
Convenția Primarilor      

privind Clima și Energia

MYCOVENANT 

SCURTĂ PREZENTARE

Prin aderarea la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, autoritatea locală 
demonstrează un puternic angajament politic de a întreprinde acțiuni locale 
privind clima și energia.  

Această scurtă prezentare descrie etapele de aderare și participare la inițiativa 
Convenția Primarilor privind Clima și Energia, modul de finanțare al proiectelor 
lansate și avantajele acestui tip de proiecte.  

Pentru detalii suplimentare și asistență, contactați Alianța Pentru Natură        
la adresa: email@alianta-pentru-natura.ro  
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Convenția Primarilor privind Clima și Energia este cea mai mare inițiativă mondială a 
autorităților publice pentru acțiuni locale privind clima și energia. Membrii Convenției 
Primarilor își asumă o viziune comună pentru 2050 - accelerarea decarbonizării teritoriilor lor, 
consolidarea capacității lor de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și 
asigurarea accesului cetățenilor lor la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile.

Alianța Pentru Natură este membru al Convenției Primarilor privind Clima și Energia. 
În calitate de suporter, Alianța Pentru Natură asigură autorităților publice locale sprijin și 
consultanță pentru elaborarea tuturor documentelor necesare în scopul aderării la Convenția 
Primarilor, atragerii de fonduri, implementării proiectelor, monitorizării și raportării rezultatelor.
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Etapele de aderare și participare la inițiativa Convenția Primarilor privind Clima și Energia sunt: 

1. Adoptarea unei hotărâri oficiale de aderare la Convenția Primarilor în calitate de
Semnatar (primăriile) sau Coordonator (consiliile județene), semnarea formularului de adeziune
de către reprezentantul autorizat (primar sau președinte al consiliului județean) și transmiterea
acestuia la Biroul european al Convenției Primarilor privind Clima și Energia.

2. Elaborarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima - PAEDC, în decurs de
doi ani de la aderare și transmiterea acestuia la Biroul european al Convenției Primarilor privind
Clima și Energia. Planul de acțiune trebuie să prezinte acțiunile-cheie pe care autoritatea
publică locală intenționează să le întreprindă în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de
seră cu minim 55% până în 2030 și sporirii rezilienței la schimbările climatice. Planul trebuie să
includă un inventar de referință al emisiilor pentru a monitoriza acțiunile de atenuare și o
evaluare a riscurilor și vulnerabilităților climatice. De asemenea, planul de acțiune trebuie să
includă un studiu sociologic privind gradul de mulțumire a cetățenilor de la data realizării
planului de acțiune. Strategia de adaptare poate fi parte a PAEDC sau poate fi elaborată și
integrată într-un document de planificare separat. Obiectivele stabilite în Planul de acțiune
privind energia durabilă și clima - PAEDC trebuie să fie corelate cu obiectivele prevăzute în
documentele strategice adoptate de autoritățile publice în cauză pentru perioada de timp
respectivă (strategia de dezvoltare durabilă a comunității etc.).

3. Pentru a evalua progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor stabilite, trebuie să se
transmită, la fiecare doi ani după adoptarea planului de acțiune, un raport de monitorizare
referitor la obiectivele de atenuare și adaptare. La fiecare patru ani, inventarul emisiilor trebuie
actualizat, pentru a constata progresele în materie de atenuare a emisiilor și consum de
energie.

Procedurile și condițiile nu sunt simple și se pot modifica oricând, de aceea Convenția 
Primarilor consideră important și recomandă sprijinul unui suporter. 
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REPORTING CORNER 

În zona special destinată alocată raportării - Reporting Corner,  trebuie publicate planul de 
acțiune și rapoartele de monitorizare, după următoarea structură; „‘My Overview’  - Prezentare 
generală”, „‘My Strategy’ - Strategia mea”, „‘My Inventories’ - Inventarele mele” și „‘My Actions’ - 
Acțiunile mele”.  Fiecare secțiune trebuie completată în limba engleză.      
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Modul de finanțare a proiectelor lansate prin Convenția Primarilor privind Clima și Energia:

1. Aderarea la Convenția Primarilor privind Clima și Energia.
2. Elaborarea și adoptarea Planului de acțiune privind energia durabilă și clima - PAEDC,
transmiterea acestuia la Biroul european al Convenției Primarilor privind Clima și Energia,
inclusiv inventarul de referință al emisiilor și studiul sociologic privind gradul de mulțumire a
cetățenilor.
3. Prioritizarea acțiunilor-cheie incluse în PAEDC, elaborarea proiectelor având ca scop
realizarea obiectivelor stabilite prin PAEDC și solicitarea fondurilor necesare implementării
proiectelor vizate.
4. Implementarea proiectelor aprobate de Convenția Primarilor privind Clima și Energia, prin
utilizarea fondurilor disponibilizate.
5. Monitorizarea și transmiterea, din doi în doi ani, a unui raport de monitorizare referitor la
obiectivele de atenuare și adaptare, iar la fiecare patru ani, inventarul emisiilor actualizat,
pentru a constata progresele în materie de atenuare a emisiilor și consum de energie.

Spre deosebire de programele clasice de finanțare 
(POR, POIM, PNRR etc.), fondurile sunt disponibilizate de 
Banca Europeană de Investiții, fără intervenția 
unor organisme intermediare sau autorități de 
management. Autoritatea publică desemnează 
(prin una dintre metodele de achiziții publice) antreprenorul     
(o societate comercială sau o asociere) responsabil de
realizarea proiectului în cauză.

Antreprenorul se angajează să realizeze lucrările 
prevăzute în cadrul proiectului, fondurile fiind 
utilizate pentru decontarea cheltuielilor necesare, 
fără nicio investiție a autorității publice locale. 
Derularea proiectului de investiții se poate 
desfășura pe o perioadă de până la 14 ani și 11 luni. 
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Avantajele acestui tip de proiecte sunt evidente. 

Astfel, autoritatea publică locală îndeplinește obiectivele stabilite în Planul de acțiune privind 
energia durabilă și clima - PAEDC, fără a afecta bugetul propriu de investiții și își reduce costurile 
lunare (ceea ce poate conduce la o reducere a taxelor locale), antreprenorul obține un contract 
și realizează lucrări prin care obține profit, iar pentru comunitate se obține o creștere a calității 
vieții, exprimată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sporirea rezilienței la 
schimbările climatice și chiar reducerea costurilor suportate prin taxe locale.

Mai mult, prin activarea mecanismului de dezvoltare a pieței locale a produselor și serviciilor, 
autoritatea publică locală poate decide ca, pentru implementarea proiectelor, să fie eligibile 
doar societăți comerciale locale, membre ale cluster-ului înființat de respectiva autoritate 
publică locală, astfel încât să contribuie la dezvoltarea economiei locale, iar o parte dintre 
sumele achitate să se întoarcă la bugetul local sub formă de taxe locale.
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Întocmire PAEDC

Elaborare și implementare proiecte de mediu

• eficiență energetică în clădirile publice și crearea de programe pentru clădirile cu destinație
de locuință colectivă (blocuri de locuințe);

• producție de energie din surse regenerabile;
• transport verde (e-Mobility);
• alte teme de dezvoltare durabilă (soluții smart city, telemedicină etc).

Elaborarea PAEDC,  crearea inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră, 
realizarea studiului sociologic privind satisfacția cetățeanului
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Concret, propunem încheierea de parteneriate între Alianța pentru Natură și instituțiile administrației 
publice (primării, consilii județene), în domeniul programelor de mediu și conexe, care să aibă ca obiect, pe 
termen scurt și mediu, următoarele direcții concrete de colaborare:

Elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC),
acțiune necesară în vederea atragerii de fonduri direct de la Bruxelles pentru următoarele domenii:

• parteneriat pentru montarea de panouri foto-voltaice pe clădiri de interes public
(școli, grădinițe, sedii etc). Finanțarea este asigurată integral de Alianța pentru Natură.

• parteneriat în vederea diminuării amprentei de carbon prin dotarea cu autoturisme 
100% electrice și stații de încărcare. Finanțarea este asigurată integral de Alianța
pentru Natură.

• consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de mediu, dezvoltare durabilă și
activitate sustenabilă, din alte surse decât cele provenite de la UE prin programele 
naționale de finanțare.

• consultanță și (co)finanțare pentru proiecte de cercetare/dezvoltare în domeniul
mediului și a ramurilor conexe.

• consultanță pentru domeniul gestionării deșeurilor în vederea transformării 
acestei activități într-o sursă de venit, prin reciclarea și valorificarea acestora la o
cotă comparabilă cu țintele europene

• consultanță pentru domeniul apei și apelor uzate, în vederea identificării și
implementării unor soluții tehnice eficiente. Principalele ținte sunt reducerea 
prețului la cetățean și atragerea de fonduri pentru modernizare și reducere a 
costurilor de exploatare.

În special pentru localitățile cu grad ridicat de îndatorare, pentru 
crearea unui spațiu bugetar-fiscal, oferim consultanță în 
domeniul strategic fiscal și acțiune solidară. Plecând de la 
situația socio-economică a localității, putem realiza o strategie 
fiscală care să includă un Plan de Acțiune – Teritoriu de 
Coeziune și Acțiune Socială. 
În cadrul acestui plan se va putea defini, aproba și implementa 
oo schemă de ajutor de stat locală care să sprijine economia 
locală și crearea unei piețe publice locale a lucrărilor şi serviciilor,
bazată pe principiul dezvoltării locale durabile și al solidarității 
locale. Planul vizează stimularea agenților economici locali care 
dezvoltă procese economice cu efecte multiplicatoare în plan 
economico-social și doresc să se implice în realizarea 
proiectelor strategice ale localității, în special a Planului de 
Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC). De 
asemenea, în cadrul Strategiei fiscale vor fi realizate studii 
pentru realizarea unei monede electronice locale. 




