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Convenţia Primarilor în România. 

Experienţa AMR în domeniul protecţiei mediului

şi al schimbărilor climatice. Proiecte derulate

Steluţa BOGATU - Coordonator programe AMR
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Scurtă prezentare AMR

AMR - înfiinţată în 1990 sub numele de Federaţia Municipiilor din România de 
către 30 de membri asociaţi fondatori. 

AMR include toate cele 103 municipii, precum şi cele 6 sectoare ale
Municipiului Bucureşti - în total 109 membri.

AMR este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării
intereselor comune ale autorităţilor APL, pentru soluţionarea şi gestionarea
nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale.

AMR este reprezentată în CoR, CEMR şi CPLRE.

AMR are din ianuarie 2007 un Birou de Reprezentare pe lângă instituţiile UE
la Bruxelles.
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Convenţia Primarilor,CoM

CoM - Iniţiativa CE din anul 2008 - reuneşte primari din întreaga Europă dornici 
să contribuie prin măsuri luate la nivel local la:
-reducerea emisiilor de CO2 cu 20%
-creşterea eficienţei energetice cu 20% şi 
-asigurarea unui procent de 20% de energie regenerabilă din mix-ul de energie 
până în anul 2020.

CoM - 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 lor
(www.conventiaprimarilor.eu) 

CoM este semnată în prezent de 5821 APL-uri din 53 ţări. 

Din România, din 57 de comunităţi care au semnat CoM, 29 sunt municipii. 
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AMR - structură suport a CoM în România

AMR a semnat în data de 30 iulie 2009 un acord de parteneriat cu
DG pentru Energie şi Transport al CE devenind astfel organizaţie suport
în implementarea CoM în România.

AMR se angajează să promoveze CoM în rândul membrilor AMR şi în
mass-media, să faciliteze schimburile de experienţă între semnatarii CoM,
să urmărească implementarea CoM şi să informeze asupra rezultatelor
obţinute în România.

COORDONATORII CoM în România: Agenţia de Dezvoltare Regională
Centru – 7 judeţe şi Consiliul Judeţean Alba

STRUCTURI SUPORT CoM în România: AMR şi Oraşe Energie România
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LANSARE - noua Iniţiativă a CoM privind Adaptarea la efectele Schimbărilor Climatice -

Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu) -19 martie 2014, Comisarul European pentru Acţiuni în 

domeniul Climei - Connie Hedegaard 

Prevede introducerea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în cadrul CoM, 

bazându-se pe succesul anterior al proiectului pilot al DG CLIMA, EU Cities Adapt şi face 

legătura cu platforma on-line existentă a Spaţiului Economic European (SEE), Climate -

Adapt.

Iniţiativa îşi propune să sporească sprijinul pentru activităţile locale, să ofere o platformă 

pentru schimbul de informaţii şi pentru asumarea în continuare a angajamentului şi, de 

asemenea, să crească gradul de conştientizare al cetăţenilor. 

Mai mult de 100 de oraşe din 19 ţări europene s-au angajat deja în această iniţiativă pentru 

acţiuni de adaptare la schimbările climatice; Din România este semnatar municipiul Sfântu 

Gheorghe.

AMR încurajează membri să se înscrie la Mayors Adapt

Acţiuni de adaptare la schimbările climatice iniţiate de primari 

MAYORS ADAPT

http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
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Proiecte şi acţiuni derulate de AMR

(1)

o AMR a organizat Seminarul “Acţiuni ale autorităţilor locale pentru reducerea 
efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”, cu sprijinul Biroului 
TAIEX al CE la Bucureşti - 22-23 octombrie 2008 şi Seminarul "Oraşele 
viitorului - către economii locale cu emisii scăzute de carbon" organizat în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov, Consiliul European al 
Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi cu sprijinul Biroului TAIEX al CE - 14 
octombrie 2009.

o AMR - partener al proiectelor iniţiate de Fundaţia TERRA MILENIUL III:

- „Oraşele României împotriva Schimbărilor Climatice: înainte şi după
Copenhaga 2009”, derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European (SEE), martie 2009 – martie 2010.

- „Energia regenerabilă – o şansă pentru dezvoltarea durabilă a
României”, derulat în perioada decembrie 2009 – decembrie 2010.
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Angajamentul Municipiilor din România pentru 

combaterea efectelor schimbărilor climatice

•AMR a lansat Angajamentul pentru combaterea efectelor 
schimbărilor climatice, cu prilejul Conferinţei naţionale 
organizate în cadrul Proiectului „ORISC - Oraşele României 
împotriva schimbărilor climatice: înainte şi după Copenhaga 
2009” - semnat de 35 municipii.

Primăriile semnatare se angajează să:

colaboreze cu administraţia centrală pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi îndeplinirea obiectivelor de 
reducere a emisiilor de CO2 până în 2020.

participe la activităţile legate de dezvoltarea durabilă a unor 
reţele locale şi regionale.

elaboreze planuri de măsuri pentru abordarea progresivă a 
cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice la nivelul comunităţii.
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AMR participant la consultări legislative privind

mediul şi schimbările climatice

În luna iunie 2011 AMR a fost invitată de Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP)

să contribuie la procesul de consultare pentru elaborarea Strategiei Naţionale

privind Schimbările Climatice 2012-2020, capitolul Adaptare.

AMR a participat la Lansarea Publică a Componentei de Adaptare, parte a

STRATEGIEI NAŢIONALE PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE, 2011-2020 care

s-a desfăşurat la Bucureşti în data de 13 decembrie 2011.

AMR a participat în 28 ianuarie 2015 la Bucureşti la Conferinţa internaţională de

pregătire a strategiei şi a planului naţional de acţiune privind schimbările

climatice, organizată în cadrul Proiectului OPERA-CLIMA, al Ministerului

Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în colaborare cu Banca Mondială.
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Grupul de discuţii on-line susţinut de Banca Mondială

BM susţine Grupul de discuţii pe Schimbări Climatice România, alcătuit din 250 de
contacte. Guvernul României are în vedere măsuri pentru combaterea efectelor
schimbărilor climatice şi pentru realizarea unei creşteri economice verzi cu emisii
scăzute de carbon. În efortul de susţinere a acestor măsuri este esenţială înţelegerea
impactului asupra schimbărilor climatice şi a oportunităţilor de integrare a acţiunilor de
diminuare a efectelor schimbărilor climatice şi de adaptare la politicile naţionale,
programe şi strategii în domeniu.

Membrii AMR pot participa la grupul de discuţii şi pot aduce contribuţii la documentele
supuse consultării prin intermediul acestui grup.

În mod curent, membrii AMR sunt informaţi asupra unor documente, publicaţii şi iniţiative
de interes.

Un exemplu este colaborarea la consultarea publică pe noua Strategie energetică a
României gestionată de Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie.
(http://energie.gov.ro/anunturi)

http://energie.gov.ro/anunturi
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Proiecte şi acţiuni derulate/cu participarea AMR (2)

•Conferinţa internaţională „Dezvoltarea durabilă a oraşelor-provocare pentru 
autorităţile locale”, decembrie 2009, Copenhaga, Danemarca, cu participarea 
unui expert AMR.

•Proiectul "LG Action" - Acţiune pentru lucrul în reţea în vederea implicării 
autorităţilor locale în dezbaterile Europene şi internaţionale privind energia şi 
schimbările climatice (www.lg-action.eu), mai 2010 – iunie 2011.

•Proiectul SEAP-PLUS - „Mai mulţi participanţi la realizarea SEAP, o plus-
valoare pentru întreaga Europă”, finanţat prin Programul IEE, iniţiat de EPTA 
SA Grecia şi coordonat de Camera Tehnică a Greciei, aprilie 2012 –
septembrie 2014. (http://www.seap-plus.eu/)

http://mayors-adapt.eu/
http://www.seap-plus.eu/
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Participarea AMR la proiecte adresate Semnatarilor CoM (1)

AMR – a susţinut Proiectul NET-COM - derulat de OER - finanţat prin Programul EIE

în scopul stimulării dezvoltării iniţiativei CoM. AMR este semnatar al Platformei

Naţionale de Dialog a CoM. AMR a semnat DECLARAŢIA de la Braşov „Autorităţile

locale din România susţin CoM” la solicitarea Membrilor Clubului Primarilor, prin care

se doreşte conştientizarea autorităţilor naţionale cu privire la: existenţa CoM şi

impactul acestei iniţiative, angajamentele asumate, problemele întâmpinate şi

propunerile APL de soluţionare.

AMR - partener de diseminare pentru proiecte sinergice cu SEAP PLUS şi documente

strategice utile pentru realizarea BEI/SEAP: Covenant Capacity, NET-COM, Proiectul

MESHARTILITY, SEAPALPS, 3ENCULT, ENERGMAYORS, SMILEGOV, Rescue,

Mayors in action.

AMR - partener de diseminare pentru Proiectul NeZeR "Promotion of smart and 

integrated NZEB renovation measures in the European renovation market" finantat 

prin Programul IEE (www.nezer-project.eu), coordonat de VTT Finlanda. Parteneri 

români: ISPE şi PM Timişoara, alături de 10 organizaţii din Suedia, Olanda şi Spania.

http://www.nezer-project.eu/
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Participarea AMR la proiecte adresate Semnatarilor CoM (2)

Proiectul Green ProcA - promovarea achizițiilor publice ecologice şi eficiente
energetic, lansat de REC România, finanțat prin Programul IEE, având ca
obiectiv principal implementarea țintelor prevăzute de PAED, pentru partea care
revine achizițiilor publice ecologice. AMR participă la derularea proiectului alături
de OER şi contribuie la identificarea obiectivelor specifice şi modalităţilor de
implementare, în funcţie de nevoile APL şi propunerile grupului de lucru
constituit.

Proiectul DATA4ACTION - demarat de ALEA Alba în martie 2014 care îşi
propune să creeze sinergii şi să preia rezultate din alte proiecte în aceeaşi arie
tematică (MESHARTILITY, SEAP PLUS, COOPENERGY) Proiectul are în
vedere preluarea unor modele de Memorandum de Cooperare (MoC) realizate
între autorităţi publice şi furnizori de energie, create şi puse în practică prin
Proiectul SEAP PLUS, derulat de către AMR.
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Scurtă prezentare a Proiectului SEAP PLUS (1)

Scopul proiectului: întărirea impactului şi rezultatelor CoM: sprijin pentru pregătirea mai
multor Planuri de Acţiuni pentru Energie Durabilă (PAED), încurajarea autorităţilor locale şi
regionale, precum şi a actorilor locali din sectorul energiei să colaboreze pentru reuşita
schimbului de cunoştinţe între partenerii proiectului.
Serviciile de asistenţă tehnică acordate municipiilor selectate prin proiect au fost asigurate
prin contractul încheiat de AMR cu firma SC DENKSTATT România SRL.
Au fost promovate documentele elaborate, traduse în cadrul proiectului sau a proiectelor
sinergice cu SEAP PLUS.
Au fost diseminate bune practici colectate din România şi din Europa de către cei 13
parteneri din 11 ţări.

Rezultatele principale pot fi rezumate astfel:
- a fost elaborat şi finalizat pentru Municipiul Ploieşti şi Municipiul Piteşti Inventarul de

Referinţă pentru Emisiile de Bază (IRE).
- a fost elaborat şi aprobat PAED pentru Municipiul Zalău.
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Scurtă prezentare a Proiectului SEAP PLUS (2)

S-au semnat mai multe Memorandumuri de Cooperare (MoC). 

Conform cerințelor proiectului, a fost elaborat şi promovat un MoC între autorități 
locale şi actori cheie din domeniul energiei care au sprijinit pe parcursul 
proiectului realizarea unor PAED la nivelul municipiilor membre ale grupului pe 
energie al AMR alcătuit din 14 membri.

Până la finele proiectului (septembrie 2014) s-au semnat:

1. Municipiul Făgăraş, 3 MoC cu următorii furnizori:

- S.C. APA CANAL S.A. SIBIU - Sucursala Făgăraș

- S.C. ECOTERM S.A Făgăraș

- S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD S.A. 
BRAȘOV

2. Municipiul Zalău, 1 MoC cu ELECTRICA SA – F.D.E.E. Electrica Distribuţie                   
Transilvania Nord- sucursala Zalău.

3. Municipiul  Ploieşti, 1 MoC cu S.C. Transport Călători Express S.A.

4.  Municipiul Satu Mare, 1 MoC cu Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice 
Transilvania Nord-Agenția Satu 

Mare



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

AMR a fost şi este partener la propuneri de proiecte înaintate la finanţare de 
către instituţii de specialitate din România şi din Europa prin Programul 
Energie Inteligentă Europa (EIE) şi prin Programul de cercetare și inovație 
HORIZON 2020 pe teme legate de creşterea eficienţei energetice şi 
intensificarea valorificării surselor regenerabile de energie la nivel local şi 
regional, reţele verzi ale municipiilor, susţinerea CoM şi sprijin în realizarea 
PAED

AMR participă prin reprezentanţi şi experţi la evenimente de interes la nivel 
naţional şi internaţional organizate de diverse instituţii şi organizaţii 
partenere, inclusiv instituţii de presă

•Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte şi parteneriate noi în interesul membrilor. 

•Încurajarea semnării de către municipii a CoM şi a Iniţiativei Mayors Adapt

•Sprijin pentru elaborarea şi implementarea IRE şi PAED la nivel de 

municipii.

•Schimb de experienţe şi bune practici.

Activităţi viitoare
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Steluta BOGATU

AMR Bucureşti

amr@amr.ro

steluta.bogatu@amr.ro

AMR Bruxelles

silviu.iubitu@amr.ro

mailto:amr@amr.ro
mailto:steluta.bogatu@amr.ro
mailto:silviu.iubitu@amr.ro
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA 

ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE 

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


