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Primul seminar pentru schimburi de experien  în domeniul energiei
durabile din cadrul proiectul MORE4NRG

În perioada 16-18 martie, regiunea Flevoland din Olanda,
partener principal în proiectul MORE4NRG: m surarea
progresului regiunilor în domeniul surselor regenerabile de
energie i eficien ei energetice a g zduit primul "state of the art
seminar” din cadrul proiectului. Au participat regiunile din sub-
grupa 1 i anume Flevoland i Noord-Brabant (Olanda), Abruzzo
(Italia) i Maramure  (România).

În cadrul seminarului, partenerii în proiect au prezentat politicile lor în domeniul energiei
durabile. Flevoland produce deja mai mult de 50% din energia consumat  în mod durabil, în
principal din resurse eoliene, având instalate peste 600 de turbine eoliene. Strategia energetic  a
regiunii ia în considerare faptul c  s-a stabilit ca obiectiv pentru
anul 2013 producerea din resurse regenerabile a 60% din energia
consumat , Flevoland nu dispune de mijloace financiare i de
faptul c  eficien a energetic i resursele regenerabile
impulsioneaz  economia i creeaz  locuri de munc . Prin
urmare, strategia se concentreaz  pe proiecte de amploare, pe
sprijinirea entit ilor private în realizarea de proiecte energetice
în Flevoland i pe stimularea inov rii i realiz rii de clustere.

Regiunea Noord-Brabant din Olanda are 2,4 milioane de locuitori pe o suprafa  de aproximativ
5000 km2. Politica energetic  regional  se desf oar  sub deviza „Încredere în Brabant" i are în
vedere programe ample de con tientizare, valorificarea poten ialului considerabil reprezentat de
energia produs  din biomas i vânt, precum i economisirea energiei consumate în cl diri i
unit ile industriale. Autoritatea regional , în parteneriat cu firme private, a alocat sume
importante de bani pentru investi ii în biomas , reabilitarea cl dirilor, stocarea c ldurii sezoniere
în sol, cercetare concretizat  în realizarea unui parc industrial carbon-neutru, construc ia a peste
200.000 de ma ini electrice pân  în 2020 i a unei fabrici de energie. O strategie energetic  pe
termen lung bine gândit  este esen ial  pentru o energie curat i ieftin , reprezentând în acela i
timp o oportunitate pentru o regiune inovatoare cum este Noord-Brabant.

Regiunea Abruzzo din Italia are o suprafa  de 10.794 km2 i o popula ie de 1.300.000 de
locuitori, fiind bogat  în cursuri de ap , mun i i coast  marin . Produc ia de energie electric  a
regiunii este în propor ie de 61% din surse conven ionale i de 39% din surse alternative,
respectiv 34% hidro i 5% eolian, energia solar  reprezentând o pondere nesemnificativ .
Obiectivele principale ale regiunii Abruzzo se refer  la producerea de energie din surse
conven ionale i regenerabile i la economisirea energiei, intele fixate având indicatori
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surabili. Instrumentul principal de programare, orientare i armonizare a ac iunilor în
domeniul energiei este Planul Energetic Regional (PER), document tehnic i politic care
stabile te totodat  ordinea de prioritate a ac iunilor. Pentru implementarea PER, regiunea a
desemnat Agen ia Regional  de Energie (ARAEN), o organiza ie neguvernamental , care va
ac iona ca leg tur  între factorii interesa i din domeniul energetic i cet eni. De asemenea,
activitatea Agen iei are ca scop îmbun irea calit ii mediului i controlul polu rii atmosferice.

Jude ul Maramure  nu are înc  politici regionale energetice, dar exist  interes, iar pân  în prezent
Consiliul Jude ean Maramure  a ini iat o serie de ac iuni care vor avea ca rezultat elaborarea unei
strategii energetice i a unui plan de ac iune pentru promovarea surselor regenerabile i a
eficien ei energetice. Astfel, în parteneriat cu alte institu ii a înfiin at Agen ia de Management
Energetic Maramure , proiect cu finan are european  prin care s-a constituit o structur
specializat  în domeniul energetic. De asemenea, a elaborat i implementeaz  mai multe proiecte
pe tema energiei. În Maramure  exist  poten ial important pentru producerea de energie din
resurse hidro i biomas , chiar i poten ial geotermal, dar toate acestea necesit  investiga ii mai
ample. De asemenea, exist  un poten ial însemnat de economisire a energiei, în special prin
cre terea eficien ei energetice a cl dirilor publice i de locuit. La nivel na ional exist  legisla ie
bine pus  la punct care transpune directivele UE , precum i programe de finan are a proiectelor
din domeniul energiei i schimb rilor climatice, ceea ce creeaz  premise favorabile pentru
dezvoltarea de ac iuni la nivelul jude ului care s  conduc  la sc derea emisiilor de gaze cu efect
de ser , mai ales c  energia este principal  cauz  a acestor schimb ri fiind responsabil  pentru
80% din emisiile de GES, la învigorarea cre terii economice, crearea de noi locuri de munc i nu
în ultimul rând la o calitate sporit  a vie ii pentru cet eni, într-un mediu mai curat.

Agenda evenimentului a inclus i 2 vizite pe teren, la parcul eolian Acrres i la o instala ie de
producere a energiei electrice i termice din biomas , respectiv de euri de lemn.
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