
Cap. I – Expunere practică
Prezentare generală a Convenției Primarilor - Europa

TREI PILONI             care se transpun în acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră,  
consolidarea rezilienței, combaterea sărăciei energetice și asigurarea unei tranziții juste. 

Adoptarea angajamentelor 
către Convenție prin   
decizie a Consiliului Local

Înregistrarea pe eumayors.eu 
și încărcarea documentului 
de angajament semnat

Stabilirea țintelor și 
obiectivelor 

Completarea inventarelor și 
evaluărilor pentru pilonii de 
atenuare și adaptare

Elaborarea Planului de 
acțiune pentru energie 
durabilă și climă (PAEDC)

Implementarea acțiunilor, 
monitorizare și raportare pe 
platforma Covenant-Europe 

ANGAJARE

COLABORAREACȚIUNE

Elaborarea unui pact 
climatic local sau similar

Mobilizarea angajării 
cetățenilor, întreprinderilor 
și administrației la toate 
nivelurile

Asigurarea participării 
părților interesate la 
dezvoltarea și la punerea 
în aplicare a acțiunilor 

Pregătirea exemplelor de 
bune practici de acțiune 
implementate

Participarea la activități de 
susținere la nivel global și 
regional

Prezentarea și încurajarea 
participării la mișcarea 
Convenției primarilor, 
precum și la inițiativele 
conexe

ATENUARE

ADAPTARE

SĂRĂCIE ENERGETICĂ

agricultură și 

silvicultură 

clădiri 
municipale producție locală de 

energie electrică

clădiri 
rezidențiale deșeuri

transporturi

sănătate

apă

energie
protecție civilă și 
situații de urgență

mediu și 
biodiversitate

industrie

tranziție justă

clădiri 
terțiare

Alianța pentru Natură  asigură suport tehnic și instituțional  în vederea accesării de fonduri europene, 
direct de la Bruxelles

ETAPE:

ADOPTARE
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în termen de 2 ani

TRASAREA 
DIRECTIVELOR Măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră și crearea unui inventar 

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților cauzate de schimbările climatice

CALEA DE URMAT

Cap. I – Expunere practică 
Angajamente operaționale

în termen de 2 ani

este diferită pentru fiecare comunitate.
Această cale de referință poate fi adaptată după cum este necesar.

ÎNTOCMIREA 
PAEDC

la fiecare 2 ani la fiecare 2 ani

Elaborarea unui 
Plan de acțiune 
pentru energie 
durabilă și climă 
(PAEDC), 
care să includă 
atenuarea, adaptarea, 
sărăcia energetică și o 
tranziție justă.

Monitorizarea implementării PAEDC și 
raportarea progresului la fiecare 2 ani, 
îndeplinind cerințele minime specificate în 
ghidurile de raportare.

Includerea actualizărilor inventarelor de 
monitorizare a emisiilor cel puțin o dată la 4 ani 
și includerea actualizărilor evaluărilor riscurilor 
și vulnerabilităților climatice pe măsură ce 
informațiile devin disponibile.

MONITORIZARE 
& RAPORTARE

MONITORIZARE 
& RAPORTARE

Pe calea de urmat, trebuie să se prevadă anumite  REPERE TEMPORALE  pentru a se verifica 
respectarea cerințelor minime ale Convenției primarilor- Europa.
Semnatarii trebuie să accepte suspendarea în cazul în care documentele nu vor fi prezentate.

în termen de 2 ani

STABILIREA 
OBIECTIVELOR 

la fiecare 2 ani

MONITORIZARE 
& RAPORTARE

ANGAJARE 

Stabilirea obiectivelor pentru reducerea emisiilor 
Stabilirea obiectivelor pentru o reziliență sporită
Stabilirea obiectivelor pentru sărăcia energetică și o tranziție justă (de  

în curs
dezvoltare)
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Cap. I – Expunere practică 
Cadrul de sprijin pentru semnatari

ÎNTREBĂRI     pot fi oricând adresate către email@alianta-pentru-natura.ro  sau la tel.  0744 851517

Semnatarii Convenției (primării)
pot accesa fondurile necesare atingerii obiectivelor stabilite
Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor 
autorităților locale, indiferent de mărime.

Coordonatorii Convenției (consilii județene, zone metropolitane, gal-uri)
pot oferi asistență, îndrumare strategică, sprijin financiar și tehnic semnatarilor din sfera 
lor geografică 
Coordonatorii pot asigura și omogenizarea proiectelor din sfera lor geografică. 

Suporterii Convenției
pot mobiliza și sprijini membrii și/sau administrațiile locale pentru îndeplinirea obiectivelor 
Convenției primarilor
Suporterii Convenției au cunoștințe aprofundate despre cadrul normativ, legislativ și financiar în 
care operează – la nivel local, regional, național sau european – și au o plasare ideală pentru a le 
oferi semnatarilor o consiliere adaptată și pentru a identifica sinergiile cu inițiativele existente. 
Alianța pentru Natură este suporter al  Convenției primarilor privind clima și energia.

VALIDAREA PAEDC     se va efectua după depunere de către

Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene
cu un cadru de evaluare robust, consistent, transparent și armonizat pentru a 
asigura fiabilitatea Pactului Primarilor - Europa. 
Feedback-ul personalizat va fi furnizat semnatarilor.

ANGAJAREA ȘI SUPORTUL    adaptate nevoilor orașului sunt planificate de

Convenția primarilor - Biroul European
care promovează oportunități de comunicare în rețea, cooperare și schimb de 
cunoștințe, precum și activități de consolidare a capacităților, cum ar fi programe de 
comunicare și instruirire,toate prezentate pe calendarul online al evenimentelor

Coordonatorii, suporterii și alți parteneri
oferă sprijin pentru colaborarea la toate nivelurile administrative și a sectoarelor 
societății pentru a accelera acțiunile climatice

SUSȚINEREA ȘI VIZIBILITATEA   sunt asigurate de

Convenția primarilor - organele de guvernanță ale Europei și instituțiile UE 
precum Consiliul European al Convenției Primarilor, Comitetul Regiunilor și ambasadorii 
săi din Convenția Primarilor, precum și Comisia Europeană

alte inițiative emblematice ale UE
cu care Convenția Primarilor - Europa se asociază pentru a oferi semnatarilor alte căi de 
implicare pe teme conexe, precum Pactul european privind clima, Noul Bauhaus 
european, și Piața orașelor inteligente

Convenția Globală al Primarilor
care oferă semnatarilor o voce unificată la nivel global
Progresele realizate de oraș sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul profilului 
semnatarului de pe site-ul web Global Covenant și de pe platformele conexe.
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mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/supporters.html
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events.html
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/


Cap. II - Contextul politic al UE
Ambiții reînnoite

Pe măsură ce Europa și lumea intră în deceniul de până în 2030, 
Convenția Primarilor - Europa va continua să se asigure că cei trei piloni 
(atenuare, adaptare și sărăcie energetică) vor deveni prioritatea globală 
a vremurilor noastre și că vor urma acțiuni ambițioase.

valul  
renovării 

mobilitate
sustenabilă

economie 
circulară 

soluții și adaptare 
bazate pe natură

tranziție 
justă

Acordul de la Paris și
Agenda pentru 

sustenabilitate 2030

Pactul
Verde 

European  

Atenuare

Legislația UE 
privind clima

Planul UE privind 
obiectivele 

climatice

Orizont Europa

3 piloni

Aceasta înseamnă că, în 2050, 
toți cetățenii europeni vor locui în 

orașe neutre din punct de vedere climatic, 
decarbonizate și reziliente, 
cu acces la energie ieftină, 

sigură și durabilă, 
urmare a unei 
tranziții juste.

Convenția primarilor - Europa 
este poziționată în mod optim 
pentru a îmbrățișa aceste 
angajamente reînnoite 
și a intensifica acțiunile.

Pactul UE   
privind clima

Next Generation EU 
+ MFF

sustenabilitatea 
sistemului 
alimentar

Adaptare Sărăcie 
energetică
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Având în vedere deceniile viitoare, Uniunea Europeană și-a reînnoit ambiția promovând 
adoptarea Pactului Verde European (European Green Deal).   
Acesta stabilește ca obiectiv de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu cel puțin 55% până în 2030 și prezintă o viziune pe termen lung de a atinge 
neutralitatea climatică până în 2050.

Aceste obiective - așa cum sunt consacrate în Planul țintă pentru climă 2030  și în 
Legea europeană privind clima - necesită o schimbare transformativă în toate sectoarele 
societății noastre. O schimbare transformativă 
care să implice toate nivelurile de guvernanță.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en


ORIENTARE METODOLOGICĂ

Ghiduri de raportare 
și tutoriale video 
despre raportarea 
către Convenție

Ghiduri de referință 
rapidă privind planurile 
de acțiune comune, 
monitorizarea 
implementării și analiza 
PAEDC

Ghid JRC privind 
principiile metodologice, 
procedurile și cele mai 
bune practici pentru 
elaborarea planurilor de 
acțiune

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR

Webinarii dedicate unei varietăți de subiecte despre climă și energie, prezentând 
experiențe practice și lecții învățate

Elaborarea tuturor  ghidurilor metodologice

Cap. III - Resurse
Orientare și consolidarea capacităților

De-a lungul anilor, Convenția Primarilor - Biroul European a dezvoltat numeroase resurse 
care evidențiază experiențele semnatarilor.

Toate resursele sunt disponibile publicului în biblioteca site-ului Covenant. 

Workshop-uri, inclusiv întâlniri 
specifice fiecărei țări, adaptate 
nevoilor semnatarilor

Programe de învățare 
adaptate semnatarilor 
în diferite etape 
ale căii de urmat

eficie
nță energetică

încălzire și r
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mobilita
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https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/reporting.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html


Întocmire PAEDC

Elaborare și implementare proiecte de mediu

Elaborarea PAEDC,  crearea inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră, 
realizarea studiului sociologic privind satisfacția cetățeanului

Cap. IV - Suport și asistență tehnică 
Alianța pentru Natură 
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Concret, propunem încheierea de parteneriate între Alianța pentru Natură și instituțiile administrației 
publice (primării, consilii județene), în domeniul programelor de mediu și conexe, care să aibă ca obiect, pe 
termen scurt și mediu, următoarele direcții concrete de colaborare:

Elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC),
acțiune necesară în vederea atragerii de fonduri direct de la Bruxelles pentru următoarele domenii:

• eficiență energetică în clădirile publice și crearea de programe pentru clădirile cu destinație
de locuință colectivă (blocuri de locuințe);

• producție de energie din surse regenerabile;
• transport verde (e-Mobility);
• alte teme de dezvoltare durabilă (soluții smart city, telemedicină etc).

• parteneriat pentru montarea de panouri foto-voltaice pe clădiri de interes public
(școli, grădinițe, sedii etc). Finanțarea este asigurată integral de Alianța pentru Natură.

• parteneriat în vederea diminuării amprentei de carbon prin dotarea cu autoturisme 
100% electrice și stații de încărcare. Finanțarea este asigurată integral de Alianța
pentru Natură.

• consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de mediu, dezvoltare durabilă și
activitate sustenabilă, din alte surse decât cele provenite de la UE prin programele 
naționale de finanțare.

• consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de cercetare/dezvoltare în domeniul
mediului și a ramurilor conexe.

• consultanță pentru domeniul gestionării deșeurilor în vederea transformării 
acestei activități într-o sursă de venit, prin reciclarea și valorificarea acestora la o
cotă comparabilă cu țintele europene

• consultanță pentru domeniul apei și apelor uzate, în vederea identificării și
implementării unor soluții tehnice eficiente. Principalele ținte sunt reducerea 
prețului la cetățean și atragerea de fonduri pentru modernizare și reducere a 
costurilor de exploatare.

În special pentru localitățile cu grad ridicat de îndatorare, pentru 
crearea unui spațiu bugetar-fiscal, oferim consultanță în 
domeniul strategic fiscal și acțiune solidară. Plecând de la 
situația socio-economică a localității, putem realiza o strategie 
fiscală care să includă un Plan de Acțiune – Teritoriu de 
Coeziune și Acțiune Socială. 
În cadrul acestui plan se va putea defini, aproba și implementa 
o schemă de ajutor de stat locală care să sprijine economia 
locală și crearea unei piețe publice locale a lucrărilor şi serviciilor,
bazată pe principiul dezvoltării locale durabile și al solidarității 
locale. Planul vizează stimularea agenților economici locali care 
dezvoltă procese economice cu efecte multiplicatoare în plan 
economico-social și doresc să se implice în realizarea 
proiectelor strategice ale localității, în special a Planului de 
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC). De 
asemenea, în cadrul Strategiei fiscale vor fi realizate studii 
pentru realizarea unei monede electronice locale. 



Ghid de finanțare interactivă oportunități 
de finanțare într-un singur document

Instrument de asistență pentru adaptarea 
urbană îndrumări privind întregul ciclu de 
adaptare și referințe la resurse

Platformă de învățare electronică module 
tematice privind angajamentele asumate

Accesați secțiunea news  de pe site-ul web 
https://alianta-pentru-natura.ro pentru a fi 
la curent cu toate noutățile legate de 
Convenție, precum și cu alte inițiative care 
asigură finanțare europeană.

Acesați secțiunea events de pe site-ul web 
https://alianta-pentru-natura.ro pentru a 
avea o imagine de ansamblu asupra 
tuturor oportunităților de schimb de 
cunoștințe și consolidare a capacităților.

INSTRUMENTE

© European Union, 2021
This publication does not involve the European 
Commission in liability of any kind. 

Adaptat după publicația Convenției primarilor - Biroul European din aprilie 2021.

ÎMPĂRTĂȘIREA CUNOȘTINTELOR

Măsuri de adaptare 
în vederea pregătirilor 
pentru inundații, valuri 
de căldură și alte efecte 
ale schimbărilor 
climatice 

Resurse și experiențe 
privind sărăcia energetică 
ale orașelor semnatare 
ale Convenției

Studii de caz
pentru ca aplicanții să 
împărtășească și să învețe 
din experiențele orașelor 
semnatare ale Convenției

Publicații tematice despre:

Oportunități de finanțare  
compilate într-o serie de scheme 
inovatoare, asistență pentru 
dezvoltarea proiectelor, 
finanțare UE și instrumente ale 
instituțiilor financiare

Cap. V - Suport și asistență tehnică
Partajarea cunoștințelor și instrumentelor
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https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://mycovenant.eumayors.eu/capacity-sharing-corner/e-learning
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news.html
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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