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MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul  

 

Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE 

 

Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” 

 

Prioritatea de investiţii 4(e) „Promovarea unor strategii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 

special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii 

urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare” 
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MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 

Parteneri: 

Lille - Franţa  – partener lider 

Torino – Italia 

Hamburg – Germania 

 Institutul Central de Minerit (Central Mining Institute - 

CIG) – Polonia  

Asociaţia Europeană a Autorităţilor Locale – Oraşe 

Energie (Energy Cities) 
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MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 

Obiectivul proiectului 

 

Dezvoltarea unui set de recomandări şi acţiuni  referitoare la: 

• identificarea de soluţii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon aplicabile 

în planificarea urbană; 

• identificarea de noi măsuri financiare viabile care pot fi utilizate uşor de 

autorităţile locale în procesul de implementare a măsurilor de reducere a 

emisiilor de dioxid carbon; 

• definirea unui model de Oraş cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

• transferul de bune practici şi experienţă atât la nivel european (între oraşele 

partenere), cât şi la nivel regional şi naţional – între oraşele interesate în 

implementarea de soluţii tehnice pentru reducerea emisiilor de CO2. 
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Durata şi etape de implementare: 60 luni începând cu luna ianuarie 2017, din 
care:  

• 36 luni Faza 1 de implementare 
  

 „Faza 1” dedicată învăţării interregionale şi a pregătirii punerii în 
aplicare a lecţiilor rezultate din cooperare, prin elaborarea unui Plan Local de 
Acţiune. Planul Local de Acţiune este un document care oferă detalii despre 
modul în care lecţiile învăţate din cooperare vor fi implementate în scopul de a 
îmbunătăţi instrumentul de politică locală abordat. 

 Element esenţial al acestei etape este crearea unui grup 
local/regional de lucru. Prin acest grup părţile implicate se asigură că 
învăţarea interregională nu rămâne la nivel individual, ci include, toate 
nivelurile părţilor interesate. Constituirea grupului este văzută ca o 
oportunitate de implicare a organizaţiilor ce nu sunt eligibile pentru INTERREG 
EUROPE, dar sunt totuşi importante pentru definirea politicilor publice, 
respectiv în definirea politicilor ce privesc reducerea emisiilor de carbon la 
nivelul oraşelor. 

 

• 24 luni Faza 2 de implementare 
 „Faza 2” dedicata monitorizării punerii în aplicare a Planului Local de 
Acţiune. 

 

MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 
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MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 

 

 

 

 

 

 

Bugetul alocat Municipiului Suceava: 178.015 Euro, din care: 

 

• 85%, respectiv 151.312,75 euro, reprezintă contribuţia Uniunii Europene din Fondul de 

European de Dezvoltare Regională; 

• 13%, respectiv 23.141,95 euro, reprezintă contribuţia de la bugetul de stat al României;  

•  2%, respectiv 3.560,30 euro reprezintă contribuţia locală aferentă Municipiului 

Suceava. 
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MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 

 

Rezultate aşteptate 
 

•  

 

• creşterea încrederii actorilor relevanţi în 

implementarea la nivel urban a 

măsurilor/soluţiilor de eficienţă energetică 

necesare în vederea creării unui Oraş cu 

emisii reduse de dioxid de carbon  

 

• creşterea gradului de conştientizare şi 

cunoaştere a actorilor relevanţi cu privire la 

impactul reducerii emisiilor de dioxid de 

carbon asupra vieţii oamenilor şi a mediului 

 

•grad de conştientizare crescut cu privire la 

sursele de energie verde, eficienţa energetică 

şi modalităţi alternative de transport 

  
 

Grup de Lucru Regional ce implică diverşi actori 

relevanţi de la nivel local, judeţean şi regional 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNrEx7nC6sgCFUg9Ggod4X4H-w&url=http://www.publicworks.org/working-together-for-the-common-good/&psig=AFQjCNHRN1PDQJNDQtEFhcZqMqKpAmwW9g&ust=1446305577446111
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MOLOC (Low carbon urban morphology) – 

Noi structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică 

 

Rezultate aşteptate 
 

 

• analiza situatiei actuale privind 

emisiile de dioxid de carbon la 

nivel urban 

• identificarea soluţiilor tehnice şi 

a propunerilor de proiecte care 

pot fi implementate în vederea 

atingerii conceptului de Oraş cu 

emisii reduse de dioxid de 

carbon  

• ”audit energetic” la nivel urban 

 

Plan Local de Actiune  

masuri si actiuni 

inovatoare 

masurile propuse de 

stakeholderi 

reglementari locale în 

vederea definirii unui 

model de Oraş cu emisii 

reduse de dioxid de carbon 

etc 

http://3waysac.files.wordpress.com/2013/01/kids-stretching.gif


Project smedia 

Vă mulţumim pentru atenţie!  

http://interregeurope.eu/moloc 

Pentru informaţii suplimentare: 

Dan Dura – dandura@primariasv.ro 

Simona Strîmbeanu –

simona.strimbeanu@primariasv.ro 
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