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SEMINAR FINAL ENERGY 2 BIS
Monitorizarea consumurilor energetice in cladiri publice din Vaslui (Romania)
si zona Leuven (Regiunea Flandra – Belgia)

Evenimentul a avut loc pe data de 27 Martie 2013, ora 10,00, la sediul
Primariei Municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, Nr.2, conform programului
atasat.
Proiectul ,,Energy 2Bis”, cofinantat de Guvernul Regiunii Flandra (BE),
Asociatia de Municipii ,,InterLeuven” si Municipiul Vaslui, a avut ca obiectiv
monitorizarea si evaluarea consumurilor de apa, gaz natural si energie
electrica in unitati de invatamant si cladiri publice situate in Vaslui si zona
Leuven (Be), in perioada septembrie 2009 – februarie 2013.
,,Contabilizarea” energetica si compararea consumurilor energetice intre
cladiri publice situate in aceeasi zona, dar si intre cladiri similare situate in cele
2 zone din tari diferite, permite conturarea unor planuri unitare si coerente in
vederea imbunatatirii eficientei energetice si reducerea emisiilor de CO2,
obiective comune al politicii administratiilor publice locale partenere,
municipiile din zona LEUVEN (Regiunea Flandra – Belgia) si municipiul Vaslui membru activ al conventiei europene ,,Pactul Primarilor”.
Imbunatatirea eficientei energetice, fara diminuarea confortului, devine
imperios necesara in situatia actuala, cand, legislatia in vigoare prevede
liberalizarea totala a pieței de energie, eliminarea treptată a tarifelor
reglementate, înlocuirea acestora cu tarife calculate în condițiile pieței
concurențiale, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE), introducerea in factura lunara de energie electrica a
Componentei de Piata Concurentiala,
a valorii Certificatelor Verzi sau a
Contributiei pentru Cogenerare de Inalta Eficienta.

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMARIA
Str. Spiru Haret nr.2 , tel. 0235/310999, 0235/313946 , fax 0235/315946
Email:pmv@primariavaslui.ro

In acest context, evenimentul a oferit informatii pertinente furnizate de
partenerii belgieni, reprezentantii GAZ EST Vaslui , E.ON Energie Romania si
Agentia Locala pentru Eficienta Energetica si Mediu (ALEEM) Vaslui.

