
Premiul European pentru Energie
în România (RoEEA)

despre  |  misiune  |  obiectiv beneficiile certificării RoEEA

Premiul European pentru Energie (EEA) este
un sistem de management al calității și de
certificare pentru municipalitățile angajate
în politici de energie durabilă, climă și
transport.
 
Peste 1.500 de autorități locale din Europa
participă la EEA, reprezentând un total de
48 de milioane de locuitori. 
 
Peste 900 de autorități locale au obținut
Premiul pentru Energie Europeană, peste
125 dintre acestea au primit premiul
European Energy Award Gold. 
 
Metodologia RoEEA permite autorităților din
România să analizeze sistematic
performanța, să identifice și să planifice
activitățile energetice și climatice locale,
precum și să le revizuiască continuu, să le
coordoneze și să le implementeze în
conformitate cu obiectivele stabilite.

Șase arii de dezvoltare
 
Programul RoEEA cuprinde toate măsurile
de protecție pe care municipalitățile le pot
lua privind energia și clima în 6 arii de
dezvoltare:
 

Dezvoltare și amenajare teritorială
Clădiri municipale, facilități
Resurse energetice și deșeuri
Mobilitate și transport
Organizarea internă
Comunicare, cooperare

 
Prin procesul RoEEA, fiecare măsură este
determinată sistematic, evaluată,
verificată constant, coordonată și
implementată cu precizie.
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Un instrument de management orientat spre
rezultate
RoEEA cuprinde un proces de gestionare iterativ
care ghidează orașele în îmbunătățirea continuă a
politicilor energetice și climatice. Procesul bine
structurat permite atingerea mai rapidă a
obiectivelor energetice.
 
Creșterea calității energiei durabile este susținută
de către experții externi în domeniul energiei
Un auditor EEA acreditat evaluează activitățile și
ratingul municipalității pentru a asigura aplicarea
armonizată a sistemului de certificare.
 
Accesul la un set cuprinzător de instrumente de
sprijin, adaptat la politicile naționale
Organizația Națională EEA a elaborat instrumente
și checklist-uri pentru a facilita implementarea
unor măsuri specifice de către municipalități.
Aceste instrumente sunt importante pentru a
sprijini și promova programul EEA în regiunile-
țintă.
 
Acordarea premiului creează o vizibilitate sporită
Premiul pentru energie oferă un stimulent
municipalităților să își consolideze proiectele
verzi. În același timp, RoEEA crește vizibilitatea și
este un argument puternic pentru marketingul
local.
 
Schimbul periodic de experiență și formare
Exemplele de bune practici sunt împărtășite în  și
discutate în cadrul sesiunilor de schimb de
experiență naționale și internaționale.
Deficiențele identificate sunt abordate de către
organizația internațională EEA pentru a oferi
suport autorităților locale.
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