
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCA4 

PROIECT DE HOTÂRÂILE NR.(4 8 DIN4 .10.2021 

Privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia" 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

Iniţiator:Lucian-Grigore COSTIN, Primarul Municip)4pi Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: ţ3 / 0.2021 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intr nit în şedinţă  ORDINARĂ  indata de .10.2021 
Având in vedere: 

- Referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat cu nr. 53595 din 14.10.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 53596 din 14.10.2021 , intocmit de Biroul Fonduri Europene -SSM; 
-Anexa nr.1-formularul de adeziune la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia; 
- Anexa nr.2- Convenţia Primarilor privind Clima i Energia; 
- Strategia Energetica a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 şi Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2020 privind eficienţa energetică; 
- prevederile art. 14 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 	 Ăi 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Loca 'al Municipiului Tecuci nr. 	din .10.2021 privind aprobarea 
Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă  şi Clima (PAEDC) şi al Programului de Imbunatăţire a 
eficienţei energetice; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările şi completarile ulterioare; 

in baza prevederilor: 

art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art.129 alin.(9) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 	privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
art. 139 alin. (3) lit. f. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare 
art. 196 alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. Se aprobă  aderarea Municipiului Tecuci la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia" 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

Art. 2. (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Municipiul Tecuci se angajează  în atingerea următoarelor 
obiective conform Pactului Ecologic European(COM/2019/640): 

— Reducerea emisiilor de CO2 (şi, eventual, şi reducerea altor gaze cu efect de seră) pe teritoriul 
Municipiului Tecuci, prin "imbunătăţirea eficienţei energetice şi printr-o utilizare sporită  a surselor 
regenerabile de energie; 



— Intensificarea rezistenţei sale prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

(2) Prin adoptarea prezentei hotărki, Municipiului Tecuci se angajează in parcurgerea următoarelor etape: 

— Efectuarea unui Inventar de referinţă al emisiilorşi a unei Evaluări a riscurilor şi a vulnerabilităţilor legate 
de schimbările climatice; 

— Prezentarea unui Plan de acţiune privind energia durabilăşi clima în termen de doi ani de la data deciziei 
Consiliului Local; 

— Elaborarea unui raport privind progresele inregistrate, cel putin o data la doi ani Incepând cu data 
prezentării Planului de acţiune privind energia durabilă şi clima, In scopul evaluării, monitorizării şi 
verificării. 

Art. 3. Se Imputerniceşte Primarul Municipiului Tecuci In vederea semnării formularului de adeziune la 
Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia, prezentat in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tecuci in vederea semnării Convenţiei Primarilor privind 
Clima şi Energia, prezentată In Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, precum şi a altor documente aferente in 
cadrul acesteia. 

Art. 5. Primarul Municipiului Tecuci şi Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Tecuci vor duce 
la Indeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

Art. 6. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului Municipiului Tecuci. 

Iniţiato 	 Avizat, 
Primar 	 Secretar General 
Lucian- rigore COSTIN 	 Jr. Gem"Lucian BOFtŞAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 53595/14.10.2021 

Privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia" 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

in data de 9 martie 2007, Uniunea Europeană a adoptat pachetul „Energie pentru o lumeln schimbare", 
angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până in anul 2020, prin creşterea 
cu 20% a eficienţei energetice şi prin atingerea unui procent de 20% de energie obţinută din surse 
regenerabile 1n mixul energetic. in acest context, actuala agendă politică este determinată de politica 
integrată şi cuprinzătoare privind clima şi energia, adoptată de către Consiliul European 1n octombrie 
2014, revizuită in decembrie 2018, al cărei obiectiv este de a realiza, până în anul 2030, următoarele: 
- reducerea cu cel puţin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990; 
- creşterea cu 32 a ponderii energiilor regenerabile In consumul de energie; 
- imbunătăţirea cu 32,5% a eficienţei energetice; 
- interconectarea a cel puţin 15 % din sistemele de energie electrică ale UE 

Lansat'ă In ianuarie 2008 de către Comisia Europeană, Convenţia Primarilor este recunoscută ca un 
exemplu de succes al guvemanţei pe mai multe niveluri şi ca un pas important spre atingerea obiectivului 
UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Instituirea unei astfel de Convenţii devenise o prioritate 
in Planul de Acţiune al Uniunii Europene privind eficienţa energetică. 

Practic, Convenţia Primarilor reprezintă principala mişcare europeană in care sunt implicate autorit'ăţile 
locale şi regionale care se angajează 1n mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea 
surselor de energie regenerabilă in teritoriile pe care le administrează. Prin angajamentul lor, semnatarii 
Convenţiei şi-au propus atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până In anul 2020, respectiv de 40% până In 2030 

in anul 2014, Convenţia Primarilor a lansat iniţiativa privind Adaptarea la efectele Schimb'ărilor 
Climatice - Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu), ce prevede introducerea iniţiativelor de adaptare la 
schimbările climatice 1n cadrul Convenţiei. Această iniţiativă avea semnatari din 150 de oraşe din 27 ţări 
europene, inclusiv din România. 

Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei Işi propun, 1n mod voluntar, atingerea şi depăşirea 
obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până In 2030, prin 
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă In teritoriile lor. Reducerea 
cu 40% a emisiilor GES până In 2030, creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă până la 32% şi 
creşterea cu 32,5% a eficienţei energetice sunt ţintele unuia din obiectivele majore ale Strategiei Uniunii 
Europene, respectiv obiectivul "Schimbările climatice şi Utilizarea Durabilă a Energiei" 

Avândin vedere cele sus-prezentate,1n conformitate cu prevederile Art. 129 alin.2 lit. b si alin. 4 lit. 
b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă supun spre aprobare proiectul de hotărare, 1n forma 
prezentat'ă. 

P MAR 
Lucian-G igore COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 53596/14.10.2021 

Privind aprobarea aderării Municipiutui Tecuci la ,,Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

Convenţia Primarilor este cea mai mare iniţiativă  !a nivel mondial a acţiunilor locale privind clima şi 
energia. Convenţia UE a Primarilor pentru Climă  şi Energie reuneşte mii de guverne locale care se 
angajează  în mod voluntar să  pună  în aplicare obiectivele UE în domeniul climei şi aI energiei. 

Lansată  în ianuarie 2008 de către Comisia Europeană, Convenţia Primarilor este recunoscută  ca un 
exemplu de succes al guvemanţei pe mai multe niveluri şi ca un pas important spre atingerea obiectivului 
UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Instituirea unei astfel de Convenţii devenise o prioritate 
în PIanul cle Acţiune al Uniunii Europene privind eficienţa energetică. 

Practic, Convenţia Primarilor reprezintă  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 pe care le administrează. Prin angajamentul lor, semnatarii 
Convenţiei şi-au propus atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră  până  în anul 2020, respectiv de 40% până  în 2030. 

In anul 2014, Convenţia Primarilor a lansat iniţiativa privind Adaptarea la efectele Schimbărilor 
Climatice - Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu), ce prevede introducerea iniţiativelor de adaptare la 
schimbările climatice în cadrul Convenţiei. Această  iniţiativă  avea semnatari din 1 50 de oraşe din 27 ţări 
europene, inclusiv din România. 

In octombrie 2015, s-au consolidat cele două  iniţiative în cadrul Convenţiei.Primarilor pentru Climă  şi 
Energie (http://www.conventiaprimarilor.eu!about!covenant-of-mayors_ro.html), ceea ce presupune 
asumarea în mod voluntar de către autorităţile publice locale semnatare a elaborării şi implementării a 
Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă  ce cuprinde în principal atât elaborarea inventarului de 
referinţă  al emisiilor şi a Planului de acţiune privind energia durabilă  (PAEDC), cât şi elaborarea matricei 
de riscuri şi vulnerabilităţi şi a planului de acţiune privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
(PAC). 

Nou-instituita Convenţie a Primarilor privind clima şi energia a fost lansată  de Comisia Europeană  Ia 
1 5 octombrie 20 1 5 în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul European, Ia Bruxelles. O susţinere 
importantă  a fost acordată  celor trei piloni ai Convenţiei: consolidare - atenuare, adaptare şi asigurare a unei 
energii durabile şi la preţuri accesibile. 

Prin creşterea constantă  a numărului semnatarilor, precum şi prin rezultatele impresionante obţinute 
până  în prezent, Convenţia devine un instrument politic esential pentru îndeplinirea obiectivelor UE în 
domeniul climei şi aI energiei şi adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor 
climatice şi adaptarea la schimbările climatice. 

Participarea la Convenţia Primarilor presupune asumarea următoarelor angajamente: 
- Elaborarea Planului local de acţiune privind energia durabilă  în baza efectuării în prealabil a unui inventar 
de b7.ă  privind emisiile; 



- Includerea 1n Plan a acelor acţiuni din domeniile de activitate care intră în competenţa autorităţii publice 
locale, acţiuni care să conducă la reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră pe 
teritoriile respective; 
- Adaptarea structurilor urbane, inclusiv prin alocarea de resurse umane suficiente, Intr-un mod care să 
asigure intreprinderea acţiunilor necesare realizării obiectivelor asumate prin Plan; 
- Mobilizarea societăţii civile pentru a participa la dezvoltarea planului de acţiune, prezentându-i-se, in 
linii generale, politicile şi măsurile necesare realizării obiectivelor acestui plan; 
- impărtăşirea experienţei acumulate şi know-how-ului altor unităţi teritoriale membre sau nu ale 
Convenţiei; 
- Organizarea "Zilelor Energiei" sau "Zilelor Convenţiei Oraşelor", 1n cooperare cu Comisia Europeană şi 
cu alte p'ărţi interesate, pentru a permite cetăţenilor să benefIcieze 1n mod direct de posibilităţile şi avantajele 
rezultate din utilizarea mai inteligentă a energiei, precum şi informarea cu regularitate a mass-mediei locale 
cu privire la evoluţia planului de acţiune; 
- Participarea activă la Conferinţa Europeană anuală a primarilor pe tema 
"Energie Durabilă pentru Europa"; 
- Difuzarea mesajului Convenţiei in cadrul forurilor relevante şi, In special, Incurajarea altor primării să 
adere la acesta. 

Dincolo de economiile de energie, rezultatele acţiunilor semnatarilor au efecte multiple: 
- Crearea de locuri de muncă, Inalt calificate şi stabile, care nu depind de localizare; 
- Un mediu Inconjurător şi o calitate a vieţii mai sănătoase; 
- Competivitate economică crescută şi independenţă energetică mai mare. 

Municipiile semnatare ale Convenţiei Primarilor se angajează să: 
- Depăşească obiectivele stabilite de U.E. pentru 2030, reducând cu cel puţin 40% emisiile de gaze cu efect 
de seră din teritoriile administrate; 
- Elaboreze un inventar de bază al emisiilor, ca bază a Planului de Acţiuni privind Energia Durabilă; 
- Prezinte Planul de Acţiuni privind Energia Durabilă; 
- Adapteze structurile administrative pentru implementarea PAEDC; 
- Mobilizeze societatea civilă pentru a participa la dezvoltarea PAEDC; 
- Organizeze Zilele Energiei şi să Impărtăşească experienţa acumulată. 

in conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Tecuci 
este cel care hotărăşte asupra contractării şi realizării proiectelor de dezvoltare şi investiţii ale administraţiei 
publice locale, precum şi asupra participării la programele cu finanţare de la bugetul de stat, in funcţie de 
necesităţile obiective ale comunităţii. 

Având In vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului de proiect, considerăm ca proiectul de hotărâre 
Indeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Şef Birou Fonduri Europene-SSM: 	 intocmit: 
Constantin Rodica 	 Crăciun Mari44 



ANEXA nr. 1 la 
H.C.L. NR. DIN .10.2021 

Privind: Privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la „Conventia Primarilor privind Clima si 
Energia" (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

FORMULAR DE ADEZIUNE 

Sef Biroul Fonduri Europene SSM: 	 intocm,if 
Constantin Rodica 	 Crăciun/Matriusr- 



Anexa nr. 1 la H.C.L. Municipiul Tecuci Nr. 	 

Convenţia primarilor 
privind Clima şi Energia 

&
Subsemnatul, [Numele primarului (sau al unui reprezentant echivalent)], [Primar (sau 
funcţie)] din [Denumirea autorităţii locale], am fost imputernicit de [Consiliul Municipal 
(sau organismul decizional echivalent)], la data de [data], să semnez Convenţia 
primarilor privind clima şi energia, fiind pe deplin conştient de angajamentele stabilite In 
Documentul de angaiament oficial şi sintetizate In cele ce urmează. 

Prin urmare, autoritatea mea locală se angajează, in principal, la: 

Reducerea emisiilor de CO2  (şi, eventual, şi reducerea altor gaze cu efect de seră) pe 
teritoriul localităţii sale cu cel puţin 40 Vo pâriă Tri 2030, prin imbunătăţirea eficienţei 
energetice şi printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie; 
Intensificarea rezistenţei sale prin adaptarea la efectele schimb'ărilor climatice. 

Pentru a transforma aceste angajamente Tri realitate, autoritatea mea locală se angajează să 
urrneze abordarea descrisă in continuare Tri următoarele etape: 

Efectuarea unui Inventar de referinţă al emisiilor şi a unei Evaluări a riscurilor i a 
vulnerabilităţilor legate de schimbările climatice; 

1111 Prezentarea unui Plan de acţiune privind energia durabilă şi clima in termen de doi 
ani de la data deciziei Consiliului Municipal; 

1111 Elaborarea unui raport privind progresele inregistrate, cel puţin o dată la doi ani 
incepănd cu data prezentării Planului de acţiune privind energia durabilă şi 
clima, in scopul evaluării, monitorizării şi verificării. 

Sunt de acord ca autoritatea mea locală să fie suspendată din cadrul iniţiativei, sub rezerva 
unui preaviz prezentat Tri scris de către biroul Convenţiei primarilor, In caz de neprezentare, 
in termenele stabilite, a documentelor menţionate mai sus (şi anume, Planul de acţiune 
privind energia durabilă şi clima şi rapoartele privind progresele inregistrate). 

[Denumirea si adresa completă a autorităţil locale] 

[Numele, adresa de e-mail şi numărul de telefon al persoanei de contact] 

SEMNĂTURA 
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Annex I - Practically speaking 
Overview of the Covenant of Mayors - Europe 

THREE PILLARS that translate to action in reducing GHG emissions, strengthening 
resilience, tackling energy poverty and ensuring a just transition. 

Covenant of Mayors 
for Climate & Energy 

EUROPE 

civil protection and 
emergency planning 

\./ 
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Adopt the Covenant 
commitments by 
municipal council 
decision 

Register on 
eumayors.eu  and 
upload signed 
commitment text 

Set city targets and goals 

Complete inventories 
and assessments for 
mitigation and 
adaptation pillars 

Develop Sustainable 
Energy and Climate 
Action Plan (SECAP) 

Implement actions, 
monitor, and report on 
a Covenant-Europe 
platform 

Develop a local climate 
pact or similar 

Mobilise pledges from 
citizens, businesses, and 
government at all levels 

Ensure stakeholder 
participation in both 
development and 
implementation of 
climate action 

Prepare good practice 
examples of action 
implemented 

Participate in global 
and regional 
advocacy activities 

Reference and 
encourage 
participation in the 
Global and EU 
Covenant of Mayors 
movement as well as 
related initiatives 

www.eumayors.eu  



OURNEY is different for every city. 
This path of reference can be adapted as needed. 

THECI1Y 

; 
— 
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ASSESS 
BASELINES 

OEVELOP ACTIONS 

UPDATE ACTIONS 
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Annexl - Practically speaking 
Operational commitments 

Within the cityjourney, certain TIMEFRAMES must be kept to stay compliant with 

the Covenant-Europe minimum requirements. Signatories accept suspension should 
documents fail to be submitted. 

SET 
TARGETS 
within 2 years 

Set targets for reducing emissions 
Set goals for increased resilience 	 under 
Set goals for energy poverty and a just transition (development) 

  

ASSESS 
BASEUNES 

i11J,within 2years 

Develop a Sustainable 
Energy and Climate 
Action Plan (SECAP) 
including mitigation, 
adaptation, energy 
poverty, and a just 
transition. 

Report to the 
Covenant-Europe. 

Measure greenhouse gas emissions and create an inventory 
Assess climate change risks and vulnerabilities 

MON1TOR 	 MONITOR 
& REPORT 	 & REPORT 
every2years 	 every2years 

Monitor SECAP implementation and report 
progress every 2 years, fulfilling the 
minimum requirements as specified in the 
Covenant-Europe reporting g uidelines. 

Include updates of monitoring emission 
inventories at least every 4 years and 
include updates of climate risk and 
vutnerability assessments as information 
becomes available. 

DEVELOP 
SECAP 
within 2 years 

wvvw.eumayors.eu  



Annex I - Practically spealdng 
Support framework for signatories 

QUESTIONS can always be directed to 

the Central Helpdesk 
	

the Technical Helpdesk 
for general issues and 

	
for issues on monitoring, reporting, and 

reporting in MyCovenant 	evaluation 

info@eumayors.eu  
	

JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu  
+32 2 646 84 24 
	

IRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu   
+39 033 278 53 99 

Covenant Coordinators 
for assistance from authorities in the national context and language 
Find the full list of coordinators on the Covenant of Mayors - Europe website. 

Covenant Supporters 
for assistance opportunities that may synergise with existing initiatives 
Find the full list of supporters on the Covenant of Mayors - Europe website. 

SECAP VALIDATION will be performed after submission by 

the European Commission Joint Research Center 
with a robust, consistent, transparent, and harmonised evaluation 
framework to ensure the reliability of the Covenant of Mayors - Europe. 
Tailored feedback will be provided to signatories. 

ENGAGEMENT & SUPPORT tailored to city needs are planned by 

the Covenant of Mayors - Europe Office 
that promotes opportunities for networking, cooperation, and knowledge 
exchange as well as capacity building activities such as peer learning 
programmes and trainings, all listed on the online calendar of events  

Coordinators, Supporters, and other partners 
that offer support for collaboration across all levels of government and 
sectors of society to accelerate climate action 

ADVOCACY &VISIBILITY is provided by 

Covenant of Mayors - Europe governance bodies and the EU institutions 
such as the Covenant of Mayors Europe Board, the Committee of the Regions 
and its Covenant of Mayors ambassadors, and the European Commission 

other flagship EU initiatives 
with which the Covenant of Mayors - Europe partners to provide signatories 
with further avenues of engagement on related themes, such as the European  
Climate Pact, the New European Bauhaus, and the Smart Cities Marketplace  

the Global Covenant of Mayors 
that gives signatories a unified voice at the global level 
City progress is made publicly available via the signatory profile on the Global 
Covenant website and related platforms. 

www.eumayors.eu  



i EU Climate Pact 

Circular 
economy 

EU Climate 
Target Plan 

Mitigation Ada ţ tation Energy 
pove rty 

3 Pillars 

Food 
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Annex 11 - EU policy context 
Renewed ambitions 

As Europe and the world enters the decade leading up to 2030, 
the Covenant of Mayors - Europe continues to ensure that the 
three pillars (mitigation, adaptation and energy poverty) 
are turned into the overarching priority of our times 
and that ambitious action follows. 

 

This envisions that by 2050 all European citizens 
wilI be living in climate-neutral, decarbonized, 

and resilient cities with access to affordable, 
secure, and sustainable energy while 

undergoing a just transition. 

Paris Agreement & 
2030 Sustainability Agenda 

 

 

Sustainable 
mobility 

Eurqean 
Green 

îeal 

 

Renovation 
Wave 

 

EUClimateLaw 

Nature-based 
solutions & 
adaptation 

Just 
transition 

Horizon Europe 

Next Generation 
1 EU+MFF 

  

    

In view of 
the forthcoming decades, 
the European Union has renewed its ambition by championing the adoption of the 
European Green Deal.  This sets a reduction target of greenhouse gas emissions by at 
least 55% by 2030 and a long-term vision to reach climate neutrality by 2050. 

These objectives - as enshrined in the 2030 ClimateTarget Plan and 
the European Climate Law  - are to be achieved through a 
transformational change happening in all sectors of 
our society. A transformational change that 
involves all levels of governance. 

The Covenant of Mayors - Europe 
is uniquely placed to embrace 
these renewed commitments 
and step up action. 

www.eumayors.eu  



Annex 111 - Resources 
Guidance and capacity building 

Over the years, the Covenant of Mayors - Europe Office has developed numerous 
resources highlighting the experiences of Covenant signatories. 

All resources are publiciy available in the library of the Covenant website. Below is 
a snapshot of the main types of resources that can be found there. 

METHODOLOGICAL GUIDANCE 

Covenant Reporting 
	

Quick Reference 
	

JRC Guidebook on 
Guidelines and video 
	

Guides on joint action 	methodological 
tutorials on 	 plans, monitoring 	principles, procedures, 
reporting to the 
	

implementation, 	and best practices to 
_ 
	 Covenant 
	

and grouped SECAP 
	

develop action plans 
anaiyses 

,J 	Compilation ofail methodologicai guidance 	 

CAPACTIY BUILDING 

Webinars dedicated to a variety of climate and energy topics, featuring 
practical experiences and lessons learned 

o cS 

. 	

o 

~:) 1e s & 

Workshops including country-specific 
meetings tailored to the needs of 
signatories 

Peer learning programmes tailored to 
signatories at various stages of the 
climate adaptation and mitigation 
jou rney 

www.eumayors.eu  



Case studies  
to share and learn from 
the experiences of 
Covenant signatory 
cities 
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Knowledge sharing and tools 

KNOWLEDGE SHARING 

Thematic publications on 

Financing and funding  
opportunities compiled in a 
series on innovative schemes, 
project development 
assistance, EU funding, 
and financial institution 
instruments 

Adaptation measures 
	

Eneray poverty 
to prepare for floods, 	resources and 
heatwaves and other 	experiences of 
climate change 
	

Covenant signatory 
impacts 	 cities 

TOOLS 

Interactive Funding Guide  funding 
and financing opportunities in one place 

Urban Adaptation SupportTool  guidance 
on the entire adaptation cycle and references 
to resources 

E-learning platform  thematic modules iri 
Mycovenant on the Covenant commitments 

Visit the 	section on the Covenant 
website to keep abreast of all things 
related to the Covenant as well as 
other climate and energy initiatives. 

Check out the calendar of 	to 
get an overview of all exchange, 
knowledge sharing, and capacity 
building opportunities. 

Follow the Covenant on 	eumayors.eu  l 
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Convenţia primarilor 
privind Clima şi Energia 
EuROPA 

Convenţia Primarilor din Europa 

Intensificarea acţiunilor pentru o Europă mai echitabilă şi neutră din punct 
de vedere climatic 

Noi, Primarii de pe Intreg teritoriul Europei, prin prezentul document, ne angajăm 
să creştem nivelul ambiţillor climatice şi să implementăm acţiuni in ritmul 
dictat de ştiinţă, într-un efort comun de a menţine creşterea temperaturii globale 
sub 1,5 °C - ambiţia cea mai Inaltă a Acordului de la Paris. 

De ani buni deja, oraşele transformă provocările climatice şi de mediu 1n 
oportunităţi. Este vremea să devină priorităţi absolute. 

Ca semnatari ai Convenţiei Primarilor din Europa, ne angajăm să cooptăm toată 
lumea in aceste demersuri. Ne vom asigura că politicile şi programele noastre nu 
lasă pe nimeni şi niciun loc în urmă. 

Tranziţia către o Europă neutră din punct de vedere climatic va avea impact 1n 
toate sferele societăţii noastre. Ca lideri locali, trebuie să monitorizăm cu atenţie 
aceste impacturi pentru a asigura echitatea şi incluziunea. Nu putem avea In 
vedere decât o tranziţie care să fie echitabilă, incluzivă şi să respecte toţi 
cetăţenii acestei lumi şi resursele planetei noastre. 

Viziunea noastră este ca, până 1n anul 2050, să trăim cu toţii 1n oraşe 
decarbonate şi reziliente, având acces la energie sigură, durabilă şi la preţuri 
accesibile. Ca parte a mişcării Convenţiei Primarilor din Europa, vom continua (1) 
să reducem emisiile de gaze cu efect de seră de pe teritoriul nostru, (2) să creştem 
rezilienţa şi să ne pregătim pentru impacturile adverse ale schimbărilor climatice şi 
(3) să abordăm sărăcia energetică ca pe o acţiune-cheie pentru asigurarea unei 
tranziţii echitabile. 

Suntem pe deplin conştienţi că toate Statele Membre, regiunile şi oraşele din UE 
se află In stadii diferite ale tranziţiei şi fiecare dispune de propriile resurse pentru 
a Indeplini ambiţiile stabilite 1n Acordul de la Paris. Recunoaştem Inc'ă o dată 
responsabilitatea comună pe care o avem 1n abordarea crizei climatice. 
Numeroasele provocări impun un răspuns politic ferm la toate nivelurile de 
guvernanţă. Convenţia Primarilor din Europa este, Inainte de toate, o mişcare a 
Primarilor angajaţi să promoveze soluţiile locale şi să se inspire reciprocIn vederea 
realizării acestei viziuni. 

Ne angajăm să facem tot ce ţine de noi şi să Intreprindem următoarele acţiuni: 

1. SĂ NE ASUMĂM ANGAJAMENTUL de a stabili obiective pe termen mediu şi 
lung, 1n concordanţă cu cele stabilitate la nivel european şi cel puţin la fel de 
ambiţioase ca obiectivele naţionale. Scopul nostru va fi atingerea neutralităţii 
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climatice pănă In anul 2050. Avănd In vedere urgenţa climatică actuală, vom face 
din acţiunile climatice o prioritate şi o vom comunica cetăţenilor noştri. 

2. SĂ IMPLICĂM cetăţenii, mediul de afaceri şi administraţiile de la toate nivelurile In 
implementarea acestei viziuni şi in transformarea sistemelor noastre sociale şi 
economice. Ne propunem să dezvoltăm un pact climatic local cu toţi actorii care 
ne pot ajuta să realizăm aceste obiective. 

3. SĂ ACTIONĂM, acum şi Impreună, pentru a ne Incadra in grafic şi a accelera 
tranziţia necesară. Vom elabora, implementa şi raporta — In termenele stabilite — 
un plan de acţiune pentru atingerea ţintelor noastre. Planurile noastre vor include 
prevederi despre cum pot fi atenuate schimbările climatice şi cum ne putem adapta 
la acestea, păstrănd totodată incluziunea. 

4. SĂ STABILIM RELAŢII cu alţi Primari şi lideri locali din Europa şi nu numai, pentru 
a ne inspira reciproc. li vom Incuraja să ni se alăture In cadrul Convenţiei mondiale 
a Primarilor, oriunde s-ar afla In lume, şi să adopte obiectivele şi viziunea descrise 
aici. 

Noi, semnatarii Convenţiei Primarilor din Europa, afirmăm că putem Intreprinde 
paşi astăzi (să ne asumăm angajamentul, să implicăm, să acţionăm, să 
stabilim relaţii) pentru a asigura bunăstarea generaţiilor actuale i viitoare. 
impreună, vom lucra pentru a transforma viziunea noastră In realitate. 

Contăm pe sprijinul administraţiilor naţionale şi al instituţiilor europene să ne pună 
la dispoziţie politici, resurse tehnice şi financiare pe măsura nivelului ambiţiilor 
noastre. 

[Numele şi funcţia persoanei care semnează acest angajament] 

imputernicit de [Consiliul Local sau organismul decizional echivalent] la 
[zz]/[II]/[aaaa]. 

SEMNĂTURA OFICIALĂ 

*** 

[Numele şi adresa completă a autorităţil semnatare] 
[Numele, adresa de e-mail şi numărul de telefon al persoanei de contact] 
*** 

Biroul European al Convenţiei Primarilor este finantat de Comisia Europeana. 
Uniunea Europeană, 2021. 

111  GLOEIAL COVENANT 
of MAYORS to‘ 
CLIMATE A ENERGY 

Parte o 


