Convenţia Primarilor

Acordurile de Înfrăţire Verde între
municipalităţi cu privire la realizarea și

implementarea Planului de Acţiune privind Energia
Durabilă (PAED), în contextul Convenţiei Primarilor

Convenţia

(Pactul) Primarilor este o mișcare Europeană
care se adresează autorităţilor publice, implicate voluntar
într-un proces de creștere a eficienţei energetice și a
utilizării resurselor regenerabile de energie la nivel local și
regional. Semnatarii Pactului se angajează să atingă și chiar
să depășească ţintele stabilite de UE pentru anul 2020 de
reducere cu cel puţin 20% a emisiilor de CO2.

Datorită caracteristicilor sale unice – reprezentând singura
mișcare de acest tip care să mobilizeze atâţia participanţi
la nivel local și regional, implicaţi în îndeplinirea ţintelor
UE – Convenţia Primarilor a fost caracterizată de instituţiile
Europene ca un model excepţional de guvernare pe multiple
niveluri.

Convenţia Primarilor beneficiază de sprijinul total al celorlalte

Formarea capabilităţilor și dobândirea cunoștinţelor

necesare instituţionalizării politicilor de energie durabilă la
nivelul municipalităţilor

instituţii ale Comisiei Europene, precum Comitetul Regiunilorîn calitate de reprezentant al autorităţilor locale și regionale
din UE și care a sprijinit încă de la început această iniţiativă,
Parlamentul European – locul unde s-au desfășurat primele
2 ceremonii de semnare a Pactului și Banca Europeană de
Investiţii – care acordă asistenţă autorităţilor locale pentru
deblocarea potenţialului lor investiţional

Înfrăţirea Verde este

un proiect cofinanţat de Programul
IEE, care are ca obiectiv important acordarea de consultanţă
autorităţilor locale din Bulgaria, Grecia Polonia, România
și Slovenia pentru îndeplinirea angajamentelor asumate
de acestea la semnarea Convenţiei Primarilor. Mijloacele
prin care se oferă acest sprijin sunt: cursuri de instruire,
existenţa unui portal (http://helpdesk.green-twinning.
eu/home) și exemple de succes-rezultatele acordurilor
de înfrăţire dintre localităţi cu experienţă în domeniu din
Spania și municipalităţile din aceste ţări considerate mai
puţin experimentate.
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municipalităţi?

A

cordul de Înfrăţire Verde între municipalităţi reprezintă
un parteneriat în cadrul căruia cele două autorităţi
beneficiază în urma activităţilor comune, schimbului de
informaţii și transferului de experienţă către o socitate cu
emisii scăzute de gaze de seră.

“Învăţăm unii de la alţii – muncim împreună, evităm repetarea
greşelilor trecutului’.
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Sunteţi interesat pentru semnarea unui acord de Înfrăţire
Verde ?
Dacă există interes din partea voastră, a autorităţii locale
sau regiunii în care locuiţi, pentru un parteneriat pe termen
lung având ca obiectiv schimbul de experienţă și rezolvarea
problemelor comune privind eficienţa energetica și
dezvoltarea resurselor energetice regenerabile, vă invităm
să ne contactaţi la greentwinning@info.pedattikis.gr
Pentru informaţii actualizate vă rugăm să vizitaţi websiteul nostru www.green-twinning.eu

Cofinanţat de Programul Intelligent Energy
Europe al UE

Conţinutul acestui material este exclusiv în responsabilitatea autorilor
și nu reprezintă neapărat opinia Comunităţii Europene. Atât EACI cât
și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nici o prelucrare a
acestor informaţii.

Pașii principali pentru înfrăţirea
municipalităţilor

Abordări/instrumente ce pot fi
folosite de partenerii înfrăţiţi

• Identificarea priorităţilor

• Cursuri de instruire și ateliere de lucru

Municipalităţile care sunt interesate să afle cum a fost
realizat PAEDul și modul cum au fost implementate
anumite acţiuni din PAED, identifică domeniile pentru care
au nevoie de sprijin, necesarul de instruire și priorităţile de
dezvoltare durabilă în energie/viziunea.

• Instruire și dezvoltare comună la locul de muncă
• Schimb de experţi, misiuni scurte cu experţi specializaţi
• Transfer de cunoștinţe, schimb de experienţă, informaţii,
instrumente de lucru
• Vizite de studiu efectuate de politicieni/tehnicieni

• Comunicarea cu partenerii din Înfrăţirea Verde

Odată identificate priorităţile, sunt furnizate partenerilor
Înfrăţirii Verzi, datele de contact ale municipalităţii.
Persoana de contact va primi un e-mail conţinând un
formular ce trebuie completat cu informaţii generale
despre municipalitate, domenii importante de interes,
situaţia energetică și alte cerinţe care vor fi utile pentru
găsirea celui mai potrivit partener pereche.

• Identificarea partenerului pereche pe baza criteriilor

stabilite
Pe baza necesarului și a priorităţilor municipalităţii,
partenerii Înfrăţirii Verzi, sunt responsabili de identificarea
partenerului pereche potrivit pentru acea municipalitate.
Această identificare la bază acţiuni similare din
PAED, similarităţi în obiective și așteptări în urma
angajamentelor asumate. Vor fi luate în acest sens
în considerare locaţii geografice, climat, arhitectură,
caracteristici socio-economice similare, care vor facilita
identificarea partenerului pereche potrivit.

• Organizare de forum, discuţii
• Sprijin, supraveghere, asistenţă tehnică zilnică

societate cu emisii scăzute de gaz de seră

Dacă două municipalităţi consimt să semneze un acord de
înfrăţire, partenerii Înfrăţirii Verzi, facilitează întâlnirea părţilor.
Astfel, sub diverse abordări, începe schimbul de experienţă.

• Kardzhali (Kardzhali District, Bulgaria) - Rubi
(Barcelona, Spania)
• Kościerzyna (Pomorskie Voivodeship, Poland) - Padul
(Granada, Spania)
• Ilioupoli (Attica, Greece) – Maracena (Granada, Spania)
• Giurgiu (Giurgiu, România) - L’Alcúdia(Valencia,
Spania)
• Piaseczno (Mazowieckie Voivodeship, Poland) - Guadix

Principii comune pentru o înfrăţire
de succes
Lucrul împreună:

Valori comune:

Două sau mai multe

Partenerii împărtășesc

autorităţi locale lucrează

valori, misiuni și viziuni

împreună pentru

complementare și sunt

obiective comune,

dispuși să împartă

simultan cu satisfacerea

resurse pentru a

cerinţelor individuale

beneficia reciproc

Schimb:
Partenerii schimbă
de programe pentru
obţinerea de avantaje
mutuale

• Kočevje (Slovenia) - Huétor Tájar (Granada, Spania)
• Vrhnika (Slovenia) - Cúllar Vega (Granada, Spania)
• Smoljan ( Smolyan District, Bulgaria) - Motril (Granada,
Spania)
•Ilion (Attica, Greece) - Armilla (Granada, Spania)
• Miercurea Ciuc (Harghita, România) - La Zubia
(Granada, Spania)

(Granada, Spania)

idei, resurse umane și

• Schimb de experienţă prin abordări diferite către o

Parteneri Înfrăţiţi

Acord de înfrăţire Giurgiu și L’Alcudia

Acord de înfrăţire Cullar Vega și Vrhnika

Un acord de
înfrăţire este un
mod de a câștiga
experienţă privind
iniţiativele în domeniile resurselor
energetice regenerabile și utilizării
raţionale a energiei în vederea
ţintele stabilite în
PAED L’Alcudia.”

Orașul
Cullar
Vega
consideră
că Europa trebuie
construită învăţând
unii de la alţii. Mai
mult, schmbul de
cunoștinţe pentru
tineret este o prioritate a noastră
iar înfrăţirea este
o ocazie mare
în acest sens ”

Robert Martínez, Primar L’Alcudia

Juan de Dios Moreno, Primar Cullar Vega

A da și a lua

“Prin această înfrăţire, municipiul Giurgiu este beneficiar al

Vizita noastră în orașul spaniol partener Cullar Vega a fost

Parteneriatele

experienţei vaste a Primăriei L’Alcudia, de realizare a PAED.

profitabilă. Am descoperit, în ciuda diferenţelor climatice,

sunt asociaţii de

Giurgiu speră ca în viitor cele două orașe vor colabora și în

cooperare, în final
beneficiind de
avantaj reciproc

alte domenii de activitate.”
Barbu Nicolae, Primar Giurgiu

că obiectivele noastre sunt similare – construcţia de clădiri
eficiente energetic, utilizarea raţională a energiei și autonomia
energetică prin resurse energetice regenerabile”
Stojan Jakin , Primar Vrhnika

