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Acordul de la Paris, un pas în 
direcția bună, dar la mare distanță 
de destinație 

Negocierile climatice de la Paris au adus un acord istoric 
dar sunt departe de a face istorie în lupta împotriva 
schimbărilor climatice. Comunitatea internaţională se 
angajează să limiteze creşterea temperaturii medii a 
globului la circa 2 grade C şi să „continue eforturile pentru 
limitarea creşterii temperaturii la 1,5 grade C.” Acordul 
este unul universal ceea ce înseamnă că angajamentele 
de reducere a gazelor cu efect  de seră au fost luate de 
toate cele 196 de state prezente, dar actul nu 
menţionează termene limită certe, ci doar introduce o 
revizuire a angajamentelor o dată la 5 ani. Nu sunt 
prevăzute sancţiuni, sau vreun fel de mijloc coercitiv 
pentru statele care nu-şi îndeplinesc obiectivele, iar faptul 
că aceste ţinte sunt asumate în mod voluntar nu oferă 
certitudinea implementării lor.  

În ceea ce priveşte ţara noastră, COP 21 poate fi un 
moment în care să începem cu adevărat luptăm împotriva 
schimbărilor climatice. România deţine la momentul 
curent o Strategie privind Schimbările Climatice şi un Plan 
de Acţiune care să conducă spre o economie verde cu 
emisii reduse de carbon. Mai mult, ţara noastră 
beneficiază de aproximativ 8,5 miliarde euro din fonduri 
europene pentru a implementa proiecte care să conducă 
la reduceri de emisii de gaze cu efect de seră sau la 
proiecte de adaptare la schimbările climatice. 

Strategia privind schimbările climatice ce vizează trecerea 
României către o economie verde cu emisii reduse de 
dioxid de carbon până în 2050, indică faptul că sunt 
necesare, în medie, investiții anuale suplimentare în 
valoare de 1,1 % din produsul intern brut (PIB), în cazul 
scenariului verde mai puțin ambițios și de 1,7 % din PIB, în 
cazul scenariului super-verde mai ambițios, ambele 
pentru perioada 2015-2050. Valorile nu sunt mari, însă 
costul inacţiunii noastre va fi mult mai mare. Din păcate 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor tocmai ce s-a 
confruntat cu o scădere drastică de buget pentru 2016, 
prin urmare perspectivele nu sunt cele mai favorabile. 

România are un potenţial foarte mare de scădere a 
emisiilor, iar măsurile sunt la îndemână. Numai din 
acțiunile prevăzute în planul de acţiune pentru sectoarele 
energie, silvicultură, agricultură și transport, România ar 
putea reduce emisiile cu 45 Mt CO2e până în 2050, 
echivalent cu o reducere a emisiilor cu 25% față de nivelul 
estimat pentru 2050 în scenariul de status-quo 

Multe dintre măsurile de eficiență energetică pentru 
gospodării prezintă beneficii mai mari decât costurile, 
acestea includ iluminatul eficient, aerul condiționat și 
aparatură electrocasnică eficientă energetic (frigidere și 
mașini de spălat). 

Sperăm că ecourile Conferinţei de la Paris să convingă 
întreaga clasă politică de momentul important în care ne 
aflăm. România încă mai poate face o schimbare fără 
eforturi supraomeneşti şi cu efecte benefice asupra 
viitorului nostru. 

  Actualitatea in cadrul proiectului 
 Procesul de elaborare a unui PAED 
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Cursul “Realizarea 

inventarelor de 

emisii de gaze cu 

efect de seră pen-

tru administrația 

publică locală” s-a 

desfășurat la Sinaia 

în două sesiuni : 5 -

6 noiembrie (Mo-

dulul I) și 18 - 20 

noiembrie 2015 

(Modulul II).  

Newsletter Trimestrial  Octombrie - Decembrie 2015 

Octombrie – decembrie 2015 este al treilea trimestru 

de desfășurare a activităților proiectului “Orașe Verzi – 

Regiuni Verzi” implementat de TERRA Mileniul III în 

parteneriat cu organizația neguvernamentală R20 – 

Regiuni pentru Acţiuni Climatice din Elveţia şi 

Asociaţia Municipiilor din România și co-finanțat printr-

un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției 

Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

 

Proiectul a fost prezentat de partenerul R20 la Paris, în 

cadrul Conferinței privind Schimbările Climatice (COP 

21) din decembrie 2015 la pavilionul “Orașe și Regiuni 

– Transformative Actions Program – TAP 2015” 

 

În cele ce privesc activitățile desfășurate în acest 

trimestru au fost vizate în principal: 

 finalizarea procesului de identificare de proiecte 

verzi în cele 10 municipii selectate (Alba Iulia, 

Botoșani, Brăila, Făgăraș, Fetești, Focșani, 

Gheorghieni, Oradea, Roman și Roșiorii de Vede); 

 organizarea la Sinaia a cursului “Inventare de gaze 

de emisii cu efect de seră în administrația 

publică locală” în perioada 5-6 noiembrie (Modul 

I) și 18-20 noiembrie 2015 (Modul II), pentru  21 

experți locali și factori de decizie din 20 municipii 

(Alba Iulia, Arad, Bistrița, Botoșani, Brăila, București 

Sector 6, Dej, Deva, Făgăraș, Fetești, Focșani, 

Gheorghieni, Hunedoara, Onești, Oradea, Piatra 

Neamț, Roman, Roșiorii de Vede, Tulcea și Turda); 

 finalizarea procesului de selecție a 5 municipii  

pentru a primi asistență tehnică gratuită pentru 

realizarea inventarului de emisii de gaze cu efect de 

seră și a Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă conform metodologiei Convenției 

Primarilor; 

 încheierea de protocoale de colaborare între 

TERRA Mileniul III și cele 5 municipii selectate 

(Alba Iulia, Făgăraș, Focșani, Roman și Roșiorii de 

Vede) pentru buna implementare a proiectului. 

 

În următoarea perioadă, experții TERRA în corelare cu 

expertul R20 vor asigura asistență tehnică pentru 

realizarea unor inventare al emisiilor de gaze cu efect 

de seră,  dezvoltarea unor Planuri de Acțiune pentru 

Energie Durabilă ale municipiiilor, iar echipa de 

management a proiectului (R20, TERRA și AMR) face 

demersuri pentru organizarea în prima decadă a lunii 

aprilie 2016 a unei vizite de studiu în Geneva şi zona 

Lausanne (Suisse Romande)  a 12 factori de decizie 

din municipii. 

ACTUALITATEA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

octombrie – decembrie 2015  

 

Adrian Badilă - Manager proiect TERRA Mileniul III 

 

Training pentru municipalități: Inventarele 

de emisii GES - Sinaia, noiembrie 2015 

 Orașe Verzi - Regiuni Verzi la COP 21 

 ”Convenția Primarilor” și ”Primarii 

se Adaptează” s-au unit 

În acest număr: 

Amănunte în pag. 3   



 

„Convenția Primarilor” și 

„Primarii se Adaptează” 

sub o singură umbrelă 

 
Liviu Gheorghe - expert proiect 

 

În luna octombrie a anului trecut 

(15 oct 2015), cele două initiative 

europene majore, Covenant of 

Mayors și Mayor’s Adapt 

(Convenția Primarilor și Primarii 

se Adaptează), au făcut cunos-

cută integrarea lor într-un singur 

demers.  

 

Semnatarii noii inițiative iși asumă 

obligația de a reduce emisiile de 

GES cu cel putin 40% până în 

2030  și să adopte măsuri de 

îmbunatățire a rezilienței orașelor 

lor fața de schimbările climatice. 

 

Pentru transformarea acestor 

obiective în acțiuni, aceștia se 

angajează să transmită Planul de 

acțiune pentru energie și climă 

(PAEC - PAEDC) într-un termen 

de doi ani de la semnarea 

Angajamentului; Planul de acțiune 

va avea la bază un Inventar al 

Emisiilor (pentru componenta de 

atenuare) și o Matrice de 

Evaluare a Riscurilor și Vulne-

rabilităților față de Schimbările 

Climatice (pentru componenta de 

adaptare). Semnatarii se anga-

jează să întocmească rapoarte de 

de implementare la fiecare doi 

ani. Cu această ocazie, ei pot 

ajusta prioritățile și pot revizui 

planul PAEC pentru a se asigura 

de îndeplinirea obiectivelor asu-

mate. 

 

Orașele care au semnat deja una 

dintre cele doua inițiative înainte 

de 1 noiembrie 2015, nu sunt 

obligate să semneze noua 

inițiativă, obligațiile lor ramânând 

neschimbate (până în 2020). În 

cazul în care doresc aderarea la 

obiectivele noii inițiative,  își 

asumă noile ținte, pentru anul 

2030, și obligația de a întocmi 

PAEC.  
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Procesul de elaborare a unui Plan  de Acțiune  pentru Energie Durabilă (PAED) 

urmărește următoarele etape, conform metodologiei Convenției Primarilor: 

 

 

 

 

 

 

Planuri  de Acțiune  pentru Energie 

Durabilă (PAED) la nivel de municipii 
Dumitra Mereuță – expert planificare strategică TERRA Mileniul III 
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Municipiul Roman – semnatar al Convenției 

Primarilor din anul 2014 - asigurarea 

asistenței pentru Dezvoltarea unui Plan 

de Acțiune pentru Energie Durabilă a 

municipiului Roman, conform ghidurilor 

Convenției Primarilor; 

Municipiul Focșani - semnatar al Convenției 

Primarilor din anul 2015 - asigurarea 

asistenței pentru Dezvoltarea unui Plan 

de Acțiune pentru Energie Durabilă a 

municipiului Focșani , conform ghidurilor 

Convenției Primarilor; 

Municipiul Alba Iulia - semnatar al 

Convenției Primarilor din anul 2010 - 

asigurarea asistenței pentru realizarea 

unui inventar de monitorizare a emisiilor 

de gaze cu efect de seră la nivelul 

municipiului Alba Iulia și pentru 

raportare (actualizarea Planului de 

Acțiune pentru Energie Durabilă), 

conform ghidurilor Convenției Primarilor; 

Municipiul Făgăraș - semnatar al 

Convenției Primarilor din anul 2011 - 

asigurarea asistenței pentru realizarea 

unui inventar de monitorizare a emisiilor 

de gaze cu efect de seră la nivelul 

municipiului Făgăraș și pentru raportare 

(actualizarea Planului de Acțiune pentru 

Energie Durabilă), conform ghidurilor 

Convenției Primarilor; 

Municipiul Roșiorii de Vede - asigurarea 

asistenței pentru realizarea unui 

inventar al emisiilor de gaze cu efect de 

seră la nivelul municipiului Roșiorii de 

Vede și pentru Dezvoltarea unui Plan de 

Acțiune pentru Energie Durabilă și 

Climă a municipiului Roșiorii de Vede, 

conform ghidurilor Convenției Primarilor; 

 

În România, principalele 

sectoare vizate pentru care s-

au elaborat Planuri locale de 

măsuri pentru combaterea 

schimbărilor climatice sunt: 

 

 clădiri municipale 

 clădiri terțiere 

 clădiri rezidențiale 

 iluminat public 

 industrie 

 transport municipal 

 transport public 

 transport privat 

 producerea de 

energie electrică 

 producere de 

energie termică 

 planificare urbană 

 achiziții publice 

 implicarea publicului 

 deșeuri 

 apă uzată 

 

În următoarea perioadă de implementare  a proiectului „Orașe Verzi – Regiuni Verzi”, experții 

TERRA Mileniul III au început să asigure asistență tehnică personalizată conform protocoalelor 

de colaborare cu 5 municipii selectate astfel: 



 

21 de experți locali din 20 de municipii au participat la 

trainingul “Realizarea inventarelor de emisii de gaze 

cu efect de seră pentru administrația publică locală” 

desfăşurat la Sinaia în două sesiuni : 5-6 noiembrie 

(Modulul I) și 18-20 noiembrie 2015 (Modulul II). 

Printre subiectele dezbătute au fost incluse: 

 Economia verde  

 Convenția Primarilor la nivel internațional 

 Elaborarea unei strategii de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră 

 Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră 

(Studii de caz) 

 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 

(PAED) – studii de caz România 

 Rolul autorităților locale și regionale – Convenția 

primarilor – COP 21 Paris 2015 

 Planuri locale de măsuri pentru combaterea 

schimbărilor climatice 

 Programe operaționale - surse de finanțare 

pentru combaterea schimbărilor climatice 

Trainingul a fost realizat de experţi români şi elveţieni. 

Din partea Fundaţiei TERRA Mileniul III au realizat 

trainingul Liviu Gheorghe, Dumitra Mereuță şi Lavinia 

Andrei iar facilitarea discuţiilor a fost realizată de către 

Adrian Badilă, coordonatorul proiectului Oraşe Verzi - 

Regiuni Verzi. 

 

Expertul internaţional care a susţinut Modulul II al 

trainingului este Christophe Nuttall, Director Executiv, 

R20 – Regions of Climate Action, cu suportul 

coordonatorului de proiect din partea R20 – Liliane 

Ursache, Director de operațiuni.  

Cartea de vizită a domnului Nuttall include mai multe 

funcţii în cadrul administraţiei franceze, numeroase 

programe şi proiecte ale Organizatiei Naţiunilor Unite 

privind dezvoltarea, mediul şi inovarea, iar, din 2012, 

funcția de director executiv al organizaţiei înfiinţate de 

către fostul guvernator al statului California, Arnold 

Schwarzneger, R20 – Regions of Climate action. 

 

Printre altele, Christophe Nuttall a declarat: “70% din 

acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și de 

adaptare sunt în responsabilitatea autorităților locale 

și regionale, iar autoritățile centrale au controlul prin 

dezvoltarea de politici publice cu impact asupra 

priorităților de dezvoltare și de alocare de resurse. 

Statul California a demonstrat prin exemple de bună 

practică în combaterea schimbărilor climatice cum se 

poate prelua inițiativa la nivel local și cum se pot 

influența politicile la nivel național și internațional prin 

pragmatism, lobby, colaborare cu investitorii privați și 

cu sistemul bancar și alte părți interesate. R 20 – 

Regions and Climate Action este un vehicul al 

societății civile pentru dezvoltarea de proiecte de 

succes în domeniul energiei verzi la nivel 

internațional”. 

 

Inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră 

reprezintă suportul pentru dezvoltarea  planului de 

acţiune al fiecărui oraş pentru o dezvoltare verde. În 

funcţie de rezultatele acestui inventar fiecare 

municipalitate îşi stabileşte ţintele proprii, realiste, de 

reducere a acestor emisii.  

Convenţia Primarilor cere municipalităţilor să 

realizeze astfel de inventare ca parte integrantă a 

unor Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă.  
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Cursul “Realizarea inventarelor de emisii de gaze cu 

efect de seră pentru administrația publică locală” 

Liviu Gheorghe – Expert inventare emisii TERRA Mileniul III 

De la acțiune climatică 

locală la acțiune globală  

 
Lucian Știrb - Specialist comunicare 

 

 
Fondatorul R20 și fostul guvernator al 
statului California, Arnold 
Schwarzenegger, Universitatea Yale, si 
Fundația Stanley în colaborare cu 
Institutul USC Schwarzenegger au lansat 
în cadrul Conferinței de la Paris — COP 
21 raportul "Scaling UP: From Local to 
Global Climate Action (De la acțiune 
climatică locală la acțiune globală). 
 
Acest raport confirmă că acțiunea locală 
privind schimbările climatice depașește de 
multe ori efortul național. 
Raportul folosește studii de caz din nouă 
regiuni din întreaga lume pentru a 
evidenția inițiative care, dacă ar fi 
adoptate la nivel național, ar contribui 
semnificativ la (sau chiar depăși) 
obiectivele de reducere a emisiilor la nivel 
de țară. 
 
Din California la Rajasthan, India, aceste 
studii de caz relevă o serie de parteneriate 
locale care denotă un leadership puternic. 
 

 "Am spus întotdeauna 
că statele (din SUA 
n.r.), provinciile și 
orașele sunt în mijlocul 
acțiunii. Am demonstrat 
asta în California și 
multe dintre politicile 

noastre au fost adoptate de guvernul 
nostru federal. Acest raport demonstrează 
valoarea guvernării subnaționale peste tot 
în lume și a luării de măsuri fără a aștepta 

ca liderii naționali sau instituțiile 
internaționale să ne ajute să rezolvăm 
cele mai presante provocări din lume - 
schimbările climatice," a declarat 
guvernatorul Arnold Schwarzenegger. 

Odată cu acest raport, R20 și Institutul 
USC Schwarzenegger au lansat de 
asemenea "Climate Finance: A Status 
Report and Action Plan” care oferă 
exemple concrete privind modul în care se 
poate accelera tranziția către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
bazată pe tehnologii și proiecte precum 
cele prezentate în lucrarea de mai sus.  

http://regions20.org/images/ScalingUp.pdf
http://regions20.org/images/ScalingUp.pdf
http://regions20.org/images/ClimateFinance.pdf
http://regions20.org/images/ClimateFinance.pdf
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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.  

Această publicație nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia este 

asumată în întregime de Terra Milleniul III. 

Proiecte şi iniţiative desfăşurate de AMR şi membrii săi 
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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, 

Primăria Râmnicu 
Vâlcea a semnat 
Convenţia 

Primarilor  

Primăria Municipiului 
Râmnicu Vâlcea a 
semnat  la Bruxelles, 

în cadrul reuniunii de la Parlamentul 
European din data de 15 octombrie 2015, 
Convenţia Primarilor (CoM), asumându-şi 
astfel angajamentul de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% 
până în anul 2030. La întâlnire au 
participat Martin Schultz, Preşedintele 
Parlamentului European, Jean-Claude 
Junker, Preşedintele Comisiei Europene, 
Markku Markkula, Preşedintele 
Comitetului Regiunilor, precum şi primari 
din Florenţa, Gent, Heidelberg, Nantes 
etc.  

Râmnicu Vâlcea se alătură astfel celor 31 
de municipii semnatare ale CoM (http://
www.conventiaprimarilor.eu/). 

Săptămâna Europeană a Democraţiei 

Locale (SEDL) 

SEDL (http://www.congress-eldw.eu/) se 
desfăşoară la nivelul comunităţilor locale 
din toate cele 47 State Membre ale 
Consiliului Europei (CoE) din anul 2007, 
în fiecare an, în săptămâna care cuprinde 
ziua de 15 octombrie – aleasă pentru a 
organiza acest eveniment ca un tribut 
adus Cartei Europene a Autonomiei 
Locale, deschisă spre semnare la acea 
dată, în 1985. 

Ca în fiecare an şi municipiile AMR s-au 
alăturat SEDL şi au organizat activităţi 
locale de interes în perioada 12-18 
octombrie 2015. S-au înscris în calitate de 
parteneri municipiile TURDA şi IAŞI. 
Municipiul MEDGIDIA a ales să participe 
la categoria de “Oraş de 12 stele” iar 
municipiul CLUJ NAPOCA s-a înscris la 
asociaţii partenere ale SEDL în contextul 
titlului de Capitală Europeană a 
Tineretului obţinut pentru anul 2015. 

Evenimente desfăşurate în România în 

cadrul Proiectului „DEAR STUDENT” 

Asociaţia Municipiilor din România, 
Asociaţia Serviciul Apel şi Asociaţia 
Caritas Bucureşti au organizat în zilele de 
25 şi 26 noiembrie a.c. la Primăria 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti un 
seminar teritorial şi conferinţa de 
diseminare a Proiectului „Dezvoltare 
Durabilă în centrele de educare şi reţelele 
actorilor locali interesaţi, prin conceptul de 
educaţie pentru dezvoltare şi creştere a 
conştientizării” - DEAR STUDENT.   

Proiectul, finanţat prin Programul Actori 
Non-Guvernamentali şi Autorităţi Locale 
pentru Dezvoltare (NSA-LA), este 
implementat în perioada 2013-2016 în 
parteneriat de 13 parteneri din şase ţări 
europene: Bulgaria, Croaţia, Italia, 
Portugalia, România şi Spania. 

Proiectul ”Orașe Verzi - Regiuni Verzi” prezentat la Conferința de la Paris 

 

Steluța Bogatu - Coordonator programe Asociația Municipiilor din România 

Liliane Ursache -  Director operațiuni R20 Regions of Climate Action  

Proiectul Orașe Verzi - Regiuni Verzi a fost prezentat de către R20 la 

Pavilionul Orașelor și Regiunilor - TAP 2015 în timpul Conferinței 

Climatice de la Paris 2015. Numărul mare de proiecte subnaționale 

prezentate acolo este un indiciu clar că politicile climatice reale sunt 

dezvoltate la nivel local. Amploarea și complexitatea crizei climatice 

necesită un efort comun fără precedent și R20 lucrează aproape cu ICLEI 

pentru a sprijini orașele și regiunile din întreaga lume pe calea 

durabilității.  

În toate discursurile sale din Paris, fie în fața negociatorilor COP21, la 

"Ziua Orașelor", sau în Adunarea Națională a Franței, președintele 

fondator R20, Arnold Schwarzenegger a subliniat în mod clar puterea 

guvernelor subnaționale și rolul lor crucial în reducerea emisiilor și în 

luarea deciziilor curajoase pentru a construi viitorul energiei curate. Odată 

cu COP21 o nouă eră s-a deschis pentru autoritațile subnaționale, cu 

așteptări chiar mai mari pentru livrarea unor soluții concrete și durabile. 

Cu alte cuvinte, acum este momentul să acționăm! R20 și partenerii săi 

se angajează să facă eforturi pentru a mobiliza mai multe regiuni, mai 

mulți parteneri și investitori în tehnologie și să intermedieze implicarea 

activă a tuturor părților interesate în tranziția către economia verde. Un 

mesaj de speranță pentru o planetă mai sigură, aceasta este temelia 

acțiunilor R20  - Regions of Climate Action. 

 

http://www.conventiaprimarilor.eu/
http://www.conventiaprimarilor.eu/
http://www.congress-eldw.eu/

