
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerând că Directiva europeană asupra 
Performanţei Energetice a Clădirilor 
constituie o reală provocare pentru 
transformarea sectorului european al 
clădirilor spre o mai mare eficienţă 
energetică, utilizarea sporită a surselor 
regenerabile, la reducerea emisiilor de CO2,  
 
Considerând că şi clădirile publice trebuie 
să fie/devină cazuri exemplare şi conştienţi 
de necesitatea asocierii cu concetăţenii 
pentru atingerea obiectivelor noastre, 
 
Considerând că este important să anticipăm 
aplicarea Directivei Europene asupra 
Performanţei Energetice a Clădirilor - şi să 
o extindem asupra aspectelor de mediu - 
printr-o  iniţiativă voluntară, 
 
 
 

 
 
Participarea la Display ne va permite s ă :  
 
 
comparăm performanţele propriilor noastre 
clădiri şi să ne comparăm cu alte autori- 
tăţi locale, 
 
să facem schimb de experienţă cu alte 
autorităţi locale europene. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a garanta reuş ita ş i caracterul 
european al Campaniei europene  
Display, ne angaj ăm să  respect ăm 
urmă toarele condiţ ii:  
 
să afişăm, pentru informarea cetăţenilor, 
performanţele în materie de consum de 
energie şi de consum de apă – pentru cel 
puţin: 
-  5 clădiri publice (municipalităţi < 50 000 

locuitori)   
-  10 clădiri publice (municipalităţi între 50 

000 şi100 000 locuitori) 
-  20 clădiri publice (municipalităţi > 100 

000 locuitori) 
 
să transmitem la Energy   Cities datele 
administrative despre autoritatea noastrã 
locală pentru a le include pe poster şi pe site-
ul Internet oficial al Campaniei europene 
Display, 
 
să afişăm poster-ul Display în fiecare clădire 
implicată, într-un loc frecventat de public, 
 
sã lansãm o acţiune de informare şi 
sensibilizare a utilizatorilor clădirilor implicate. 
 
 
In schimb, Energy Cities se angajează  :  
 
să pună la dispoziţia autorităţii locale o 
unealtă de calcul pe Internet, precum şi un 
ghid de utilizare a acestei unelte, 
 
să permită autorităţii locale editarea unui 
poster Display pentru fiecare clădire 
selectată, 
 
să ne pună la dispoziţie informaţii 
complementare pentru aplicarea Display, în 
cazul în care autoritatea noastră locală şi-ar 
exprima dorinţa, 
 
să ne informeze în mod regulat asupra 
desfăşurării Campaniei europene Display, 
 
să pună în valoare acţiunea noastră prin site-
ul Internet oficial al Campaniei europene 
Display .www.display-campaign.org. 
 

(Se va completa în două exemplare şi se va trimite la: Energy Cities 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Reprezentant legal al autorităţii locale din :                         Acceptat 
………………………………………………...…………           Energy Cities 
Dl/Dna: ………………………………………………….          Jean-Pierre Vallar 
  
 

Funcţia: …………………………………………………           General Secretary 
 

Data, ştampila şi semnătura                                                 Data, ştampila şi semnătura 
 
 
 
 

hotărâm să ne alătură m 
Campaniei «Display - Energy
Cities  European Municipal 
Buildings  Climate Campaign».  
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