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SCURT ISTORIC AL CONVENȚIEI PRIMARILOR 2020 
 

Convenția Primarilor a luat ființă în anul 2008 prin inițiativa Comisiei 

Europene: 

 implementarea și monitorizarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă 

 țintă minimă de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 20% până în anul 2020 față 
de anul 1990 

 7555 semnatari la nivel global/ 2018 

 53 de țări/ 2018 

 252.629.868 locuitori/ 2018.  

În România: 

 85 de semnatari / Aiud, Baia Mare, Brașov, Giurgiu, Mizil, Rm. Vâlcea și Slobozia în 2008 

 62 Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă depuse 

 11 Rapoarte de implementare depuse 

 4. 982.359 locuitori/2018 
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Prin proiectului european NET-CoM – Networking the Covenant of Mayors / Activități în 

rețea pentru Convenția Primarilor, au fost create 12 Cluburi ale Primarilor, printre care și 

Clubul din România. 

 

În România, Clubul Primarilor a luat ființă în anul 2012: 

 prin acordul membrilor semnatari ai Convenției Primarilor, 

 cu suportul agențiilor locale / regionale și al altor actori interesați în susținerea și promovarea 

planificării energetice durabile în comunități locale 

 reprezentare la nivel național și european pentru obținerea suportului politic și financiar pentru 

implementarea măsurilor/proiectelor din PAED 

 

“Declarația de la Brașov “– octombrie 2013 

 48 actori cheie: autorităţi locale şi o zonă metropolitană, agenţii de management energetic şi 

structuri de suport ale Convenţiei Primarilor în România; 

 Rezultat  - PAED document strategic pentru aplicare pe POR. 
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 Plecând de la provocările Acordului de la Paris și al Deciziei (UE) 2016/1841  a Consiliului European 

din 5 octombrie 2016, care stabilesc noi ținte de reducere a dioxidului de carbon până în anul 2030 

pentru țările Uniunii Europene; 

 Luând în considerare experiența acumulată prin definirea, monitorizarea și raportarea Planurilor de 

Acțiune pentru Energie Durabilă ale membrilor Asociației Orașe Energie în România și ale membrilor 

Clubului Primarilor; 

 Pentru a contribui la modificările legislative din domeniul energiei și al mediului în favoarea 

dezvoltării durabile locale și asigurarea unei tranziții cu emisii scăzute de carbon pentru cetățenii pe 

care îi reprezentăm; 

Considerăm că putem fi un partener credibil pentru a colabora cu factorii de reglementare la nivel 

național în implementarea și adoptarea măsurilor de politică energetică și de mediu pentru 

comunitățile locale în cadrul unei platforme de dialog: 
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OBIECTIVE 

1. Reactivarea membrilor Clubului Primarilor.  

2. Platformă de Dialog: autorități locale, structuri guvernamentale de reglementare, 

agenții locale și regionale pentru managementul energiei și protecția mediului, alți 

factori interesați.  

3. Acordarea de suport municipalităților în îndeplinirea angajamentelor privind Convenția 

Primarilor pentru Climă și Energie. 

4. Schimb de experiență între membrii Clubului pentru identificarea barierelor legislative, 

economice sau sociale în implementarea strategiilor de planificare energetică locală prin 

instrumente de comunicare on-line, seminarii, workshop-uri, conferințe și altele 

instrumente identificate pe parcurs.  

5. Promovarea tehnologiilor și utilizarea experienței acumulate în utilizarea celor mai 

eficiente soluții pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. 

6. Inventarierea proiectelor ce utilizează surse regenerabile de energie și a rezultatelor 

obținute după implementare. 
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OBIECTIVE 

7. Bază de date la nivel național: indicatori specifici de eficiență energetică, bune practici 

în sferele de competență/responsabilitate ale autorităților locale membre ale Clubului 

Primarilor.  

8. Document unic de planificare energetică locală (metodologia Convenția Primarilor 

pentru Climă și Energie, Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice și alte 

inițiative legislative pentru orizontul de timp 2030). 

9. Instrument de monitorizare, evaluare și raportare a rezultatelor măsurilor 

implementate sau în curs de implementare. 

10. Colaborarea cu structurile de reglementare naționale pentru dezvoltarea de politici și 

instrumente dedicate autorităților locale.  

11. Favorizarea întâlnirilor la nivel European între Cluburile Primarilor pentru Climă și 

Energie și alte structuri suport.  

12. Promovarea bunelor practici la nivel european pe platforma Convenției Primarilor. 
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SCOPUL PLATFORMEI DE DIALOG 

 

 De a defini o viziune unitară a autorităților locale din România, membre ale 

Clubului, pentru a dezvolta o abordare comună în susținerea și dezvoltarea unor 

inițiative legislative suport în accelerarea implementării proiectelor de 

eficiență energetică, adaptare la schimbările climatice și crearea unui grad cât 

mai ridicat de independență energetică la nivel local. 

 

 De a crea un spațiu destinat dialogului, dezvoltării de propuneri, inițiative și 

dezbateri între actorii cheie din domeniu, diseminării avantajelor și evidențierii 

importanței politicilor energetice locale ca și activități inovatoare, care 

generează noi locuri de muncă, dezvoltare economică, utilizarea rațională a 

resurselor și coeziunea teritorială și socială. 
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SCOPUL PLATFORMEI DE DIALOG 

 

 De a marca rolul autorităților locale în elaborarea politicilor naționale și 

europene, datorită statutului de consumator major de energie pe plan local și 

actor principal în implementarea proiectelor de adaptare la schimbări 

climatice și eficiență energetică pentru reducere a emisiilor de carbon, astfel 

contribuind și la atingerea țintelor naționale. 

 

 Redefinirea partenerilor din Clubul Primarilor privind Energia și Clima din 

România. 
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INIȚIATIVE 

 

 Contract Energy Cities: Servicii suport pentru Convenția Primarilor pentru 

Climă & Energie și Programul Internațional de Cooperare Urbană. 

 Propunere: Organizare întâlnire Management Board Energy Cities în Octombrie 2018 

concomitent cu a doua întâlnire a Clubului Primarilor.  

 Propunere de colaborare Comitetul Regiunilor din România: activități pentru 

promovarea Convenția Primarilor pentru Energie și Climă și a Clubul Primarilor 

în rândul autorităților locale. 

 Scrisoare de colaborare Comisia Europeană, prin DG Justiție și Consumatori: 

activități în contextul Campaniei de creștere a conștientizării privind eficiența 

energetică la consumatorul final.  

19-20 Aprilie 2018 /  Conferința Anuală OER 

CLUBUL PRIMARILOR PENTRU ENERGIE ȘI CLIMĂ DIN ROMÂNIA 



Camelia RAȚĂ 

Orașe Energie în România 

Director executiv 

Mail: office@oer.ro 

 

www.oer.ro 
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