
Facilități financiare generate de 
aderarea la Convenția Primarilor



Orașe mici – ambiții mari în domeniul 
schimbărilor climatice
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Orașe AOR, semnatare ale Convenției 
Primarilor

*Avrig (2009)                                         *Ocna Mureș (2016)

*Bălan (2016)                                        * Sânnicolau Mare (2016)

*Chitila (2014)                                       *Pecica (2011)

*Cugir (2010)                                          *Sântana (2011)

*Făgăraș (2011)                                      *Teiuș (2013)

*Hațeg (2016)                                         *Zlatna (2011)

*Iernut (2017)                                         *Șimleu Silvaniei (2015)

*Ineu (2014)

*Lipova (2011)

*Mizil (2008)

*Nădlac (2011)
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> 7000 semnatari vs 73 semnatari

- Insuficienta cunoaștere a rolului u.a.t-ului  în zona combaterii 
schimbărilor climatice

- Personal slab calificat  la nivelul u.a.t. în zona inventarierii 
surselor de emisii de CO2, a consumului energetic etc

- Lipsa de continuitate pe palier politic



Beneficii din sprijinirea implementării 
PAED/PACED

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED)/PACED poate fi considerat
cheltuială eligibilă în cadrul POR dacă a fost aprobat în cadrul Convenției Primarilor

Planul este document necesar, ce însoțește cererea de finanțare în cazul axei 3.1. POR

Axa 3.1 POR finanțează operațiuni legate de reabilitarea energetică a clădirilor publice
și private precum și a iluminatului inteligent.



Alte tipuri de beneficii

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) este un instrument comun,
utilizând un vocabular unanim recunoscut la nivelul Uniunii Europene și astfel pot
fi accesate alte tipuri de finanțări inclusiv de tip PPP.

*îmbunătăţirea independenţei energetice a oraşului pe termen lung;

*îmbunătăţirea nivelului de trai a cetăţenilor (reducerea carenţei de energie);

*obţinerea unei imagini mai clare, mai onestă şi cuprinzătoare a fluxurilor de

buget legate de consumul de energie şi o identificare a punctelor slabe;

*beneficii economice şi de ocupare a forţei de muncă (modernizarea clădirilor);
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*crearea de centre teritoriale 
pentru management 
energetic al zonei cu 
personal care sa fie plătit de 
către mai multe autorități 
locale sau CJ

*dezvoltarea și implementarea 
de proiecte de awareness a 
factorului politic și 
administrativ cu privire la 
rolul u.a.t. în combaterea 
schimbărilor climatice
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Vă mulțumesc!

Alexandru PETROVICI

0788718585

informare@aor.ro

mailto:informare@aor.ro

