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1. ORGANIZAREA ABMEE ÎN ANUL 2020 

Asociația „Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov” - ABMEE, 

www.abmee.ro, a fost înființată în anul 2003 în baza unui parteneriat încheiat între Municipiul 

Brașov și Comisia Europeană, Directoratul General pentru Transport și Energie.  

În perioada 2020-2023, ABMEE se află sub președinția Municipiului Brașov. 

Sediul Asociației este în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, et. 3, camera 301. 

Începând cu anul 2018, ABMEE deține autorizație de „Societate prestatoare de servicii energetice 

pentru localități”. 

 

Statutul juridic al organizaţiei 

Asociație non-profit, neguvernamentală, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor și 

Fundaţiilor cu nr. 44/ 03.07.2003. Durata de funcționare: nedeterminată. 

 

Adunarea Generală  

Adunarea Generală a ABMEE este formată din reprezentanţii următoarelor instituţii: 

1. Municipiul Brașov 

2. RATBV SA 

3. SC Comprest SA 

4. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

5. Agenția pentru Protecția Mediului Brașov 

6. Universitatea Transilvania din Brașov 

7. SC Flash Lighting Services SA 

8. SC Bepco SRL 

9. SC Engie România SA 

 

Consiliul Director 

Consiliul Director al ABMEE, pentru perioada 2020-2023: 

Municipiul Brașov    - Preşedinte 

RATBV SA     - Vicepreşedinte 

SC Flash Lighting Services SA   - Membru/ Secretar 

 

Biroul Tehnic ABMEE 

Activitățile curente ale ABMEE sunt asigurate de către Biroul Tehnic, cu rol de execuție și punere 

în aplicare a deciziilor Adunării Generale și a politicii asociației. 

 

http://www.abmee.ro/
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Ing. Camelia RAŢĂ 
Director 

Leea MIHAILĂ 
Sp. Comunicare 

Irina TATU 
Dr. Inginer 

Anca GRIGORE 
Economist 

 

Activitatea contabilă  

Activitatea de contabilitate și întocmirea bilanțului contabil au fost externalizate începând cu anul 

2015, către SC DOCONTAB SRL, cu sediul în Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 20, bl. F5, ap. 2.  

 

Şedinţele Adunării Generale și Consiliului Director 

Adunarea Generală a Membrilor Asociației ABMEE s-a desfășurat în anul 2020 prin corespondență, 

la data de 30.03.2020, în acord cu prevederile art. 4 din Statutul Asociației, cu scopul de a limita 

condițiile de răspândire ale infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2. În urma votului prin 

corespondență s-au aprobat: 

Raportul de Activitate 2019 

Situațiile Financiare 2019  

Programul de activități pentru anul 2020 

Propunerea de Buget pentru anul 2020 

Cuantumul cotizației pentru anul 2021 

Excluderea din Asociația ABMEE a SC FLASHNET SA și SC URBAN SA 

Modificarea Art. 5.1 și Art. 5.2 din Statut 

Noul Consiliu Director, pentru perioada 2020-2023 

Înscrierea în Asociația ABMEE a SC BEPCO SRL și SC ENGIE ROMÂNIA SA 

Lista actualizată a membrilor 

Actualizarea Statutului, în conformitate cu modificările survenite în cadrul Adunării Generale. 

Situațiile financiare au fost depuse la Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, în 

conformitate cu legislația specifică de către S.C. DOCONTAB S.R.L, după aprobarea lor în AGA 2020. 

 

ABMEE - Domenii de activitate 

Principalele domenii de activitate ale Asociației sunt legate de tranziția către o comunitate cu emisii 

reduse de carbon:  

• Management energetic pentru comunităţi locale 

• Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea energiilor din surse regenerabile 

• Realizarea Planurilor de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă – metodologie a 

Convenției Primarilor 
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• Realizarea Programelor pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice – metodologie ANRE 

• Gestiune baze de date privind consumurile energetice și de apă în clădirile publice 

• Participare în proiecte europene pentru accelerarea implementării diverselor inițiative 

lansate de Comisia Europeană ca suport pentru comunitățile locale în procesul de 

eficientizare a consumurilor energetice și adaptare la schimbările climatice 

• Cursuri de instruire în domeniul planificării energetice locale 

• Informare, sesiuni de instruire, diseminare și campanii de conștientizare în domeniul 

eficienței energetice, mobilității urbane și utilizării surselor alternative de energie 

• Analize tehnice privind optimizarea consumurilor în clădirile publice, activități specifice 

domeniului de management energetic pentru comunități locale 

• Colaborarea cu agenţii similare din România și Uniunea Europeană, precum și cu alte 

organisme ale Uniunii Europene, în scopul transferului de competenţă și a bunelor practici 

în ceea ce priveşte managementul energetic și acțiunile climatice 

• Participarea la evenimente naționale cu factorii responsabili din domeniul dezvoltării 

regionale și administrației publice, organisme guvernamentale din domeniul energiei și 

mediului pe probleme specifice comunităţilor locale 

• Alte obiective subordonate scopului, stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director 

al Asociației. 

 

2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2020 

 

Programul de monitorizare a consumurilor energetice în clădirile municipale 

Programul de monitorizare permanentă a consumurilor energetice în clădirile municipale este 

prevăzut ca măsură separată, în responsabilitatea ABMEE, în Planul de Acțiune pentru Energie 

Durabilă al Municipiului Brașov, aprobat prin HCL 503/20101. 

Această bază de date a stat la realizarea propunerii de buget aferente anului 2020, pentru 

instituțiile din învățământul preuniversitar de stat, la capitolul energie electrică, gaze naturale și 

apă rece de consum. 

În perioada 21-31 decembrie, s-a efectuat migrarea datelor către o versiune nouă a bazei de date. 

Echipa ABMEE și-a concentrat resursele și a creat o versiune a aplicaţiei cât mai aproape de 

utilizatori și cât mai uşor de folosit. 

 

Convenția Primarilor pentru Climă și Energie Durabilă 

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă 2010-2020: 

• Demararea procesului de colectare date la nivelul anului 2019 pentru monitorizarea 

implementării - au fost solicitate date de consum distribuitorilor de electricitate și gaze 

naturale, operatorului de transport public, operatorilor care gestionează deșeurile 

municipale, direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local Brașov 

 
1 Măsura nr. 66 - Monitorizarea consumurilor energetice din clădirile administrative, unități de învățământ, clădiri publice, 

prin soft-ul specializat EMS. 
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Toate aceste informații au fost centralizate și vor fi analizate comparativ cu anii anteriori, urmând 

ca ABMEE să întocmească un raport intermediar de monitorizare al PAED Brașov la nivelul anului 

2019, pentru a evalua gradul de îndeplinire al țintelor propuse prin Planul de Acțiuni.  

 

Manager Energetic al Municipiului Brașov 

În anul 2020, activitatea de manager energetic s-a desfășurat având la bază actul adițional nr. 

1/115819/ 02.12.2019 la Contractul de prestări servicii nr. 58/30255/ 02.04.2019, pentru 

perioada 01-30.04.2020, și Contractul de achiziție publică de prestări servicii nr. 104/41366/ 

29.04.2020, pentru perioada 01.05-31.12.2020 cu prelungire prin act adițional până în 30.04.2021. 

Principalele servicii de management energetic angajate prin contract: 

• Analizarea și monitorizarea implementării Programului de Îmbunătățire a Eficienței 

Energetice (PIEE) 

• Actualizarea anuală PIEE prin corelarea cu planul de investiții al Municipiului Brașov 

• După data de 09.01.2020 atribuțiile ANRE au fost preluate de către Ministerului Energiei, 

prin Direcția de Eficiență Energetică (DEE), urmând ca toate raportările să se transmită 

către această structură nou creată 

• Calcularea indicatorilor de eficiență energetică solicitați de beneficiar 

• Acordarea de consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de 

echipamente, instalații și proceduri de modernizare energetică a clădirilor publice sub 

autoritatea Consiliului Local Brașov 

• Colectarea de date privind consumurile energetice conform sectoarelor menționate în PIEE 

și PAED 

• Participarea la ședințele săptămânale ale Consiliului Director 

• Consultanță și suport în domeniul eficienței energetice ori de câte ori este solicitată 

• Identificarea soluțiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru proiecte care promovează 

eficiența energetică și consultanță/ suport în implementarea acestora 

• Realizarea unor documentații tehnice conform calificării personalului din asociație. 

 

Proiectul TOMORROW 

TOMORROW este un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene, cu scopul 

de a susține autoritățile locale în procesul de tranziție către orașe cu emisii reduse de dioxid de 

carbon şi cu un nivel ridicat al calității vieții. Municipiul Braşov, alături de alte cinci orașe, dezvoltă 

foaia de parcurs către anul 2050 implicând cetățenii și alte părți interesate la nivel local, devenind 

proiect pilot pentru tranziția altor oraşe europene.  

Partenerii proiectului: 

 

Proiectul TOMORROW (TOwards Multi-stakehOldeRs 

transition ROadmaps With citizens at centre) se derulează 

în perioada 01.09.2019 – 31.08.2022. 
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Anul 2020 a fost un an dificil pentru autoritățile locale. În ciuda faptului că au trebuit să facă față 

pandemiei de COVID19, orașele TOMORROW au reușit să avanseze către dezvoltarea foilor de 

parcurs pentru 2050. Astfel, în februarie 2020, Nis, Dublin, Brașov, Brest și Valencia s-au reunit la 

Nantes pentru a participa la o sesiune de instruire în scopul deprinderii teoriilor și practicilor 

caracteristice „Procesului de Tranziție”. Ca parte a acestei instruiri, echipa de proiect a avut 

întâlniri cu factori implicați în „Marea Dezbatere” a orașului, un proces participativ de co-creare a 

foii de parcurs pentru tranziția energetică a regiunii. Întâlnirile au fost stabilite în vederea 

dezbaterii cu participanții și organizatorii „Marii dezbateri” a dificultăților și provocărilor 

întâmpinate, a bunelor practici și soluțiilor identificate într-unul dintre cele mai ample procese 

participative europene. 

„Marea Dezbatere” este un bun exemplu de construire a unei foi de parcurs comune pentru 

accelerarea tranziției energetice la nivel local. Mecanismul participativ a pus bazele viitoarei 

angajări cetățenești și a inițiativelor de implicare a părților interesate din zonă. Învățând din 

abordarea barierelor întâmpinate de Nantes, orașele pilot TOMORROW vor putea facilita procese 

participative incluzive pentru co-crearea orașelor durabile și rezistente.  

În aprilie 2020, orașele TOMORROW aveau stabilită o nouă întâlnire fizică la Heerlen (Olanda), 

pentru a participa la o conferință și un atelier despre tranziția către comunități sustenabile. 

Chiar dacă toate întâlnirile fizice și călătoriile au fost anulate din cauza pandemiei de COVID19, 

orașele TOMORROW au continuat procesul de învățare în mediul virtual, participând la două 

ateliere online organizate de DRIFT2. Una dintre sesiunile atelierului, numită „Învățând unii de la 

alții și construind reziliența în vremuri dificile”, a avut ca scop susținerea schimbului de experiență 

între orașe cu privire la provocările și strategiile de reziliență ale acestora în perioada COVID19.  

Anul 2020 a continuat cu o serie de webinarii: 

• 14 ianuarie - webinar de instruire #3; 

• 18 februarie - webinar D-Tool #2; 

• 12 martie - Brașov, Dublin și Valencia au prezentat progresul realizat, limitele, dinamica și 

nevoile identificate și provocările/ problemele cu care s-au confruntat; 

• 26 martie - Brașov a participat la o întâlnirea online a consorțiului proiectului; 

• 22-24 aprilie - workshop online în vederea poziționării procesului de tranziție în contextul 

incertitudinilor existente (alegeri, criza COVID19) și dezvoltarea strategiilor de reziliență;  

• 18 iunie - webinar având ca scop deprinderea cunoștințelor practice pentru o abordare 

„bazată pe știință” în vederea stabilirii obiectivelor climatice și delimitării sferei politicilor 

care vor fi prinse în foaia de parcurs pe termen lung; 

• 03 iulie - interviu bilateral cu echipa ABMEE, condus de echipa de coordonare a proiectului 

TOMORROW, în scopul analizei progreselor realizate și a contextului local; 

• 25 septembrie - webinar #2 -> orientări metodologice și abordări ale politicilor climatice; 

• 22 octombrie - instuire “Energy Learning Relay” -> consorțiul TOMORROW transferă 

cunoștințe și experiențe acumulate către alte orașe interesate de procesul tranziției; 

• 19 noiembrie - webinar de instruire #2 pe echipe (orașe cu probleme similare); 

• 07 decembrie - sesiune de instruire privind instrumente și metode de implicare și angajare 

a cetățenilor în procesele decizionale și de dezvoltare a orașelor aflate în procesul tranziției; 

• 10 decembrie - webinar de instruire #3 pe echipe (orașe cu probleme similare). 

 
2 DRIFT este un institut de cercetare de vârf în domeniul tranzițiilor durabile și este partener în proiectul TOMORROW. 



 

 

8 

 

Echipa de Tranziție a Municipiului Brașov 

Echipa de Tranziție acoperă domenii strategice, fiind formată din Primăria Municipiului Brașov, 

compania locală de transport public, compania locală de distribuție a energiei electrice, compania 

locală de gaze naturale, compania care gestionează iluminatul public local, compania locală de 

cogenerare de înaltă eficiență, compania locală de salubritate, agenția locală pentru protecția 

mediului, Universitatea Transilvania și un grup local de inițiativă format din profesioniști în 

arhitectură, comunicare, tehnologie, sociologie și economie, având ca scop reproiectarea serviciilor 

publice prin design strategic în jurul nevoilor cetățenilor, prin implicarea acestora în proces. 

Principalul scop al Echipei de Tranziție este de a 

lucra împreună pentru (1) definirea Planului de 

Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă al 

Municipiului Brașov pentru anul 2030, (2) 

testarea și punerea în practică a instrumentelor și 

metodelor inovatoare de implicare a societății 

civile în procesul decizional și (3) elaborarea foii 

de parcurs către Neutralitate Climatică în anul 

2050. Echipa de Tranziție a Municipiului Brașov 

și-a început parcursul printr-o întâlnire digitală în luna iunie, stabilindu-și viziunea și obiectivele. 

Deși derulată mai târziu din cauza pandemiei de COVID-19, întâlnirea s-a bucurat de succes. 

Tot în cursul lunii iunie, echipa ABMEE s-a întâlnit cu reprezentanții Engie România, pentru a anliza 

un posibil proiect pilot pentru metaneizarea deșeurilor municipale cu producere de 

biometan.Discuțiile trebuiau continuate odată cu instalarea noii echipe de conducere rezultată în 

urma procesului electroral.  

MOBILITAR - Laboratorul Comunitar de Mobilitate 

În decursul anului 2019, în Municipiul Brașov s-au pus bazele unui grup strategic de inițiativă civică 

- Coaliția pentru Mobilitate - menit să reunească actori ai societății civile, administrația locală și 

principalul furnizor al serviciilor de transport public pentru dezvoltarea unor soluții de mobilitate. 

MOBILITAR este un Laborator Comunitar de Mobilitate și principalul rezultat al Coaliției. Această 

platformă implică industriile creative locale, cetățeni, experți și reprezentanți ai municipalității 

pentru corelarea obiectivelor strategice din transport cu nevoile comunității. ABMEE este parte a 

Coaliției pentru Mobilitate și se implică activ, prin proiectul TOMORROW, în susținerea și 

dezvoltarea MOBILITAR. 

Țintele acestei inițiative vizează dezvoltarea unui transport non-poluant și eficient, educarea 

comportamentelor de utilizare a soluțiilor de mobilitate, îmbunătățirea accesibilității și siguranței 

în circulație, creșterea calității aerului prin reducerea emisiilor de CO2 și atragerea comunității în 

demersul pentru atingerea neutralității climatice. Rolul cel mai important însă, constă în crearea 

unui instrument viabil de cooperare cu cetățenii și societatea civilă pentru modelarea și 

reproiectarea serviciilor de utilitate publică. 

MOBILITAR derulează o serie de evenimente pe termen lung dedicate accesibilității, culturii 

mobilității și mobilității integrate. Fiecare capitol trece prin cercetare, ideație și prototipare. 

Fiecare dintre aceste prototipuri va putea fi scalat în următorii ani la nivel de oraș și va fi corelat 

cu strategiile de dezvoltare, urmând calea evaluării și implementării de către administrația publică 

în raport cu sursele de finanțare corespunzătoare. 
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Program de Instruire în Tranziție Energetică 

Echipa proiectului TOMORROW a derulat, începând cu data de 22 octombrie 2020, un Program de 

Instruire în Tranziție Energetică pe o perioadă de 3 luni, dedicat factorilor de decizie, funcționarilor 

publici și actorilor societății civile, pentru a-i motiva să susțină tranziția energetică în orașele lor. 

Participanții au avut ocazia să învețe din experiența orașelor care dezvoltă foi de parcurs pentru 

tranziția către 2050 împreună cu cetățenii și părțile interesate. Alături de orașele pilot din proiectul 

TOMORROW, au fost implicate și alte orașe aflate în procesul tranziției. Formatorii au oferit 

expertiză în realizarea foilor de parcurs pentru o tranziție energetică sustenabilă la nivel local. 

 

Proiectul HUB-IN 
Reprezentat prin ABMEE, Municipiul Brașov a câștigat un nou proiect cu finanțare prin programul 

Orizont 2020 al Comisiei Europene. Proiectul HUB-IN a fost lansat la nivel internațional la începutul 

lunii octombrie. HUB-IN se derulează pe o perioadă de 4 ani (sept. 2020 - aug. 2024). 

Partenerii proiectului: 

Alături de Municipiul Brașov, din grupul 

orașelor pilot fac parte: Angoulême 

(Franța), Belfast (Irlanda), Genova (Italia), 

Lisabona (Portugalia), Nicosia (Cipru), 

Slovenska Bistrica (Slovenia) și Utrecht 

(Olanda). Consorțiul proiectului include 

prezența mai multor specialiști și experți: 

ENERGY CITIES - Asociația Europeană a 

Orașelor aflate în Tranziție Energetică, 

EAHTR - Asociația Europeană a Orașelor și 

Regiunilor Istorice Heritage, CROWDFUNDING HUB - Centrul European de Expertiză în Finanțare 

Alternativă, CONNECTED PLACES CATAPULT - Centrul pentru Propulsarea Orașelor Inteligente. 

HUB-IN va dezvolta un cadru comun pentru stimularea transformării zonelor urbane istorice. 

Catalizator pentru inovare și antreprenoriat, acest cadru va viza păstrarea identității unice a zonei 

istorice și a valorilor sale naturale, sociale și culturale. Transformarea zonelor urbane nu se va 

limita la conservarea patrimoniului centrelor istorice, ci și la alinierea acestora la principiile 

sustenabilității. 

Proiectul HUB-IN va crea centre de inovare în orașele pilot pentru a testa activitățile propuse în 

domeniile de intervenție: (1) industrii culturale și creative, (2) tehnologii digitale, economie 

circulară, inovare socială și sustenabilitate, (3) reutilizarea și readaptarea resurselor naturale, a 

practicilor sociale și culturale, a patrimoniului cultural. HUB-IN va reuni instituții, companii start-

up, centre de cercetare, cetățeni și reprezentanți ai societății civile în fiecare centru de activități. 

Evenimente derulate online: 

• 26 noiembrie-14 decembrie - webinarii interne dedicate fiecărui oraș pilot pentru a 

determina viziunea și strategia locală, unde se va particulariza HUB-IN contextului local, 

care sunt valorile locale specifice, ce competențe și know how dețin orașele, care sunt 

provocările locale, obiectivele și așteptările locale legate de HUB-IN, sau cum se 

caracterizează ecosistemul părților interesate la nivel local; 
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- 26 noiembrie - Utrecht 

- 01 decembrie - Genova 

- 02 decembrie - Slovenska Bistrica 

- 08 decembrie - Grand Angouleme 

- 09 decembrie - Lisabona 

- 10 decembrie - Nicosia 

- 11 decembrie - Belfast 

- 14 decembrie - Brasov (alături de echipa ABMEE, Municipiul Brașov a fost 

reprezentat prin dl. Primar Allen Coliban și echipa sa formată din personal cu 

atribuții în comunicare, relații internaționale, proiecte cu finanțare 

europeană, dar și prin partenerul de implementare al ABMEE - Depoul de Artă 

Urbană) 

• 04 decembrie - webinar dedicat procesului de implementare HUB-IN, cu scopul de a stabili 

etapele introductive și activitățile viitoare, experiența deținută de echipa ABMEE și etapele 

de dezvoltare, dar și rezultatele ce trebuie urmărite de ABMEE și segmentele unde este 

nevoie de expertiză suplimentară pentru implementarea proiectului HUB-IN. 

 

Propuneri Proiecte și Scrisori Suport 

EEA Grants - ABMEE s-a pregătit să aplice pentru finanțare prin Granturile Spațiului Economic 

European (SEE) și Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului Energetic pentru România, în 

domeniul Eficiență Energetică, dorind să implice Grădina Zoologică Brașov, cu scopul obținerii de 

fonduri pentru renovarea clădirilor și introducerii de surse regenerabile de energie. Colaborarea 

cu Grădina Zoologică Brașov a fost inițializată și această instituție a fost introdusă în baza de date 

Energy Management System, coordonată de ABMEE. De asemenea, a fost numit un Responsabil 

Energetic al instituției, fiind instruit pentru a putea introduce facturi, lunar, în aplicație. 

Pe parcursul procesului de aplicare, ABMEE a solicitat clarificări coordonatorului fondului pentru 

România, în urma definitivării consumurilor de energie la nivelul anului 2018. În urma clarificărilor 

primite de ABMEE, s-a constatat că: 

- Producția de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, solar termice etc.) nu era eligibilă în 

prezentul apel lansat în cadrul Programului Energetic pentru România; 

- Soluțiile eligibile trebuiau să demonstreze măsuri de eficiență energetică care să conducă la 

reducerea consumului de energie, înlocuirea energiei convenționale cu cea regenerabilă nefiind 

considerată în acest context o măsură de eficiență energetică. 

ABMEE a decis retragerea aplicației și identificarea altor surse de finanțare pentru 

realizarea conceptului de “Gradină Zoologică Verde”. 

Streets4Children - ABMEE a fost invitată să facă parte, în calitate de expert, din Comitetul 

Consultativ al proiectului Streets4Children, coordonat de FGM-AMOR Austrian Mobility Research. 

Obiectivul general al proiectului constă în reorganizarea spațiilor urbane pentru a crea străzi mai 

sigure, dedicate nevoilor oamenilor și nu vehiculelor, atractive pentru copii și tineri. Proiectul 

reprezintă un pas important pentru mobilitate urbană durabilă și accesibilitate. Acest proiect a fost 

depus în cadrul programului Urban Accessibility and Connectivity/ URBAN EUROPE, dar nu s-a 

calificat pentru finanțare. 
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Food4Good - Alături de un cosorțiu coordonat de rețeaua europeană Energy Cities, ABMEE a 

aplicat în cadrul Green Deal, pentru o finanțare în vederea testării și demonstrării inovațiilor 

sistemice în sprijinul strategiei “Farm-To-Fork”, obiectiv strategic “Trecerea la o dietă sănătoasă 

sustenabilă, provenită din surse locale și accesibilă tuturor cetățenilor UE, inclusiv celor mai 

defavorizate și vulnerabile grupuri”. ABMEE și-a propus dezvoltarea și implementarea de cursuri 

și sesiuni de informare (elevi și părinți) în școlile din Municipiul Brașov referitor la: 

• Nutriție sănătoasă, naturală și echilibrată; 

• Principii și importanță slow food; 

• Scurtare lanț producător-consumator pentru reducerea emisiilor CO2 provenite din 

ambalare, transport și stocare produse de la distanță; 

• Concepte eficiență energetică și energie regenerabilă în rândul producătorilor locali. 

Rezultatul evaluării acestei propuneri de proiect va fi comunicat de Comisia Europeană 

consorțiului Food4Good în decursul anului 2021. 

Scrisori Suport acordate către: 

• Fraunhofer ISI pentru propunerile de proiect “Pathways for Energy Efficient Heating and 

Cooling” și “Act!onHeat - Thermal decarbonisation strategies for urban transition” 

• Propunerea de proiect “Intelligent Cities Challenges” 

• Universității Transilvania pentru propunerile de proiect “RES based vehicle CHARGing 

station network for EVs in smart cities, acronym RESCHARGEV” și “RecoverIND, Ecological 

and Innovative technologies for recovering industrial areas from LCA and Energy Efficiency 

point of view”. 

 

Parteneriate media 

ABMEE a încheiat un parteneriat media cu Energynomics pentru evenimentul „Eficiență energetică 

– oportunitățile momentului”, organizat la Brașov în data de 25 februarie 2020, în cadrul celei de-

a patra ediții a campaniei Energynomics “Eficiență energetică pentru rezultate care contează”. 

Evenimentul și-a propus să crească nivelul de conștientizare și de înțelegere asupra a ceea ce 

reprezintă și a modului în care se poate îmbunătăți eficiența energetică. Evenimentul a fost 

recomandat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE și s-a 

desfășoară cu sprijinul Primăriei municipiului Brașov și al ABMEE. 
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3. PARTICIPARE LA EVENIMENTE ÎN ANUL 2020 

Eveniment Locație Perioadă 
Participare 

ABMEE 

Conferința Mobility As A Service (MAAS) ”Viitorul 
mobilității” 

Brașov 20/02/2020 Leea MIHĂILĂ 

Deschiderea evenimentului “Digitalizare și Eficienţă 
energetică – oportunitățile momentului”, în numele 
municipiului Brașov 

Brașov 25/02/2020 Camelia RAȚĂ 

Energy Cities Live Chat - What does it mean to be energy 
"sufficient" 

online 
07/05/2020 
14/05/2020 

Leea MIHĂILĂ 

Energy Cities' 30th anniversary Live Chats online 28/05/2020 Leea MIHĂILĂ 
Conferința Impact Mobility online 07/07/2020 Leea MIHĂILĂ 
Conferința de Presă pentru lansarea platformei 
MOBILITAR 

online 18/11/2020 Leea MIHĂILĂ 

Webinar Energy Dimension of Circular Economy online 10/12/2020 Camelia RAȚĂ 

 

4. PROGRAM DE ACTIVITĂȚI PENTRU ANUL 2021 

NR. DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN 

1. CONVENŢIA PRIMARILOR - PAED & PACED BRAȘOV 

1.1. PAED 2010-2020: Raport de Monitorizare la nivelul anului 2020 2021 

1.2. 
PACED 2020-2030: Plan de Măsuri pentru reducerea cu minimum 40% a emisiilor de 
CO2 până în 2030 

2021 

2.  PROGRAM DE MONITORIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE MUNICIPALE (EMS) 

2.1. 

Activități curente de asistență și monitorizare consumuri energetice și de apă rece 

pentru instituțiile cuprinse în programul de monitorizare. Extinderea monitorizarii la 

restul clădirilor administrative aflate în responsabilitatea municipalității și la sectorul 

de iluminat public. 

Permanent 

2.2. 

Analiza consumurilor și a cheltuielilor aferente pentru agent termic, gaze naturale, 

energie termică și apă rece pentru anul 2020, pentru unitățile de învățământ cu 

personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local Brașov și înaintarea propunerii 

de buget pentru anul 2021.  

Ianuarie 

2.3. 
Propuneri eficientizare consumuri energetice și analiza execuției bugetului de utilități 

o dată la 6 luni 
Permanent 

2.4. Actualizare și optimizare aplicație EMS conform legislației curente Permanent 

3. PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE - PIEE BRAȘOV 2014-2020 

3.1. 
Raport de evaluare a activităților pentru anul 2019- Municipiul Brașov 

Transmitere raport la ANRE 
31.01.2020 

3.2. Întocmire Raport de monitorizare și transmitere la ANRE 30.09.2021 

3.3. 
Realizarea lucrărilor specifice de management energetic pentru Municipiul Brașov 

conform contract 
2021 

4. PROIECTUL TOMORROW (2019-2022) - ORIZONT 2020 

4.1. Activități conform contract/ proiect  2021 

4.2. Dezvoltare foaie de parcurs pentru Neutralitate Climatică până în anul 2050 2021 
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NR. DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN 

4.3. 
Implementare campanie de informare, conștientizare și responsabilizare cetățenii 
Municipiului Brașov cu privire la atingerea Neutralității Climatice, rol de angajare a 
cetățenilor în procesul decizional al autorității locale 

2021 

4.4. Activități dedicate Echipei de Tranziție Energetică a Municipiului Brașov 2021 

4.5. Participare în Coaliția de Mobilitate și la activitățile MOBILITAR 2021 

5. PROIECTUL HUB-IN (2020-2024) - ORIZONT 2020 

5.1. Activități conform contract/ proiect 2021 

5.2. Dezvoltare principii de inițiere și funcționare hub de invoare 2021 

5.3. Dezvoltare principii de inițiere și promovare brand local Municipiul Brașov 2021 

6. PARTICIPARE LA SEMINARII ŞI CONFERINŢE - APLICARE PENTRU NOI PROIECTE 

6.1. 
Participare la evenimente naționale și europene privind temele de interes și domeniile 

de activitate ale ABMEE 
Permanent 

6.2. 
Reprezentarea Municipiului Brașov, la solicitarea municipalității, în cadrul 

evenimentelor naționale și europene privind domeniile de activitate ale ABMEE 
Permanent 

6.3. Aplicare pentru noi proiecte  Permanent 

 

 

 


