
Anexa I – Concret
Prezentare de ansamblu a Convenției primarilor din 
Europa

TREI PILONI care se traduc în acțiuni pentru reducerea emisiilor de GES, 
întărirea rezilienței, combaterea sărăciei energetice și asigurarea 
unei tranziții juste.

Înregistrarea pe 
eumayors.eu și 
încărcarea documentului 
de angajament semnat

Adoptarea 
angajamentelor 
Convenției prin decizie a 
consiliului local

Completarea 
inventarelor și a 
evaluărilor pentru pilonii 
de atenuare și adaptare 

Stabilirea unor ținte și 
obiective ale orașului

Implementarea de 
acțiuni, monitorizarea 
și raportarea pe o 
platformă a Convenției 
primarilor din Europa

Elaborarea planului de 
acțiune privind energia 
durabilă și clima 
(PAEDC)

IMPLICARE

STABILIREA 
DE RELAȚII

ANGAJAMENT

ACȚIUNE

Mobilizarea 
angajamentelor din partea 
cetățenilor, a mediului de 
afaceri și a administrației la 
toate nivelurile

Elaborarea unui pact 
local pentru climă sau 
un demers similar

Asigurarea participării 
părților interesate atât la 
elaborarea, cât și la 
implementarea acțiunilor 
privind clima 
Pregătirea unor exemple 
de bune practici cu 
acțiunile implementate
Participarea la activitățile 
globale și regionale de 
promovare

Referirea și încurajarea 
participării la mișcarea 
Convenției mondiale și 
europene a primarilor, 
precum și la inițiativele 
înrudite

ATENUARE

ADAPTARE

SĂRĂCIA ENERGETICĂ

agricultură și 
silvicultură

clădiri 
municipale producția locală 

de energie 
electricăclădiri 

rezidențiale deșeuri
transport

sănătate

apă

energie
protecția civilă și 
planurile de urgență

mediu 
și biodiversitate

industrie

tranziție justă

clădiri 
terțiare

https://www.conventiaprimarilor.eu/join-ro/join-as-a-sign-ro.html


în decurs de 2 ani

EVALUAREA 
NIVELURILOR DE 
REFERINȚĂ

Măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră și crearea unui 
inventar
Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților legate de schimbările 
climatice

DRUMUL PARCURS 
DE UN ORAȘ

EVALUAREA
NIVELURILOR 
DE 
REFERINȚĂ
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Angajamente operaționale

în decurs de 2 ani

este diferit pentru fiecare oraș în parte. 
Acest drum de referință poate fi adaptat în funcție de nevoi.

ELABORAREA 
PAEDC

la fiecare 2 ani la fiecare 2 ani

Elaborarea unui plan de 
acțiune privind energia 
durabilă și clima (PAEDC), 
incluzând atenuarea, 
adaptarea, sărăcia energetică 
și o tranziție justă. 
Raportarea către Convenția 
primarilor din Europa.

Monitorizarea implementării PAEDC și raportarea cu 
privire la progrese din doi în doi ani, îndeplinind 
cerințele minime specificate în orientările pentru 
raportare ale Convenției primarilor din Europa.
Includerea de actualizări ale inventarelor de referință 
ale emisiilor cel puțin o dată la patru ani și de 
actualizări ale evaluărilor referitoare la riscurile și 
vulnerabilitățile climatice pe măsură ce devin 
disponibile noi informații.

MONITORIZAR
E 
ȘI RAPORTARE 

MONITORIZAR
E 
ȘI RAPORTARE 

TERMENE pentru a îndeplini  În cadrul drumului parcurs de un oraș, trebuie respectate anumite

cerințele minime ale Convenției primarilor din Europa. Semnatarii acceptă suspendarea în
cazul netransmiterii documentelor necesare.

în decurs de 2 ani

STABILIREA 
DE ȚINTE

Stabilirea de ținte pentru reducerea emisiilor 
Stabilirea de obiective pentru sporirea rezilienței
Stabilirea de obiective legate de sărăcia energetică și 
o tranziție justă

ELABORAREA DE ACȚIUNI

ACTUALIZAREA ACȚIUNILOR

în curs de 
elaborare

la fiecare 2 ani

MONITORIZAR
E 
ȘI RAPORTARE 

ANGAJAMENT 

Asumarea unui 
angajament

Implementare
Stabilirea de ținte  
și obiective

Monitorizare și 
raportare

Validare



pentru chestiuni generale 
și legate de raportarea în 
MyCovenant

info@eumayors.eu
+32 2 646 84 24

coordonatorilor 
Convenției

suporterilor Convenției

coordonatori, suporteri și alți parteneri
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Cadrul de asistență pentru semnatari

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene
folosind un cadru de evaluare solid, consecvent, transparent și
armonizat pentru a asigura fiabilitatea inițiativei Convenției primarilor
din Europa. Semnatarii vor beneficia de feedback adaptat.

care oferă sprijin pentru colaborare la toate nivelurile administrației și în
toate sectoarele specifice ale societății pentru accelerarea acțiunilor în
privința climei

serviciului central de asistență
pentru chestiuni legate de monitorizare, 
raportare și evaluare

JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 
+39 033 278 53 99

pot fi adresate întotdeaunaÎNTREBĂRILE

serviciului de asistență tehnică

pentru asistență din partea autorităților în contextul național și lingvistic specific
Lista completă a coordonatorilor poate fi găsită pe site-ul web al Convenției 
primarilor din Europa.

pentru oportunități de asistență care ar putea aduce sinergii cu inițiativele existente
Lista completă a suporterilor poate fi găsită pe site-ul web al Convenției primarilor 
din Europa.

Oficiul european al Convenției primarilor
care promovează oportunități pentru stabilirea de relații, cooperare și
schimb de cunoștințe, precum și activități de consolidare a capacităților,
cum ar fi programele de învățare reciprocă și de formare, toate figurând
în calendarul online al evenimentelor

va fi efectuată după transmitere de cătreVALIDAREA PAEDC

sunt asigurate de cătrePROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA

adaptate la nevoile orașelor sunt 
planificate de cătreIMPLICAREA ȘI SPRIJINUL

care le oferă semnatarilor o voce comună la nivel mondial
Progresele orașelor sunt făcute publice prin intermediul profilului de
semnatar de pe site-ul web al Convenției mondiale și pe platformele
relaționate.

organele de guvernanță ale Convenției primarilor din Europa și instituțiile 
UE

Convenția mondială a primarilor

printre acestea numărându-se Consiliul european al Convenției primarilor, Comitetul
Regiunilor și ambasadorii Convenției primarilor, alături de Comisia Europeană

alte inițiative emblematice ale UE
cu care Convenția primarilor din Europa stabilește parteneriate pentru a le 
oferi semnatarilor oportunități suplimentare de implicare în legătură cu 
temele conexe, cum ar fi Pactul climatic european, Noul Bauhaus european și 
platforma multilaterală Smart Cities

mailto:info@eumayors.eu
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
https://www.conventiaprimarilor.eu/about-ro/cov-community-ro/coord-ro.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/about-ro/cov-community-ro/supporters-ro.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/news-events-ro/events-ro/upcoming-events-ro.html
https://europa.eu/climate-pact/index_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_ro
https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/


Anexa II – Contextul de politici ale UE
Ambiții reînnoite
Pe măsură ce Europa și lumea întreagă intră în noul deceniu
ce ne va duce până în 2030, Convenția primarilor din Europa
continuă să se asigure că cei trei piloni (atenuarea, adaptarea și
sărăcia energetică) devin priorități absolute ale vremurilor noastre,
susținute de acțiuni ambițioase.

Val de 
renovare

Mobilitate 
durabilă

Sustenabilitatea     
sistemului .

alimentar

Economia  
circulară

Soluții și 
adaptare 
bazate pe 

natură

. Tranziția 
justă

Acordul de la Paris și 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă

Pactul   
verde 

european

Atenuare

Legea 
europeană a 
climei
Planul UE 
privind 
obiectivul 
climatic

NextGeneration
EU + CFM

Orizont Europa

Pactul climatic 
european

Adaptare Sărăcia 
energetic

ă

3 piloni

Pentru
deceniile următoare, Uniunea Europeană și-a reînnoit ambițiile, promovând adoptarea
Pactului verde european. Acesta stabilește o țintă de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 și o viziune pe termen lung pentru atingerea
neutralității climatice până în 2050.

Viziunea este ca, până în 2050, toți cetățenii europeni
să trăiască în orașe neutre din punctul de vedere 

al impactului asupra climei, decarbonizate, 
și reziliente, având acces la o energie sigură, 
durabilă și la prețuri accesibile, având parte

totodată de o tranziție justă.

Aceste obiective - astfel cum sunt consacrate în Planul privind obiectivul
climatic pentru 2030 și în Legea europeană a climei - urmează a fi atinse
printr-o schimbare transformatoare în toate sectoarele
societății noastre. Această schimbare transformatoare
va implica toate nivelurile de guvernanță.

Convenția primarilor din Europa
este într-o poziție unică pentru a adopta
aceste angajamente reînnoite
și a intensifica acțiunile necesare.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_ro
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_ro


ORIENTĂRI METODOLOGICE

Anexa III – Resurse
Orientări și consolidarea capacităților

Orientări de 
raportare ale 
Convenției și 
tutoriale video 
despre 
raportarea către 
Convenție 

Ghiduri rapide de 
referință pentru 
planurile de acțiuni 
comune, implementarea 
monitorizării și analize 
grupate ale PAEDC

Ghidul JRC referitor la
principiile metodologice, 
procedurile și cele mai 
bune practici pentru 
elaborarea planurilor de 
acțiune 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR

Webinare dedicate unei varietăți de teme legate de climă și energie, cu 
prezentarea unor experiențe practice și lecții învățate  

Compilație a tuturor orientărilor 
metodologice

De-a lungul anilor, Oficiul european al Convenției primarilor a elaborat
numeroase resurse care evidențiază experiențele semnatarilor Convenției.
Toate aceste resurse sunt disponibile în mod public în secțiunea bibliotecă a site-
ului Convenției. Prezentarea schematică a principalelor tipuri de resurse care pot
fi regăsite pe site:

Ateliere incluzând întruniri specifice 
fiecărei țări, adaptate nevoilor 
semnatarilor 

Programe de învățare reciprocă
adaptate semnatarilor în diversele etape 
ale parcursului lor de atenuare și 
adaptare la schimbările climatice

https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/raportarea.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html


Ghidul de finanțare interactiv  –
oportunitățile de finanțare și atragere 
de fonduri reunite într-un singur loc
Instrumentul de sprijin pentru adaptarea 
urbană – orientări pentru întregul ciclu de 
adaptare și trimiteri către resurse
Platforma de e-learning  – module 
tematice în MyCovenant în legătură cu 
angajamentele din cadrul Convenției

Vizitați secțiunea de știri de pe site-ul
Convenției pentru a rămâne la curent
cu toate aspectele legate de
Convenție și cu alte inițiative din
domeniul climei și al energiei.

Consultați calendarul
evenimentelor pentru a avea o
imagine generală a tuturor
oportunităților de schimburi,
împărtășire de cunoștințe și
dezvoltare a capacităților.

INSTRUMENTE

Urmăriți Convenția pe                eumayors.eu |               |               |      

© Uniunea Europeană, 2021
Această publicație nu implică în vreun fel 
răspunderea Comisiei Europene. 

Parte a 

Publicat(ă) de Oficiul european al Convenției primarilor în aprilie 2021

ÎMPĂRTĂȘIREA DE CUNOȘTINȚE

Măsuri de adaptare 
pentru pregătirea în 
fața inundațiilor, a 
valurilor de căldură și 
a altor efecte ale 
schimbărilor climatice 

Sărăcia energetică
– resurse și 
experiențe ale 
orașelor 
semnatare ale 
Convenției

Oportunități de finanțare și 
atragere de fonduri, 
compilate într-o serie de 
scheme inovatoare, asistență 
pentru dezvoltarea de 
proiecte, fonduri puse la 
dispoziție de UE 
și instrumente ale instituțiilor 
financiare

Studii de caz
pentru a împărtăși și a 
învăța din experiențele 
orașelor semnatare ale 
Convenției 

Publicații tematice referitoare la

Anexa III – Resurse
Împărtășirea de cunoștințe și instrumente

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.conventiaprimarilor.eu/news-events-ro/news-ro.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/news-events-ro/events-ro/upcoming-events-ro.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/adaptation-res-ro.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/s%C4%83r%C4%83cia-energetic%C4%83.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/library-ro.html
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