
Se lanseaz  proiectul MORE4NRG

MORE4NRG: measuring regions’ progress in the field of RES and energy efficiency

(MORE4NRG: m surarea progresului regiunilor în domeniul surselor regenerabile de
energie i eficien ei energetice)

 Semnalele de alarm  cu privire la schimb rile climatice i previziunile pesimiste ale
grupurilor de exper i de mediu au determinat autorit ile de la toate nivelurile s  g seasc  solu ii
pentru rezolvarea dependen ei energetice a Europei. În reducerea efectelor schimb rilor climatice i
preg tirea pentru declinul epocii petrolului, regiunile Europei au un rol foarte important în
promovarea, dezvoltarea i implementarea surselor de energie regenerabil  împreun  cu strategii de
eficien  energetic  care s  ajute la dep irea impasului energetic, prevenirea înc lzirii globale i
protec ia mediului înconjur tor. De asemenea, fiind mai aproape de cet eni, regiunile se g sesc
într-o pozi ie mai bun  pentru a realiza cre terea gradului de con tientizare i a motiva iei de a
economisi energia în rândul cet enilor.

Peste 80 de regiuni din Uniunea European , printre care i Maramure ul, au semnat
"Declara ia pentru eficien  energetic i surse regenerabile de energie" ini iat   de Ansamblul
Regiunilor Europene (ARE) în 2006, subliniind caracterul deosebit de important al acestor chestiuni
i rolul regiunilor.

 Consiliul Jude ean Maramure , prin Biroul Rela ii Interna ionale, a demarat implementarea
proiectului MORE4NRG (M surarea progresului regiunilor în domeniul surselor regenerabile de
energie i eficien ei energetice) finan at prin programul de cooperare interregional  INTERREG
IVC i încadrat la prioritatea 2 « Mediu i prevenirea riscurilor ».

           Proiectul are o durat  de 3 ani de zile i dispune de un buget total de 1.326.559 euro, bugetul
aferent jude ului Maramure  este de 55.664 euro, din care 15 % reprezint  co-finan area Consiliului
Jude ean Maramure .

 Partenerii în proiect sunt: Provincia Flevoland (Olanda), Consiliul Regiunii Norbotten
(Suedia), Regiunea Abruzzo (Italia), Agen ia Energetic  Valencia (Spania), Regiunea Lazio (Italia),
Consiliul Jude ean Prahova (România), Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), Consiliul Regiunii
Vasternorrland (Suedia), Georama (Grecia), Funda ia Euro Perspectives (Bulgaria), Provincia
Noord-Brabant (Olanda).

 Obiectivul proiectului este de a contribui la elaborarea i îmbun irea strategiilor regionale
pentru cre terea eficien ei energetice i a utiliz rii resurselor regenerabile de energie, prin schimb de
bune practici cu privire la politicile de energie durabil i prin realizarea în comun a unui instrument
integrat de m surare a efectelor strategiilor regionale pentru energie durabil .

 Regiunile care elaboreaz  politici de energie durabil  trebuie s  g seasc  surse alternative de
energie i s  defineasc  m suri de eficien  energetic  care s  corespund  caracteristicilor regionale.
Având o strategie regional  deja elaborat , regiunile trebuie s  creeze facilit i i s  stabileasc
metodele prin care s i ating  obiectivele, cu implicarea tuturor factorilor interesa i din regiune. De
asemenea, regiunile au nevoie de instrumente pentru a demonstra progresele înregistrate i care s
ajute totodat  la implementarea i evaluarea strategiilor.

 Proiectul MORE4NRG va aborda toate aceste chestiuni la nivel interregional, prin
identificarea, analiza i interpretarea celor mai bune practici în domeniul SRE i al eficien ei
energetice, acordându-se sprijin specific regiunilor partenere a c ror strategie pentru energie



durabil  este mai pu in conturat . Proiectul pune un accent deosebit pe diseminarea rezultatelor
tre alte regiuni i pe cre terea gradului de con tientizare i informare cu privire la energia

durabil .

 Activit ile din proiect cuprind o analiz  a strategiilor energetice avansate i un studiu al
condi iilor cadru care duc la dezvoltare i la cre terea investi iilor în energii regenerabile i strategii
energetice. Se vor organiza mai multe seminarii care vor analiza în detaliu ce înseamn  o strategie
energetic  avansat  („state of the art seminars”). Se vor efectua „peer reviews” care constau din
analiza situa iei i strategiei energetice din regiunile mai pu in avansate de c tre exper i din
regiunile partenere mai avansate. Exper ii se vor întâlni cu factorii interesa i din domeniul
energiei i autorit ilor locale i vor face vizite pe teren. Dup  efectuarea analizei, exper ii vor
elabora un raport care va con ine recomand ri pentru îmbun irea strategiei energetice a regiunii
gazd . Aceste recomand ri vor fi folosite pentru elaborarea unui plan de ac iune. Un seminar de
înv are reciproc  va reuni, pentru to i partenerii, experien ele i rezultatele „peer review-urilor” i
altor lec ii înv ate pe parcursul proiectului. Toate rezultatele proiectului vor fi cuprinse într-un set
de instrumente pentru strategii regionale de energie durabil ., care va include i instrumente pentru

surarea efectelor acestor strategii. Setul de instrumente va fi pus la dispozi ia tuturor regiunilor
Uniunii Europene.

 Pân  în prezent a avut loc, în noiembrie 2008, prima întâlnire a Comitetului Director al
proiectul în localitatea Lulea din Suedia. Agenda de lucru pe anul acesta cuprinde un seminar, în
martie 2009, în cadrul c ruia se va analiza strategia energetic  a provinciei Flevoland, un eveniment
de diseminare i semnare oficial  a Acordului de parteneriat în mai 2009, în iulie 2009 va avea loc o
evaluare „peer review” a situa iei energetice din Maramure , iar în octombrie vor avea loc edin ele
Comitetului de Monitorizare i Comitetului Director.
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