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* Semnatarii Convenției primarilor în martie 2016

comisarul european pentru Politici climatice și energie

O mișcare unică de la 
bază la vârf
Convenția primarilor privind clima și 
energia reunește autorități locale și 
regionale care se angajează în mod 
voluntar să implementeze obiective-
le UE în materie de climă și energie 
pe teritoriul lor.

Această mișcare unică de la bază la 
vârf, lansată în 2008 cu sprijinul Co-
misiei Europene, numără acum pes-
te 6 500 de semnatari*.

În 2015, inițiativa a adoptat un nou 
obiectiv: Convenția primarilor pri-
vind clima și energia merge mai de-
parte de angajamentul inițial de re-
ducere a emisiilor de CO2 și include 
și adaptarea la schimbările climatice. 
Autoritățile locale semnatare împăr-
tășesc o viziune pentru a face orașe-
le decarbonizate și rezistente, iar 
cetățenii orașelor să aibă acces la o 
energie sigură, durabilă și la prețuri 
accesibile.

Autoritățile se angajează să elabore-
ze Planuri de acțiune privind energia 
durabilă și clima pentru 2030 și să 
implementeze acțiuni locale de ate-
nuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea.

   

Liderii și primarii din UE aprobă în mod 
simbolic Convenția primarilor privind 
clima și energia la Parlamentul  
European în 2015

Alăturați-vă  
Convenției!
Convenția primarilor privind clima 
și energia este deschisă tuturor au-
torităților locale constituite în mod 
democratic din reprezentanți aleși, 
indiferent de mărime și de stadiul 
implementării politicilor lor privind 
energia și clima. Semnatarii care 
s-au angajat anterior să atingă 
obiectivele pentru 2020 și/sau cei 
care au aderat la inițiativa Mayors 
Adapt sunt invitați să se angajeze 
din nou în vederea atingerii obiec-
tivelor pentru 2030.

Autoritățile locale învecinate, mici 
și mijlocii, pot și ele să se alăture, în 
anumite condiții, ca grup de semna-
tari.

Autoritățile subnaționale și naționa-
le, dar și alte organizații non-profit, 
pot sprijini semnatarii oferindu-le re-
surse și know-how și pot fi recunos-
cute drept Coordonatori sau Supor-
teri ai Convenției primarilor.
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Convenția 
primarilor este 
„cea mai mare 
inițiativă urbană 
la nivel mondial 
privind clima și 
energia”.

Miguel Arias Cañete



De ce să vă alăturați?
O recunoaștere și o vizibilitate 
ridicate la nivel internațional 
pentru acțiunile autorității 
dvs. locale privind clima și 
energia

Ocazia de a contribui la  
modelarea politicii UE în  
domeniul climei și al energiei 

Angajamente credibile prin 
evaluarea și monitorizarea 
progreselor

Oportunități financiare mai 
bune pentru proiectele dvs. 
locale privind clima și energia 

Modalități inovatoare de a 
stabili noi contacte, de a face 
schimb de experiență și de 
a consolida capacitățile prin 
evenimente regulate, înfrățiri, 
webinarii sau discuții online

Sprijin practic (serviciul de 
asistență), materiale și instru-
mente de îndrumare

Acces rapid la „know-how-ul 
de excelență” și studii de caz 
inspiratoare

Facilitatea autoevaluării și a 
schimburilor inter pares prin 
șabloane comune de  
monitorizare și raportare

Cadru de referință flexibil 
pentru acțiuni, adaptabil în 
funcție de nevoile locale

Cooperare și un sprijin sporit 
din partea autorităților  
naționale și subnaționale

„Convenția primarilor ajută Gent să devină un oraș inte-
ligent și durabil. Aceasta ne oferă pârghii pentru o abor-
dare trans-sectorială către un oraș neutru din punct de 
vedere climatic, cu cetățeni responsabili și o economie 
prietenoasă cu mediul.”
Daniël Termont, primarul din Gent, Belgia

„Pentru Fonte Nuova, implicarea în Convenția primari-
lor privind clima și energia este o ocazie de a elabora 
planuri de acțiune pentru adaptarea la schimbările cli-
matice, în scopul unei gestionări durabile și al securității 
viitoare a teritoriului nostru.”
Donatella Ibba, viceprimar pentru Mediu din 
Fonte Nuova, Italia

„Convenția primarilor privind clima și energia reprezin-
tă o ocazie de a avansa cu proiectele noastre de rețele 
energetice inteligente, ceea ce ne va permite să facem 
economii legate de consumul de energie și ne va ajuta să 
colaborăm cu comunitățile locale.”
Bojan Sever, primarul din Idrija, Slovenia



Convenția primarilor pas cu pas

Semnatarii transmit un Plan de acțiune privind energia durabilă și clima 
(PAEDC) - care acoperă atât atenuarea, cât și adaptarea - în decurs de doi 
ani de la semnarea oficială. PAEDC se bazează pe un Inventar de referință 

al emisiilor și pe o Evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților climatice. 
Semnatarii raportează cu privire la progresele înregistrate din doi în doi ani.

Să oferim cetățenilor o calitate 
înaltă a vieții în orașe durabile, 

rezistente la schimbările  
climatice și energice

PASUL 1 : 
Semnarea  
Convenției  

primarilor privind 
clima și energia

      PASUL 2 : 
Transmiterea Planu-

lui dvs. de acțiune 
privind energia 

durabilă și clima 
(PAEDC)

PASUL 3 : 
Transmiterea  

raportului dvs. de 
monitorizare

Inițierea & 
evaluarea de 

referință
Evaluare & 
feedback

Implementarea, 
monitorizarea & 

raportarea

Def nirea am
bițiilor
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Implementarea de acțiuni practici



Viziunea și angajamentele semnatarilor

Să oferim cetățenilor o calitate înaltă a vieții în  
orașe durabile, rezistente la schimbările climatice  

și energice

Atingerea sau chiar depășirea obiectivelor UE  
pentru 2030 privind clima și energia  

Reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 (și, eventual, a emisiilor 
de alte gaze cu efect de seră) până în 2030 prin îmbunătățirea măsurilor 
de eficiență energetică și o mai mare utilizare a surselor regenerabile 
de energie

Sporirea rezistenței la efectele schimbărilor climatice

O cooperare mai strânsă cu alte autorități locale și regionale din UE și 
din afara UE pentru a îmbunătăți accesul la o energie sigură, durabilă 
și la prețuri accesibile

Să conlucrăm la o viziune comună pentru 2050

ATENUAREA
Accelerarea  

decarbonizării  
teritoriilor noastre

ADAPTAREA 
Consolidarea capacității 
noastre de adaptare la 
efectele inevitabile ale 
schimbărilor climatice

     ENERGIE  
     SIGURĂ, DURABILĂ  

     ȘI LA PREȚURI  
     ACCESIBILE  

Creșterea eficienței  
energetice și a utilizării  

energiei din surse  
regenerabile



Cum puteți adera?
Aderarea la Convenția primarilor ne-
cesită un angajament politic oficial. 

Formularul de adeziune trebuie 
semnat de către primar sau de către 
reprezentantul echivalent al consi-
liului local. 

Mai multe informații:   
www.eumayors.eu > Participare 

Ofciul pentru Convenţia 
primarilor
Oficiul pentru Convenția primarilor 
răspunde de coordonarea generală 
a inițiativei. Este alcătuit din rețele de 
autorități locale și regionale - Ener-
gy Cities, Climate Alliance, CEMR,  
EUROCITIES și FEDARENE, care  
lucrează în strânsă cooperare cu 
ECOFYS, Fresh Thoughts și IFOK.

  

  
Mai multe informaţii
Oficiul pentru Convenția primarilor 
63-67 rue d’Arlon 
1040 Bruxelles 
Belgia
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors
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Cofinanțată prin programele Energie inteligentă - 
Europa și LIFE+ ale Uniunii Europene.

www.eumayors.eu


