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Experți europeni & reprezentanți naționali  s-au întânit la Atena pentru o masa 
rotunda la nivel European în cadrul proiectului C-Track 50  
Masa rotundă la niveleuropean, desfășurată la Atena pe 17 septembrie 2019, a fost 
organizată pentru a oferi ocazia autorităților naționale și experților din cele 
unsprezece țări partenere să schimbe experiențe privind  procesul de elaborare cu 
succes a planurilor de acțiune. Discuția s-a concentrat pe politica UE în domeniul 
climei și energiei, monitorizarea și partajarea datelor; scenarii de decarbonizare 
potențiale pentru 2050, provocări pentru carbon neutralitate și rolul guvernării pe 
mai multe niveluri. More  

  

Mai mult, cea de-a 4-a întâlnire a proiectului C-Track 50, găzduită în același timp 
cu masa rotundă UE, la 18 septembrie 2019, a avut ca scop discutarea progresului 
lrealizat în primele 18 luni ale proiectului, dar și schimburi înurmătoarelor etape. 
Astfel, au fost prezentate rezultatele meselor rotunde naționale și recomandările 
privind prioritățile politicii energetice naționale pentru 2050. More 
  

Webinar –Planificarea energetică pe termen lung pentru carbon neutralitate în 
regiuni și orașe UE 
C-Track 50 a găzduit primul său webinar pe 18 decembrie 2019. Peste 100 de 
participanți au ascultat prezentările și au discutat cu vorbitorii. Scopul a fost de a 
informa publicul despre politica globală recentă a UE  în domeniul energiei și 
climatei și de a inspira prin exemple de proiecte energetice durabile, descoperind 
noi instrumente și bune practici în planurile energetice și climatice pentru a atinge 
carbon neutralitate. More 
 

C-Track 50 in Conferința PlanUp 
C-Track 50 a participat la conferința PlanUp, împărtășind experiențe cu privire la 
planificarea politicilor pe termen lung și subliniind rolul unei abordări de jos în jos 
pentru carbon neutralitate. Conferințaa avut ca temă progresele realizate privind 
obiectivele climatice și energetice pe termen mediu și lung ale Uniunii Europene,  
ținând cont și de un bilanț al pregătirii Planurilor naționale de energie și climă (PNEC) 
în statele membre ale UE. Participanții, printre care reprezentanți ai Comisiei 
Europene și ai DG Energie au discutat despre capacitatea Europei de a deveni primul 
continent cu climă neutră. More 

 

 

 

C-Track 50, un proiect finanțat de UE în cadrul 
programului Orizont 2020 pentru cercetare și 
inovare, are ca obiectiv mobilizarea și 
sprijinirea autorităților locale și regionale în 
planificarea energiei și a climei pentru a 
atinge reziliența climatică și carbon 
neutralității până în 2050. 
Proiectul este implementat în 11 țări din UE: 
Austria, Croația, Franța, Germania, Grecia, 
Ungaria, Letonia, Polonia, Portugalia, 
România și Spania 
 

C-Track 50 abordează două provocări cheie: 
lipsa unei colaborări pe mai multe niveluri în 
ceea ce privește planificarea integrată a 
politicii energetice și climatice și experiența 
limitată în Europa în ceea ce privește 
planificarea pe termen lung la toate nivelurile 
de guvernare. 
În general, C-Track 50 va contribui 
considerabil la obiectivele UE privind energia 
și schimbările climatice din 2030 și 2050 prin 
promovarea guvernanței pe mai multe 
niveluri, sprijinirea autorităților publice în 
definirea priorităților politicii energetice pe 
termen lung și facilitarea planificării 
energetice locale și regionale. 
 

https://c-track50.us20.list-manage.com/track/click?u=9f8e85735eeb866b2e91680ec&id=09083ff330&e=d9585967f2
https://c-track50.us20.list-manage.com/track/click?u=9f8e85735eeb866b2e91680ec&id=577d472946&e=d9585967f2
https://c-track50.us20.list-manage.com/track/click?u=9f8e85735eeb866b2e91680ec&id=0c110062d8&e=d9585967f2
https://c-track50.us20.list-manage.com/track/click?u=9f8e85735eeb866b2e91680ec&id=106c0d5d88&e=d9585967f2


 

 

The C–Track 50 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement no. 784974. 

 
www.c-track50.eu/  

twitter.com/CTrack50  

LinkedIn Profile 

Contact details 

Adina Dumitru (AMEMM) 

Email: adina.dumitru@amemm.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Track 50 la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor promovând implicarea factorilor interesați  din mai multe 
domenii pentru  o tranziție energetică  de succes în orașe și regiuni 
Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor  a avut loc între 7-10 octombrie 2019, având ca titlu "Regiunile și Orașele : 
Pilonii viitorului UE". C-Track 50 a co-organizat o sesiune cu tema “Implementarea Acordului de la  Paris:  orașe și regiuni din 
UE în tranziție energetică” în cadrul evenimentului în data de 9 octombrie la Bruxelles.  

Sesiunea, organizată de Comitetul Regiunilor, Comisia Europeană, DG Energy și ICLEI Europe partener în proiectul C-Track 
50, a subliniat ambiția clară a reprezentanților de la nivel local și european  pentru ca Europa să ridice ștacheta la nivel 
internațional  și să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Contribuțiile s-au concentrat pe modul de decarbonizare a 
energiei europene pentru și cu sprijinul regiunilor, orașelor și cetățenilor. Înglobând mecanismele de guvernare pe mai multe 
niveluri din Europa și condițiile prealabile diverse, în special în regiunile dependente de cărbune și insule, participanții au 
subliniat necesitatea unei strategii holistice, echitabile și ambițioase, luând în considerare perspective regionale și locale și 
punând la o parte măsuri și instrumente concrete 

Printre vorbitorii și contributorii acestei sesiuni menționăm: Jerzy 
Buzek (Parlamentul European, Comitetul ITRE), Witold Stępień 
(Ansamblul Regional Lódzkie), Eero Ailio (DG ENER), Yunus Arikan 
(ICLEI), Sarah Zamoum (Rise for Climate Belgia), Paul Baker (Regiuni  
dependente de Cărbune în Tranziție), Gustaf Landhal 
(proiectGrowSmarter), Wioletta Dunin-Majewska (DG ENER), Josh 
Roberts (Rescoop) și Laura Bazen (Climate Rise Belgia).  More  

 
 

Prima intalnire bilaterala AMEMM-AEEPM 

AMEMM colaboreaza cu Agenția pentru Eficiență Energetică și 
Protecția Mediului infiintata de Primaria Sectorului 1 Bucuresti 
in vederea diseminarii si replicarii rezultatelor proiectului C-
TRACK 50. La fel ca si AMEMM, AEEPM este un ONG aflat în 
slujba comunităților locale si este o unitate de management 
pentru proiecte locale, regionale și naționale, în domeniul 
dezvoltării durabile, energie sustenabilă și pentru protecția 
mediului. Pentru multe informatii accesati 
www.managenergy.ro. In data de 09.12.2019 a avut loc la 
București prima intalnire bilaterala care a avut ca si tema 
principala de discutie reailitarea termica a blocurilor de 
locuinte cu sprijin finaciar din foduri publice.               
 

C-Track 50 defined local and regional priorities in 11 EU countries 

Partenerii C-Track 50 au publicat un raport privind prioritățile locale și regionale în 11 țări ale UE, care se concentrează pe 
planificarea politicilor energetice pe termen lung, derivate în urma întâlnirilor  cu autoritățile locale și regionale și două mese 
rotunde, organizate la fiecare nivel național în 11 țări partenere. În general, acest raport prezintă cadrul de reglementare 
pentru planificarea energetică regională și locală în țările C-Track 50, precum și status quo-ul din aceastea din urmă. 
Prioritățile regionale și locale pentru planificarea energiei sunt descrise pe țară, împreună cu recomandări cheie care vizează 
facilitarea colaborării locale și regionale și a eforturilor de planificare a energiei. More 

 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
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