


D R U M U L  C Ă T R E  U N  V I I T O R  C U  E M I S I I 
R E D U S E  D E  C A R B O N

Convenţia primarilor reprezintă principala 
iniţiativă europeană care uneşte autorităţile 
locale şi regionale într-un angajament comun 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţe-
nilor acestora, prin contribuţia la obiectivele 
„3x20” privind clima şi energia* ale Comu-
nităţii Europene. În decembrie 2008, după 
adoptarea pachetului legislativ al UE privind 
clima şi energia, Comisia Europeană a luat o 
decizie fără precedent de a implica în mod 
direct factorii de decizie locali şi regionali în 
îndeplinirea obiectivelor UE. Prin măsuri de 
efi cientizare a energiei şi investiţii în energia 
regenerabilă, semnatarii Convenţiei primarilor 
se angajează să reducă emisiile de CO2 în teri-
toriul lor cu cel puţin 20% până în 2020.

Numeroasele oraşe care au aderat la această 
mişcare îşi susţin cuvintele prin fapte: semna-
tarii se angajează în mod ofi cial să transmită, 
în termen de un an de la aderarea la iniţiativă,  
planul de acţiune privind energia durabilă 
(PAED) în care prezintă pe scurt măsurile 
concrete pe care le au în vedere pentru a înde-
plini obiectivele Convenţiei primarilor. Pentru 

elaborarea unui astfel de document ambiţios, 
este necesară o evaluare a situaţiei. Aceasta 
este realizată de către semnatarii Convenţiei 
prin elaborarea unui inventar de referinţă 
al emisiilor, care trebuie transmis împreună 
cu PAED-ul şi trebuie să identifi ce sectoarele 
mari producătoare de emisii de carbon asupra 
cărora trebuie să se concentreze acțiunile. Paşi 
suplimentari, precum adaptarea structurilor 
administrative, formarea corespunzătoare 
a personalului municipal, angajamentul 
părților interesate – de exemplu, prin orga-
nizarea zilelor locale ale energiei – sunt apoi 
efectuaţi pentru garantarea implementării cu 
succes a planului de acţiune.

Rezultatul fi nal al acestui proces este redu-
cerea emisiilor de CO2, depăşindu-se obiec-
tivul stabilit de UE. Planifi carea energiei dura-
bile antrenează şi diverse benefi cii colaterale, 
inclusiv o calitate mai bună a vieţii, servicii 
publice îmbunătățite, o securitate energe-
tică sporită, dezvoltarea economiei locale 
şi crearea de locuri de muncă.

Ambiţiile UE transformate în acţiune la nivel local
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* Obiectivele UE 20-20-20 presupun o reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020, comparativ cu nivelurile 
din 1990; o creştere cu 20% a cotei energiilor regenerabile şi o reducere cu 20% a consumului de energie.
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José Manuel Barroso, preşedintele 
Comisiei Europene:

„De la nivel local, se construiește o iniţi-
ativă europeană și globală, exprimând 
valorile democratice europene în cel 
mai veritabil mod”.

Bruxelles, 4 mai 2010

Giuseppe Castiglione, preşedintele 
Uniunii provinciilor italiene:

„Spre deosebire de direcţia obișnuită, 
prin care sunt create mișcări de opoziţie 
din respingere pentru politicile și orien-
tările europene, Convenţia primarilor 
este o iniţiativă voluntară condusă de 
factorii de decizie locali și regionali în 
vederea sprijinirii și recunoașterii 
depline a obiectivelor UE”.

Andris Piebalgs, comisar UE pentru 
dezvoltare:

„Aș dori să propun continuarea acestei 
reușite, prin crearea unui nou capitol în 
Convenţia primarilor. Acesta ar trebui 
să permită o colaborare descentralizată 
între semnatarii europeni ai Convenţiei 
și orașele sau regiunile din ţările în curs 
de dezvoltare”.

Bruxelles, 30 martie 2011

Mercedes Bresso, preşedinta Comite-
tului Regiunilor:

„Până acum, Convenţia primarilor a 
reprezentat o poveste de succes, dat 
fiind că transpune o agendă politică 
europeană în, mai întâi, angajamente 
politice la nivel local, și apoi în planuri 
de acţiune privind energia durabilă, 
iar, în unele cazuri, în proiecte practice 
la faţa locului. Și aceasta se face prin  
conturarea unei adevărate comunităţi 
europene a celor mai bune practici”.

Bruxelles, 2 martie 2011 

José Juan Diaz Trillo, ministrul regi-
onal al mediului în regiunea Andaluzia, 
Spania:

„În cadrul Convenţiei primarilor, guvernul 
andaluz a sprijinit peste 500 de muni-
cipii în angajamentul acestora de a 
atenua schimbările climatice și a îmbu-
nătăţi calitatea vieţii cetăţenilor”.

Connie Hedegaard, comisar pentru 
climă:

„În cadrul Convenţiei primarilor, mai 
mult de 2 300 de autorităţi locale au 
mers dincolo de obiectivele prevăzute 
pentru 2020. Aceasta reprezintă o contri-
buţie substanţială, un efort substanţial 
de a îndeplini acest obiectiv”.

Bruxelles, 12 aprilie 2011 

DIN PERSPEC TIVA INSTITUŢIILOR UE ...

…ŞI A AC TORILOR CONVENŢIEI PRIMARILOR

Bo Frank, primarul oraşului Växjö, 
Suedia:

„Convenţia a fost prima mișcare euro-
peană de recunoaștere oficială și 
de sprijinire a contribuţiei esenţiale a 
autorităţilor locale în lupta împotriva 
schimbărilor climatice”.

Hep Monatzeder,  viceprimarul 
oraşului München, Germania:

„Metodologia Convenţiei primarilor are 
o bază tehnică și știinţifică solidă. 
Flexibilă și adaptată la realităţile locale, 
aceasta oferă un cadru unic, comun, în 
baza căruia autorităţile locale își pot 
stabili puncte de referinţă”.

Milan Bandić , primarul oraşului 
Zagreb, Croaţia:

„Prin intermediul Convenţiei, a fost 
creată o nouă platformă de schimburi de 
experienţă în care toate informaţiile sunt 
făcute publice, iar semnatarii, coordona-
torii și suporterii împărtășesc reușitele și  
lecţiile învăţate, inspirându-se unii pe 
alţii pentru a dezvolta iniţiativa și soluţii 
multiplicabile”. Luís Filipe Menezes, primarul oraşului 

Vila Nova de Gaia:

„Datorită succesului său fără precedent, 
Convenţia primarilor joacă un rol din 
ce în ce mai important în definirea 
programelor și iniţiativelor UE, stimu-
lând dezvoltarea mai multor instru-
mente de � nanţare în domeniul energiei 
durabile la nivel local”.

C E  E S T E  A Ș A  D E  D E O S E B I T  L A 
AC E A S TĂ  CO N V E N Ţ I E ?



       SEMNATARII CONVENŢIEI 

Oricare ar fi mărimea şi localizarea pe harta 
lumii, semnatarii Convenţiei au un scop 
comun: să asigure un  mediu înconjurător, 
social şi economic stabil pentru cetăţeni. În 
timp ce comunitatea internaţională se luptă 
cu crizele politice, economice şi sociale, soluţii 
practice, de cooperare, apar la nivel local şi 
regional.

Semnatarii Convenţiei includ autorităţile 
locale de toate tipurile, de la satele mici, la 
marile capitale din UE. Oraşele deţin 80% din 
populaţia lumii, consumând 75% din energia 
mondială şi fiind răspunzătoare pentru mai 
mult de jumătate din emisiile de gaze de seră: 
cine este mai potrivit decât oraşele să facă faţă 
provocărilor climatice, sociale şi economice? 
Într-adevăr, administraţia locală este nivelul 
guvernamental cel mai apropiat care să deter-
mine angajamentul cetăţenilor şi să reconci-
lieze interesul public şi privat.

Graţie Convenţiei primarilor şi proiectelor 

aferente finanţate din fonduri UE, autorită-
ţile locale s-au transformat din cei care doar 
implementau politicile europene în premer-
gători efectivi, angajându-se să transpună 
obiectivele UE în acţiuni concrete care să 
schimbe vieți.

       COORDONATORII CONVENŢIEI

Prin implicarea regiunilor, a provinciilor şi 
a autorităţilor publice naţionale, mişcarea 
Convenţiei primarilor a stimulat apariţia unui 
nou model de guvernanţă în Europa.

Autorităţile regionale şi provinciale cate-
gorizate drept „coordonatori teritoriali”, 
împreună cu agenţiile naţionale de energie 
şi ministerele, în calitate de „coordonatori 
naţionali”, au instituit o colaborare strânsă 
cu oraşele şi municipiile care au aderat la 
Convenţie, în vederea implementării strate-
giilor privind energia durabilă pe întreg teri-
toriul.

Prin implicarea lor continuă, în special în ţările 
descentralizate unde guvernele subnaţionale 
au un rol de catalizator, numărul semnata-
rilor Convenţiei creşte vertiginos, la fel şi 
transmiterea planurilor de acţiune privind 
energia durabilă.

Jucând un rol mai important ca niciodată în 
această iniţiativă, coordonatorii Convenţiei 
dețin o responsabilitate deosebită în a oferi 
sprijin administrativ, tehnic şi financiar 
semnatarilor, mai ales în ceea ce priveşte 
elaborarea şi implementarea PAED-urilor.

Numeroşi coordonatori teritoriali privesc 
Convenţia ca pe un cadru de referinţă pentru 
structurarea strategiei lor teritoriale în dome-
niul energetic. Acesta este, în special cazul 
provinciei Limburg (Belgia), unde adminis-
traţia profită de Convenţie pentru a implica 
municipalităţile în strategia sa de neutralitate 
climatică. În Andaluzia, Spania, Ministerul 
regional al Mediului lucrează în strânsă cola-
borare cu cele opt provincii ale regiunii pentru 
a oferi asistenţă municipalităţilor în transpu-
nerea obiectivelor Convenţiei primarilor în 
acţiuni concrete.

      

       SUPORTERII CONVENŢIEI

Reţelele de autorităţi locale şi regionale au 
ca scop sprijinirea elaborării şi implementării 
Convenţiei în zona geografică de activitate 
din care fac parte. Acestea acordă asistenţă 
membrilor lor în ceea ce priveşte procesele 
administrative şi tehnice aferente fiecărui 
pas al angajamentelor Convenţiei primarilor, 
organizează activităţi de schimburi de expe-
rienţă şi adaptează mesajul Convenţiei la 
contextul local.

      
       PARTENERII ASOCIAŢI

Convenţia primarilor mai implică şi asociaţii 
ale reprezentanților mediului de afaceri şi 
alte entităţi private sau publice doritoare să 
îşi  ofere expertiza în serviciul semnatarilor 
Convenţiei.

O  CO M U N I TAT E  Î N  C R E Ş T E R E
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Semnatarii Convenţiei primarilor au  stabilit 
un standard mai înalt, angajându-se să înde-
plinească  – şi chiar să depăşească – obiecti-
vele ambiţioase ale UE de reducere a emisiilor 
de CO2. Cu ocazia celei de a doua ceremonii 
a Convenţiei primarilor din mai 2010, preşe-
dintele Comisiei Europene, José Manuel 
Barroso, a remarcat cu entuziasm faptul că, 
prin implementarea PAED-urilor, autorităţile 
locale membre ale Convenţiei vor contribui 
cu până la „o cincime din efortul total necesar 
pentru întreaga UE”.

Planul de acţiune privind energia dura-
bilă – pe care autorităţile locale trebuie să îl 
transmită în termen de un an de la aderare 
– reprezintă foaia de parcurs care le va ghida 
către această destinaţie fi nală de reducere a 
emisiilor de CO2, conținând reperele majore 
pentru atingerea obiectivului şi actorii care 
trebuie cooptați în acest proces.

O serie de cerinţe strategice aferente planului 
permit Convenţiei să stimuleze obţinerea de 
rezultate specifice şi tangibile: elaborarea 
unui inventar de referinţă al emisiilor (BEI) 

îi ajută pe semnatari să identifice sectoa-
rele care consumă şi poluează cel mai mult, 
indicând aria unde trebuie să se concen-
treze eforturile. BEI-ul trebuie să acopere cel 
puţin trei din cele patru sectoare cheie ale 
Convenţiei – (1) transport, (2) clădiri muni-
cipale şi (3) terţiare, echipamente şi facili-
tăţi, şi (4) clădiri rezidenţiale –, iar cel puţin 
două dintre acestea trebuie să fi e incluse în 
PAED-ul aferent. În cele din urmă, dat fi ind că 
acţiunile şi rezultatele reprezintă esenţa iniţi-
ativei Convenţiei primarilor, semnatarii care 
nu reuşesc să îşi îndeplinească angajamentele 
sunt suspendaţi temporar din cadrul iniţiativei 
până când dovedesc contrariul. În plus, imple-
mentarea efectivă a PAED-ului este asigurată 
prin transmiterea de două ori pe an a unui 
raport de monitorizare.

Deşi aceşti paşi pot părea dificili, ei au un 
rol crucial în propulsarea oraşului către o 
abordare integrată şi durabilă de planifi care 
urbană, în care considerentele privind energia 
şi clima joacă un rol decisiv şi antrenează noi 
oportunităţi de dezvoltare locală.

AC Ţ I U N I  E X T I N S E

LECTURI SUPLIMENTARE  

 Broşura tematică referitoare la planurile de acţiune privind energia durabilă: 
http://www.conventiaprimarilor.eu/media/communication-materials_ro.html

 Catalogul online al planurilor de acţiune privind energia durabilă:
http://www.conventiaprimarilor.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_
ro.html 

Prin realizarea programelor prezentate în PAED, se naște o așteptare clară conform căreia 
vor exista bene� cii pentru economia locală și vor �  create locuri de muncă. Programul iniţial 
Birmingham Energy Savers, de exemplu, are potenţialul de a crea un număr de locuri de muncă 
estimat la 260 și de a produce o valoare adăugată brută, estimată la £16 milioane,  economie 
locale.

Sursa: Planul de acţiune privind energia durabilă al Consiliului Local din Birmingham 
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FINANŢAREA DIN PARTEA UE...

Mobilizarea fără precedent a semnatarilor 
Convenţiei primarilor de a contribui la obiec-
tivele politicii strategice UE a avut ca efect 
lansarea unor instrumente de fi nanţare speci-
fi ce, menite să sprijine eforturile oraşelor şi 
regiunilor pioniere.

Unul dintre primele instrumente de inginerie 
fi nanciară create sub impulsul Convenţiei este 
facilitatea European Local Energy Assistance 

Ulterior, facilitatea ELENA a fost extinsă pentru 
a include două noi secţiuni care oferă gran-
turi de asistenţă tehnică pentru realizarea 
de investiţii la scară mai mică: ELENA – KfW 
sprijină proiectele mici de investiţii şi oferă o 
opţiune de împrumut global prin instituţiile 
fi nanciare participante; şi ELENA – CEB axată 
pe investiţiile energetice în locuinţele sociale.

Dar efectul de bulgăre de zăpadă nu se 
opreşte aici. Recent lansatul Fond European 
pentru Efi cienţă Energetică (EEEF) este un 
alt exemplu de facilitate fi nanciară creată de 
Comisia Europeană şi instituţiile financiare 
participante pentru a sprijini proiectele din 
domeniul energiei durabile ale oraşelor care 
s-au angajat să îndeplinească obiectivul de 
reducere cu 20% a emisiilor de CO2. EEEF este 
un instrument de investiţii care oferă parti-
cipare la capital şi emitere de titluri pentru 
proiectele de investiţii în domeniul energiei 
durabile, sprijinind, în particular, contractele 
de performanţă energetică*. De asemenea, 
în 2011, s-a lansat iniţiativa Smart Cities 
and Communities (Oraşe şi comunități 
inteligente) fi nanţată de cel de Al şaptelea 
program-cadru pentru cercetare şi inovare: se 
aşteaptă ca semnatarii Convenţiei, care caută 
să lanseze investiţiile în tehnologii inovatoare 
prevăzute în planurile lor de acţiune privind 
energia durabilă sau să îşi dezvolte mai mult 
PAED-urile către planuri de dezvoltare urbană 
integrată, să profi te de această iniţiativă.

Angajamentele puternice şi rezultatele auto-
rităţilor locale au condus, de asemenea, la 
propunerea Comisiei Europene privind Regu-
lamentul FEDR 2014-2020, care alocă resurse 
semnifi cative pentru efi cientizarea energetică 
şi energia regenerabilă distribuită,  axându-
se foarte mult pe aspectele de dezvoltare 
urbană.

LECTURI SUPLIMENTARE 
Broşura tematică privind instrumentele 
de fi nanţare: 
http://www.conventiaprimarilor.eu/
support/library_ro.html 

Graţie aplicării cu succes a facilităţii ELENA, 
oraşul Paris, Franţa, a reuşit să demareze 
elaborarea unui program de investiţii pe 
scară largă pentru restructurarea energe-
tică a 300 de şcoli publice. Oraşul ar urma 
să investească în proiect o sumă estimată 
la €180 milioane, iar consumul de energie 
se aşteaptă să scadă cu 30% în urma măsu-
rilor implementate.

Vila Nova de Gaia, un oraş mai mic situat 
în nordul Portugaliei, beneficiază, de 
asemenea, de acest instrument european, 
care a permis administraţiei să realizeze 
studii de fezabilitate pentru evaluarea 
viabilităţii tehnice şi economice a proiec-
telor din domeniul energiei durabile şi 
să creeze o echipă de experţi califi caţi în 
cadrul municipalităţii, responsabilă cu 
procedurile juridice şi contractuale.

* Contracte de economisire a energiei bazate pe performanţă, între sectorul public şi cel privat.

...SAU CREATIVITATE!

Totuşi, într-o perioadă de declin economic 
şi reduceri bugetare, autorităţile locale au 
nevoie de mai mult decât contribuţia UE. 
În plus faţă de ajutorul fi nanciar din partea 
Comunităţii, este nevoie de multă creati-
vitate pentru a demara scheme financiare 
inovatoare sau parteneriate public-private 
care să sprijine investiţiile în domeniul ener-
giei durabile. Un mare număr de semnatari 
ai Convenţiei primarilor au înţeles deja acest 
lucru, după cum a fost dovedit în mare măsură 
de proiectul comun unic de achiziţii publice 
iniţiat de Dijon şi Brest, sau de iniţiativa Berli-
nului de a închiria acoperişurile clădirilor 
municipiului unor investitori privaţi.

(ELENA) (Asistență europeană pentru energie 
locală), fi nanţată prin programul Energie Inte-
ligentă pentru Europa şi implementată iniţial 
de Banca Europeană de Investiţii, obiectivul 
fi ind sprijinirea costurilor tehnice asociate cu 
dezvoltarea, structurarea, achiziţionarea şi 
lansarea programelor majore de investiţii în 
domeniul energiei durabile.
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E X P LOATA R E A  O P O R T U N I TĂŢ I LO R 
F I N A N C I A R E



Semnatarii Convenţiei primarilor sunt sprijiniţi 
în eforturile lor de Ofi ciul pentru Convenţia 
primarilor (CoMO) care este finanţat prin 
programul Energie Inteligentă pentru Europa 
şi acţionează în calitate de secretariat ofi cial 
al iniţiativei.

Gestionat de un consorţiu de reţele ce repre-
zintă autorităţile locale şi regionale, CoMO 
acordă zilnic semnatarilor Convenţiei asis-
tenţă pentru promovare şi asistenţă tehnică 
şi administrativă.

DIN PARTEA 
INSTITUŢIILOR 
UE

DIN PARTEA 
CENTRULUI 
COMUN DE 
CERCETARE 

DIN PARTEA 
OFICIULUI PENTRU 
CONVENŢIA 
PRIMARILOR

Pe lângă sprijinul Comisiei Europene, 
Convenţia se bucură de un sprijin instituţi-
onal deplin, inclusiv din partea Comitetului 
Regiunilor, care a sprijinit iniţiativa încă de 
la început ; din partea Parlamentului Euro-
pean, unde s-au desfăşurat primele două 
ceremonii de semnare; şi din partea Băncii 
Europene de Investiţii, care oferă asistenţă 
autorităţilor locale în deblocarea potenţialului 
lor de investiţii.

Credibilitatea ştiinţifi că şi tehnică reprezintă, 
de asemenea, unul din punctele forte ale 
Convenţiei, prin implicarea Centrului Comun 
de Cercetare al Comisiei Europene (CCC).

În colaborare cu CoMO, CCC oferă asistenţă 
semnatarilor privind chestiunile legate, în 
principal, de inventarele de emisii şi planurile 
de acţiune. Semnatarii sunt îndrumaţi de-a 
lungul procesului de elaborare a PAED-urilor 
prin intermediul ghidului metodologic şi al 
altor instrumente elaborate în cooperare cu 
CoMO.
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S P R I J I N  D I N  S U R S E  M U LT I P L E



R E P E TA R E A  R E U Ş I T E LO R

Natura universală a Convenţiei primarilor – care abordează spectrul larg al planifi cării în dome-
niul energiei durabile – a încurajat elaborarea unui număr din ce în ce mai mare de iniţiative şi 
proiecte care au ca scop sprijinirea realizării obiectivului şi, în acelaşi timp, consolidarea  dezvol-
tării sale.

Lista de proiecte fi nanţate de UE care au ca scop specifi c sprijinirea anga-
jamentelor Convenţiei este lungă. Pentru a da doar câteva exemple, vom 
menţiona proiectul „Come2CoM”, care sprijină autorităţile locale din cadrul 
Convenţiei în elaborarea PAED-urilor; „COMBAT” – al cărui obiectiv principal 
este accelerarea implementării Convenţiei în  capitalele baltice centrale; 
„ENGAGE” sprijină semnatarii Convenţiei în activităţile lor de angajament 
public  şi „NETCOM”, un proiect centrat pe dezvoltarea „cluburilor” naţionale 
ale Convenţiei primarilor şi a platformelor de networking.

În acelaşi timp cu organizarea de evenimente informative şi activităţi de 
schimburi de experienţă de către Oficiul pentru Convenţia primarilor, 
semnatarii şi celelalte părți interesate ale Convenţiei sunt sprijiniți prin 
ateliere de consolidare a capacităţilor – organizate, în principal, ca parte 
a iniţiativei ManagEnergy – şi prin oportunităţi de a participa în campanii 
de sensibilizare precum Săptămâna Europeană a Energiei Durabile sau  
Săptămâna Mobilităţii Europene.

Site-ul web al Convenţiei şi materialele de comunicare oferă multe 
oportunităţi pentru oraşe, provincii şi regiuni de a învăţa unele de la 
altele şi de a găsi inspiraţie în iniţiativele încununate de succes:

 Răsfoirea catalogului PAED
 Examinarea secţiunii „Standarde de excelenţă” 
 Consultarea bazei de date privind studiile de caz
 plus multe alte informaţii pe site-ul web

Angajamentul 

democratic al autori-

tăţilor locale pentru 

CONVENŢIA PRIMA-

RILOR

Sprijin fi nanciar
• FEDR
• ELENA, EEEF
• Programele EIE și 
INTERREG etc.

Sensibilizare şi consolidarea 
capacităţii
• Campania Energie durabilă 
pentru Europa 
• ManagEnergy
• Săptămâna Europeană a Mobi-
lităţii etc.

Sprijin instituţional 
• Parlamentul European 
• Comisia Europeană
• Comitetul Regiunilor

Sprijin pentru implemen-
tare şi networking 
• Coordonatorii Convenţiei 
• Suporterii Convenţiei
• Agenții de energie locale 
şi regionale 

Sprijin tehnologic
• TIC pentru o creștere durabilă
• Orașe și comunități inteligente  
• Partenerii asociaţi 

Sprijin ştiinţifi c şi metodo-
logic
• Centrul Comun de Cercetare
• Proiectele EIE și INTERREG 

Sprijin adminis-
trativ, tehnic şi 
pentru promo-
vare 
• Ofi ciul pentru 
Convenţia Prima-
rilor
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Angajamentul 



O  P R O E M I N E N ȚĂ  D I N  C E  Î N 
C E  M A I  M A R E

În octombrie 2011, Convenţia primarilor a depăşit pragul de răscruce de 3 000 de 
semnatari, reprezentând peste 144 de milioane de cetă-
ţeni europeni. Mai mult de 150 de suporteri şi coordonatori 
ai Convenţiei s-au alăturat iniţiativei şi peste 850 de planuri de acţiune în 
domeniul energiei durabile au fost încărcate pe site-ul web. Ţinerea pasului cu aceste 

cifre nu este o sarcină uşoară, deoarece entuziasmul din ce în ce mai mare pentru Convenţie 

le face să crească pe zi ce trece.

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă Convenţia din punctul de vedere al 
locurilor de muncă create şi al dezvoltării economice, putem analiza cifrele 
referitoare la Convenţie colectate de oraşul Frankfurt, care are 
680 000 de locuitori:

 20 de angajaţi municipali care se ocupă de chestiuni privind energia şi clima
 €200 milioane investite în măsuri privind energia şi clima între 1990 şi 2010
 300 GWh economii la energie în fi ecare an
 €20 milioane economisiţi în fi ecare an
 40 de locuri de muncă suplimentare create în fi ecare an

PE HARTA LUMII...

După cum a demonstrat aderarea oraşului 
Ushuaia – cel mai sudic oraş din lume, apelul 
Convenţiei primarilor ajunge mult mai departe 
de graniţele UE. Numeroase autorităţi locale 
din afara UE au aderat la iniţiativă, inclusiv 
oraşe mari şi capitale precum Zagreb, Tbilisi, 
Skopje, Buenos Aires şi Oslo.

În plus, au fost deschise noi sucursale ale 
Oficiului pentru Convenţia primarilor, cu 
personalul aferent, în Lviv (Ucraina) şi Tbilisi 
(Georgia), pentru a sprijini angajamentele 
oraşelor din regiunile vecine ale Europei şi 
din Asia Centrală.

În paralel cu tratativele în curs pentru deschi-
derea unei sucursale similare în regiunile 
Mediteranei de Sud, CoMO se angajează din 
ce în ce mai mult în activităţi de cooperare cu 
oraşe din America, India şi China.

...ȘI ÎN AGENDA POLITICĂ A UE

În cadrul instituţiilor UE, un număr din ce în 
ce mai mare de voci solicită reproducerea 
modelului Convenţiei în alte domenii de poli-
tici. Această solicitare a fost iniţial făcută de 
preşedintele Comisiei Europene, José Manuel 
Barroso, care şi-a exprimat dorinţa de a vedea 
„parteneriate inovatoare de tipul Convenţiei 
primarilor” extinse la alte sectoare.

Preşedinta Comitetului Regiunilor, Mercedes 
Bresso, a preluat ulterior sugestia lui Barroso, 
solicitând extinderea Convenţiei la întreaga 
agendă privind efi cienţa resurselor   În plus, 
comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, 
a sugerat crearea unui nou „capitol” în cadrul 
Convenţiei, destinat sprijinirii activităţilor de 
cooperare descentralizată între autorităţile 
europene şi partenerii din ţările în curs de 
dezvoltare.

IMPACTUL ESTIMAT AL PLANURILOR DE ACŢIUNE 
PRIVIND ENERGIA DURABILĂ DIN CADRUL 
CONVENŢIEI 

În conformitate cu primul set de PAED-uri analizat de Centrul Comun de Cercetare, 
semnatarii Convenţiei primarilor emit, în medie, 5,5 tone de CO2 pe cap de locuitor, cifră 
pe care intenţionează să o reducă în total cu 28% până în 2020.

Reducerea emisiilor de CO2 se va realiza prin implementarea de acţiuni care să acopere 
mai multe sectoare cheie de activitate. O primă analiză a PAED-urilor arată faptul că 
acţiunile din domeniul clădirilor şi al transporturilor vor contribui cu peste 60% din 
reducerea totală estimată a emisiilor de CO2 până în 2020.

CONVENŢIA ÎN CIFRE
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LECTURI SUPLIMENTARE  
http://www.conventiaprimarilor.eu/about/covenant-in-fi gures_ro.html



CONVENŢIA ÎN IMAGINI

Comisarul european pentru energie Günther 
Oettinger, care a asistat la semnarea publică a 
primului contract ELENA semnat cu provincia 
Barcelona (Spania), cu ocazia celei de a doua 
ceremonii a Convenţiei primarilor din mai 2010.

Ciclişti din cadrul Convenţiei primarilor în 
Malmö (Suedia).

Secretarul general CITENERGO, suporter al 
Convenţiei, Marián Minarovič, , ţinând un 
discurs cu ocazia lansării platformei slovace a 
Convenţiei primarilor în Bratislava (Slovacia).

Declaraţiile de aderare ale oraşelor Friedrichs-
hafen (Germania), Salé (Maroc) şi Polotsk 
(Belarus), care au semnat în comun aderarea la 
Convenţia primarilor cu ocazia unei ceremonii 
de semnare ce a avut loc în septembrie 2011.

Preşedintele Comisiei Europene, José 
Manuel Barroso, cu ocazia celei de a doua 
ceremonii a Convenţiei primarilor din mai 
2010.

Fotografie de la ziua energiei Energiochi 
organizată de regiunea Abruzzo (Italia) în 
cadrul Convenţiei primarilor.

Fotografie reprezentând campania ENGAGE 
finanţată de UE, care arată angajamentele 
cetăţenilor în Helsinki (Finlanda), unul 
dintre numeroşii semnatari participanți la 
iniţiativă.

Petra Roth, primarul oraşului Frankfurt am 
Main (Germania), pregătindu-se să facă un tur 
cu una dintre bicicletele electrice ale oraşului.

Ugo Cappellacci, preşedintele regiunii 
Sardinia (Italia), semnând în calitate de coor-
donator teritorial, în prezenţa Comisiei Euro-
pene.

Primari semnând Convenţia cu ocazia primei 
ceremonii anuale organizate la Parlamen-
tul European, Bruxelles (Belgia), în februarie 
2009.

María José Cortil, directoarea pentru mediu 
şi energie regenerabilă în cadrul provinciei 
Huelva (Spania), transmite PAED-urile muni-
cipalităţilor reprezentantului Comisiei Euro-
pene, Roman Doubrava.

Primarii din cadrul provinciei Limburg 
(Belgia), coordonator teritorial al Convenţiei, 
care s-au întâlnit cu ocazia unui seminar orga-
nizat în mai 2011 pe tema strategiei provinciei 
de a deveni neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de CO2.

Foto: Paul O’Driscoll

Foto: Christian Vassie

Foto: CITENERGO

Foto: oraşul Friedrichshafen

Foto: Oficiul pentru Convenţia primarilor

Foto: regiunea Abruzzo

Foto: oraşul Helsinki - Pirita Männikkö

Foto: Abgnova

Foto: regiunea Sardinia

Foto: Paul O’Driscoll

Foto: FEDARENE

Foto: Robin Reynders, provincia Limburg



D O R I Ţ I  S Ă  A F L AŢ I  M A I  M U LT E ?
S I T E  W E B

Site-ul web al Convenţiei primarilor este disponibil în 23 de limbi şi conţine:
 Informaţii pas cu pas privind modul în care vă puteţi implica
 Harta interactivă a semnatarilor, suporterilor şi coordonatorilor Convenţiei 
 Catalogul PAED online 
 Studii de caz şi standardele de excelenţă
 Informaţii zilnice şi interviuri lunare cu părțile interesate ale Convenţiei
 O secțiune uşor de parcurs privind evenimentele
 Fotografii, videoclipuri, publicaţii şi alte materiale

C O N T A C T

 Serviciul de asistenţă pentru semnatari: info@eumayors.eu
 Serviciul de asistenţă pentru coordonatori şi suporteri: support@eumayors.eu
 Serviciul de asistenţă media: press@eumayors.eu
 Aspecte tehnice privind PAED-urile: technical.info@eumayors.eu
 Aspecte privind evenimentele: events@eumayors.eu

Ne puteţi găsi pe                         şi                 !

Nici Comisia Europeană şi nici orice altă persoană care acţionează în numele acesteia nu este 
responsabilă pentru modul în care pot fi folosite informaţiile din această publicaţie sau pentru 
orice eroare pe care poate conține textul, în pofida atenţiei cu care acesta a fost pregătit.
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Fotografii pe copertă: Fete în picioare: Liège / «CO2»: Christian Buck / Biciclişti: Christian Vassie

Oficiul pentru Convenţia primarilor este gestionat de 
un consorţiu de reţele de autorităţi locale şi regionale, 
condus de Energy Cities, din care fac parte Consiliul 
Municipalităților şi Regiunilor Europene (CEMR), 
Climate Alliance, EUROCITIES şi FEDARENE.


