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CONVENȚIA PRIMARILOR – EUROPA 
DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A COORDONATORILOR 

[Denumirea unității administrative] 

Intensificarea acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră climatic 

ÎNTRUCÂT 

Comisia Europeană a lansat Convenția Primarilor - Europa în 2008 pentru a susține și 
a sprijini eforturile depuse de autoritățile locale în punerea în aplicare a politicilor 
privind energia durabilă și clima.

Convenția primarilor pentru climă și energie - Europa este o mișcare de jos în sus care 
reunește municipalități de toate dimensiunile care se angajează voluntar să pună în 
aplicare obiectivele UE privind clima și energia printr-o abordare integrată a atenuării și 
adaptării schimbărilor climatice.

Autoritățile naționale, regionale și subnaționale împărtășesc responsabilitatea 
acțiunilor climatice cu autoritățile de la nivel local.

Comisia Europeană îi recunoaște ca aliați importanți în sprijinirea semnatarilor Convenției 
Primarilor - Europa pentru a-și îndeplini angajamentele și pentru a spori impactul 
Convenției.

NOI, COORDONATORII TERITORIALI AI CONVENȚIEI,

autorități publice (provincii, regiuni, ministere ...) sau agenții naționale energetice în 
măsură să ofere îndrumări strategice, sprijin tehnic și financiar semnatarilor Convenției 
Primarilor - Europa și unităților administrative care doresc să adere la acesta;

aprobăm viziunea Convenției primarilor - Europa către orașe decarbonizate și reziliente, 
cu acces la energie sigură, durabilă și ieftină până în 2050;

recunoscând că angajamentul nostru implică o abordare de cooperare transsectorială și 
pe mai multe niveluri (adică între sectoarele politice, departamente și între autorități la 
niveluri de guvernanță regionale și de altă natură), inclusiv prin implicarea activă a 
părților interesate, pentru o acțiune mai eficientă și integrată; 

recunoscând public Convenția primarilor - Europa ca element cheie al strategiei noastre 
politice și;

fiind pregătiți să susținem toți semnatarii Convenției primarilor - Europa pentru 
asigurarea unei tranziții care să fie echitabilă, incluzivă și benefică pentru noi, cetățenii 
lumii și pentru resursele planetei noastre.
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Parte a

ÎN ACEST SCOP NE ANGAJĂM, ÎN TERITORIUL NOSTRU ȘI PRIN STRATEGIA 
NOASTRĂ POLITICĂ,  

să promovăm aderarea la Convenția Primarilor - Europa 

să oferim asistență tehnică și strategică unităților administrative semnatare pentru 
dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planurilor lor de acțiune pentru energie durabilă 
și climă 

să oferim sprijin financiar semnatarilor, sub formă de sprijin direct (subvenții, granturi etc.) 
și / sau prin intermediul resurselor umane alocate sprijinului tehnic

să sprijinim schimbul de experiență și cunoștințe între semnatarii (existenți și potențiali) ai 
Convenției primarilor - Europa.

să acționăm în parteneriat cu alți coordonatori și susținători ai Convenției pentru a încuraja 
acțiuni comune și a promova o abordare coordonată

să participăm la activitățile Convenției Primarilor - Europa

să raportăm periodic, la nu mai mult de doi ani, Convenției primarilor - Biroul European, 
activitățile desfășurate în sprijinul semnatarilor.

ÎNȚELEGEM CĂ:

• Convenția primarilor - Europa nu poate servi unor scopuri comerciale.
• Această declarație va fi reînnoită automat în fiecare an, cu excepția cazului în care 

administrația noastră decide altfel.
• Participarea  noastră  la  inițiativă  va  fi  suspendată  de  Convenția  primarilor - Biroul 

European în cazul nerespectării angajamentelor menționate mai sus.
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