCTURI SUPORT CoMo în România: AMR şi Oraşe Energie România  
• Suport pentru dezvoltarea SEAP (PAED): 
 cele 9 Agenții pentru management energetic  
 (contribuție recunoscută formal de CE) 
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    AMR și planificarea energetică 
(exemple de bune practici) 

• Sectorul 1 al Municipiului București 
• Alba-Iulia 
• Brașov 
• Baia-Mare 
• Bistrița 
• Făgăraș 
• Timișoara 
• Vaslui 
• Pitești 
• Cluj 
• Arad 
• Bacău 
• ... 
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    Bariere sau oportunități ? 
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Întrebări ? 

AMR Bucureşti 
www.amr.ro 
amr@amr.ro 

steluta.bogatu@amr.ro 
 

AMR Bruxelles 
silviu.iubitu@amr.ro 

http://www.amr.ro/
http://www.amr.ro/
mailto:amr@amr.ro
mailto:steluta.bogatu@amr.ro
mailto:silviu.iubitu@amr.ro


 
Vă mulțumim pentru atenție! 

 
ion.dogeanu@managenergy.ro 

Agenția  pentru Eficiența Energetică și Protecția Mediului București 

 
 http://www.managenergy.ro  

 
224 Calea Victoriei, et.3, ap.12, 010099 București 

 
 

ROMANIAN ENERGY EFFICIENCY SUMMIT 2015 – Call for Action in Energy Efficiency  
12 iunie 2015, Hotel Crowne Plaza, București, România 

16 


	��  AMR și eficiența energetică��    supported by�Agenția  pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București
	AEEPM
	AEEPM suport oferit semnatarilor CoMo
	Proiecte resurse pentru SEAP
	Agenții pentru management energetic
	(Re)surse
	   Scurtă prezentare AMR�(1)
	   Scurtă prezentare AMR�(2)
	   Scurtă prezentare AMR�(3)
	    AMR și planificarea energetică�(1)
	    AMR și planificarea energetică�(2)
	    AMR și planificarea energetică�(3)
	    AMR și planificarea energetică�(exemple de bune practici)
	    Bariere sau oportunități ?
	Slide Number 15
	�Vă mulțumim pentru atenție!��ion.dogeanu@managenergy.ro�Agenția  pentru Eficiența Energetică și Protecția Mediului București

