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An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide 
areas in participating to the CovenANT of Mayors 

O abordare inclusivă, de la egal la egal pentru participarea la  
Pactul Primarilor 

PACTUL PRIMARILOR 
Sesiunea de instruire -Timișoara, 30 Septembrie 2011 
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2.885 DE ORAȘE AU SEMNAT 
129.322.191 LOCUITORI 

și s-au angajat să reducă emisiile de CO2 de pe teritoriul 
lor  cu cel puțin 20% până în anul 2020 ! 
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Comisia europeană devine un  
partener al autorității locale 

Negociază modalități de 
susținere a orașelor semnatare 

Mobilizează resurse financiare 
de susținere la nivelul UE 

 

PACTUL PRIMARILOR 
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Timișoara 

PACTUL PRIMARILOR 
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Pactul primarilor este un 
instrument-cheie al politicii 
energetice a UE.  
Oraşele şi regiunile au 
capacitatea de a acționa în cele 
mai relevante sectoare ale cererii 
de energie.  
Dacă majoritatea regiunilor şi 
oraşelor europene au aderat la 
Pactul Primarilor, mai mult de 
jumătate din munca pentru 
atingerea țintei  de 20% ar fi 
făcută!” 
 
Gunther OETTINGER  
Comisar European pentru 
Energie 
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De ce semnează primarii? 

„... Pentru a arăta că autoritățile locale sunt deja 
implicate şi conduc lupta împotriva schimbărilor 
climatice. Statele au nevoie de autoritățile locale 
pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite la Kyoto şi de 
aceea ar trebui să le susțină...” 
 

Denis Baupin, Vice-primar Paris (FR) 

„... Pentru a susține mişcarea care obligă oraşele să-şi 
îndeplinească obiectivele, permite monitorizarea 
rezultatelor şi implică cetățenii UE – pentru că aceasta 
este mişcarea lor...” 
 

Philippe Tostain, Consilier, Lille (FR) 
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PACTUL PRIMARILOR 

De ce semnează primarii? 

„... Pentru a întâlni oameni cu aceleaşi ambiții, pentru a 
obține o motivare, pentru a învăța unii de la alții...” 
 

Manuela Rottmann, Viceprimar, Frankfurt am Main (DE) 

     
„... Pentru a deveni un partener puternic al 
Comisiei Europene şi pentru a influența adoptarea 
de politici şi măsuri care să ajute oraşele să-şi 
îndeplinească obiectivele Convenției...” 
 

 Lian Merx, Viceprimar Delft (NL) 
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Până la 75 % din emisiile de CO2 se generează în orașe, care joacă, prin 
urmare, un rol de importanță specială în dezvoltarea unei economii cu 
emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor.  
 
Fie prin proiecte sectoriale, precum transport public ecologic și eficiența 
energetică a clădirilor, fie prin abordări mai holistice, precum măsuri de 
abordare a expansiunii urbane, este esențial ca planificatorii de 
dezvoltare urbană să examineze modalitatea de utilizare a tuturor 
instrumentelor disponibile pentru stimularea creșterii durabile.  
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Doar câteva motive pentru care  primăria  
Dumneavoastră ar trebui să adere la Pactul 
Primarilor: 

Energia este unul din 
domeniile în care autoritatea 
locală poate face  economii  
semnificative 



 CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 -                                        www.conurbant.eu  

Facturi la energie mai 
mici valoric pentru 
cetățeni, confort ridicat 
al vieții,  mediu 
înconjurător sănătos, 
mai multe locuri de 
muncă atractive ... 

Vizibilitate și 
recunoaștere  pentru 
acțiuni la nivelul 
întregii Europe 
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Schimb de experiență cu 
primari care se confruntă cu 
aceeași provocare 

Schimb de bune practici 

Bătălia  împotriva 
schimbărilor climatice 
trebuie să pornească de la 
nivel local 
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PACTUL PRIMARILOR 
Cum procedează primăriile? 

 

 

Pasul 1  SEMNAREA PACTULUI PRIMARILOR 

Realizarea Planului de Acțiune privind Energiile Durabile 

Crearea unui cadru administrativ adecvat 

Realizarea inventarului de bază al emisiilor CO2 

Implementarea Planului de Acțiune privind Energiile Durabile 

Monitorizare și raportare 

Anul 1 

Anul 2 

- 20% emisii CO2 
până în anul 2020 

Anul 2 
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1. Aprobarea aderării la 
Pactul Primarilor și 
împuternicirea primarului 
unității administrativ 
teritoriale sau al unui 
reprezentant al consiliului 
local  în vederea semnării  
Pactului Primarilor; 
 
2.   Înregistrarea la Oficiul 
pentru Convenția Primarilor; 
 

Pasul 1  SEMNAREA 
PACTULUI PRIMARILOR 

PACTUL PRIMARILOR 
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PACTUL PRIMARILOR 

 

Numirea echipei/grupului  de management a PAED  

• Format din tehnicieni (funcționari publici/personal 
contractual) 

• Condus de primarul  unității administrativ teritoriale; 

• Politicieni / consilieri locali/decidenți la nivel local; 

• Consultanți; 

• Voluntari / cetățeni, cadre didactice, elevi; 

 

 

 

Crearea unui cadru administrativ adecvat 
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Inventarul de referință al emisiilor 
Inventarul de referință al emisiilor reprezintă o cuantificare a 
cantității de CO2 emise ca urmare a consumului de energie în 
teritoriul semnatarului Convenției pe durata unui an de referință. 
Acesta permite identificarea principalelor surse de emisii de CO2 
şi posibilitățile de reducere respective. 
 
Gazele cu efect de seră care se includ în Inventar și se 

monitorizează sunt: CO2, CH4, N2O, PFC-uri, HFC-uri și 
SF6. În cele mai multe cazuri, emisiile de CO2, CH4, N2O 

provin din arderea combustibililor, producerea energiei 

electrice, gestionarea deșeurilor și a apei uzate  și vor fi cele 

mai importante emisii de GES în inventarele administrațiilor 

și comunităților locale  

Comunitatea reprezintă sursă indirectă de emisii GES. 
 
 
 

PACTUL PRIMARILOR 
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Anul de referință pentru UNFCCC și pentru Protocolul de la Kyoto -1990. 
Inventarul de emisii de GES realizat pentru un anumit an/perioadă, trebuie să 
aibă două componente majore: emisiile rezultate din activitatea operațională a 
unității administrativ teritoriale și emisiile produse de comunitate, granița 
considerată pentru acest demers fiind cea administrativ-teritorială.  
 

Este necesar ca în dezvoltarea unei activități de inventariere, monitorizare și 
raportare a emisiilor de GES să se țină seama de o serie de principii care să 
asigure integritatea analizei și utilitatea rezultatelor. Principiile sunt: 
 

RELEVANȚA - Inventarul GES trebuie să reflecte emisiile de GES ale autorității 
și/sau comunității locale aflate sub jurisdicția acesteia și trebuie să fie organizat 
într-un mod în care să evidențieze aria de acoperire în așa fel încât să fie util celor 
care au putere de decizie. 
 

COMPLETITUDINEA -Toate activitățile și sursele generatoare de emisii de GES 
trebuie considerate. Orice excludere trebuie comunicată. 
 

 

 

Realizarea inventarului de bază al emisiilor CO2 

Inventa 

Este necesar ca in dezvoltarea unei activitatii de inventariere, monitorizare si 
raportare a emisiilor de GES sa se tina seama de o serie de principii care sa 

asigure integritatea analizei si utilitatea rezultatelor. 

Este necesar ca in dezvoltarea unei activitatii de inventariere, monitorizare si 
raportare a emisiilor de GES sa se tina seama de o serie de principii care sa 

asigure integritatea analizei si utilitatea rezultatelor. 
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CONSISTENȚA -Trebuie utilizate metode consistente pentru a permite 
compararea emisiilor și a reducerilor de emisii înregistrate în timp. Orice 
modificare în timp a datelor inițiale, granițelor, metodelor sau oricărui 
factor relevant trebuie comunicată. 
 

TRANSPARENȚA - Toate aspectele relevante trebuie considerate   într-
o manieră coerentă și bazată pe fapte, în așa fel încât să permită un audit 
facil, pentru cazul în care un audit ar fi necesar. Orice ipoteză relevantă 
trebuie comunicată și trebuie să fie documentată prin referințe. 
 

ACURATEȚEA - Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră ori a 
reducerilor de emisii nu trebuie să se situeze în mod obligatoriu peste 
sau sub nivelul actual al emisiilor sau reducerilor de emisii. Acuratețea 
trebuie să fie suficient de mare pentru a permite utilizatorilor să ia 
decizii asigurând un nivel rezonabil de încredere asupra informației 
raportate. 
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ABORDAREA CONSERVATIVĂ - Orice ipoteză, valoare și procedură 
necesară pentru calculul emisiilor de GES ori a reducerilor de emisii 
trebuie să fie conservativă, în așa fel încât nivelul emisiilor nu va fi 
subestimat sau efectele măsurilor de reducere a emisiilor supraestimate. 
 

CERINȚELE INVENTARULUI - Inventarul emisiilor de GES trebuie să 
includă două analize realizate în paralel, una pentru funcționarea 
autorității locale și una pentru emisiile comunități aflate în limitele de  
jurisdicție administrative. Cea mai mare parte a emisiilor provenite din 
funcționarea administrației locale este un subset al emisiilor comunității 
(câteva limitări sunt posibile în situații în care arii de funcționare ale 
administrației se află în afara granițelor administrative ale comunității). 
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ANALIZA DATELOR - Inventarul este realizat prin compilarea datelor 
referitoare la consumul de energie și la managementul deșeurilor și 
utilizând factorii de emisie corespunzatori. Un inventar complet al 
emisiilor necesită urmărirea cu acuratețe a locațiilor (generatoare de 
emisii GES), a gradului de control asupra tipurilor de emisii precum și 
soliditatea și complexitatea metodologică a surselor de date. 
 

Administratia locală trebuie să facă eforturi pentru identificarea unor 
indicatori pentru fiecare sector, astfel încât să poată oferi o imagine a 
rezultatelor. Includerea indicatorilor specifici fiecărui sector permite 
compararea nivelurilor de emisii pe baza intensității energetice a 
ficarei activități prin generarea unor rapoarte sistematice comparative 
de căatre administratorii programului. 



 CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 -                                        www.conurbant.eu  

Planul de acțiune privind energia durabilă  
Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) este documentul cheie în 
care semnatarul Convenției descrie modul în care intenționează să atingă 
ținta de reducere a CO2 până în 2020. Acesta defineşte activitățile şi 
măsurile stabilite pentru atingerea țintelor, precum şi calendarele şi 
responsabilitățile atribuite. Semnatarii Convenției sunt liberi să decidă 
formatul PAED-ului lor, atât timp cât acesta corespunde principiilor stabilite 
în Ghidul PAED al Convenției. 
Sectoarele abordate: 
- Sectorul rezidențial/Clădiri, echipamente, facilități; 
- Spațiile verzi, agricultura, utilizarea/planificarea folosirii terenului; 
- Gestiunea deșeurilor; 
- Energetic, iluminat public; 
- Alimentare cu apă, ape reziduale, termoficare; 
- Transport; 
- Comunicarea cu cetățenii/ factorii politici decidenți 
- Achiziții publice verzi,/Alte sectoare considerate relevante; 

PACTUL PRIMARILOR 
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PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND ENERGIILE DURABILE 
 
• Descrierea localității – informații geografice, demografice, economice, 
sociale 
• Contextul schimbărilor climatice – influența asupra factorilor 
demografici, sociali, economici, sănătatea populației, riscuri induse; 
• Prognoze privind dezvoltarea socio-economică pe un orizont de timp de 
15 ani – “UNDE VOM FI PESTE 10 ANI? “ 
• Stabilirea nivelului actual al emisiilor de gaze cu efect de seră (situația de 
referință, abordare sectorială) 
• Stabilirea prognozei de emisii  GES  (abordare sectorială) 
• Stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor GES (an referință, 
abordare sectorială, identificarea sectoarelor cu potențial de reducere a 
GES, se calculează Value at Stake, stabilire ținte sectoriale) 
 
Abordarea procesului de contabilizare a emisiilor se face: 
TERITORIAL 
PRIN  EVALUAREA  CICLULUI  DE VIAȚĂ 
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Strategia  

 Formularea obiectivului major: “Reducerea cu  25% a emisiilor GES față de 
anul 2000”  
 Identificarea proiectelor şi opțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategice sectoriale – abordare sectorială, care include analiza proiectelor în 
curs de realizare, prognozate (termen scurt, medu şi lung) 
 

• Estimarea dimensiunilor resurselor necesare 
 

• Fixarea termenelor de realizare a obiectivelor şi derulare a opțiunilor 
strategice 
 

• Acordarea obiectivelor strategiei de reducere a GES cu obiectivele 
strategiei de dezvoltare a comunității 
 

• Stabilirea ordinii de prioritate a acțiunilor şi proiectelor -  elaborarea de 
criterii pe baza cărora se determină ordinea de prioritate, evaluare; 
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Transmiterea PAED prin înregistrarea pe site-ul 
 www.eumayors.eu 
 
Implementarea strategiei  

•  Pregătirea implementării strategiei 
 
• Modelarea sistemului managerial în vederea bunei gestionări 
 a implementării strategiei 
 
• Evaluarea rezultatelor aplicării strategiei 
 
• Adaptarea şi actualizarea strategiei 

http://www.eumayors.eu/
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Comunicați și colaborați în mod eficient cu  cetățenii și cu 
factorii de decizie la nivel local 
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Raportul de implementare  
 
Raportul de implementare este un document pe care 
semnatarii Convenției se angajează să îl transmită la fiecare 
doi ani după transmiterea planului lor de acțiune privind 
energia durabilă şi care conține rezultatele intermediare ale 
implementării. Scopul acestui raport este de a evalua dacă 
rezultatele preliminare corespund obiectivelor prevăzute. 

PACTUL PRIMARILOR 
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STRUCTURI SUPORT 
 
Comisia Europeană defineşte 
„suporterii Convenției” ca fiind rețele 
europene, naționale şi regionale şi 
asociațiile de autorități locale care 
profită de activitățile lor de lobby, de 
comunicare şi de stabilire de 
conexiuni pentru a promova inițiativa 
Convenției primarilor şi a sprijini 
angajamentele semnatarilor acesteia. 
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Biroul Convenției Primarilor este condus de: 

 

 

 

 

 

 

Compania de comunicare 

 

Din inițiativa 
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Website:  www.eumayors.eu 

Contacte: 
    -Covenant Helpdesk: info@eumayors.eu  
    -Supporting Structures: support@eumayors.eu 

 

PACTUL PRIMARILOR 


