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Tematem przewodnim tygodnia pomiędzy 10-14 października 2005 roku zwanego Tygodniem 
Efektywności Energetycznej w Brasov, było właściwe i ekonomiczne wykorzystywanie zasobów 
energetycznych. Odbiorcami wydarzeń tego tygodnia było szerokie grono: nauczycieli, uczniów, 
mieszkańców, członków lokalnej administracji, reprezentantów instytucji rządowych, jak również 
krajowych i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie efektywnego zarządzania energią.  
 

• 10 – 11 października 2005 – daty rozpoczynające kampanię projektu Display  
• 12 październik 2005 – wprowadzenie pierwszego w Rumunii Punktu informacyjnego o 

Energii a 
• 13 – 14 października 2005 – pierwsze Forum BISE w Brasov, w Rumunii. 

 

MIASTO 
 
Populacja miasta Brasov wynosi obecnie 286 
000 mieszkańców. Brasov jest położone w 
centralno-wschodniej części Rumunii na 
wysokości 534 m n.p.m, 170 km od Bukaresztu. 
Brasov jest stolicą powiatu o tej samej nazwie, 
istotnego ośrodka przemysłowego i 
handlowego. 
 
 
Dane klimatyczne: 
 
Obszar miasta Brasov leży w zasięgu klimatu 
kontynentalnego, ze średnią roczną 
wilgotnością powietrza na poziomie 75% i średnią temperaturą w roku 8ºC. Dla porównania średnia 
roczna temperatura kraju wynosi 11ºC. 
Najwyższa temperatura w okresie letnim kształtuje się na poziomie 35ºC, a w okresie zimowym  
(-30ºC), podczas gdy uśredniona temperatura w zimie, notowana jest na poziomie (-3ºC). 
Ze względu na fakt, że miasto usytuowane jest pomiędzy wzgórzami i łańcuchami górskimi, okres 
zimowy trwa 6 miesięcy tj. 196 dni w roku, od 6 października do 2 kwietnia. Tak długie okresy zimowe 
wiążą się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej i gazu ziemnego, celem zapewnienia 
optymalnych temperatur powietrza w mieszkaniach prywatnych i budynkach publicznych. 
 

KONTEKST 
 
  
Efektywność energetyczna jest zagadnieniem nowym na tym terenie. Mimo że tematyka ta wydaje się 
zrozumiała i czasami nawet zbyt często poruszana, to działań w jej zakresie jest wciąż niewiele. 
 
 W 2003 r. w Brasov powstała agencja ABMEE zajmująca się zarządzaniem energią i ochroną 
środowiska. Powstanie tej organizacji było efektem żywego zainteresowania władz samorządowych w 
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Brasov zagadnieniami efektywności energetycznej i szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego. 
ABMEE była głównym organizatorem Tygodnia Efektywności Energetycznej.  
Jej działalność jest skierowana zarówno do mieszkańców miasta, władz lokalnych, krajowych, jak też 
działaczy międzynarodowych. Mieszkańcy miasta poprzez akcje informacyjne i uświadamiające są 
zachęcani do ekonomicznego użytkowania energii oraz podejmowania prostych działań mających na 
celu zmniejszenie zużycia energii. Natomiast władze lokalne zachęcane są do uczestniczenia w 
programie BISE. 
 

DOŚWIADCZENIE MIASTA 
 
Proces tworzenia partnerstwa 
 
Głównym organizatorem Tygodnia Efektywności Energetycznej (10-14.10.05) była instytucja ABMEE. 
Natomiast partnerami w tym projekcie  były: władze miasta Brasov,  Rumuńska Sieć Energie-Cités, 
Energie-Cités i UNDP Rumunia. 
 
Dane techniczne 
 
Zainicjowanie projektu Display w Brasov było 
pierwszym tego typu działaniem w Rumunii. Jego 
pochodną było także wprowadzenie przez 
ABMEE oprogramowania do zarządzanie 
Energią – EMS (Energy Management Software). 
Jest to aplikacja, która w oparciu o sieć 
internetową ma za zadanie budowę bazy danych 
dotyczących zużycia energii i wody w mieście 
Brasov. 
 

 

 
 
 

 

Punkt Informacyjny dotyczący Energii EIP („The 
Energy Info Point”) powstał dzięki funduszom 
pozyskanym z projektu Phare RO-2002/000-
586.04.08/01 zatytułowanym „Efektywność 
energetyczna na szczeblu lokalnym”. Jednym z 
beneficjentów tego projektu była agencja ABMEE. 
Punkt Informacyjny jest pierwszym tego typu 
stworzonym w Rumunii, dostarczającym mieszkańcom 
bezpłatnej informacji i porad w kwestiach efektywnego 
wykorzystania energii, prostych działań, których 
wprowadzenie skutkuje zmniejszeniem zużycia 
mediów, jak też na temat sprzętu potrzebnego do 
uzyskania tych oszczędności. W punkcie 
informacyjnym dostępne są również broszury 
informacyjne, przewodniki i wiele innych użytecznych 
materiałów związanych z tą tematyką. Pomocą 
techniczną służy wykwalifikowany personel z agencji 
ABMEE.  

Pierwsze Forum BISE, które odbyło się w Rumunii, było 
dwudniowym wydarzeniem, podczas którego uczestnicy 
starali się znaleźć praktyczne rozwiązania problemów, z 
jakimi borykają się kraje Europy wschodniej realizując 
projekty z zakresu efektywności energetycznej. Należy 
nadmienić, że problemy te są specyficzne i całkowicie 
odmienne od istniejących w  krajach Europy zachodniej.  
Dwie kwestie poddane dyskusji to pierwsze Forum BISE 
w Rumunii i korzyści płynące ze współpracy w ramach 
sieci. 
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KOSZTY I KORZYŚCI 
 
Ekonomiczne 
 
Całkowite koszty organizacji tego przedsięwzięcia wyniosły 10.000 EUR. Dzięki zaangażowaniu 
partnerów tj. władz samorządowych miasta Brasov, Rumuńskiej Sieci Energie-Cités, Energie-Cités i 
UNDP Rumunia, uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 7.500 EUR. 
 
Środowiskowe 
 
Tydzień Efektywności Energetycznej, który odbył się w październiku 2005 roku, był pierwszym tego 
typu wydarzeniem w Rumunii. Wszystkim uczestnikom tj. lokalnym i krajowym władzom, mieszkańcom 
i mediom, została przedstawiona koncepcja podniesienia komfortu życia, pozostająca w zgodzie z 
zasadami ekologii. Dlatego też oczekuje się wymiernych efektów w postaci zmniejszenia emisji CO2 i 
oszczędności energii już w latach 2006-2007. Na budynkach trzech szkół zostały umieszczone duże 
plakaty Display, prezentujące proste zasady postępowania służące oszczędzaniu energii a tym 
samym osiągnięciu wyższej klasy energetycznej budynku w przyszłym roku. W punkcie informacyjnym 
można również uzyskać porady, jak realizować projekty z zakresu efektywności energetycznej. 
 
 

OCENA I PERSPEKTYWY 
 
We wdrażaniu kampanii projektu Display zaangażowanych było 110 uczniów z trzech szkół. Każdy z 
uczniów otrzymał drobny, promocyjny upominek. Poza tym każda instytucja otrzymała 6 cyfrowych 
termometrów do monitoringu poziomu temperatur w najważniejszych punktach budynków. 
Kontynuacją projektu będzie przygotowanie przez ABMEE szeregu szkoleń nt. efektywności 
energetycznej, które zostaną przeprowadzone w szkołach biorących udział w kampanii Display.  
 
W otwarciu Punktu Informacyjnego EIP („The Energy Info Point”). któremu towarzyszyły dwa konkursy 
(jeden dla uczniów – grafika chodnikowa i uliczna, drugi dla mieszkańców), w sumie udział wzięło ok. 
200 uczestników. 
Przyznano: 50 nagród w konkursie grafik chodnikowych, 20 w konkursie grafiki ulicznej i 50 w 
konkursie skierowanym do mieszkańców. 
 
Forum BISE było głównie skierowane do władz lokalnych, ale też innych osób i instytucji zajmujących 
się kwestiami efektywnego zarządzania energią w Rumunii. Tematy, jakie pojawiły się w programie 
Forum, dotyczyły praktycznych rozwiązań specyficznych problemów krajów Europy wschodniej, 
chcących realizować projekty z zakresu efektywnego gospodarowania energią, a także korzyści z 
istnienienia sieci. W forum wzięło udział 43 uczestników. 
 
Z całą pewnością można uznać Tydzień Efektywności Energetycznej za wydarzenie udane, z dużym 
udziałem mediów zarówno tych lokalnych, jaki i międzynarodowych. W rezultacie władze miasta 
podjęły decyzję o wsparciu organizacji następnego Tygodnia w roku 2006. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI:  
 
Osoba do kontaktu:                Camelia Rata 
Stanowisko:                           Executive Director 
Organizacja:                         ABMEE 
Adres:                                  23 M. Kogalniceanu Bdv., Bl. C7, room 301, Brasov 500 090, Romania  
Tel/fax:                                  +40 268 474 209 
E-mail:                                   office@abmee.ro
 
Powyższe studium przypadku zostało opracowane przez ABMEE przy współpracy Energie-
Cités, w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG 
REGIO w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 
2W0057N).  
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