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Întâlnirea consorțiului celor 3 agenții partenere, la Alba Iulia 

În perioada 1-2 iunie 2010, 

ALEA a organizat la Alba 

Iulia întâlnirea consorțiului 

celor trei agenții de energie 

create sub programul 

“Intelligent Energy Europe”. 

Cu aceasta ocazie, Agenția 

Locală a Energiei Alba, 

Agence Manche Energies 

(Franța) și Aegean Energy 

Agency (Grecia) au analizat 

nivelul de îndeplinire a 

proiectului comun și au 

realizat un schimb de 

experiență.  

Agenda întâlnirii a mai 

cuprins și alte subiecte 

importante ca:  

- implicarea agențiilor în 

“Convenția Primarilor” – un 

proiect reprezentativ la nivel 

european în care peste 1700 

de municipalități luptă împre-

ună împotriva poluării; 

- identificarea de către 

agențiile din consorțiu a unui 

nou proiect comun; 

- sustenabilitatea financiară 

a agențiilor în perioada post 

finanțare europeană. 

Pe lângă atingerea obiective-

lor de fond, întâlnirea a 

prilejuit și un valoros 

schimb cultural, oaspeții 

fiind impresionați de 

frumusețea orașului Alba 

Iulia și a împrejurimilor.  
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Agenția Locală a Energiei Alba, 

Consiliul Județean Alba și Ins-

pectoratul Școlar Județean Alba 

au organizat miercuri seara (12 

mai 2010) un spectacol inedit la 

finalul campaniei ”E COol!” – 

o competiție pe teme ecologice 

între toate cele 10 licee din Al-

ba Iulia. Aproape 100 de cos-

tume ”eco”, realizate de tineri, 

din materiale reciclabile sau 

reciclate, au defilat pe scenă în 

fața unui juriu exigent din care 

au făcut parte specialiști în artă 

și vestimentație. Juriul a fost 

alcătuit din Doina Biro, coordo-

nator științific și cultural al Bib-

liotecii Batthyaneum și unul 

dintre cei mai importanți 

specialiști în artă din România, 

Viorica Boitor, artist plastic și 

profesor de pictură și design 

vestimentar la Centrul Cultural 

”Augustin Bena”, Ioana Vieru, 

directorul Teatrului de Păpuși 

”Prichindel” și al festivalului de 

teatru de la Alba Iulia, Rodica 

Andronescu, inspector școlar și 

Sabina Ciorogar, profesor.  

(continuare în pagina 3) 

Ministrul Mediului, 

Laszlo Borbely, a declarat 

că a avut o întâlnire cu 

reprezentanții companiilor 

care au anunțat mari 

proiecte eoliene în 

România, pentru a discuta  

această problemă. ”Avem 

deja 4-5 companii care 

vor sa investească în acest 

sector. Am convenit să 

realizăm împreună un 

studiu de impact asupra 

mediului înconjurator în 

cazul fermelor eoliene, în 

special în zona Dobrogei”, 

a precizat ministrul. 

Investițiile în sectorul 

eolian din România se vor 

ridica în acest an la un 

miliard de euro, în 

condițiile în care energia 

regenerabilă reprezintă 

unul dintre obiectivele 

autorităților de la 

București, a declarat 

Laszlo Borbely. 

”Sunt zone în România 

unde vântul suflă 366 de 

zile pe an din 365”, a 

adăugat Borbely. 



fiecare domeniu.  

Plecând de la aceste analize de consumuri energetice și ținând 

cont de prioritățile de dezvoltare ale comunității locale, se pot 

stabili planuri de acțiune prin care să se eficientizeze aceste 

consumuri și chiar să fie utilizate resurse locale de energie 

“verde”. 

Unele dintre măsurile stabilite presupun finanțări importante 

(în acest caz sunt disponibile o serie de finanțări din fonduri 

structurale) dar altele implică mai mult măsuri organizatorice 

pe care primăria, ca bun administrator al comunității, este 

chemată să le realizeze. 

În definitiv – totul se reduce la decizia politică a 

reprezentanților administrației locale de a acționa consecvent 

pentru o mai bună calitate a vieții membrilor comunității. 

Gospodărirea eficientă a resurselor este o condiție esențială 

pentru o bună administrație locală. 

Energia este o resursă indispensabilă oricărei activități umane, 

utilizarea ei având atât consecințe economice cât și asupra 

mediului ambiant.  

La nivelul unei administrații locale se impune mai întâi o 

diagnoză a tuturor consumurilor energetice implicate atât în 

activitățile coordonate direct de primarie (servicii publice: 

iluminat public, gestiunea deșeurilor, transport public, apă/

canal, consumuri de electricitate/combustibil în clădirile 

administrației, etc. ) cât și în gospodăriile locuitorilor sau în 

activitățile economice/ non-economice din comunitatea 

respectivă. 

Analiza acestor consumuri energetice specifice pe activități 

trebuie făcută prin comparație cu consumuri de referință din 
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Administraţia Fondului pentru 
Mediu organizează o sesiune de 
finanţare a proiectelor în cadrul 
Programului privind producerea 
energiei din surse regenerabile: 
eoliană, geotermală, solară, 
biomasă, hidro.  
Astfel, sesiunea de depunere a 
proiectelor este deschisă în perioada 
15 iunie - 15 iulie 2010. 
Programul se adresează IMM-urilor şi 
are alocată acestei sesiuni de finanţare 
suma de 440.000 mii lei, aproximativ 
105.000 mii euro. Finanţarea se acordă 
în cuantum de maximum 50% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului 
cu un plafon maxim pe proiect de 30 
milioane lei. Solicitanţii trebuie să fie 
întreprinderi care au înscrisă în 
statutul societăţii activitatea privind 
producţia de energie electrică şi/sau 
termică,  corespunzătoare diviziunii 35 
din codurile CAEN: "Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat". Selecţia solicitanţilor se 
va face în baza dosarului de finanţare 
depus la AFM. Pentru ducerea la 
îndeplinire a dispoziţiei 370/01 iunie 
2010, proiectele depuse vor fi 

analizate de către Direcţia Analiză 
Proiecte din cadrul AFM.  

Informaţii detaliate privind criteriile 
de eligibilitate pentru solicitant şi 
pentru proiect, finanţarea, 
implementarea şi monitorizarea 
proiectelor, precum şi privind dosarul 

de finanţare se găsesc în Ghidul de 
finanţare a Programului. Ghidul a fost 
publicat pe site-ul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, la adresa 
http://www.afm.ro/
program_energii_regenerabile.php . 

Managementul energetic –  prioritate pentru  

o administrație locală eficientă 
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În zona centrală a mallului din Alba au 

fost prezenți peste 700 de elevi și părinți 

care au venit să își încurajeze favoriții în 

competiția pentru  cea mai bună 

costumație. Marele premiu pus în joc a 

fost o excursie cu clasa.  

După deliberare, juriul a ales costumul 

cu numărul 82, purtat și creat de Ileana 

Dan, elevă a clasei a IX-a B de la 

Colegiul Național ”Horea, Cloșca și 

Crișan”. Ea își va invita colegii în excur-

sie. De asemenea, juriul a mai acordat 3 

premii individuale pentru creativitate 

pentru Ioana Popa (clasa a XI E, 

Colegiul Economic ”Dionisie Pop 

Marțian”), Gabriela Sabo (clasa a XI-a 

A, Liceul Sportiv) și Georgiana Ilea 

(clasa a X-a A, Colegiul Tehnic 

”Apulum”) 

Pe lângă parada modei, artiștii din fie-

care liceu au pregătit momente reprezen-

tative cu care au încercat să îi impre-

sioneze pe colegii lor de la alte licee. Au 

susținut minispectacole elevii Liceului 

Militar ”Mihai Viteazul”, ai Seminarului 

Teologic Ortodox, ai Colegiului Tehnic 

”Dorin Pavel” (Trupa Anonymus), ai 

Liceului de Muzică și Arte Plastice și ai 

Grupului Școlar de Cooperație, toate din 

Alba Iulia. Pe lângă aceasta, în spectacol 

a fost inclus și un concert de zile mari al 

unei trupe la modă, DJ Sava și Raluka. 

În anul 2010, Programul privind 

instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire, denumit popular 

Programul „Casa Verde” va deveni 

operaţional, la sfârşitul lunii iunie, în 

funcţie de data publicării ghidului de 

finanţare în Monitorul Oficial, ce va fi 

aprobat printr-un ordin al ministrului 

mediului şi pădurilor.   

Ministrul Mediului şi Pădurilor, László 

Borbély a declarat că în cadrul 

programului se vor acorda sume fixe pe 

categorii de proiecte după  cum 

urmează: pentru pentru centrale pe bază 

de pelete suma va fi de 3.000 lei, pentru 

panouri solare, 6.000 lei, iar pentru 

pompe de căldură 8.000 lei. Pentru 

derularea programului au fost implicate 

agenţiile de protecție a mediului din 

judeţe. Cei interesaţi să acceseze vor 

depune cereri la Agenţia de Protecţia 

Mediului din judeţ, urmând ca aceasta să 

trasmită dosarele la Bucureşti, la 

Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Informaţii oficiale privind modul de 

derulare a acestui program, vor fi 

publicate pe paginile web ale 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

www.mmediu.ro şi Administraţiei 

Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, 

odată cu aprobarea ghidului de finanţare 

aferent programului.  

Sursa:www.afm.ro;www.mmediu.ro.  

Programul „CASA VERDE” pentru persoane fizice 

http://www.afm.ro
http://www.mmediu.ro


A L E A  r e p r e z i n t ă 
materializarea unui proiect 
aplicat de către Consiliul 
Judeţean Alba (România) în 
cooperare cu Consilul General 
al Departamentului La Manche 
(Franţa) şi municipalitatea Ios 
(Grecia).  

Valoarea grantului european 
este de 169.170 Euro, ceea ce 
reprezintă 50% din  suma 

totală a proiectului.   

Acest proiect se înscrie în cadrul Programului Intelligent Energy – 
Europe (IEE), domeniul Coopener, Horizontal Key Acţiunea 2 „Să 
gândim global, să acţionăm local", al Comisiei Europene.  

ALEA are ca obiective: elaborarea unei politici energetice la nivel 
judeţean şi local, creşterea gradului de informare şi educaţie în 
domeniul eficienţei energetice şi a energiei din surse regenerabile, 
promovarea utilizării energiei verzi şi eficientizarea consumului de 
energie la nivelul judeţului.  

În judeţul nostru, ca de altfel în toată ţara, activitatea de produc-
ţie se bazează pe un consum exagerat de energie. Din această 
cauză nu este posibilă dezvoltarea durabilă. Această agenţie îşi 
propune să fie un factor decisiv în schimbarea mentalităţii cetă-
ţenilor în ceea ce priveşte comportamentul lor în calitate de 
consumatori de energie.  

Alba Iulia, str. Trandafirilor 

(Camil Velican), 510119, nr. 9 

www.alea.ro 

Telefon: 0258.813.405  

Fax: 0258.813.403  

E-mail: contact@alea.ro 

G â n d e ș t e  g l o b a l,  a c ț i o n e a z ă  l o c a l ! 
P U B L I C A Ț I E  E D I T A T Ă  D E  

 

A G E N Ț I A  L O C A L Ă  A  
E N E R G I E I  A L B A  

 Designerul chinez Daizi Zheng a creat un concept de telefon 

mobil care ar putea fi alimentat cu băuturi răcoritoare. 

Telefonul ar urma să funcţioneze pe baza unor baterii care folosesc 

enzime pentru a genera electricitate din carbohidraţi. 

"Mi-am dat seama că bateriile obişnuite de telefon sunt scumpe, 

consumă resurse importante atunci când sunt fabricate şi 

reprezintă o problemă la reciclare, fiind dăunătoare mediului", 

declară Zheng. "Telefonul foloseşte o bio-baterie în locul bateriilor 

tradiţionale care poluează. O astfel de baterie are nevoie doar de o 

doză de băutură răcoritoare, urmând a genera apă şi oxigen în clipa 

în care se descarcă", a adăugat el. 

Bio-bateriile rezistă încărcate de trei sau patru ori mai mult decât 

bateriile convenţionale pe bază de litiu şi sunt totodată complet 

biodegradabile. 

Singura responsabilitate pentru 

conţinutul acestui document aparţine 

autorilor. Aceasta nu reprezintă în 

mod necesar opinia Comunităţii 

Europene. Comisia Europeană nu este 

responsabilă în cazul utilizării în 

orice scop a informaţiilor conţinute în 

acest document. 

Document tipărit pe hârtie reciclată 


