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Prin angajamentul lor, Semnatarii Convenției își propuneau atingerea și 

depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de 

CO2 până în anul 2020

În anul 2008, în România:
Aiud 

Baia Mare 

Brașov 

Giurgiu 

Mizil 

Râmnicu Vâlcea

Slobozia

Convenția Primarilor #2008

Principala mișcare europeană în care sunt implicate 

autoritățile locale și regionale care se angajează în mod 

voluntar pentru creșterea eficienței energetice și 

utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor



Semnatarii se angajează acum să sprijine obiectivul Uniunii Europene de 

reducere cu 40% a emisiilor de GES până în anul 2030 și convin să adopte 

o abordare integrată a atenuării și adaptării la schimbările climatice, 

asigurând accesul la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile

Etape aderare:
Prezentarea Convenției Primarilor în Consiliul Local 

Mandatarea Primarului pentru a semna formularul de adeziune

Crearea contului municipalității/orașului și încărcarea adeziunii

Realizarea PACED în 2 ani de la semnarea adeziunii

Realizarea Raportului de Monitorizare la fiecare 2 ani de la realizarea PACED 

Convenția Primarilor #2015

Inițiativele „Convenția Primarilor” și „Mayors Adapt” au

fuzionat oficial, cu ocazia unei ceremonii care a avut loc 

în data de 15 octombrie 2015, la Parlamentul European



Sprijină Autoritățile Locale în conceperea & urmărirea unei politici 

energetice și climatice eficiente

Oferă recomandări legate de legislație pentru membri

Reprezintă membrii și interesele acestora în raport cu instituțiile 

naționale și cu operatorii de servicii energetice

Implementează un sistem de management energetic pentru creșterea 

performanței energetice a clădirilor municipale

Oferă consultanță referitor la instrumentele financiare existente pentru 

implementarea politicilor energetice la nivel local

Asociația



În 2009, OER devine Structură Suport a Convenției Primarilor în RO

Promovează Convenția Primarilor, sprijină acțiunile semnatarilor

Oferă asistență tehnică și strategică municipalităților care doresc să adere, dar 

care nu dispun de suficiente resurse pentru a dezvolta un Plan de Acțiune 

pentru Climă și Energie Durabilă (PACED)

Sprijină implementarea PACED și organizarea de Zile ale Eficienței Energetice

Facilitează dialogul între autoritățile locale semnatare și autoritățile centrale, în 

identificarea problemelor survenite și a instrumentelor utile pentru punerea în 

aplicare a PACED

Informează cu regularitate Biroul Convenției Primarilor de la Bruxelles, pe 

baza rezultatelor obținute și participă la implementarea strategică a Convenției 

Primarilor în România

OER - Structură Suport



9,600+ Semnatari
Sate, orașe, municipii, țări

1.800+ Semnatari
Au angajamente pentru anul 2030

200+ Coordonatori
Regiuni, provincii, ministere, agenții

190+ Structuri Suport
Rețele naționale, agenții locale & regionale, ONG-uri…

320+ mil. Locuitori
Cetățeni reprezentați

Convenția Primarilor în Europa



27%
Reducere medie

previzionată a 

emisiilor de CO2

până în 2020

6.100+
Planuri de 

Acțiuni 

depuse

233.000+
Bune Practici

2.200+ 
Rapoarte de 

Monitorizare 

depuse

Convenția Primarilor în Europa



160+ Semnatari
Sate, orașe, municipii

30+ Semnatari
Au angajamente pentru anul 2030

2 Coordonatori Naționali
Regiuni, agenții

9 Structuri Suport
Rețele naționale, agenții locale & regionale, ONG-uri…

10.8+ mil. Locuitori
Cetățeni reprezentați

Convenția Primarilor în România



23%
Reducere medie

previzionată a 

emisiilor de CO2

până în 2020

127
Planuri de 

Acțiuni 

depuse

42
Bune 

Practici

13
Rapoarte de 

Monitorizare 

depuse

Convenția Primarilor în România



Sectoare abordate în măsurile de atenuare:

❖ Clădiri și echipamente/instalații municipale

❖ Clădiri și echipamente/instalații terțiare

❖ Clădiri rezidențiale

❖ Iluminatul public

❖ Industrie

❖ Transport

- Flotă municipală

- Transport public

- Transport privat & comercial

❖ Producția locală de energie electrică

❖ Producția locală încălzire/răcire

❖ Altele

1. Atenuare

Stabilirea viziunii, cadrului general și a anului de referință  

Întocmirea Inventarului de Referință al Emisiilor de CO2

Dezvoltarea Planul de Acțiuni pentru atenuare 

Implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de Acțiuni

Planul de Acțiuni pentru Climă 

și Energie Durabilă



Sectoare abordate în măsurile de adaptare:

❖ Clădiri

❖ Transport

❖ Energie

❖ Apă

❖ Deșeuri

❖ Amenajarea teritoriului

❖ Agricultură și silvicultură

❖ Mediu și biodiversitate

❖ Sănătate

❖ Protecția civilă și urgențele

❖ Turism

❖ Altele

2. Adaptare

Pregătirea terenului pentru adaptare 

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților legate de schimbările climatice

Dezvoltarea Planului de Acțiuni pentru adaptare 

Implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de acțiuni 

Planul de Acțiuni pentru Climă 

și Energie Durabilă



O metodologie comună, europeană, pentru dezvoltarea planificărilor 

energetice - singura bazată pe un ghid complet tehnic

Angajamente credibile și măsurabile, pe baza rapoartelor tehnice de 

monitorizare a implementării

Recunoaștere internațională și vizibilitate pentru acțiunile energetice și 

climatice ale autorităților locale

Oportunități financiare pentru proiectele energetice și climatice, mai ușor 

de obținut datorită cunoașterii metodologiei unice a PACED

Asistență permanentă, materiale & instrumente, Biroul Convenției

Workshop-uri informare & instruire tehnică, la nivel local & în mediul online

Beneficii pentru Semnatari



Beneficii pentru Semnatari

Ghiduri 

tehnice
Materiale 

metodologice

Tabele predefinite 

și instrucțiuni de 

completare



Cooperare & suport din partea autorităților centrale

Costul pentru întocmirea PACED poate fi decontat prin intermediul 

Fondurilor Structurale

PACED a fost corelat cu PIEE (Programul pentru Îmbunătățirea 

Eficienței Energetice), document obligatoriu pentru municipiile și 

orașele cu o populație > 5.000 locuitori, care se depune la ANRE 

(Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei)

Sprijin financiar prin Fondurile Structurale pentru măsurile incluse 

în PAED/PACED sau alte planuri și strategii relevante

Beneficii pentru Semnatari



Vă mulțumim!
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