
 



 

 

 
 

 

 
 
 

Autorităţile locale din România 
susțin Convenţia Primarilor 

 
Problemele pe care omenirea trebuie să le rezolve prin eforturi comune, pentru a-şi asigura supravieţuirea pe termen 
lung într-o lume paşnică, sunt demne de luat în seamă mai mult ca niciodată. Ştim care ar fi soluţiile, dar deciziile sunt 
întotdeauna amânate pentru mai târziu.  
 
Cu toate acestea, niciodată nu au existat atât de multe iniţiative locale menite să rupă legătura cu trecutul şi să plaseze 
teritoriile pe o traiectorie diferită. Numeroase municipii şi oraşe şi-au stabilit obiective ambiţioase pentru a schimba 
ceva, îmbinând domenii precum energia, mediul şi politicile locale, pentru o dezvoltare economică durabilă.  
 
Astăzi, peste 5.000 de Primari, reprezentând aproximativ 171 milioane de cetăţeni şi un potenţial de reducere de 150 
milioane tone de CO2, au semnat Convenţia Primarilor (www.eumayors.eu) - principala mişcare europeană în care sunt 
implicate autorităţile locale şi regionale care se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi 
utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, Semnatarii Convenţiei îşi propun 
atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în anul 2020. 
 
După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi energia, Comisia Europeană a lansat 
Convenţia Primarilor pentru a susţine şi sprijini eforturile depuse de autorităţile locale în punerea în aplicare a politicilor 
privind energia durabilă. Autorităţile locale deţin un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai 
mult cu cât 80% din consumul de energie şi emisiile de CO2 sunt asociate cu activităţile urbane. Având în vedere faptul că 
este singura mişcare de acest tip care mobilizează actori locali şi regionali în jurul îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
Europene, Convenţia Primarilor a fost descrisă de instituţiile europene ca fiind un model excepţional de guvernanţă pe 
mai multe niveluri. 
 
O astfel de asociere între municipii (inclusiv 30 capitale), oraşe şi sate, provincii, regiuni, asociaţii, agenţii şi Ministere 
sprijinind Convenţia Primarilor, este cu totul fără precedent. Aceasta este o nouă abordare, unică şi dinamică, pornind de 
la planul local către cel regional, naţional şi european.  
 
În octombrie 2012, la Bruxelles, 20 Primari şi Viceprimari reprezentând 20 ţări, au semnat o Declaraţie pentru a 
sublinia rolul autorităţilor locale în atingerea cu succes a obiectivelor europene “3x20” până în 2020. Extras din 
Declaraţie: «Credem cu tărie că iniţiativa noastră este esenţială pentru a da în totalitate dimensiunea politică Convenţiei 
Primarilor şi pentru a împuternici autorităţile locale să preia conducerea în dezvoltarea energetică durabilă şi protecţia 
mediului la nivel local. Facem apel către alţi Primari Semnatari, să ni se alăture şi să reprezinte în mod activ Convenţia 
Primarilor la nivel naţional şi European». România a fost reprezentată de Ambasadorul Clubului Primarilor
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 Semnatari 

români, în persoana dlui. Dan DIACONU, Viceprimar al Municipiului Timişoara. 
 
În septembrie 2013, la Braşov, la solicitarea Membrilor Clubului Primarilor, Asociaţia OER
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 propune o nouă Declaraţie 

menită să aducă la cunoştinţa autorităţilor centrale existenţa Convenţiei Primarilor şi impactul acestei iniţiative în 
România, numărul mare de Semnatari români şi angajamentele pe care aceştia şi le asumă, problemele cu care se 
confruntă şi care sunt propunerile lor de soluţionare.  

                                                 
1
 În cadrul proiectului european NET-COM, realizat cu sprijinul programului IEE - Intelligent Energy Europe, Asociaţia „Oraşe Energie 

România” (www.oer.ro) a pus bazele CLUBULUI PRIMARILOR Semnatari ai Convenţiei din România, la conducerea căruia se află 3 
Ambasadori aleşi – Municipiul Bistriţa, Municipiul Moineşti şi Municipiul Timişoara. Ambasadorii CLUBULUI PRIMARILOR reprezintă în 
forurile naţionale şi europene, imaginea şi viziunea comună a Semnatarilor din România. Un concept în totalitate nou, CLUBUL 
PRIMARILOR se adresează Semnatarilor Convenţiei din România şi tuturor actorilor din sectorul public sau privat, care pot contribui şi 
sprijini Semnatarii în realizarea angajamentelor asumate. Conceptul de Club a fost implementat cu succes în Franţa, Germania, Italia, 
Olanda, Suedia, Polonia, Slovacia, Bulgaria sau Austria, şi se bucură de o continuă expansiune. 
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Asociaţia „Oraşe Energie România” / OER este Structură de Suport pentru Convenţia Primarilor în România. Alături de OER, şi 
Asociaţia Municipiilor din România (www.amr.ro) este Structură de Suport, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 
(www.adrcentru.ro) este Coordonator Teritorial. 
 

http://www.eumayors.eu/
http://www.oer.ro/
http://www.amr.ro/
http://www.adrcentru.ro/


 

 

 
 

 

 
DECLARAȚIE 

20 Septembrie 2013, Braşov 
 

Autorităţile locale din România, Semnatare ale Convenţiei Primarilor doresc să 
aducă la cunoştinţa autorităţilor centrale existenţa Convenţiei Primarilor şi 
impactul acestei iniţiative în România. Numărul în continuă creştere al 
Semnatarilor români şi angajamentele pe care aceştia şi le asumă trebuie 

cunoscute, susţinute legislativ şi financiar, prin instrumente dedicate implementării măsurilor cuprinse în Planurile de 
Acţiuni pentru Energie Durabilă, măsuri care trebuie finalizate până în anul 2020.  
 
Avem convingerea că autorităţile locale pot prelua conducerea în lupta împotriva schimbărilor climatice, în dezvoltarea 
energetică durabilă şi protecţia mediului, la nivel local, într-o nouă abordare integrată. Facem apel către toţi Primarii 
Semnatari să ni se alăture şi să reprezinte în mod activ Convenţia Primarilor la nivel naţional şi European. 

 
La nivelul lunii septembrie 2013, pe site-ul Convenţiei Primarilor – www.eumayors.eu – figurează un număr de 60 de 
Semnatari activi şi 50 Semnatari în stand-by pentru imposibilitatea depunerii PAED la timp. Dintre Semnatarii din 
România, 41 au o populaţie sub 50.000 de locuitori. 30 de PAED-uri au fost depuse şi 11 aprobate de Centrul Comun de 
Cercetare al Comisiei Europene.  
 
De ce considerăm Convenţia Primarilor o iniţiativă determinantă în planificarea energetică durabilă, la nivel local și 
regional 
 
Convenţia Primarilor: 
 
1. Are caracter unic, se adresează în principal autorităţilor locale şi creează o legătură directă cu politicile europene. 
2. Conferă recunoaşterea contribuţiei municipalităţilor în realizarea obiectivelor europene privind domeniul energiei şi al 
mediului înconjurător, iar suma eforturilor locale devine vizibilă la nivel european. 
3. Beneficiază de susţinere politică semnificativă la nivel local, demonstrată prin continua creştere a numărului de 
Semnatari şi contribuie la conştientizarea rolului autorităţilor publice locale în planificarea energetică durabilă. 
4. Propune o metodologie comună care permite evaluarea şi monitorizarea activităţilor specificate în PAED, cu vizibilitate 
în toate ţările europene. 
5. Contribuie la îndeplinirea obiectivelor naţionale şi europene în domeniul energiei şi climei „3x20”, asumate de 
Guvernul României. 
 
… Şi nu în ultimul rând, Convenţia Primarilor oferă o nouă abordare europeană, de la nivelul local către nivelul global.  
 
Semnatarii din România se confruntă constant cu un număr tot mai mare de probleme: 
 

 Dificultăţi în calcularea Inventarului de Referinţă al Emisiilor, din cauza lipsei acute de date statistice şi de 
consumuri energetice, la nivel local.  

 Lipsa transparenţei şi a datelor privind consumurile energetice pe tip consumator/tip utilitate/cantitate/an din 
partea furnizorilor de energie (electrică, gaze naturale). 

 Lipsa acută de personal specializat la nivelul comunelor/satelor şi lipsa fondurilor dedicate instruirii personalului 
care urmează să realizeze, să monitorizeze şi să evalueze implementarea acţiunilor din planurile energetice. 

 Fonduri insuficiente dedicate măsurilor de eficienţă energetică, la nivel naţional, fapt care se traduce în 
imposibilitatea implementării tuturor măsurilor din Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă şi deci, a realizării 
reducerii cu minim 20% a emisiilor de CO2 în teritoriul administrat, până în anul 2020. 
 

Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea contextului actual şi pentru susţinerea Semnatarilor români:  
 

 Includerea Planurilor de Acţiuni pentru Energie Durabilă, ca parte componentă a Planului Naţional pentru 
Eficienţă Energetică. 

 Domeniile abordate prin Planurile de Acţiuni pentru Energie Durabilă, menţionate mai jos, să fie considerate ca 
priorităţi de finanţare în perioada 2014-2020. 

 Introducerea în legislație a obligativității furnizării datelor de consumuri energetice pe domeniile solicitate de 
administrațiile locale şi pe sectoarele abordate de Convenția Primarilor, menţionate mai jos. 

http://www.eumayors.eu/


 

 

 
 

 

 Crearea, la nivel naţional, de instrumente financiare 
adecvate care să sprijine Semnatarii Convenţiei Primarilor 
în întocmirea documentelor de planificare şi evaluare a 
potenţialului de reducere a consumurilor energetice şi a 
impactului asupra mediului. 

 Administrarea fondurilor să fie direcţionată către nivelul 
regional/local (ex.: fondul de coeziune, energie-mediu). 

 Punerea la dispoziţia Semnatarilor, de către autorităţile 
responsabile (ex.: ANRE, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului etc.), a coeficienţilor de referinţă pentru 
transformarea diverselor tipuri de energie/combustibil (inclusiv deşeuri) în tone de CO2, pentru o evaluare 
corectă a potenţialului de reducere a emisiilor de CO2.  

 Constituirea unei baze de date privind coeficienţii de transformare/cuantificare a diverselor tipuri de energie 
regenerabilă (fotovoltaică, panouri solare, utilizare de lemne drept combustibil şi/sau deşeuri), plantarea de 
arbori, utilizarea bicicletelor pentru mobilitate. 

 Încurajarea acţiunilor locale pentru îndeplinirea ţintelor naţionale şi europene în domeniul energiei prin 
reducerea parţială a unor impozite/taxe la nivel naţional. 

 Sprijin financiar acordat strategiilor complexe, pe termen lung, care abordează integrat mai multe domenii de 
acţiune, aşa cum sunt Planurile de Acţiuni pentru Energie Durabilă din cadrul Convenţiei Primarilor. 

 Încurajarea politicilor energetice locale de dezvoltare durabilă şi a tranziţiei energetice către surse regenerabile 
de energie pentru asigurarea unei independenţe energetice cât mai mari la nivel local. 

 
Domeniile abordate prin Planurile de Acţiuni pentru Energie Durabilă: 
 

 Clădiri şi echipamente/instalaţii municipale 

 Clădiri şi echipamente/instalaţii terţiare (ne-municipale) 

 Clădiri rezidenţiale 

 Iluminat public municipal 

 Transport public, privat şi comercial 

 Electricitate generată local 

 Amenajarea teritoriului 

 Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale 

 Comunicarea cu societatea civilă. 
 
Rezultatele unei abordări de acest gen nu se vor regăsi exclusiv în reducerea consumului energetic şi a costurilor 
aferente, ci şi în reducerea cantităţii emisiilor de gaze cu efect de seră şi în creşterea calităţii vieţii la nivelul comunităţilor 
locale, angajate pe drumul dezvoltării durabile. 
 
Prin această Declaraţie, încercăm să iniţiem un dialog deschis şi un schimb constructiv cu autorităţile centrale, cu privire 
la punctele descrise mai sus, pentru a susţine eforturile celor care au aderat deja la Convenţia Primarilor şi pentru a 
încuraja aderarea altor autorităţi locale la această iniţiativă europeană.  
 
 
Clubul Primarilor din România este reprezentat prin: 
Primarul municipiului Bistriţa, Ambasador al Clubului 
Primarul municipiului Moineşti, Ambasador al Clubului 
Primarul municipiului Timişoara, Ambasador al Clubului 
Asociaţia „Oraşe Energie România”, coordonator naţional al Clubului. 
 
Contact:  Asociaţia OER  bd.M.Kogălniceanu 23, bl.C7, cam.301 | 500090 Braşov, România | office@oer.ro |     
    tel: +40.268.474.209/+40.268.547.784 | www.oer.ro. 

mailto:office@oer.ro
http://www.oer.ro/

