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CONVENŢIA STAKEHOLDERILOR PENTRU DECARBONATARE  

ÎN LUNCA INUNDABILĂ A DUNĂRII DE JOS ȘI DELTA DUNĂRII 

 

Noi, părțile interesate relevante care semnăm această Convenţie, împărtășim o viziune a unui viitor 

sustenabil. Această viziune comună determină acțiunea noastră pentru abordarea provocărilor 

interconectate: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea prin promovarea activităților 

durabile. Împreună, suntem pregătiți să ne asumăm măsuri concrete, cu termen lung, care să asigure un 

mediu stabil din punct de vedere ecologic, social și economic pentru generațiile prezente și viitoare. Este 

responsabilitatea noastră colectivă să creăm o regiune a Luncii inundabile a Dunării de Jos şi Deltei 

Dunării mai durabilă, atractivă, mai viabilă și adaptabilă. 

 

INTEGRAREA CONVENŢIEI ÎN CADRUL POLITICII CLIMATICE A ROMÂNIEI 

Strategia Naționalã pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a României 2030 (SNDDR 2030) își propune să 

consolideze capacitatea de adaptare și să combată pericolele asociate schimbărilor climatice. Cele mai 

importante două provocări semnificative sunt necesitatea unei reduceri drastice a gazelor cu efect de 

seră (GES) și necesitatea tranziției, prin dezvoltare durabilă, la o economie cu emisii reduse de carbon. 

În ceea ce privește rezistența și capacitatea de adaptare legate de Obiectivul de dezvoltare a SDDR 

13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice, este nevoie urgentă de o planificare atentă pentru a 

putea face față impactului schimbărilor climatice, care sunt amplificate de zonele supraîncălzite din 

municipii și orașe și impermeabilitatea solului urban, precum și utilizarea corespunzătoare a terenurilor 

agricole. 

Unul dintre obiectivele SDDR 2030 constă în intensificarea eforturilor, identificarea și integrarea 

măsurilor privind adaptarea la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale și de 

mediu, în conformitate cu politicile UE. 

România și-a propus să îmbunătățească starea de conservare a turbăriilor prin Strategia națională 

privind schimbările climatice (2020). Au fost stabilite măsuri pentru reducerea pierderilor de carbon din 

sol și îmbunătățirea capacității sale de absorbție: menținerea materiei organice a solului, în special în 

solurile bogate în carbon din turbării; a fost posibilă restaurarea acestora și trecerea la paludicultură ca 

alternativă la drenajul terenurilor. 

În cazul în care autoritățile locale iau această decizie sau în contextul dezvoltării unor noi 

circumstanțe, cum ar fi punerea în aplicare a Pactului verde european (European Green Deal), 

rezultatele Convenţiei servesc și la dezvoltarea strategiilor locale de acțiune climatică și ca exemplu / 

referință replicabilă la regiuni cu caracteristici similare. Strategia națională de renovare pe termen lung 

(LTRS) reprezintă o cerință a Directivei privind performanța energetică a clădirilor pentru statele 
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membre ale Uniunii Europene. Aceasta este în concordanţă cu inițiativele locale de renovare a clădirilor 

și ambele sunt esențiale pentru accelerarea tranziției către obiectivele climatice. 

 

NOI, PĂRȚILE INTERESATE, RECUNOAȘTEM CĂ: 

Schimbările climatice se întâmplă deja și reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale ale 

timpului nostru, solicitând acțiuni imediate și cooperare între autoritățile locale, regionale și naționale 

din întreaga lume. Autoritățile locale reprezintă factorii cheie ai tranziției energetice și ai luptei 

împotriva schimbărilor climatice la nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni. Autoritățile locale 

împart responsabilitatea pentru acțiunile climatice la nivel regional și național și sunt dispuse să 

acționeze indiferent de angajamentele altor părți. Autoritățile locale și regionale stau în prima linie a 

reducerii vulnerabilității teritoriului lor la diferitele efecte ale schimbărilor climatice. Deși eforturile de 

reducere a emisiilor sunt deja în desfășurare, adaptarea rămâne un complement necesar și indispensabil 

atenuării.  

 

Implicarea în mediul rural 

Atât în Uniunea Europeană, cât și în întreaga lume, solurile organice drenate contribuie substanțial 

la emisiile antropogene de gaze cu efect de seră (GES). 

România a adoptat și a integrat normele și obligațiile UE privind schimbările climatice în legislația 

națională în ultimele decenii. În 2019, Guvernul României a emis Hotărârea 590 pentru definirea 

obligațiilor de administrare a subdomeniului: Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și 

silvicultură (LULUCF), înființând un consorțiu care să raporteze emisiile de GES, definind rolul și 

contribuția fiecărui institut la această sarcină. În România, cele mai mari suprafețe cu soluri organice 

sunt situate în Delta Dunării, acoperind 27% (110.600 ha) din această zonă umedă. Începând din 1980, 

peste 20.000 ha de turbării s-au pierdut prin arderea repetată. 

Pe termen lung, este necesară o oprire completă a drenajului turbăriilor, dacă dorim să atingem 

obiectivul principal al Acordului de la Paris - Zero emisii până în 2050.  

Terenul este o resursă critică, deoarece ne bazăm pe el pentru hrană, apă, sănătate, ecosisteme 

(terestre, acvatice etc.) și bunăstare generală, dar se află deja sub presiunea umană în creștere. 

Schimbările climatice se adaugă acestor presiuni. 

Acțiunile coordonate, efectuate în primul rând la nivel local, pentru a combate schimbările climatice 

și a promova practicile de adaptare la impactul schimbărilor climatice, pot îmbunătăți simultan 

terenurile, securitatea alimentară și nutriția și pot ajuta și susține comunitățile locale să se adapteze mai 

bine la impactul schimbărilor climatice. Acest lucru necesită acțiuni timpurii și de anvergură pe mai 

multe fronturi, cum ar fi îmbunătățirea practicilor de gestionare a terenurilor sau chiar schimbarea 

utilizării terenurilor, atât pentru a spori capacitatea de sechestrare a GES, cât și pentru a reduce emisiile 

de GES datorate unor activități antropice intensive, restaurarea ecosistemelor prin soluții bazate pe 

natură și promovarea serviciilor ecosistemului, furnizarea de biomasă pentru energie regenerabilă într-
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un mod durabil, consolidarea capacității comunităților locale de a răspunde la impactul schimbărilor 

climatice. 

Terenul este atât o sursă, cât și un depozit de GES și joacă un rol cheie în schimbul de energie, apă și 

aerosoli între suprafața terestră și atmosferă. Ecosistemele terestre și biodiversitatea sunt vulnerabile la 

schimbările climatice în curs și la condițiile meteorologice și climatice extreme, contribuind, de 

asemenea, în diferite măsuri la deșertificare și degradarea solului. 

În mod special, Lunca inundabilă a Dunării de Jos - zona în care proiectul EDAPHIC-BLOOM Danube 

(vezi Anexa), finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) în numele Ministerului Federal al 

Mediului, Protecției Naturii și Siguranței Nucleare din Germania (BMU) (http://ddni.ro/wps/ro/edaphic-

bloom_ro/ ) este prevăzut a fi implementat, este teritoriul vecin cu Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, 

de asemenea un sit Ramsar (zona umedă de importanță internațională), prin urmare orice îmbunătățire 

a echilibrului emisiilor și sechestrării de GES, precum și a acțiunilor climatice, duce la beneficii în mod 

automat ale ecosistemelor Biosferei Deltei Dunării. 

Fondurile necesare, obţinute prin mecanismul de finanțare EUKI, pentru cartografierea tipurilor de 

soluri organice, pentru a face recomandările necesare în scopul îmbunătățirii cadrului politic, legislativ și 

tehnic aferent analizei raportării emisiilor de GES vor duce la un climat mai durabil și mai durabil, la 

gestionarea responsabilă a utilizării terenurilor în Câmpiile Dunării de Jos și Delta Dunării, precum și 

creșterea capacității comunităților locale de a se adapta și de a deveni mai rezistente la schimbările 

climatice. Mijloacele tehnice și expertiza partenerilor proiectului sunt utilizate în mod corespunzător, 

astfel încât să fie implementate activitățile specifice ale acestuia și să se obțină un rezultat de lungă 

durată, care să ducă la diminuarea GES și creşterea capacităţii de adaptare la impactul schimbărilor 

climatice la nivel local și regional. 

 

Implicarea în mediul urban: 

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de 

CO2 din UE, ceea ce le face cel mai mare consumator de energie din Europa. Modernizarea profundă a 

clădirilor: anveloparea, sistemul energetic al clădirilor, integrarea rețelelor, utilizarea surselor 

regenerabile și monitorizarea pot economisi mai mult de 50% din cererea de energie. 

Pachetul Energie Curată (PEC) aduce modificări asupra modului în care țările trebuie să elaboreze și 

să raporteze în cadrul Planului National Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) 2021-2030 și 

Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea parcului național de clădiri cu scopul 

decarbonizării stocului de clădiri până în 2050. Pentru a fi în conformitate cu obiectivele 2030, toate 

planurile climatice și energetice ar trebui să includă măsuri pentru renovarea clădirilor, o caracterizare a 

clădirilor în inventarul de emisii de GES, o selecție de proiecte de renovare care urmează să fie 

executate, surse de finanțare, economii de energie preconizate și contribuția acestora la reducerea 

globală a GES. Prin urmare, consolidarea capacităților și armonizarea acestor planuri sunt vitale. Pe 

lângă cerințele specifice de raportare stabilite pentru această Strategie, sunt prevăzute dialoguri 

http://ddni.ro/wps/ro/edaphic-bloom_ro/
http://ddni.ro/wps/ro/edaphic-bloom_ro/
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organizate la nivel național privind clima și energia, precum și cooperarea regională. Acest lucru creează 

oportunități de a lega strategiile de renovare de alte inițiative naționale, regionale și locale și facilitează 

sinergiile.  

 

NOI, PĂRȚILE INTERESATE, ÎMPĂRȚIM O VIZIUNE COMUNĂ ÎN 2050 SPRE:  

Areale decarbonizate, contribuind astfel la menținerea încălzirii globale medii cu mult sub 2 ° C 

peste nivelurile preindustriale, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice (COP 

21) din decembrie 2015; Teritorii mai rezistente, mai pregătite pentru efectele negative inevitabile ale 

schimbărilor climatice; 

Acces universal la activități durabile pentru toți, îmbunătățind astfel calitatea vieții. 

 

PENTRU A REALIZA ACEASTĂ VIZIUNE NOI, PĂRȚILE INTERESATE, NE ANGAJĂM SĂ: 

Contribuim la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pe teritoriul UAT-urilor în care ne 

desfăşurăm activitatea cu cel puțin 40% până în 2030, prin activități durabile;  

Creștem rezistența noastră prin adaptare și schimburi de bune practici. 

Pentru a ne asigura că rezultatele Convenţiei sunt ancorate în politicile locale și regionale, părțile 

interesate (autorităţi, societatea civilă, mediul privat etc.) vor crea un Cluster de Dezvoltare Durabilă în 

zona Luncii inundabile a Dunării şi Delta Dunării și vor susține extinderea / replicarea acestuia. 

Convenţia implică părți interesate în cadrul inovării pentru sinergii în cadrul unui helix cu patru 

spirale: decidenți politici (municipalități, alte autorități publice) - cercetare și mediul academic - industrie 

și afaceri (furnizori de utilități, IMM-uri etc.) - comunitate (societate civilă, grupuri de acțiune locală). 

Feedback-ul părților interesate este integrat în recomandările pe care le vor face pentru o diminuare a 

gazelor cu efect de seră din mediul rural şi o eficiență energetică sporită în sectorul clădirilor – mediul 

urban. Diseminarea și schimbul de experiență şi bune practici vor duce la extinderea efectelor Pactului 

dincolo de zona țintă inițială.       

Beneficiarii direcți ai rezultatelor Convenţiei vor fi autoritățile locale, mediul privat şi întreaga 

populație din Lunca Inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării, care vor dispune de cele mai potrivite 

practici pentru gestionarea solurilor organice, acestea devenind mai rezistente și prevenind apariția și 

extinderea evenimentelor extreme.  

Părțile interesate la nivel local sunt completate de cele de la nivel regional și naţional - autoritățile 

publice centrale responsabile cu schimbările climatice, biodiversitatea și utilizarea terenurilor, inclusiv 

agricultura, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, alte 

părți interesate care reprezintă mediul privat, societatea civilă etc. Această Convenţie prezintă un interes 

special şi pentru comunitățile locale și autoritățile din alte regiuni ale României, în care au fost raportate 

deșertificarea și fenomenele de degradare a solului și a ecosistemelor ca rezultat al activităților 

antropice intensive. Având în vedere condiţiile de mediu similare, vor deveni interesaţi și alți actori 

riverani de-a lungul Dunării și / sau Deltei Dunării. 
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Prin introducerea bunelor practici și a unei metodologii științifice, terenurile cu soluri organice vor fi 

gestionate în mod adecvat, urmare a monitorizării gazelor cu efect de seră. 

 

NOI, PĂRȚILE INTERESATE, SUNTEM CONṢTIENŢI CĂ ANGAJAMENTUL NOSTRU NECESITĂ: 

- Guvernare politică fermă; 

- Stabilirea obiectivelor ambițioase pe termen lung care depășesc perioadele mandatelor politice; 

- O interacțiune coordonată între atenuare și adaptare prin mobilizarea tuturor departamentelor 

municipale implicate; 

- O abordare teritorială intersectorială și holistică; 

- Alocarea resurselor umane, tehnice și financiare corespunzătoare; 

- Angajarea tuturor părților interesate relevante; 

- Acțiuni imediate, măsuri flexibile; 

- Implementarea soluțiilor inteligente pentru a aborda provocările tehnice și societale ale 

tranziției durabile; 

- Ajustări periodice ale acțiunilor noastre în funcție de rezultatele monitorizărilor și evaluărilor; 

- O cooperare orizontală și verticală combinată între autoritățile locale cu toate celelalte niveluri 

de guvernare. 

 

NOI, PĂRȚILE INTERESATE, AGREĂM: 

Inițiativa Comisiei Europene de a aduce atenuarea și adaptarea - ambii piloni ai luptei împotriva 

schimbărilor climatice – în cadrul acestei inițiative unice și consolidând în continuare sinergiile cu alte 

politici și inițiative relevante ale UE; 

Asistența oferită de alte structuri instituționale ale autorităților locale, în conformitate cu 

angajamentele de atenuare și adaptare în cadrul Pactului; 

Programe independente de sprijinire a inițiativelor locale sau internaționale. 

 

NOI, PĂRȚILE INTERESATE RELEVANTE, INVITĂM: 

- alte autorități locale să: 

Ni se alăture nouă în Convenţia părților interesate; 

Împărtășească cunoștințe și să participe la activități de consolidare a capacității instituţionale în 

temeiul Convenţiei; 

Finanțarea inițiativelor prin programe specifice; să ne informeze despre astfel de oportunități.  

 

- autoritățile regionale să: 

Ne ofere direcţii strategice, politici, asistență tehnică și financiară în dezvoltarea, implementarea și 

monitorizarea Planului de acțiune și a măsurilor aferente; 

Încurajeze cooperarea și abordările comune pentru o acțiune mai eficientă și integrată; 
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Să ne întâlnim în mod regulat pentru un schimb simplu de informații (invitația ar trebui să fie o 

inițiativă a oricărei părți).  

 

‒ instituţiile Europene să:  

Consolideze cadrul politic care sprijină punerea în aplicare a strategiilor locale privind clima și 

cooperarea inter-municipală; 

Ofere asistența operațională, tehnică și promoțională adecvată; 

Includă Regiunea Dunării de Jos (în special Delta Dunării) la cerințele de parteneriat legate de 

inițiativele strategice din regiunea Dunării (prin SUERD, de exemplu). 

 

‒ alte părţi interesate 1 să:  

Mobilizeze și împărtășească expertiza, know-how-ul, tehnologia și resursele financiare care 

completează și întăresc eforturile noastre locale, extind consolidarea capacității instituţionale, 

încurajează inovarea și stimulează investițiile; 

Devină jucători activi în tranziția durabilă și să ne susțină prin implicarea în acțiunile comunității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

1 De ex. Mediul privat, instituţiile financiare, societatea civilă, comunitatea ştiinţifică şi academică. 

 



 

 
 

 

        
 

 

7 
 

 

 

 

 

Anexă 
 

Redimensionarea ecologică prin acțiuni & dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în 

Lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM DANUBE) 
 (http://ddni.ro/wps/ro/edaphic-bloom_ro/ ) 

 

Acest proiect este finanţat de Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) a Ministerului Federal 

German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranța Nucleară (BMU). Obiectivul general al EUKI este 

de a încuraja cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de 

gaze cu efect de seră (GES). 

EDAPHIC-BLOOM DANUBE își propune să sporească capacitățile de atenuare a GES în regiunea țintă, 

prin conservarea / refacerea solurilor organice și creșterea eficienței energetice în sectorul mediului 

construit. 

EDAPHIC-BLOOM Danube urmăreşte: 

- Consolidarea capacității de îmbunătățire a raportării la nivel național a GES privind solurile 

organice; 

- Sprijinirea luării deciziilor prin elaborarea unui Master Plan (MP) și Ghiduri de bune practici pentru 

reducerea emisiilor de GES din zonă; 

- Crearea unui Cluster pentru dezvoltarea durabilă a Luncii inundabile a Dunării de Jos și a Deltei 

Dunării; 

- Implicarea părților interesate pentru un dialog eficient, schimb de bune practici, sensibilizare și 

transfer de cunoștințe; 

- Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul mediului construit din regiunea Dobrogea, România, 

prin creșterea capacităților funcționarilor publici și a profesioniștilor din domeniul construit; 

- Crearea unei Platforme online pentru a lărgi accesul la informații despre energie și pentru a sprijini 

dezvoltarea viitoarelor proiecte de modernizare; 

- Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la practicile energetice și atragerea 

societății civile către acțiuni și schimbări de comportament către economii de energie.  
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THE COVENANT OF STAKEHOLDERS FOR DECARBONISATION
IN THE LOWER DANUBE FLOODPLAINS & DANUBE DELTA

We, the stakeholders signing this Covenant, share a vision for a sustainable future. This common 
vision drives our action to tackle interconnected challenges: climate change mitigation and adaptation 
through sustainable activities. Together, we stand ready to deliver concrete, long term measures that 
provide an environmentally, socially and economically stable environment for present and future 
generations. It is our collective responsibility to build more sustainable, attractive, livable, resilient and 
ecologically functional territories. 

Embedding the Covenant
Romania's Sustainable Development Strategy - 2030 (RSDS) aims to consolidate the capacity for 

adaptation and combat the dangers associated with climate change. The two most significant challenges 
are the need for a drastic reduction in green-house gases (GHG) and the need to transition, through 
sustainable development, to a low carbon economy. 

In terms of resilience and adaptive capacity related to the Strategy Development Goal (SDG) 13, 
there is an urgent need of careful planning to be able to cope with the impacts of climate change, which 
are amplified by the heat islands in towns and cities and the impermeability of urban soil, and proper 
use of the agricultural land as well. 

One of the targets of RSDS 2030 is to intensify the efforts, to identify and integrate measures 
concerning adapting to climate change in vulnerable economic, social, and environmental sectors, 
complying with EU policies. 

Romania set itself to improve the conservation status of peatland through the national strategy on 
climate change (2020). Measures were set to reduce soil carbon loss and improve its absorption 
capacity: maintaining soil organic matter, esp. in carbon-rich soils from peatland; restoration were 
possible and transition to paludiculture as an alternative to land drainage. 

Should the local authorities take this decision or under the development of new circumstances, such 
as the implementation of the European Green Deal, the results of the Covenant also serve to the 
development of local climate action strategies, and as a replicable example / reference to regions with 
similar characteristics. National long-term renovation strategies (LTRS) are a requirement of the Energy 
Performance of Buildings Directive for member states. LTRS go hand-in-hand with local building 
renovation initiatives, and both are essential to accelerate the transition towards climate targets. 
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WE, THE STAKEHOLDERS, ACKNOWLEDGE THAT: 
Climate change is already happening and is one of the greatest global challenges of our time, calling 

for immediate action and cooperation between local, regional and national authorities from all over the 
world. Local authorities are key drivers of the energy transition and the fight against climate change at 
the level of governance closest to citizens. Local authorities share the responsibility for climate action 
with the regional and national levels and are willing to act irrespective of the commitments of other 
parties. Local and regional authorities in all socio-economic situations and geographical locations stand 
at the frontline of reducing the vulnerability of their territory to the various impacts of climate change. 

Rural involvement
Both in the European Union and worldwide, drained organic soils contribute substantially to 

anthropogenic greenhouse gas emissions (GHG).
Romania adopted and integrated the EU rules and obligations regarding Climate Changes in national 

legislation in last decades. In 2019, the Romanian Government issued the Decision 590 for defining the 
obligations of administration of the sub-domain Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF), 
setting a consortium to report the GHG emissions, defining the role and contribution of each institute to 
this task. In Romania, the largest areas with organic soils are located in Danube Delta, covering 27% 
(110,600 ha) of this wetland. Starting from 1980 more than 20,000 ha of peatland was lost through 
repeated burning. 

In the long term, a complete halt to the drainage of peatlands is required if we are to achieve the 
main objective of the Paris Agreement - zero emissions by 2050. 

Land is a critical resource, as we rely on it for food, water, health, ecosystems (terrestrial, aquatic, 
etc.), and general wellbeing, but it is already under growing human pressure. Climate change is adding 
to these pressures. 

Coordinated action, primarily taken at the local level, to tackle climate change and promote 
practices to adapt to climate change impacts, can simultaneously improve land, food security and 
nutrition, and help and support local communities to better adapt to climate change impacts. This would 
require early and far-reaching action across several fronts, such as improving land management 
practices or even changing the land use so as to both enhance the capacity of sequestrating the GHG, as 
well as to reduce the GHG emissions due to agricultural and other anthropogenic activities, ecosystem 
restoration trough nature-based solutions and promoting eco-system services, providing biomass for 

ility to respond to climate 
change impacts. 

Land is both a source and a sink of GHGs and plays a key role in the exchange of energy, water and 
aerosols between the land surface and atmosphere. Land ecosystems and biodiversity are vulnerable to 
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ongoing climate change, and weather and climate extremes, contributing as well to desertification and 
land degradation to different extents. 

In particular, the Lower Danube Floodplain - the area where the project EDAPHIC-BLOOM Danube
(see Annex), financed by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety (BMU) through Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH in the European Climate Initiative (EUKI) - Project Financing program
(http://ddni.ro/wps/edaphic-bloom_en/ ) is foreseen to be implemented, is the neighboring territory to the 

ional Importance), hence 
any improvement in the balance of emissions and sequestrations of GHG, as well as on climate actions, 
would automatically benefit the Danube Delta Biosphere Ecosystems, as well. 

The necessary funds that will be covered through EUKI financing mechanism, to map the organic
soils types, to make the necessary recommendations to improve the political, legislative and technical 
framework related to analyze the reporting of GHG emissions will lead to a more sustainable and 
climate-responsible land use management in the Lower Danube Plains and Danube Delta, and to 
increase the local communities ability to adapt and become more resilient to climate change. The 
technical means and the necessary expertise of the partners is properly employed so as to develop the 
specific project activities and produce a long-lasting result, that will reduce the GHG emissions and 
increase carbon sequestration, and will increase the adaptation ability to the climate change impacts at 
local and regional level. 

Urban involvement: 
Buildings are responsible for approximately 40% of energy consumption and 36% of CO2 emissions 

in the EU, making them the largest energy consumer in Europe. Deep retrofit of the buildings: envelope, 
building energy system, grid integration, use of renewables, and monitoring can save more than 50% of 
the energy demand. 

The Clean Energy Package brings changes to the way countries must draft and re-port Integrated 
National Energy and Climate Plans (NECPs) and long-term renovation strategies (LTRS) to decarbonise 
the building stock by 2050. To be in line with the 2030 objectives, all climate and energy plans should 
include measures for buildings renovation, a characterization of buildings in the GHG emissions 
inventory, a selection of renovation projects to be executed, financing sources, expected energy savings 
and their contribution to overall GHG reduction. Capacity building and harmonization of these plans are 
therefore vital. Besides the specific reporting requirements set out for the LTRS, nationally organised 
multilevel climate and energy dialogues as well as regional cooperation is foreseen. This creates 
opportunities to link renovation strategies to other national, regional and local initiatives and facilitates 
synergies. 
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WE, THE STAKEHOLDERS, SHARE A COMMON 2050 VISION TOWARDS: 
Decarbonised territories, thus contributing to keeping average global warming well below 2°C above 

pre-industrial levels, in line with the international climate agreement reached at COP 21 in Paris in 
December 2015; 

More resilient territories, thus preparing for the unavoidable adverse impacts of climate change; 
Universal access to sustainable activities for all, thus enhancing quality of life.

TO ACHIEVE THIS VISION WE, THE STAKEHOLDERS, COMMIT TO: 
Reducing greenhouse gas emissions (GHG) on the territory of our municipalities by at least 40% by 

2030, namely through sustainable activities; 
Increasing our resilience by adapting and best practices exchange. 
In order to make sure that the Covenant results are anchored in local and regional policies, relevant 

stakeholders (law makers, civil society, businesses etc) will be involved as a Regional Stakeholder Group
and sustain replication / upscaling. 

The Covenant will involve stakeholders for synergies within the quadruple helix innovation 
framework: Policy makers (Municipalities, other public authorities) - Research & Academia - Industry 
and Business (Utilities providers, SMEs etc) - Community (civil society, local action groups). Stakeholders 
feedback will be incorporated in the recommendations for increased energy efficiency in the buildings 
sector. 

Dissemination and experience exchange will also support scaling of the Covenant results beyond the 
initial target area. 

Direct beneficiaries of the Covenant results will be the local authorities, the private environment
and the entire population of the Lower Danube Floodplain and Danube Delta that will be updated with 
the most appropriate practices for the management of the organic soils, and these will become more 
resilient, and will prevent the appearance and expansion of the extreme weather events.   

The stakeholders landscape at local level is complemented by the regional and central level 
stakeholders, such as the central public authorities responsible for climate change, biodiversity and land 
use, including agriculture, t velopment, any other 
interested stakeholders representing the business sector, agriculture sector, civil society, etc. This 
Covenant present a special interest to the local communities and authorities from other regions of 
Romania, where desertification and land and ecosystem-degradation phenomena as a result of 
anthropogenic intensive activities, have been reported. 

Since conditions of Danube and Danube Delta are comparable with other regions in Europe, other 
riparian stakeholders may also become interested. 

By introducing the good practices and a methodology based on scientific documentation, the 
organic soil will be appropriately managed through the national green-house gas inventory. 
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WE, THE STAKEHOLDERS, ACKNOWLEDGE THAT OUR COMMITMENT REQUIRES: 
- Strong political leadership; 
- The establishment of ambitious long-term objectives going beyond political mandates; 
- A coordinated interaction between mitigation and adaptation through the mobilisation 

of all municipal departments involved; 
- A cross-sector and holistic territorial approach; 
- The allocation of appropriate human, technical and financial resources; 
- The engagement of all relevant stakeholders within our territories; 
- Immediate action, flexible measures; 
- The implementation of smart solutions to address the technical and societal challenges 

of the sustainable transition; 
- Regular adjustments of our actions according to monitoring and evaluation findings; 
- A combined horizontal and vertical cooperation between local authorities and with all 

other levels of government. 

WE, THE STAKEHOLDERS, WELCOME: 
The initiative of the European Commission bringing mitigation and adaptation - both pillars of the 

fight against climate change - under this single umbrella initiative and further strengthening the 
synergies with other relevant EU policies and initiatives; 

The assistance provided by other institutional structures to local authorities in complying with their 
mitigation and adaptation commitments under the Covenant;

Independent programs to support local or international initiatives.

WE, THE STAKEHOLDERS, INVITE: 

other local authorities to: 
Join us in the Covenant of stakeholders' community; 
Share knowledge and engage in capacity-building activities under the Covenant;
Finance initiatives through specific programs; to inform us about such opportunities.

regional authorities to: 
Provide us with strategic guidance, policy, technical and financial support in the development, 

implementation and monitoring of our action plan(s) and related measures; 
Help us foster cooperation and joint approaches for more efficient and integrated action;
To meet regularly for simple exchange of information (invitation should be an initiative of any parts).

the European institutions to: 
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Consolidate policy frameworks which support the implementation of local climate strategies and 
city-to-city cooperation; 

Provide us with the appropriate operational, technical and promotional assistance; 
Include Romanian Danube Region (specifically Danube Delta) to partnership requirements related to 

strategic initiatives in Danube region (through EUSDR, for example).

other stakeholders 1 to: 
Mobilise and share expertise, know-how, technology and financial resources that complement and 

strengthen our local efforts, scale up capacity-building, foster innovation and boost investment; 
Become active players in the sustainable transition and support us by getting involved in community 

action. 

___________________________________________________________________________________
1 E.g.private sector, financial institutions, civil society, scientific community and academia.
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Annex

Ecological resizing through urban and rural actions & dialogues for GHG mitigation in the Lower 
Danube Floodplains & Danube Delta (EDAPHIC-BLOOM DANUBE)

(http://ddni.ro/wps/edaphic-bloom_en/ )

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). It is the overarching goal of the EUKI to
foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas
emissions.

EDAPHIC-BLOOM DANUBE aims to boost capacities for GHG mitigation in the target region, through 
organic soils conservation/restoration and enhancing energy efficiency in the built environment sector.

EDAPHIC-BLOOM Danube aims for:
- Capacity building to improve national GHG reporting on organic soils;
- Supporting decision making through development of a Master Plan (MP) and good practices 

guides for reducing the GHG emissions in the area;
- Setting up a Cluster for Sustainable Development of the Lower Danube Plain and Danube 

Delta;
- Stakeholder engagement for an efficient dialogue, exchange of good practices, awareness 

raising and knowledge transfer;
- Energy efficiency enhancement in the built environment sector in Dobrogea region, 

Romania, by increasing capacities of public officers and built environment professionals;
- Creating an online Platform to widen the access to energy information and support the 

development of future retrofit projects;
- Raising public awareness on energy practices and empowering civil society for action and 

behaviour change towards energy savings.




















































