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Peer review în cadrul proiectul MORE4NRG

În perioada 1-4 septembrie va avea loc în jude ul nostru ac iunea denumit  ”Energy Peer
Review in Maramures”, organizat  de Consiliul Jude ean Maramure  împreun  cu Agen ia de
Management Energetic Maramure  în cadrul 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 (din Fondul European de Dezvoltare
Regional ) i încadrat la prioritatea 2 « Mediu i prevenirea riscurilor».

Conceptul de ”energy peer review” sau evaluare de c tre colegi exper i reprezint  o vizit
în cadrul c reia un grup de exper i interna ionali ofer  asisten  tehnic  pentru evaluarea politicii
energetice a unei regiuni. Aceast  evaluare va ajuta autorit ile locale s  în eleag  cât de eficient
func ioneaz  politicile lor i le va sprijini în realizarea unor îmbun iri, oferind totodat  o
oportunitate ca reprezentan ii regiunilor s  înve e unii de la al ii.

În timpul vizitei, echipa de exper i va avea întâlniri cu factori interesa i i va efectua vizite
pe teren la obiectivele de interes pentru tematica ac iunii. În cazul jude ului nostru, tema propus
este realizarea unui ghid pentru elaborarea strategiei energetice a jude ului Maramure .

Obiectivul proiectului MORE4NRG 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.

Partenerii în proiect sunt: Provincia Flevoland (NL), Consiliul Regiunii Norrbotten (S),
Regiunea Abruzzo (I), Agen ia Energetic  Valencia (E), Regiunea Lazio (I), Consiliul Jude ean
Prahova (RO), Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), Consiliul Regiunii Vasternorrland (S),
Georama (GR), Funda ia Euro Perspectives (BG), Provincia Noord-Brabant (NL).

Echipa de exper i are urm toarea componen :
- 2 exper i în energie i schimb ri climatice din regiunea Flevoland (Olanda)
- 2 exper i în energie i politici regionale din regiunea Abruzzo (Italia)
- 2 exper i în energie i schimb ri climatice din regiunea Norrbotten (Suedia)
- 1 expert ARE (Ansamblul Regiunilor Europene)
- 2 exper i de la EURISY (www.eurisy.org) pentru studiul de caz privind valorificarea

eficient  a biomasei forestiere utilizând servicii i informa ii satelitare
- 2 exper i de la firma General Electric
- 1 expert de la Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei (ARCE)

Adina Dumitru
                   Manager proiect

Fondul European de

Dezvoltare Regional



Evaluarea situa iei energetice în Maramure
Energy Peer Review in Maramures )

Baia Mare, 1– 4 septembrie 2009
Ac iune organizat  în comun de Consiliul Jude ean Maramure i Agen ia de Management Energetic

Maramure  cu sprijin financiar prin programul INTERREG IVC

Locul de desf urare:
Complex Turist uior

Baia Sprie, str. George Co buc nr. 121

1 septembrie 2009

09:00  09:30 Înregistrarea participan ilor

09:30 - 09:45 Mesaj de bun venit
Prezentarea echipei de exper i i ai reprezentan ilor regiunii gazd

09:45  10:00
Cuvânt de deschidere adresat de dl. Mircea Man, pre edintele
Consiliului Jude ean
Cuvânt de deschidere adresat de dl. Radu Ro ca, pre edintele AMEMM

10:00  10:30

MORE4NRG  prezentarea proiectului de c tre directorul Agen iei de
Management Energetic Maramure
Conceptul de peer review  prezentare de c tre reprezentantul ARE
(Ansamblul Regiunilor Europene)

10:30  10:45 Pauz  de cafea

10:45  12:30
Strategia energetic  prezentarea strategiei energetice în regiunile
partenere în proiectul MORE4NRG de c tre membrii echipei de exper i
Discu ii, întreb ri i r spunsuri

12:30  13:30 Prânz

13:30  15:00

Situa ia energetic  în jude ul Maramure
Prezent ri i întâlniri cu reprezentan i ai urm toarelor institu ii i
organiza ii:
- Consiliul Jude ean Maramure ,  Prim ria Baia Mare,  Prim rii din jude
- ELECTRICA DISTRIBU IE TRANSILVANIA NORD S.A.,  Sucursala Baia Mare
- ENERGOTERM Baia Mare,  Direc ia Silvic  Baia Mare
- Sistemul de Gospod rire a Apelor Baia Mare, S.C. URBIS Transport Local
S.A.,
- Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure ,  Universitatea de Nord
Baia Mare
- CDIMM,  Direc ia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural  Maramure
- Societ i private, ONG-uri etc.

15:00  16:00 Discu ii, întreb ri i r spunsuri
Sinteza primei zile i concluzii

Reprezentan ii mass media care doresc s  participe la eveniment sunt a tepta i conform agendei
de mai sus. V  a tept m!


