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COP 21 Paris – O decizie istorică pentru 

viață 

Conferința Părților de la Paris sau COP 21 Paris 

așa cum este ea cunoscută de către specialiști 

reprezintă cea de 21-a sesiune a Conferinței 

Părților a Convenției Cadru a Organizației Națiu-

nilor Unite privind Schimbările Climatice. Ea va 

avea loc între 30 noiembrie și 11 decembrie 

2015. 

Participanții din lumea întreaga vor fi în căutarea 

unui nou acord internațional prin care să poată 

menține creșterea temperaturii medii globale sub 

2 oC față de perioada pre-industrială până în 

2100. 

"Suntem prima generație care am devenit cu 

adevărat conștienți de problemă și în același 

timp ultima generație care poate face ceva 

pentru ea" a declarat Laurent Fabius, președinte 

COP 21 și ministru al Afacerilor Externe și Dez-

voltare Internațională din Franța. 

În funcție de rezultat COP 21 ar putea reprezen-

ta fie un moment de cotitură către o economie 

mondială cu emisii reduse de carbon  fie un 

punct critic față de schimbările climatice scăpate 

de sub control. 

Miza acestei întâlniri este aceea de a se ajunge 

la un acord universal obligatoriu pentru toate 

statele de a reduce emisiile de gaze cu efect de 

seră. Pentru a realiza acest lucru, viitorul acord 

va trebui să se concentreze în egală măsură atât 

pe componenta de atenuare cât și pe adaptarea 

la schimbările climatice existente. 

Un rol important în punerea în practică a noului 

acord îl au autoritățile locale si regionale. De 

aceea la Paris în data de 4 decembrie va avea 

loc Sumitul Climei pentru Liderii Locali unde sunt 

așteptați peste 1000 de primari. Evenimentul va 

fi condus de primarul Parisului Anne Hidalgo și 

de Michael Bloomberg, Secretar General ONU 

delegat special pentru Orașe și Climă. 

Tot pe perioada conferinței partenerul nostru 

R20 împreuna cu ICLEI  și primăriile din Paris și 

Bristol organizează Pavilionul TAP 2015 - Orașe 

și Regiuni care are ca scop promovarea proiec-

telor și bunelor practici ale autorităților locale și 

regionale care contribuie la reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră. 
  Actualitatea in cadrul proiectului 

 Vizitele experților în orașele implicate 
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Experţii noștrii din proiect 

au efectuat în ultimele 3 luni 

un screening printre oraşele 

din ţară pentru a identifica 

zece municipii cu capacitate 

de a desfăşura proiecte 

verzi. Cele 10 orașe sunt: 

Roșiorii De Vede, Botoșani, 

Roman, Gheorghieni, Alba 

Iulia, Oradea, Fagaraș, 

Fetești,  Brăila și Focșani.  

Newsletter Trimestrial  Iulie - Septembrie 2015 

Proiectul “Orașe Verzi – Regiuni Verzi” 

implementat de Fundația TERRA 

Mileniul III, în parteneriat cu R20 - 

Regiuni pentru Acţiuni Climatice 

(Elveția) și AMR – Asociația 

Municipiilor din România în perioada 1 

aprilie 2015 – 31 martie 2017 și co-

finanțat printr-un grant din partea 

Elveției prin intermediul Contribuției 

Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă a încheiat cel de-al doilea 

trimestru de implementare. 

 

În perioada iulie – septembrie 2015, 

dintre cele 15 municipii care au depus 

Declarații de intenție asumate la nivelul 

primarilor pentru a intra în procesul de 

selecție pentru identificarea de proiecte 

verzi în derulare, au fost selectate 10 

municipii: Alba Iulia, Botoșani,  Brăila, 

Făgăraș, Fetești, Focșani, Gheorghieni, 

Oradea, Roman și Roșiorii de Vede. 

 

Experții Fundației TERRA Mileniul III 

(în domeniul inventarelor de emisii de 

gaze cu efect de seră și respectiv 

planificare strategică) au vizitat 6 dintre 

municipii și au început prelucrarea 

datelor obținute pe baza unui 

chestionar detaliat privind proiectele 

verzi în derulare și a unui ghid de 

interviu cu factorii de decizie (atât 

politici, cât și tehnici), în corelare cu 

expertul R20 - Regiuni pentru Acţiuni 

Climatice (în domeniul economiei 

verzi). 

 

(continuare în pag. 2) 

ACTUALITATEA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Adrian Badilă 

Manager proiect 

 

ÎN CĂUTARE DE ORAŞE VERZI 

 Bune practice în proiectele verzi 
 Strategia Națională de Schimbări 

Climatice 

În acest număr: 

Amănunte în pag. 2 ,3 



 

VIZITELE EXPERȚILOR 

ÎN MUNICIPIILE  IMPLI-

CATE DIRECT ÎN 

PROIECT  

 
Liviu Gheorghe - expert 

proiect 

 

Urmare a procesului de selecție 

care s-a desfăşurat în perioada 

iunie - iulie 2015 și după comuni-

carea rezultatelor, începând cu data 

de 21 august 2015, au fost iniţiate 

vizitele experților TERRA Mileniul III 

în cele 10 municipii selectate. Primul 

municipiu vizitat a fost  Roșiorii de 

Vede, unde am întâlnit prima echipă 

motivată și dornică de a se implica 

în proiect pentru realizarea inventa-

rului de emisii și a planului de 

acțiune pentru energie durabilă a 

orașului. Apoi, în luna septembrie, 

vizitele au continuat cu municipiile 

Botoșani, Roman, Gheorghieni, 

Oradea, Alba Iulia și Făgăras. Fie-

care dintre aceste municipii și-a 

prezentat echipa de lucru, expe-

riența în domeniul implementării de 

proiecte verzi și motivația pentru a fi 

selectat și a trece în etapa 

următoare, de a i se asigura asis-

tență din partea echipei proiectului. 

Specialiștii noștri au aflat,  pe baza 

unui chestionar amănunțit și a intre-

viurilor realizate pe bază de ghid, 

despre rezultatele proiectelor imple-

mentate în fiecare dintre orașele 

vizitate și recunosc deja dificultatea 

procesului de selectare a cinci dintre 

cele zece municipii.  

În prima parte a lunii octombrie vor 

avea loc și întâlnirile cu repre-

zentanții municipiilor  Fetești, Brăila 

și Focșani. Urmează ca echipa de 

experți să elaboreze un raport de 

analiză a situațiilor întâlnite în cele 

10 municipii implicat e direct în 

implementare aproiectului și să facă 

recomandări privind selectarea a 

cinci orase care vor beneficia de 

asistență detaliată pentru elabo-

rarea/actualizarea Inventarelor de 

emisii și a planurilor de ațtiune pen-

tru energie durabilă. 
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Printre proiectele identificate în procesul 

de screening,  se numără cele de reabi-

litare și modernizare a sistemelor 

centralizate de încălzire.  

Astfel, atît în Botoșani, cât și în Oradea 

și Făgăraș, am aflat despre inițiative 

duse la bun sfârșit sau aproape de fina-

lizare, prin investiții atât în rețelele de 

termoficare, cât și în sursele de produ-

cere a energiei termice. Cele trei muni-

cipii menționate au pus în funcțiune, 

sau se află în procesul de finalizare  de 

a pune în funcțiune centrale de cogene-

rare moderne, cu funcționare pe gaze 

naturale și care produc energia electrică 

și termică prin ceea ce se cheamă co-

generare de înaltă eficiență.  

Cogenerarea de înaltă eficiență presu-

pune ca producţia de cogenerare să 

asigure realizarea unor economii de 

energie primară de cel puţin 10% faţă 

de valorile de referinţă ale producţiei 

separate de energie electrică şi energie 

termică. Pentru finanțarea investițiilor la 

sursa de producere, cele trei municipii 

au adoptat diferite soluții de finanțare : 

astfel, la Oradea și Botoșani, au fost 

utilizate fonduri europene (POS Mediu), 

iar în Făgăraș, investiția este realizată 

cu capital privat.  

Transportul public se numără de  

Bune practici în implementarea de proiecte verzi 

Dumitra Mereuţă - expert proiect 
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Adrian Badilă 

Manager proiect 

       (continuare din pag. 1) 

 

Până la finalul lunii noiembrie 2015, dintre 

cele 10 municipii implicate direct în 

implementarea proiectului, vor fi selectate 

cele 5 municipii care vor primi în 

următoarele luni asistență în elaborarea 

de inventare de emisii de gaze cu efect de 

seră şi a unor Planuri de Acţiune pentru 

Energie Durabilă (PAED), pentru trecerea 

la o economie verde. 

 

În perioada 5-6 noiembrie (Modul I) și 18-

20 noiembrie 2015 (Modul II) va avea loc 

la Sinaia cursul “Inventare de gaze de 

emisii cu efect de seră în administrația 

publică locală”, la care vor participa 

experți locali din 20 municipii. Cursul este 

susținut de formatori specializați în 

inventare de emisii și planuri de acțiune 

pentru energie durabilă, inclusiv formatori 

elvețieni cu o vastă experiență 

internațională (în modulul II). 

 

Cele 15 municipii care au depus declarația 

de intenție au prioritate, urmând ca pentru 

cele 5 locuri rămase să se transmită 

invitații către toate municipiile, urmând să 

se confirme participarea în ordinea 

înscrierilor.  

ACTUALITATEA ÎN CADRUL PROIECTULUI 



 

asemenea printre preocupările orașelor 

vizitate, majoritatea derulând proiecte 

de modernizare a infrastructurii și/sau 

dotare cu mijloace de transport mo-

derne și ecologice. La Oradea, ne-a 

atras atenția și proiectul de realizare a 

Centrului de Cercetare în Mecatronică 

destinat diagnozei tehnice a echipa-

mentelor şi instalaţiilor din structura 

sistemului de transport electric urban 

de călători, co-finanţat prin Fondul Eu-

ropean de Dezvoltare Regională. Echi-

pamentele din dotarea acestui centru 

permit intervenția asupra sistemului de 

rulare al mijloacelor de transport elec-

tric fără demontarea acestora.  

Un alt proiect care contribuie atât la 

reducerea amprentei de carbon cât și la 

bunăstarea comunității este cel de la 

Roman, unde, energia electrică nece-

sară iluminatului public este produsă in 

microhidrocentrala construită de către 

municipalitate pe râul Moldova. Aceas-

ta a fost realizată cu fonduri europene, 

prin Programul Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice.  

De asemenea, în toate orasele vizitate, 

există preocupări şi proiecte realizate 

sau aflate în diferite stadii de 

planificare/implementare, pentru 

reabilitarea termică a clădirilor.  

Privind  către viitor, nu putem sa nu  

menţionăm proiectul municipiului Alba 

Iulia, proiect prin care, cu ajutorul 

Băncii Mondiale, a fost  realizată o prio-

ritizare a proiectelor municipalității pen-

tru perioada 2014 – 2020, municipiul  

obținând beneficii duble : atat un 

proiect reușit cu impact major asupra 

eficienței și eficacității realizării de in-

vestiții, cat și o bună reputație !   

În următorul newsleter, urmează  să 

trecem în revistă și proiecte verzi  ale 

celorlalte trei municipii ce urmează a fi 

vizitate : Fetești, Brăila și Focșani. 
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STRATEGIA 

NAŢIONALĂ PRIVIND 

SCHIMBĂRILE  

CLIMATICE, REPER 

PENTRU „CREŞTEREA 

VERDE” A ROMÂNIEI  

Lucian Știrb 

 

Strategia Naţională privind 

Schimbările Climatice 

oferă date şi informaţii 

esenţiale asupra variaţiilor 

climatice care au afectat şi 

vor afecta România, date 

privind contribuţia fiecărui 

sector la emisiile GES şi 

modul în care activitatea 

umană conduce la aceste 

emisii dar mai ales 

propune tipuri de măsu-

ri cheie. 

Vă invităm să o analizaţi, 

şi să transmiteţi comen-

tarii.  

Draftul poate fi consultat 

pe pagina de internet a 

Ministerului Mediului, Ape-

lor şi Pădurilor la adresa 

următoare: 

http://mmediu.ro/new/?

page_id=2816  

 

http://mmediu.ro/new/?page_id=2821
http://mmediu.ro/new/?page_id=2821
http://mmediu.ro/new/?page_id=2816
http://mmediu.ro/new/?page_id=2816


Cristoph Nuthall, Director executiv R20 – 

Regions of Climate Action și expert și trainer in 

cadrul proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi”, 

membru al rețelei globale Green Growth Best 

Practice Initiative, este co-autor a studiului “Green 

Growth in Practice: Lessons from Country 

Experience” (http://www.ggbp.org/), o primă 

evaluare globală a lecțiilor învățate din 

implementarea programelor de dezvoltare verde. 
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Proiectul Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions) se desfăşoară la nivel naţional pe o perioadă de 24 de 

luni şi este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă.  

Proiecte şi iniţiative desfăşurate de AMR şi membrii săi 

Studiul “Green Growth in Practice:  

Lessons from Country Experience” 
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TERRA Mileniul III 
 
Strada George Missail, 
nr. 116 B 
Sector 1, Bucuresti  
Telefon: 021 314 12 27 
 

 
R20 – Regions of Climate 
Action 
 
48 Chemin Du Grand 
Montfleury  
CH 1290 Versoix, Geneva, 
Switzerland  
Tel: +41 22 755 65 45   

 

TERRA Mileniul III 
 
Strada George Missail, nr. 
116 B 
Sector 1, Bucuresti  
Telefon: 021 314 12 27 

 

Asociația Municipiilor  
din România 
 
Str. Academiei 3-5, Etaj. 1, 
Sector 3, Bucureşti 
Tel./Fax: 021 312 2476  
 

 
R20 – Regions of Climate 
Action 
 
48 Chemin Du Grand 
Montfleury  
CH 1290 Versoix, Geneva, 
Switzerland  

AMR diseminează 

membrilor săi 

informaţiile primite în 

cadrul mai multor 

reţele europene din 

care face parte, 

inclusiv LG ACTION,  

Convenţia Primarilor (CoM, 

www.conventiaprimarilor.eu) şi Mayors 

Adapt (http://mayors-adapt.eu ). AMR 

acordă membrilor săi sprijin permanent în 

desfăşurarea proiectelor/iniţiativelor de 

interes pentru comunitatea locală. 

 

AMR este partener al ICLEI – Autorităţi 

Locale pentru Durabilitate şi a susţinut 

implementarea Proiectului  "LG Action" pe 

tema energiei şi a schimbărilor climatice 

(www.lg-action.eu).  

Din anul 2009, AMR este organizaţie 

suport în implementarea CoM în România. 

În prezent sunt înregistraţi 5936 semnatari 

din 56 ţări iar din România sunt 31 

municipii din totalul de  

63 semnatari. 

 

AMR încurajează membrii să se înscrie la 

Mayors Adapt - noua Iniţiativă a CoM 

privind Adaptarea la efectele Schimbărilor 

Climatice. În prezent, sunt înscrise 133 

oraşe din 21 de ţări iar din România, 

municipiul Sfântu Gheorghe este 

semnatar. 

 

În perioada iulie-septembrie 2015, AMR a 

susţinut în calitate de partener evenimente 

importante şi a semnat protocoale de 

colaborare pe teme de interes.  

În cadrul Săptămânii Mobilității Europene 

2015, Primăria Municipiului Făgăraş a 

organizat în parteneriat cu AMR şi cu 

Asociația Orașe Energie România 

evenimentul „Ziua Energiei Inteligente”, în 

data de 22 septembrie 2015, la Făgăraș. 

 

Pe agendă s-a aflat o prezentare realizată 

de AMR pe tema CoM, inclusă în 

intervenţia domnului Constantin Sorin 

MĂNDUC, Primarul Municipiului Făgăraș. 

Municipiul Făgăraș și-a propus să reducă 

cu cel puțin 22% emisiile de CO2 până în 

anul 2020 față de anul 2010.  

 

În data de 24 septembrie 2015 a avut loc 

la Palatul Parlamentului o dezbatere pe 

tema “Energia termică – strategii pentru 

România”, organizată de Intact Media 

Group, susținută de AMR, VEOLIA 

Energie România, Federația Patronatelor 

Societăților din Construcții, EximBank 

România și DK Energy România.  

ȘTIRI DE INTERES 

Ajutând orașele să achiziționeze durabil: 

lansarea ghidului de achiziții publice ecologice 

Achiziţiile ecologice sunt un pilon de bază pentru tot mai 

multe municipalităţi ce doresc să întreprindă măsuri 

climatice. Pentru a le sprijini în acest demers, REC 

România a publicat un nou ghid privind încorporarea 

achiziţiilor publice ecologice în planificarea municipală. 

Ghidul, disponibil gratuit (http://gpp-proca.eu/ro/

descarcari/ ), este realizat în principal pentru 

municipalităţile ce elaborează Planuri de Acţiune pentru 

Energie Durabilă, conform cerinţelor din cadrul 

Convenţiei Primarilor, o iniţiativă a UE cu aproximativ 

6500 de semnatari.”  

Steluța Bogatu - Coordonator programe  

http://www.ggbp.org/
http://mayors-adapt.eu
http://gpp-proca.eu/ro/descarcari/
http://gpp-proca.eu/ro/descarcari/

