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Plan de Acțiune 
INTERREG EUROPE

 Planul de acțiune (INTERREG) este documentul care 
sintetizează lecțiile învățate din schimburile de 
experiență organizate și care este pus în aplicare 
pentru a îmbunătăți instrumentul de politică abordat 
într‐o anumită regiune. 

 Planul de acțiune nu este un instrument de politică

 Elaborarea planului de acțiune este o cerință a 
programului INTERREG EUROPE

 Partenerii sunt chemați să elaboreze un plan de 
acțiune pentru fiecare instrument de politică abordat. 
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Plan de Acțiune 
INTERREG EUROPE

 Pregătirea Planurilor de acțiune INTERREG ‐ în faza 
1 a proiectelor, pe baza experiențelor împărtășite 
între parteneri. 

 Proiect SUPPORT
Faza 1
01 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019

 Implementarea și monitorizarea acțiunilor din 
Planurile de acțiuni INTERREG aprobate ‐ în faza 2

 Proiect SUPPORT
Faza 2
01 iulie 2019 – 30 iunie 2021
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Plan de Acțiune 
INTERREG EUROPE

 Natura acțiunilor care urmează a fi implementate,
 Intervalul de desfășurare a  lor in timp
 Actorii implicați
 Costurile (dacă există)
 Sursele de finanțare. 

(Un șablon al planului de acțiune este oferit ca anexă la manualul programului INTERREG.)

Structura
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Plan de Acțiune 
INTERREG EUROPE
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Plan de acțiune – proiect SUPPORT

 În cadrul aplicației, fiecare organizație parteneră a
proiectului SUPPORT a selectat un instrument politic
de la nivel regional, propunându‐și să
îmbunătățească acest instrument cu scopul unei
mai bune dezvoltări a sectorului eficienței
energetice.

 Instrumentul politic selectat de către ALEA pentru a
fi îmbunătățit este Masterplanul Energetic al
Județului Alba elaborat în anul 2011 ȘI transformat
din 2018 in Strategia Energetică a județului Alba.
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

 Planul de acțiune al proiectului SUPPORT se bazează 
pe informații/date din perioada de derulare a fazei 1 
a proiectului. 

Inputuri din timpul experiențelor împărtășite

între parteneri proiectului SUPPORT
(seminarii interregionale, vizite de studiu). 
Rovinj‐Croația, Sevilia‐Spania, Kalmar‐Suedia, Alba 
Iulia‐România, Gozo ‐ Malta)

Între părțile interesate al proiectului SUPPORT la 
nivel național (cele 3 Workshopuri Regionale 
organizate în România)

Inputuri din analiza de context regională.
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

 Elaborat de către ALEA cu sprijinul specialiștilor din cadrul Universității Tehnice Cluj 
Napoca (experiență relevantă în elaborarea de documentelor strategice în sectorul 
eficienței energetice). 

Planul de acțiune în România al proiectului SUPPORT
 Are la bază modelul prezentat în cadrul Manualului de implementare a programului 

INTERREG EUROPE; a fost adaptat la specificul național (introducere, descriere, 
context)

 Integrează lecțiile învățate în etapele anterioare de implementare a proiectului și a 
transpus unele dintre acestea în instrumentul de politică abordat.

 Conține propuneri privind mecanismul de monitorizare precum si indicatorii impact, 
în corespondență cu indicatorii propuși în cadrul proiectului SUPPORT.
(indicator specific pentru România – reducere al consumului final de energie în 
județul Alba cu 12 % în 2021 față de anul 2008)



9

Plan de acțiune - proiect SUPPORT

Structura:

Capitolul: I. Introducere

Capitolul: II. Context regional

Capitolul: III. Prezentarea actualizării Masterplanului
Energetic al județului Alba prin Strategia Județului Alba in
domeniul energiei 2018‐2023

Capitolul: IV. Acțiuni pentru influențarea instrumentului
politic abordat de proiect:

Capitolul: V .Mecanisme de monitorizare
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

Structura:

Capitolul: IV. Acțiuni pentru influențarea instrumentului
politic abordat de proiect:
Acțiunea 1
Implementarea unei noi capacități a Observatorului Regional
Energetic ANERGO
Acțiunea 2
Extinderea inițiativei Convenției Primarilor pentru Climă și
Energie în județul Alba
Acțiunea 3
Creșterea accesului la finanțarea proiectelor de energie
durabilă planificate de autoritățile locale
Acțiunea 4
Acțiune pilot: reducerea consumului de energie în
clădirile publice prin schimbarea comportamentului de
consumator energetic la locul de muncă
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

Acțiunea 1
Implementarea unei noi capacități a Observatorului Regional Energetic
ANERGO pentru sprijinirea autorităților locale din județul Alba în colectarea de
date privind energia și clima; utilizarea bazei de date dedicate online va
îmbunătăți gestionarea și planificarea energiei pentru energie durabilă și
reducerea emisiilor de Co2 la nivel local
Tipul acțiunii: Implementarea de noi proiecte
Perioada de implementare: 2019-2021
Inspirat de:
Observatorul regional pentru energie și gaze cu efect de
seră din Rhône‐Alpes (OREGES) (CAI – SI Rovinj)
SMIV - platformă de monitorizare și verificare a măsurilor
de eficiență energetică implementate (IRENA – SI Rovinj)
Măsuri:
 Extinderea capacității ANERGO pentru a îmbunătăți

colectarea datelor specifice de energie și realizarea
analizei multisectoriale

 Extinderea rețelei ANERGO cu autorități locale din
județul Alba implicate în planificarea energetică
durabilă.
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

Acțiunea 2
Extinderea inițiativei Convenției Primarilor pentru Climă și Energie în județul
Alba prin creșterea numărului de municipalități semnatare ale CoM și prin
încurajarea tranziției lor de la PAED la PAEDC
Tipul acțiunii: Implementarea de noi proiecte
Perioada de implementare: 2019-2021
Inspirat de:
Instrumentul de planificare regională PAED din județul
Kalmar (Suedia), ca parte a inițiativei ”Convenția
primarilor” (Energiekontor – Staff exchange Kalmar)
ENERJ - Acțiuni comune pentru eficiență energetică
Proiect modular (program INTERREG MED) (FAMP – SI
Sevilla)
Măsuri:
 Crearea unei platforme de baze de date online (soluții

tehnice, proiecte pilot, cele mai bune practici) cu acces
liber pentru toate părțile interesate.

 Organizarea de prezentări și ateliere de lucru
referitoare la aspecte metodologice ale Convenției
Primarilor pentru Climă și Energie.



13

Plan de acțiune - proiect SUPPORT
Acțiunea 3
Creșterea accesului la finanțarea proiectelor de energie durabilă planificate de
autoritățile locale
Tipul acțiunii: Implementarea de noi proiecte
Perioada de implementare: 2019-2021
Inspirat de:
Proiectul New Finance –Noi finanțări pentru măsuri de
eficiență energetică în clădirile publice (INTERREG
MED)(MIEMA – Caz de bună practică)
Instrumente financiare pentru eficiența energetică în
perioada de programare 2014-2020 – FINERPOL proiect
INTERREG MED) (FAMP, AGENEX – SI Sevilia)
Măsuri:
 Organizarea de cursuri de formare pentru personalul

administrației publice, pentru identificarea posibilităților
de finanțare adecvate și modalități de accesare ale
acestora

 Stabilirea unui grup de lucru la nivel județean cu rol
consultativ care vor furniza informații și vor facilita
schimbul de experiență.
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

Acțiunea 4
Reducerea consumului de energie în clădirile publice prin schimbarea
comportamentului de consumator energetic la locul de muncă

Tipul acțiunii: Implementarea de noi proiecte
Perioada de implementare: 2019-2021
Inspirat de:
Proiectul Save@Work (Energiekontor – IS Gozo)
Măsuri:
 Implementarea unei campanii de reducere a

consumului energetic în clădirile publice prin utilizarea
eficientă a energiei de către angajați. Reducerea
consumului energetic se bazează doar pe schimbarea
comportamentului de consumator energetic (fără
investiții în echipamente)

 Crearea unor instrumente de sprijin pentru participanți
 Organizarea unor sesiuni de formare privind consumul

rațional de energie
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Plan de acțiune - proiect SUPPORT

Monitorizare implementare PA SUPPORT

 Monitorizarea va fi efectuată de o echipă de monitorizare, înființată după consultarea 
părților interesate. Obiective monitorizării: verificarea implementării planului de acțiuni; 
stabilirea dacă acțiunile efectuate au avut efectele dorite inițial stabilite în planul de 
acțiuni; propunerea revizuirii planului de acțiuni pe baza rezultatelor monitorizării.

În urma analizei și avizării, acțiunile din Planul de Acțiune SUPPORT vor fi acceptate
și preluate de către Consiliul Județean Alba în Strategia Județului Alba în Domeniul
Energiei 2018‐2023

Rezultate vizate prin implementarea PA SUPPORT:

 Capacitate crescută a observatorului ANERGO pentru susținerea AL din județ.
 Inițiativa CoM extinsă cu noi membrii semnatari de pe teritoriul județului
 Număr crescut de PAEDC elaborate de către AL din județ bazate pe Strategia Județului 

Alba în Domeniul Energiei 2018-2023 ca și cadru de planificare energetică.
 Capacitate crescută a responsabililor din cadrul autorităților locale în ce privește 

planificarea energetică durabilă și în implementarea măsurilor de eficiență energetică
 Consum redus de energie în clădiri publice



Projects media

www.interregeurope.eu/support
www.alea.ro


