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TERRA Mileniul III 

 

Să nu uităm proiectele 

de educație 

 

În cadrul Planului de acțiune privind 

energia durabilă un loc important este 

ocupat de activitățile de conștientizare 

la nivelul populației. Din acest punct 

de vedere proiectele de educație și 

campaniile de conștientizare sunt la 

fel de importante precum sunt inven-

tarele de emisii de gaze cu efect de 

seră sau cum sunt măsurile de redu-

cere a emisiilor. 

Lucrând cu o serie de municipalități în 

cadrul proiectului și nu numai, pot 

spune că am văzut o serie bună de 

astfel de proiecte reușite.  

Terra Mileniul III are o lungă istorie în 

implementarea unor astfel de proiec-

te, iar unul dintre ele, „Tinerii Ambasa-

dori în lupta cu schimbările climatice” 

a ajuns deja la a șasea ediție. Proiec-

tul  își propune creșterea nivelului de 

educație în rândul elevilor de gimna-

ziu privind cauzele și efectele schim-

bărilor climatice.   

Ediția din acest an beneficiază de 

suportul unui număr de profesori de 

ordinul sutelor. Principalele activități 

țin de instruirea profesorilor prin inter-

mediul unui curs online iar apoi acor-

darea de sprijin pentru realizarea unor 

ore de curs pentru elevi. În final tinerii 

ambasadori vor fi provocați să-și de-

monstreze creativitatea și înțelegerea 

fenomenului schimbărilor climatice, 

printr-un concurs național. Anul aces-

ta concursul se desfășoară sub patro-

najul Ambasadei Olandei la București        

Detalii pe site-ul www.eschools.ro 

  Actualitatea în cadrul proiectului 
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A doua parte a semina-

rului Economie Verde 

pentru Orașe Verzi s-a 

desfășurat pe 10 noiem-

brie 2016 la hotelul Ibis 

Nord din București.   

Newsletter Trimestral  octombrie - decembrie 2016 

Activitățile principale din cadrul pro-

iectului desfășurate în lunile octombrie, 

noiembrie și decembrie au fost în prin-

cipal cele de diseminare a informațiilor.  

Începute în luna septembrie, cele 5 

seminarii tematice locale au continuat 

în octombrie și noiembrie astfel: 13 

octombrie 2016 la Roșiorii de Vede, 18 

octombrie 2016 la Făgăraș și 3 noiem-

brie 2016 la Alba lulia.  

În  paralel a fost organizat și implemen-

tat Seminarul „Economie Verde pentru 

Orașe Verzi – Foaie de parcurs”. Aces-

ta s-a desfășurat în data de 10 noiem-

brie 2016 la Hotel IBIS Gara de Nord 

din București. 

Tot ca activitate de diseminare a infor-

mațiilor a fost organizată o întâlnire  

 

cu presa în cadrul acestui seminar, iar 

ulterior Lavinia Andrei și Liviu Gheor-

ghe au participat la două emisiuni dedi-

cate proiectului, una la Radio France 

International și cealaltă la Radio Româ-

nia. 

Pe partea de asistență acordată muni-

cipiilor urmează o perioadă de monitori-

zare pe care experți din proiect o vor 

desfășura în timpul rămas din imple-

mentarea proiectului. În acest sens 

TERRA Mileniul III a dezvoltat un soft 

prin intermediul căruia putem monitori-

za evoluția inventarului de emisii în 

funcție de proiectele implementate. 

În prezent, echipa de implementare 

pregătește Conferința finală care va 

avea loc în zilele de 8 și 9 martie 2017, 

având o participare internațională. 

ACTUALITATEA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

octombrie – decembrie 2016  

Lucian Știrb - specialist comunicare  

 

 Economie Verde pentru Orase Verzi  

 - foaie de parcurs - 10 noiembrie 2016 

 Seminarii locale 

 Noua Convenție a Primarilor 

În acest număr: 

Amănunte în pag. 2 și 3 



Adaptarea la schimbările 

climatice și noile angaja-

mente în cadrul Conven-

ției Primarilor 

Dumitra Mereuță 

 

Municipiile care semnează 

Convenția Primarilor înce-

pând din 2015 trebuie să 

urmeze o procedură extinsă, 

în condițiile în care acest 

document a fost completat și 

cu cerințe de adaptare la 

schimbările climatice.  

 

Noul angajament voluntar de 

reducere a emisiilor GES 

este de cel puțin 40%, până 

în 2030. De asemenea se 

integrează aspecte privind 

adaptarea la efectele schim-

bărilor climatice. 

 

Noua structură a angaja-

mentului cuprinde: 

Inventarul de Referință al 

Emisiilor, 

Evaluarea riscurilor și vul-

nerabilităților la schimbările 

climatice, 

Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă și Climă,      

Monitorizarea și raportarea 

implementării 

Principala noutate vine la 

partea de PAED care va 

deveni Plan de Actiune 

Privind Energia Durabilă și 

Clima. Acesta va fi dezvoltat 

pe două direcții: 

1. Măsuri de reducere a emi-

siilor (sectoare cheie: clădiri 

municipale, clădiri terțiare,  

clădiri rezidențiale, transpor-

turi),          Continuare in pag. 3 
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Fundația TERRA Mileniul III împreună cu  

primăriile municipiilor Alba Iulia, Roșiorii 

de Vede și Făgăraș și cu sprijinul Asocia-

ției Municipiilor din România au organizat 

în luna noiembrie o serie de 3 seminarii 

locale, parte din proiectul Orașe verzi -

Regiuni Verzi. 

Cu scopul de a corela eforturile la nivel 

regional, cele 3 evenimente au avut loc 

pe 13 octombrie 2016 la Roșiorii de Ve-

de, 18 octombrie 2016 la Făgăraș și 3 

noiembrie 2016 la Alba lulia.  

Seminarele au fost centrate pe Planurile 

de Acțiune Privind Energia Durabilă asu-

mate de către cele trei municipii și reali-

zate cu asistență tehnică din partea ex-

perților TERRA Mileniul III. Prin aceste 

strategii, autoritățile și-au stabilit un an de 

referință, la care își raportează eforturile, 

fiind efectuat un inventar de emisii de 

gaze cu efect de seră completat cu ținte 

asumate prin PAED. 

Iată și țintele asumate de către fiecare din 

cele trei orașe în funcție de anul de refe-

rință: 

 

În ceea ce privește domeniile în care 

municipalitățile au identificat posibilități 

de reducere a emisiilor prin implementa-

rea unor politici de eficiență energetică 

acestea sunt: clădirile municipale, clădi-

rile rezidențiale, iluminatul public, flota 

de transport proprie, transportul public și 

transportul privat sau comercial. 

Măsurile propuse țin de modernizarea și 

eficientizarea iluminatului public, îmbu-

nătățirea și modernizarea flotei auto, 

reabilitarea termică a clădirilor, utilizarea 

surselor regenerabile de energie, lucrări 

de infrastructură pentru fluidizarea trafi-

cului, achiziția de mijloace de transport 

cu consumuri reduse de carburanți sau 

creșterea spațiilor verzi. La aceste mă-

suri se adaugă promovarea achizițiilor 

verzi, activități de sensibilizare și conști-

entizare în comunitate, activități de trai-

ning și pregătire profesională în domeni-

ul energiei. 

 Roșiorii de 

Vede 

Făgăraș Alba Iulia 

An de referință 2015 2010 2008 

Ținta Minim 40% 

(~ 8 kt CO2) 

(2030) 

22% 

(~19 kt CO2) 

(2020) 

24% 

(~50kt CO2) 

(2020) 



 

Seminarul „Economie Verde pentru 

Orașe Verzi – Foaie de parcurs” s-a 

desfășurat în data de 10 noiembrie 

2016 la Hotel IBIS Gara de Nord din 

București. Evenimentul este cea de-a 

doua parte a unui seminar desfășurat la 

începutul proiectului, iar scopul său a 

fost să pună în oglindă realizările auto-

rităților locale participante cu țelurile 

exprimate cu un an înainte.  

Seminarul a beneficiat de participarea 

unor reprezentanți ai Cancelariei Pri-

mului Ministru, Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, 

alături de factori de decizie locală și 

reprezentanți ai partenerilor din proiect. 

Discuțiile din prima parte a evenimentu-

lui au pornit de la prezentarea activități-

lor realizate de la lansarea proiectului, 

în aprilie 2015 și până la data semina-

rului. Apoi a fost prezentată o sinteză a 

angajamentelor asumate de cele 5 mu-

nicipii selectate pentru oferirea de asis-

tență în realizarea unui PAED.   

Li s-a adus la cunoștință factorilor de 

decizie locală că municipiile care sem-

nează Convenția Primarilor începând 

din 2015 trebuie să urmeze o procedu-

ră extinsă, în condițiile în care acest 

document a fost completat și cu cerințe 

de adaptare la schimbările climatice.  

Astfel noua Convenție a Primarilor pri-

vind Clima și Energia presupune un 

angajament voluntar de reducere a 

emisiilor GES cu cel puțin 40%, până în 

2030 și integrarea aspectelor privind 

adaptarea la efectele schimbărilor cli-

matice.  

Exemplele de bună practică și discuțiile 

cu reprezentanții Guvernului au com-

pletat agenda evenimentului. 
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 Continuare din pag. 2 

2. Adaptare (sectoare vulne-

rabile: clădiri, transporturi, 

apă, energie, deșeuri, planifi-

carea teritoriului, biodiversita-

te și mediu, agricultură și 

păduri, sănătate, turism, pro-

tecție civilă) 

Întreg procesul pe care o 

municipalitate semnatară 

trebuie să-l parcurgă poate fi 

ilustrat altfel: 

Dintre orașele selectate pen-

tru asistență în cadrul proiec-

tului, Alba Iulia și Roșiorii de 

Vede și-au asumat țintele 

noului Plan De Acțiune pri-

vind Energia Durabilă și Cli-

ma. 

Încurajăm și alte municipali-

tăți să adere la noua Con-

venție a Primarilor privind 

Clima și Energia, conștienți 

fiind că decizia politică de 

aderare trebuie luată și susți-

nută de o comunitate infor-

mată și implicată în luarea 

deciziilor. 

 

 

www.covenantofmayors.eu 

Seminarul „Economie Verde pentru Orașe 

Verzi”, București, 10 noiembrie 2016 
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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 asu-

mată în întregime de Terra Mileniul III. 
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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, Switzerland  
Tel: +41 22 755 65 45   
 

 

 

Așa cum ați putut afla pe parcursul numerelor precedente 
ale newsletter-ului, echipa de proiect a asigurat asistență-
pentru elaborarea PAED-ului orașelor Făgăraș, Alba Iulia, 
Roman, Focșani și Roșiorii de Vede. 
În perioada finală a proiectului, progresul acestor orașe va fi 
monitorizat prin completarea de către acestea a unor chesti-
onare. 
 
Municipalitățile care vor demonstra că au avut succes în 
implementarea politicilor de climă la nivel local vor fi recom-
pensate cu Certificatul Carbon Offset. Pentru obținerea 
acestui certificat, cele 5 municipalități beneficiare de asis-
tență trebuie să transmită rapoarte trimestriale către echipa 
de proiect. Sperăm ca toate cele 5 orașe vor reuși să obțină 
certificatul Carbon Offset. 

Certificate Carbon Offset pentru municipa-

litățile performante în politicile de climă  

ASPECTE DE LA SEMINARIILE LOCALE 
ALBA IULIA FĂGĂRAȘ FOCȘANI 

ROMAN ROȘIORII DE VEDE 


