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Convenţia Primarilor 

Convenţia primarilor reprezintă principala mişcare 
europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi 
regionale ce se angajează în mod voluntar pentru 
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de 
energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul 
lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi 
depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 
20% a emisiilor de CO2 până în 2020. 
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Semnatarii convenţiei caută oportunităţi  
de finanţare cruciale pentru: 

• Dezvoltarea planurilor lor de acţiune privind energia durabilă;  

• Finanţarea acţiunilor prevăzute în aceste planuri…    

 

  

 

 

 

Această secţiune prezintă o listă neexhaustivă a programelor şi 
iniţiativelor disponibile semnatarilor Convenţiei Primarilor. 
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SCHEME DE FINANŢARE INOVATOARE 
 

Numeroase surse de finanţare sunt disponibile la: 

• nivel local,  

• nivel regional  

• nivel naţional 

 inclusiv: 

 

• resursele proprii ale autorităţilor locale  

• resursele partenerilor locali  

• parteneriate public - privat  
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FONDURILE EUROPENE 

POT FI GESTIONATE:  

 

• LA NIVEL NAŢIONAL  

 

• LA NIVEL REGIONAL 

 

• CENTRAL DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 
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FONDURILE EUROPENE GESTIONATE LA NIVEL 

NAŢIONAL ŞI REGIONAL 

 

Fondurile structurale şi Fondul de coeziune 

 

Mijloacele financiare prin care se implementează Politica de Coeziune 
Economică şi Socială (PCES) se numesc Instrumente Structurale şi 
cuprind:  

• Fondurile Structurale: 

      - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

      - Fondul Social European (FSE) 

• Fondul de Coeziune.  

 

Aceste 3 fonduri sunt cunoscute sub denumirea generică de Fonduri 
Structurale şi de Coeziune (FSC). 
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Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

 susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local 
prin: 

• mobilizarea capacităţilor locale  

• diversificarea structurilor economice în domenii precum: 

    - cercetare şi dezvoltare tehnologică, 

    - inovare şi antreprenoriat,  

    - societatea informaţională,  

    - IMM-uri,  

    - protecţia mediului, 

    - turism,  

    - energie. 
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Fondul Social European (FSE) 

 contribuie la: 

• sporirea adaptabilităţii: 

      - forţei de muncă,  

      - întreprinderilor,  

• creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă,  

• prevenirea şomajului, 

• prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe 
piaţa muncii a femeilor şi a migranţilor,  

• sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate  

• combaterea discriminării. 
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Fondul de Coeziune (FC) 

 finanţează proiecte în domeniul: 

• protecţiei mediului,  

• reţelelor de transport transeuropene,  

• proiectelor în domeniul dezvoltării durabile, 

• proiectelor care vizează îmbunătăţirea managementului 
traficului aerian şi rutier, 

• modernizarea transportului urban,  

• dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal. 
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• În fiecare stat membru, cheltuielile cu îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi utilizarea energiei regenerabile în locuinţele 
existente sunt eligibile până la valoarea de 4% din alocarea totală 
a FEDER.  

• Statele membre ar trebui să modifice priorităţile existente pentru 
a realoca fondurile FEDER primite către măsuri de economisire a 
energiei în locuinţele existente.  

• Nu sunt necesare aprobări oficiale ale Programelor Operaţionale 
din partea Comisiei Europene.  

 

 

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)  
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi  

utilizarea energiei regenerabile  
în locuinţele existente 
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Asistenţa tehnică JESSICA 

 

• JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas (Sprijin european comun pentru investiţii durabile în 
zonele urbane ) – este o iniţiativă lansată de Comisia 
Europeană şi Banca Europeană de Investiţii în colaborare cu 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

• În conformitate cu noile proceduri, statelor membre sau 
regiunilor li se oferă posibilitatea de a utiliza fondurile 
structurale pentru a face investiţii rambursabile în proiecte 
care fac parte dintr-un plan integrat de dezvoltare urbană 
durabilă. Aceste investiţii, care pot lua forma participaţiilor la 
capital, a împrumuturilor şi / sau a garanţiilor, sunt puse la 
dispoziţia proiectelor prin intermediul fondurilor de dezvoltare 
urbană iar, după caz, prin intermediul fondurilor de participare. 
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Asistenţa tehnică JASPERS 
 

• JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions (Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în 
regiunile europene) – acordă asistenţă celor 12 state membre 
ale UE din Europa Centrală şi de Est în pregătirea unor proiecte 
majore în vederea solicitării de finanţare din granturile 
acordate de fondurile structurale şi de coeziune.  

• Scopul este de a creşte cantitatea şi calitatea proiectelor care 
vor fi trimise pentru aprobare la serviciile Comisiei. 

• Asistenţa JASPERS, acordată gratuit, este direcţionată către 
accelerarea absorbţiei fondurilor disponibile. 
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Programe de cooperare 

 • INTERREG IV A 

 Programul sprijină cooperarea transfrontalieră de-a lungul 
tuturor graniţelor interne ale UE. Scopul acestuia este de a 
creşte schimburile de experienţă între regiunile Europei şi de a 
identifica soluţii comune la problemele întâlnite. Ideea 
principală este de a preveni „reinventarea roţii” şi de a 
reproduce mai rapid politicile şi strategiile de succes 
implementate în alte zone. Valoarea adăugată a acestor 
proiecte este adesea intangibilă – sunt finanţate îmbunătăţirea 
cunoştinţelor, capacităţilor şi contactelor şi experienţe noi, 
adesea acţiuni pilot şi investiţii de tip „hard”. 

• INTERREG IV B 
Proiectele pilot, pregătirea investiţiilor şi investiţiile de tip 
„light” sunt finanţate în cadrul acestui tip de cooperare. 
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FONDURILE EUROPENE GESTIONATE CENTRAL  

DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 

 
Programe de cooperare  

 

• INTERREG IV C  

   (Cooperare interregională) - proiectele se axează strict pe 
schimbul de experienţă şi anumite iniţiative pilot de tip „light” 
– metodologii şi instrumente de testare.  

 Activităţile de investiţii nu sunt sprijinite. 

• URBACT 

    E un program european de schimb şi învăţare pentru oraşele 
care promovează dezvoltarea urbană durabilă. Oraşele 
lucrează împreună pentru a dezvolta soluţii la problemele 
urbane majore, reafirmând rolul cheie pe care îl au în 
abordarea schimbărilor societale din ce în ce mai complexe. 
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Programul Energie inteligentă  
pentru Europa (EIE) 

 • Există multe oportunităţi neabordate de a economisi energie şi 
utiliza surse regenerabile de energie în Europa, dar condiţiile 
pieţei nu sunt mereu favorabile. EIE este un instrument de 
finanţare pentru îmbunătăţirea acestor condiţii şi avansarea 
către o Europă cu mai multă energie inteligentă. 

• Cu 730 de milioane de euro disponibile între 2007 şi 2013, EIE 
reîntăreşte eforturile UE de a-şi atinge ţintele 2020 privind 
energia. Programul lansează cereri de propuneri anuale, iar 
finanţarea sa acoperă până la 75% din costurile eligibile ale 
proiectelor. 

• EIE consideră autorităţile locale ca fiind un grup ţintă principal. 
Programul EIE cofinanţează proiecte care contribuie la succesul 
iniţiativei Convenţia primarilor, mai ales prin promovare, prin 
facilitarea stabilirii de conexiuni între autorităţile locale, regiuni 
şi partenerii lor locali şi prin sprijinul tehnic acordat 
semnatarilor Convenţiei. 
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Facilitatea ELENA 
 

• ELENA – European Local Energy Assistance (Asistenţă europeană 
pentru energie locală) – este o facilitate care oferă granturi pentru 
asistenţă tehnică. Gama largă de măsuri eligibile pentru o astfel de 
finanţare include: studii de fezabilitate şi de piaţă; programe de 
structurare a investiţiilor; planuri de afaceri; audituri de energie; 
pregătirea procedurilor de licitaţie şi a aranjamentelor 
contractuale şi alocarea gestionării programului de investiţii către 
personalul nou recrutat. Scopul este de a grupa proiectele locale 
dispersate în investiţii sistemice şi de a le face bancabile. 

• Acţiunile prevăzute în planurile de acţiuni şi în programele de 
investiţii ale municipalităţilor trebuie să fie finanţate prin alte 
mijloace, precum împrumuturile, societăţile de servicii energetice 
sau fondurile structurale. 

• Facilitatea ELENA este finanţată prin programul Energie inteligentă 
pentru Europa cu un buget anual de 15 milioane de euro. 
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• ELENA-KfW 

 Această facilitate nouă de asistenţă tehnică a fost lansată de 
Comisia Europeană în cooperare cu grupul german KfW. 
Aceasta sprijină proiectele de investiţii de dimensiuni medii 
(mai mici de 50 de milioane de euro) axate pe creditarea de 
carbon. 

• ELENA-CEB 

 Dezvoltat de Comisia Europeană în parteneriat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, ELENA-CEB oferă asistenţă 
tehnică pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii pentru 
locuinţele sociale. 
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Oraşe inteligente (Smart Cities) 
 

• Semnatarii Convenţiei care s-au angajat politic să atenueze 
schimbările climatice şi care au dezvoltat un plan de acţiune 
holistic privind energia durabilă în teritoriile lor pot beneficia şi 
de componenta tehnologică a politicii energetice europene. 
Iniţiativa Smart Cities sprijină un număr limitat de proiecte mari 
tehnologice la nivel urban şi regional care conţin măsuri de 
pionierat în domeniul utilizării durabile şi al producerii de 
energie, precum şi în domeniul mobilităţii. 

• Aceasta se va inspira din celelalte inţiative ale Planului strategic 
privind tehnologiile energetice (Planul SET), în special iniţiativa 
Solar Europe şi iniţiativa Reţeaua europeană de electricitate 
(European Electricity Grid), precum şi parteneriatul public-
privat UE pentru clădiri şi maşini ecologice, stabilit în cadrul 
Planului european de redresare economică. 
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Facilitatea de finanţare pentru eficienţă 
energetică 

 
• Un nou fond european de investiţii pentru proiectele privind 

energia durabilă a fost lansat în 2011.  

 

• Acest fond trebuie să utilizeze cele 146 de milioane de euro 
necheltuite din Programul european de redresare economică, 
la care se adaugă o cofinanţare din partea Băncii Europene de 
Investiţii, pentru a oferi participaţii la capital, garanţii şi titluri 
de creditare autorităţilor publice şi entităţilor care acţionează 
în numele acestora.  

 

• Fondul se axează pe investiţiile în clădiri, infrastructuri 
energetice locale, instalaţii de distribuţie a energiei 
regenerabile şi mobilitatea urbană. 
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Facilitatea de finanţare municipală 
 

• Facilitatea de finanţare municipală este o iniţiativă a Comisiei 
Europene şi a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD) de a dezvolta şi stimula împrumuturile 
băncilor comerciale către municipiile mici şi mijlocii şi 
companiile acestora de utilităţi în ţările UE care au aderat la UE 
în 2004 (Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Polonia, Slovacia şi Slovenia, împreună cu Bulgaria şi România). 

 

• Facilitatea combină finanţarea BERD sub formă de împrumuturi 
pe termen lung şi/sau partajare a riscurilor. 
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Iniţiativa privind  
energia durabilă 

 

• Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 
sprijină proiectele municipale din domeniul energiei durabile 
din ţările în care aceasta operează. 

 

• Domeniile de intervenţie (de exemplu, infrastructura 
municipală de energie, transportul, piaţa de carbon, etc.) se 
axează pe municipalităţi, băncile locale, întreprinderile mici şi 
mijlocii şi pe alţi actori locali. 
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Atragerea de finanţare prin instrumentele 
financiare existente  

 Autorităţile administraţiInstumentele financiare prezentate în 
cadrul sesiunii de informare şi instruire a proiectului 
CONURBANT, cu focusare pe Instrumentele  de asistenţă 
tehnică ELENA – European Local Energy Assistance (Asistenţă 
europeană pentru energie locală) sunt relevante pentru:  

• Finanţarea unor măsuri şi activităţi de implementare a 
Planurilor de Acţiune privind Energia Durabilă, în scopul  
dezvoltării durabile a localităţilor prin utilizarea energiilor 
regenerabile. 

• Se intenţionează depunerea la sfârşitul proiectului a unei cereri 
de finanţare de cel puţin 75 mil EURO. 
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        Vă mulţumesc pentru atenţie ! 
    
    Consilier Anca – Ella ŞIPEŢAN 

Membru al Echipei de Implementare a Proiectului 
   Tel/Fax: + 40 56 408 366 
   E-mail: ella.sipetan@primariatm.ro 

 

 

Pagina web a site-ului: www.conurbant.eu  
Va fi disponibilă şi în limba română. 


