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MyCovenant - Politica în materie de date 

 

1. Obiectivul și domeniul de aplicare al politicii în materie de date 

1. În 2008, Comisia Europeană a lansat Convenția primarilor, pentru a aproba și a sprijini 

eforturile depuse de autoritățile locale pentru planificarea și punerea în aplicare a politicilor în 

materie de energie durabilă și climă. Inițiativa a fost implementată progresiv în mai multe 

regiuni din lume, împărțită în „capitole” regionale, fiecare susținut de un secretariat finanțat de 

Comisia Europeană,  

denumite în continuare: „convenții regionale”. 

2. În prezent, convențiile regionale formează împreună Convenția globală a primarilor pentru 

climă și energie, o alianță internațională de orașe și autorități locale, cu o viziune comună pe 

termen lung, care și-a asumat angajamentul de a accelera inițiative ambițioase, măsurabile în 

domeniul climei și al energiei, care să conducă la un viitor echitabil, favorabil incluziunii, cu 

emisii reduse și rezilient la schimbările climatice și care să contribuie la atingerea și la 

depășirea obiectivelor Acordului de la Paris,  

denumită în continuare: „Convenția globală”. 

Detaliile privind structura Convenției globale și diferitele sale ramificații regionale și naționale 

sunt disponibile în anexa I.  

3. Prezenta politică în materie de date stabilește normele pe care Comisia Europeană le aplică 

pentru colectarea, prelucrarea, partajarea și publicarea datelor autorităților locale și regionale 

și ale altor organizații, în contextul convențiilor regionale,  

denumită în continuare: „politica în materie de date”. 

4. În cadrul fluxului de lucru al convențiilor regionale, Comisia Europeană colectează, 

prelucrează, partajează și publică date, printre altele, cu privire la:  

- strategia locală privind clima și energia (viziune, obiective și angajamente, structură 

administrativă, capacitate de personal, implicarea părților interesate, buget), în special 

astfel cum este prezentată în planurile de acțiune;  

- volumul consumului final de energie și al producției de energie, precum și emisiile 

asociate de CO2 (sau de gaze cu efect de seră) defalcate pe purtători de energie și pe 

sectoare, în anul de bază și în anii de monitorizare;  

- principalele vulnerabilități, pericole și efecte legate de climă și evaluarea riscurilor în acest 

sens;  

- principalele acțiuni de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, 

precum și costurile de punere în aplicare, calendarele, părțile interesate și impactul 

estimat,  

denumite în continuare: „datele convențiilor” 
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5. Datele convențiilor sunt colectate prin intermediul unei platforme protejate printr-o parolă,  

denumită în continuare: „MyCovenant”,  

accesibilă prin intermediul site-urilor publice ale convențiilor regionale1.  

6. Datele convențiilor pot fi publicate pe site-urile publice ale convențiilor regionale, precum și pe 

Portalul de Date Deschise al Uniunii Europene (https://data.europa.eu/euodp/ro/home?) sau 

pe site-ul Comisiei Europene (de exemplu https://ec.europa.eu/jrc/en). 

7. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene prelucrează datele pentru a evalua 

planurile de acțiune individuale [așa-numitele planuri de acțiune în domeniul climei și al 

energiei durabile (PACED)], pentru a difuza bunele practici și pentru a efectua o analiză a 

rezultatelor agregate. 

8. În contextul convențiilor regionale și al Convenției globale, Comisia Europeană cooperează 

cu instituții, asociații, consultanți și societăți partenere, autorizate de serviciile Comisiei 

Europene,  

denumite în continuare: „parteneri autorizați”.  

Lista partenerilor autorizați, precum și o descriere a domeniului de aplicare al schimbului de 

date și trimiteri la politicile lor în materie de date sunt incluse în anexa II.  

9. Implicit, toate datele convențiilor sunt considerate „date deschise”. Aceasta înseamnă că 

datele convențiilor ar trebui să fie deschise (publicate și puse la dispoziție pentru a fi 

reutilizate atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale), oportune, complete, accesibile și 

utilizabile, comparabile și interoperabile. Ele ar trebui să contribuie la îmbunătățirea 

guvernanței, a implicării cetățenilor, a dezvoltării favorabile incluziunii și a inovării2. 

 

2. Sursa și calitatea datelor convențiilor  

1. Datele convențiilor provin de la:  

a) autoritățile publice din Uniunea Europeană, în sensul Directivei 2003/98/CE privind 

reutilizarea informațiilor din sectorul public (denumită în continuare: „Directiva 2003/98”);  

b) autoritățile publice situate în afara Uniunii Europene  

care au aderat la orice convenție regională printr-un proces oficial de semnare3,  

denumite în continuare: „semnatari”; și 

                                                           
1 Prima pagină a platformei MyCovenant: http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing 

2 A se vedea Carta internațională a datelor deschise: https://opendatacharter.net/principles/.  

3 De exemplu, pentru Convenția primarilor din Europa, procesul de semnare este cel descris aici: 

https://www.conventiaprimarilor.eu/join-ro/join-as-a-sign-ro.html 

https://data.europa.eu/euodp/ro/home?
https://ec.europa.eu/jrc/en
http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://opendatacharter.net/principles/
https://www.conventiaprimarilor.eu/join-ro/join-as-a-sign-ro.html
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c) autoritățile publice subnaționale sau alte organizații nonprofit, situate în interiorul sau în afara 

Uniunii Europene, care au aderat la convențiile regionale ca organisme de sprijin4, care oferă 

asistență specifică semnatarilor și îi ajută să raporteze datele convențiilor în MyCovenant,  

denumite în continuare: „organisme de sprijin”; precum și 

d) partenerii autorizați, supuși normelor aplicabile activității lor.  

2. Datele convențiilor sunt transmise Comisiei Europene prin intermediul platformei 

MyCovenant, ceea ce permite transferarea directă a al datelor convențiilor către Comisia 

Europeană sau partenerii săi autorizați.   

3. Datele convențiilor sunt puse la dispoziția Comisiei Europene și a partenerilor săi autorizați în 

mod voluntar, după cum este prevăzut în procesul de semnare și descris în „cadrul de 

raportare”5. Semnatarii și organismele de sprijin poartă răspunderea pentru legalitatea 

schimbului de date ale convențiilor cu Comisia Europeană și cu partenerii săi autorizați, și 

anume pentru respectarea:  

i. regimului de acces al statelor membre ale UE, stabilit în temeiul articolului 4 din 

Directiva 2003/98, în cazul datelor convențiilor provenite din UE;  

ii. altor regimuri naționale de acces la date pentru semnatarii și organismele de sprijin 

din afara UE. 

 

4. Semnatarii și organismele de sprijin se asigură că datele convențiilor sunt de bună calitate, 

exacte și actualizate în mod periodic.  

5. Pentru a îmbunătăți în continuare calitatea generală, serviciile Comisiei Europene și partenerii 

lor autorizați pot aduce următoarele modificări datelor convențiilor: 

i. eliminarea erorilor sau a neregulilor; 

ii. adăugarea unor noi părți sau funcționalități6. 

 

 

 

3. Utilizarea datelor convențiilor  

de către serviciile Comisiei Europene  

1. În urma unui control al calității, datele convențiilor pot fi publicate și actualizate în mod 

periodic ca un set de date deschise, în conformitate cu articolul 1 punctul 6, care servește 

drept referință pentru publicarea și difuzarea ulterioară.  

2. Datele convențiilor pot fi distribuite publicului prin publicarea unor copii (tipărite și electronice). 

                                                           
4 De exemplu: așa-numiții „coordonatori” și „suporteri” din cadrul Convenției primarilor din Europa 

5 A se vedea materialele de referință publicate pe platforma MyCovenant (și anume, modelul de raportare al 

Convenției și orientările asociate privind întocmirea rapoartelor): https://www.conventiaprimarilor.eu/support-

mainmenu-ro/library-ro.html 

6 De exemplu: niveluri ale Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică (NUTS), grade-zile pentru încălzire 

(HDD) etc.  

https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/library-ro.html
https://www.conventiaprimarilor.eu/support-mainmenu-ro/library-ro.html
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3. Datele convențiilor pot fi comunicate și publicului (prin internet sau în alt mod), inclusiv prin 

portaluri sau sisteme de „date deschise”, inclusiv în baze de date sau indexuri existente, 

precum și prin fuzionarea cu alte date. 

4. În temeiul punctelor 1, 2 și 3 de mai sus, datele convențiilor, părțile, combinațiile sau diferitele 

ilustrații ale acestora sunt puse la dispoziția:  

i. publicului, în mod gratuit,  

ii. părților terțe, pentru a fi utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale.  

 

Destinatarii datelor convențiilor trebuie să atribuie și să indice în mod vizibil platforma 

MyCovenant ca sursă a datelor convențiilor. 

 

4. Utilizarea datelor de către partenerii autorizați  

1. Numai serviciile Comisiei Europene care gestionează convențiile regionale pot desemna 

parteneri autorizați. Domeniul de aplicare al autorizațiilor respective poate varia în funcție de 

deciziile serviciilor respective ale Comisiei Europene.  

2. Partenerii autorizați sunt supuși acordurilor cu Comisia Europeană, normelor aplicabile ale 

prezentei politici în materie de date, precum și legislației UE și naționale relevante7.  

3. Partenerii autorizați pot efectua una sau mai multe dintre următoarele operațiuni cu datele 

convențiilor:  

a. punerea lor la dispoziția membrilor personalului și a persoanelor și entităților care 

lucrează pentru aceștia sau în numele acestora, în vederea unei analize mai aprofundate; 

b. instalare, stocare/arhivare, încărcare; 

c. aranjare, compilare, combinare, recuperare; 

d. copiere, reproducere integrală sau parțială și într-un număr nelimitat de copii; 

e. scurtare, rezumare; 

f. adăugarea unor elemente noi, precum metadate sau date legate, legende, rezumate, 

grafice, subtitluri etc.; 

g. extragerea unei părți sau împărțirea în mai multe părți; 

h. traducere în alte limbi; 

i. prelucrare și conservare. 

 

4. Lista partenerilor autorizați este disponibilă în anexa II. 

 

 

5. Date confidențiale ale convențiilor  

1. Prin derogare de la articolul 3, semnatarii și organismele de sprijin pot solicita Comisiei 

Europene sau partenerilor săi autorizați să limiteze prelucrarea datelor convențiilor, în special 

                                                           
7 De exemplu, Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD (a se vedea clauza privind „prelucrarea 

datelor cu caracter personal” din prezenta politică în materie de date). 
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pe baza normelor naționale privind schimbul de date publice, și anume datele convențiilor 

care provin din UE și care nu intră sub incidența Directivei 2003/98, astfel cum se prevede la 

articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă sau în alte norme naționale ale țărilor din afara 

UE, denumite în continuare: „date confidențiale”.  

2. În cazul în care semnatarii sau organismele de sprijin doresc ca unele dintre datele 

convențiilor să fie tratate de Comisia Europeană și de partenerii săi autorizați ca date 

confidențiale, aceștia trebuie să comunice acest lucru Comisiei Europene sau partenerilor săi 

autorizați, fie direct, prin intermediul platformei respective (MyCovenant), fie prin e-mail la 

adresa data-policy@eumayors.eu. 

3. Datele confidențiale nu pot fi transmise sau distribuite niciunei alte părți terțe. 

4. Datele confidențiale trebuie să fie utilizate numai pentru analize agregate, astfel încât 

analizele agregate publicate să nu permită identificarea originii datelor confidențiale de către 

nicio autoritate sau organizație individuală. 

5. Procedura de desemnare a datelor convențiilor drept date confidențiale poate evolua în viitor. 

În acest caz, noile norme care se aplică datelor confidențiale se aplică numai noilor date 

confidențiale, nu și datelor confidențiale transmise anterior. Semnatarii trebuie să consulte 

cea mai recentă actualizare pe site-ul dedicat inițiativei Convenției.   

6. Prezenta politică în materie de date nu aduce atingere normelor existente privind accesul la 

documentele publice, accesul la informațiile de mediu (inclusiv Directiva INSPIRE) sau altor 

norme similare. 

7. Semnatarul, coordonatorul sau organismul de sprijin care a solicitat clasificarea drept date 

confidențiale a unora dintre datele convențiilor pe care le-a transmis poate consulta, în orice 

moment, statutul și domeniul de aplicare ale datelor confidențiale, luând legătura cu Comisia 

Europeană sau cu partenerii săi autorizați prin e-mail la adresa: data-policy@eumayors.eu.  

 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal  

1. Datele convențiilor pot conține informații precum nume, adrese de e-mail și numere de telefon 

ale unor persoane, care constituie date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 

general privind protecția datelor (RGPD),  

denumite în continuare: „date cu caracter personal”. 

2. Datele cu caracter personal sunt utilizate numai în scopul unei gestionări eficiente a 

convențiilor regionale și pentru a păstra legătura cu semnatarii și cu organismele de sprijin.  

3. Comisia Europeană și partenerii săi autorizați nu divulgă datele cu caracter personal unor 

terți, fără consimțământul persoanelor vizate.  

4. Semnatarii și organismele de sprijin sunt responsabili pentru schimbul legal de date cu 

caracter personal cu Comisia Europeană. Comisia Europeană este responsabilă de 

prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 2018/1725 din 

23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera 

circulație a acestor date8.  

5. Partenerii autorizați sunt responsabili de prelucrarea datelor cu caracter personal în 

conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)9. 

 

7. Proprietatea intelectuală și dreptul de proprietate asupra datelor  

1. În cazul în care datele convențiilor fac obiectul protecției proprietății intelectuale, semnatarul 

sau organismul de sprijin acordă, prin prezenta, Comisiei Europene o licență universală, 

neexclusivă și scutită de redevențe pentru a executa toate actele autorizate în temeiul 

prezentei politici în materie de date de către Comisia Europeană sau, în numele său, de către 

partenerii autorizați, pentru întreaga durată a protecției proprietății intelectuale asupra datelor 

convențiilor. 

2. Dreptul de proprietate asupra datelor convențiilor, oricând acesta există, le revine 

semnatarilor, organismelor de sprijin sau altor proprietari ai datelor și nu se transferă Comisiei 

Europene sau partenerilor săi autorizați.  

 

8. Intrare în vigoare, aplicare și încetare 

1. Prezenta politică în materie de date înlocuiește politica de confidențialitate anterioară a 

inițiativei Convenției primarilor10 și se aplică datelor convențiilor furnizate de semnatar sau de 

organismul de sprijin din momentul transmiterii acestora prin platforma MyCovenant, precum 

și retroactiv, datelor convențiilor transmise anterior de semnatari și de organismele de sprijin, 

prin intermediul platformei MyCovenant.  

2. Prezenta politică în materie de date este considerată acceptată de semnatar sau de 

organismul de sprijin la 1 lună după primirea sa efectivă, cu excepția cazului în care 

semnatarul sau organismul de sprijin decide să refuze politica în materie de date. Primirea se 

consideră realizată efectiv după trimiterea unui e-mail din partea secretariatului Convenției 

primarilor din Europa către adresa de e-mail a unei persoane de contact furnizate de 

semnatar sau de organismul de sprijin. Dacă adresa de e-mail nu este accesibilă, primirea se 

consideră realizată efectiv după ce secretariatul a trimis un e-mail la o adresă care a fost 

trimisă printr-un e-mail de răspuns automat sau personal primit de la semnatar sau de la 

organismul de sprijin.  

                                                           
8 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 295, 
21.11.2018, p. 39–98.  

9 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță 
pentru SEE). JO L 119, 4.5.2016, p. 1–88. 

10 https://www.covenantofmayors.eu/legal.html 

https://www.covenantofmayors.eu/legal.html
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În cazul în care semnatarul sau organismul de sprijin decide să refuze politica în materie de 

date, Comisia Europeană și semnatarul sau organismul de sprijin depun toate eforturile 

pentru a clarifica problemele ridicate de semnatar sau de organismul de sprijin și pentru a 

găsi o soluție care să îi permită semnatarului să facă parte în continuare din convenția 

regională relevantă. Acest proces nu ar trebui să dureze mai mult de 3 luni.   

3. Datele cu caracter personal trimise Comisiei Europene sau partenerilor săi autorizați în 

momentul aderării la convenția regională relevantă sunt tratate în continuare ca atare. 

4. Dacă semnatarul sau organismul de sprijin încetează să mai fie membru semnatar al 

convenției regionale relevante, politica în materie de date încetează să se mai aplice. În cazul 

încetării calității de membru, semnatarul sau organismul de sprijin poate solicita ștergerea 

profilului său de pe site-ul public al convenției regionale relevante. Datele convențiilor 

furnizate de semnatar sau de organismul de sprijin înainte de reziliere fac în continuare 

obiectul politicii în materie de date și pot fi utilizate în continuare de Comisia Europeană și de 

partenerii săi autorizați în conformitate cu politica în materie de date, fără nicio limitare în 

timp, în special dacă acestea sunt agregate sau combinate în alt mod cu datele convențiilor 

provenite de la alți semnatari sau de la alte organisme de sprijin care nu și-au încetat 

calitatea de membru.  

După caz, licența privind drepturile de proprietate intelectuală asupra datelor convenției 

rămâne în vigoare până la încheierea protecției legale asupra datelor convențiilor. 

5. Prezenta politică în materie de date poate face obiectul unor viitoare modificări. În acest caz, 

semnatarul sau organismul de sprijin este informat prin mijloace adecvate, de exemplu prin e-

mail și prin notificări pe site-urile convențiilor regionale relevante, și are dreptul de a renunța 

în cazul în care semnatarul sau organismul de sprijin contestă această modificare. 

 

9. Temei juridic și declinarea responsabilității 

1. Semnatarii și organismele de sprijin își asumă în mod voluntar angajamentul față de 

convențiile regionale. Relația dintre aceștia și Comisia Europeană este interpretată în 

conformitate cu principiul cooperării loiale, prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, conform căruia Uniunea și statele membre se respectă și se 

ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Uniunea Europeană depinde 

de acțiunea administrațiilor publice naționale, în contextul dreptului Uniunii Europene, pentru 

punerea în aplicare a propriilor sale politici și pentru a-și atinge obiectivele prevăzute în 

tratatele Uniunii Europene.  

2. Orice entitate interesată - de exemplu, comunități academice, științifice și de cercetare - poate 

utiliza datele publicate ale convențiilor (cu excepția datelor cu caracter personal) în scopuri 

proprii. Comisia Europeană, partenerii săi autorizați, semnatarii și organismele de sprijin nu 

sunt responsabile pentru calitatea și consecințele utilizării datelor convențiilor care au fost 

puse la dispoziția publicului.  
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ANEXE 

 

I Istoricul și structura Convenției globale a primarilor pentru climă și energie 

Comisia Europeană a lansat Convenția primarilor în 2008 pentru a promova punerea în aplicare a 

obiectivelor UE în materie de climă și energie pentru 2020 prin acțiuni la nivel local în UE. Mișcarea a 

crescut rapid și s-a unit, în 2015, cu inițiativa „Primarii se adaptează”, devenind Convenția primarilor 

pentru climă și energie.  

În paralel, Convenția primarilor s-a răspândit mai întâi în țările din vecinătatea estică și sudică a UE și, 

ulterior, în mai multe regiuni din Asia, Africa și America, fiind înființate mai multe convenții regionale cu 

sprijinul Comisiei Europene.  

Luna ianuarie 2017 a marcat lansarea oficială a „Convenției globale a primarilor pentru climă și 

energie”11, reunind principalele două inițiative mondiale majore pentru orașe: Convenția primarilor 

pentru climă și energie și Pactul primarilor (Compact of Mayors). În prezent, aceasta reprezintă cea 

mai importantă inițiativă ascendentă din lume, condusă de orașe, privind energia și clima, care 

reunește municipalități semnatare de pe toate continentele. 

Convenția globală a primarilor pentru climă și energie este structurată astfel:  

- Convenții regionale și naționale, care funcționează ca niște „capitole” locale ale Convenției 

globale, valorificând experiența dobândită în Uniunea Europeană și nu numai. Fiecare 

convenție regională este gestionată de un secretariat finanțat de Comisia Europeană, care 

oferă servicii zilnice semnatarilor și organismelor de sprijin din regiunea sau țara 

corespunzătoare12. 

- Convenția globală a primarilor pentru climă și energie, care reunește convențiile regionale și 

naționale menționate anterior, susținută de secretariatul Convenției globale a primarilor și de 

partenerii săi.  

 

II Parteneri autorizați 

- Secretariatele finanțate de UE și convențiile regionale sunt principalele entități care oferă o 

gamă largă de servicii semnatarilor și organismelor de sprijin din regiune. Secretariatele 

convențiilor regionale colectează, stochează, analizează, vizualizează sau publică datele 

convențiilor la nivel regional - în conformitate cu obligațiile lor privind datele cu caracter 

personal și datele confidențiale, astfel cum sunt definite în prezentul document. În plus, 

secretariatului pentru Europa al Convenției primarilor i s-a încredințat sarcina de a găzdui și 

de a gestiona platforma MyCovenant, punând datele convențiilor la dispoziția publicului în 

mod permanent și stabil și asigurând securitatea tuturor datelor stocate pe serverele sale 

desemnate - în numele serviciilor Comisiei Europene. 

                                                           
11 https://www.globalcovenantofmayors.org/  

12 De exemplu: Convenția primarilor din Europa se reprezintă capitolul european al Convenției globale a 

primarilor; aceasta reunește guverne locale care și-au asumat în mod voluntar angajamentul de a atinge și de a 

depăși obiectivele UE privind clima și energia în Europa. Ea este susținută de Biroul pentru Europa al Convenției 

primarilor, cu sediul la Bruxelles, sprijinit de Comisia Europeană. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/
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- Secretariatul Convenției globale a primarilor pentru climă și energie promovează coerența, 

identifică sinergii în materie de participare și facilitează schimbul de bune practici între 

convențiile regionale și alte organizații care susțin acțiunile la nivel local în domeniul climei și 

sprijină eforturile depuse de secretariatele convențiilor regionale. În acest rol auxiliar și în 

numele serviciilor Comisiei Europene, secretariatul Convenției globale poate completa 

activitatea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene și/sau a secretariatelor 

convențiilor regionale, prin analizarea, agregarea și/sau publicarea unor seturi de date ale 

convențiilor – cu excepția datelor cu caracter personal, astfel cum sunt descrise la articolul 6 

din prezenta politică în materie de date – pentru a spori vizibilitatea acțiunilor întreprinse de 

semnatari.  

 


