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Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
 
European Cities Facility”, inițiativā paneuropeanā instituitā prin programul „Orizont 
2020”, a deschis cea de-a 2-a cerere de propuneri de proiecte destinatā tranziției 
energetice sustenabile la nivel local. 
  
Informații generale despre EUCF 
Autoritāțile locale joacā un rol-cheie în tranziția Europei cātre utilizarea unei energii 
sustenabile. Acestea au un potențial extraordinar de a construi programe complete de 
investiții în eficiența energeticā şi energia regenerabilā. 
În plus, ele pot încuraja combinarea proiectelor mai mici în portofolii de investiții mai 
importante şi pot mobiliza resursele financiare semnificative necesare tranziției energetice. 
În acest context, aceastā facilitate paneuropeanā oferā sprijin financiar, rapid şi simplificat, 
(subvenții de 60.000 EUR), şi servicii de consolidare a capacitāții pentru autoritāțile locale 
din Europa, care le va permite sā dezvolte concepte solide de investiții şi sā mobilizeze 
finanțāri în domeniul energiei sustenabile. 
EUCF abordeazā douā bariere fundamentale pentru investițiile în energia sustenabilā: 

 lipsa capacitāții financiare şi legale a autoritāților locale de a-şi transforma strategiile de 
energie şi climā pe termen lung (de ex. SEAP, SECAP, etc.) în concepte adecvate de 
investiții; 

 lipsa de agregare a proiectelor mai mici fragmentate (de exemplu, în sectorul 
construcțiilor) şi, prin urmare, lipsa de atractivitate pentru sectorul financiar. 
  
Tipuri de activitāți finanțate prin inițiativa EUCF 
- studii de fezabilitate, 
- analize tehnice şi juridice, 
- studii sociale şi de piațā, 
- analize financiare, 
- alte activitāți de sprijin. 
  
Tipuri de proiecte de investiții care pot fi sprijinite prin EUCF 
EUCF oferā sprijin pentru proiectele de investiții în domeniul energiei sustenabile, inclusiv 
pentru investițiile care privesc cererile de energie, care contribuie la îmbunātāțirea 
performanței energetice şi la realizarea economiilor de energie. Printre sectoarele de 
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investiții vizate de EUCF se numārā clādirile publice, clādirile rezidențiale şi terțiare, 
îmbunātāțirile legate de eficiența echipamentelor/instalațiilor, dezvoltarea şi utilizarea 
clādirilor regenerabile integrate, modernizarea încālzirii locale sau trecerea de la 
combustibilul convențional la surse regenerabile, rețele inteligente, mobilitate urbanā 
durabilā (de exemplu, transportul public, stațiile de aprovizionare, etc.) şi infrastructura 
energeticā inovatoare (de exemplu, comunitāțile energetice ale cetāțenilor, abordāri 
inovatoare ale iluminatului public, stații de epurare, etc.). 
Este posibilā şi implementarea de proiecte în alte sectoare, atâta timp cât acestea au în 
vedere şi domeniul energiei durabile. 
 
Termenul-limitā pentru depunerea aplicațiilor în cadrul acestei cereri: 31 mai 2021 
Eligibilitate: municipalitāți/autoritāți locale, asociații/grupāri ale acestora 
Buget: 60.00 €/proiect ; bugetul total al cererii: 4 milioane de euro. 
În anexa acestei note de informare se regāseşte o fişā de prezentare a prezentei cereri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu stima,  

Sorin Munteanu, 

Director General UNCJR 
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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2021  

PROGRAM: FACILITATEA EUROPEANĂ PENTRU ORAŞE (EUROPEAN CITIES FACILITIES - EUCF, ACRONIM ÎN ENGLEZĂ) 

REFERINTĂ: - 

DOMENII: energie durabilă, dezvoltare locală inteligentă, investiţii, planuri locale de acţiune energetică, etc. 

 

BUGET TOTAL/SUMĂ 

ACORDATĂ PE PROIECT 
TERMENUL-LIMITĂ 

DE DEPUNERE A 

APLICAŢIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ŢĂRI/REGIUNI 

 
60.000€/proiect; 

budget disponibil pentru 
aceastā cerere : 4 

milioane € 

 
31 mai 2021  
(ora 17.00 la 

Bruxelles) 
 

 

municipalităţi/autorităţi locale, asociaţii 
ale acestora 

 
statele membre ale UE, UK, țāri care 
fac parte din Spațiul Economic 
European: Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ce este EUCF? 
Municipalitățile și autoritățile locale joacă un rol-cheie în tranziția Europei către energia 
durabilă. Acestea au un potențial extraordinar de a construi programe complete de 
investiții în energie durabilă (adică investiții în eficiență energetică și energie 
regenerabilă). Mai mult, ele pot încuraja combinarea proiectelor mai mici în portofolii de 
investiții mai importante și pot mobiliza resursele financiare semnificative necesare 
tranziției energetice. 
În acest context, o noua inițiativā (facilitate) paneuropeană, instituită în cadrul 
Programului-cadru „Orizont 2020” pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene, va 
oferi sprijin financiar, rapid și simplificat (subvenții de 60.000 EUR) și servicii de 
consolidare a capacității pentru municipalitățile și autoritățile locale din Europa, care le 
va permite să dezvolte concepte solide de investiții (denumite în continuare IC) și să 
mobilizeze finanțări în domeniul energiei durabile. 
EUCF abordează două bariere fundamentale pentru investițiile în energie durabilă: 

• lipsa capacității financiare și legale a autorităților locale de a-și transforma strategiile 
de energie și climă pe termen lung (de ex. SEAP, SECAP, etc.) în concepte adecvate de 
investiții.şi 

• lipsa de agregare a proiectelor mai mici fragmentate (de exemplu în sectorul 
construcțiilor) și, prin urmare, lipsa de atractivitate pentru sectorul financiar. 
 
 

 
 

Obiectivul final al EUCF este să construiască o rezervă substanțială de proiecte de 
investiții în energie durabilă în municipalităţile din Europa. Acest lucru va fi realizat prin 
furnizarea de sprijin financiar, tehnic, juridic și de consolidare a capacității pentru 
depășirea barierelor critice, dezvoltarea pachetelor de investiții credibile și mobilizarea 
finanțelor. Pentru realizarea acestui lucru, va fi nevoie de inovație organizațională, 
tehnică și financiară, în special pentru a elimina diferența de capacități și abilităţi 
pentru municipalitățile mici și mijlocii. 

 
Informaṭii suplimentare: 
 
✓ Candidaturile trebuie 
depuse online. 
 
✓ Conceptele de investiții  
trebuie să fie redactate într-
una din limbile oficiale ale 
UE (Notă: cu un rezumat 
limba engleză). 

 
✓ Durata implementării 
conceptelor de investiții nu 
trebuie să depășească 12 
luni. Durata fazelor 2-5 este 
de maximum 40 de luni. 
 
✓ Cel de-al 3-lea apel de 
proiecte va fi lansat în 
toamna acestui an, iar cel 
de-al 4-lea, şi ultimul, în 
primāvara anului 2022.  
 
✓ EUCF are o poziție clară 
de a nu susține investițiile în 
proiecte energetice care se 
bazează pe combustibili 
fosili, cum ar fi producția de 
petrol și gaze naturale, 
infrastructura tradițională de 
gaze, tehnologiile de 
producere a energiei 
electrice care au ca rezultat 

Context: 

Obiective şi tipuri de acțiuni finanțate : 

http://www.uncjr.ro/
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Obiectivele specifice ale EUCF sunt: 

• Furnizare de experiență tehnică și financiară practică, înrădăcinată la nivel local, 

inspirată de practica europeană „cel mai bun în clasă”, pentru a realiza peste 

200 de proiecte de investiții credibile și scalabile, care ar trebui să genereze 

peste 320 de milioane de euro din investiții publice și private; 

• Creșterea capacităţii a mai mult de 400 de angajați municipali de a dezvolta 

rezerve substanțiale de proiecte și de a le oferi instrumente, rețele și oportunități 

de transfer de cunoștințe, care vor facilita și accelera implementarea IC-urilor, 

inclusiv prin mecanisme inovatoare de finanțare și agregare de proiecte; 

• Facilitarea accesului, în special al municipalităților mici și mijlocii, la finanțele 

private, fluxurile de finanțare ale UE și facilități similare, cum ar fi Fondurile 

structurale și de investiții europene, Asistența pentru dezvoltarea proiectelor 

Orizont 2020 - H2020 PDA, Asistența locală pentru energie europeană a Băncii 

Europene de Investiții – ELENA (BEI) și consultanțā pentru servicii, precum 

Hub-ul BEI, pentru realizarea și amplificarea investițiilor preconizate; 

• Folosirea IC-urilor de succes și cunoștințelor beneficiarilor EUCF pentru a se 

ajunge la mai mult de 10.000 de orașe și comunități, încurajarea la replicare și 

catalizarea acțiunilor ulterioare în orașele europene. 

 

Ce activități sunt finanțate prin iniţiativa EUCF? 

Printre activitățile care pot fi finanțate se numără studiile de fezabilitate, analizele tehnice 

şi juridice, studiile sociale şi de piață, analizele financiare și alte activităţi de sprijin. 

 

Ce tipuri de proiecte de investiții susține EUCF? 

EUCF oferă sprijin pentru proiectele de investiții în domeniul energiei durabile, inclusiv 

toate investițiile care privesc cereriile de energie, care contribuie la îmbunătățirea 

performanței energetice și la realizarea economiilor de energie. Printre sectoarele de 

investiții vizate de EUCF se numără clădirile publice, clădirile rezidențiale și terțiare (non-

municipale), îmbunătățirile eficienței echipamentelor/instalațiilor, dezvoltarea și utilizarea 

clădirilor regenerabile integrate, modernizarea încălzirii locale sau trecerea de la 

combustibil convenţional la surse regenerabile, rețele inteligente, mobilitatea urbană 

durabilă (de exemplu, transportul public, stațiile de aprovizionare, etc.) și infrastructura 

energetică inovatoare (de exemplu, comunitățile energetice ale cetățenilor, abordări 

inovatoare ale iluminatului public, stații de epurare, etc.).  

Cu toate acestea, este posibilă și implementarea de proiecte în alte sectoare, atât timp 

cât se află în legătură cu domeniul energiei durabile. 

 

 
 
1) Faza pre-cerere: potențialii solicitanți pot primi informații despre sfera de aplicare și 

beneficiile EUCF vizitând site-ul web al EUCF, participând la evenimente promoționale 

la nivel european și național și la webinare și sesiuni de informare privind EUCF; 

emisii de GES de peste 
250g de CO2/kWh de 
energie electrică generată și 
infrastructura pe scară largă 
de producere a căldurii pe 
bază de petrol, gaz natural, 
cărbune sau turbă. 
 
✓ Solicitantul principal 
trebuie să aibă un SEAP, 
SECAP sau un plan cu 
obiective similare. De 
asemenea, sunt acceptate 
planuri comune de acțiune 
pregătite colectiv de o 
grupare de 
municipalități/autorități 
locale. 
 
✓ Dovada angajamentului 
politic în favoarea dezvoltării 
conceptului de investiții, 
printr-o scrisoare de sprijin a 
primarului sau a altui 
reprezentant politic relevant, 
trebuie să fie depusă numai 
de către liderul de proiect. 

 
✓ În cadrul acestei cereri, 
este prevāzutā finanțarea a 
69 de beneficiari. 
 

 
 

 
 

 
 

Etape pentru participare: 

http://www.uncjr.ro/
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://eucityfacility.eu/news-events/events.html
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2) Faza de depunere a cererii cuprinde două etape: i) verificarea eligibilității și ii) cererea 

completă; 

3) Faza acordului de finanțare: solicitanții de succes încheie acorduri de finanțare 

pentru a beneficia de sprijinul EUCF. 70% din suma forfetară vor fi decontaţi la semnarea 

Acordului de grant; 30% din suma forfetară, după validarea pozitivă a conceptului de 

investiții; 

4) Dezvoltarea conceptului de investiții: Beneficiarii dezvoltă conceptele de investiții 

în limba națională (împreună cu un rezumat în engleză) pe o perioadă de până la 12 luni, 

timp în care EUCF oferă sprijin prin expertiză tehnică și financiară din partea experților 

din țară și a echipei EUCF, instrumente și documente standard și evenimente de 

consolidare a capacității pe subiectul în cauză, în diferite regiuni geografice; 

5) Implementarea conceptului de investiții: după finalizarea conceptelor de investiții, 

acestea sunt validate de o echipă de evaluare. Dacă îndeplinesc criteriile de calitate, 

beneficiarii primesc restul de 30% din valoarea totală a subvenției și pot continua 

implementarea cu succes a conceptele lor de investiții. EUCF însoțește procesul prin 

organizarea de evenimente de relaţionare şi contact, Comunități de practică și alte 

evenimente de consolidare a capacității și monitorizarea implementării. 

 
 
 
 
EUCF - In a Nutshell (eucityfacility.eu) 
 
 
 
 
Consorţiu european format din reţelele: Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, 
ADELPHI, Enviros E. 
Energy Cities este coordonatorul iniţiativei. 

 
Helpdesk pentru întrebări şi detalii: 
 
Întrebările privind conceptul de investiţii pot fi adresate şi experţilor naţionali: 
ce.romania@eucityfacility.eu  
(https://eucityfacility.eu/support/technical-support.html)  
 
 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html
https://energy-cities.eu/fr/eu-city-facility-soutien-financier-et-services-aux-villes-pour-leurs-projets-denergie-durable/
https://eucityfacility.eu/support/helpdesk.html
mailto:ce.romania@eucityfacility.eu
https://eucityfacility.eu/support/technical-support.html
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