
 

 

 

 

Concluziile evenimentului și pașii următori 
 

 

Stimată doamnă / stimate domn, 
 

Vă mulțumim încă odată pentru participarea la evenimentul CITYnvest ce a avut 
loc în luna Octombrie 2017. Evenimentul a adus laolaltă autorități publice, bănci, 
finanțatori și companii specializate în implementarea proiectelor de eficiență 
energetică. Au participat reprezentanți ai primăriilor, ai fondurilor de investiții, 
companii ESCO, bănci, agenții guvernamentale din domeniul energiei, 
consultanți. Informațiile prezentate în cadrul conferinței se pot regăsi aici. 

 

Scopul evenimentului este de a identifica modele inovative de finanțare pentru 
proiecte de eficiență energetică, dezvoltate de autorități publice locale. Astfel de 

modele de finanțare trebuie corelate cu seturi de proceduri și standarde în 
elaborarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică.  Principalele 
concluzii trase în cadrul evenimentului au fost următoarele: 
 

1. Mixul de finanțare pentru proiectele de eficiență energetică poate include 
instrumente variate precum fonduri europene, fonduri de capital privat, 

finanțări hibride sau mezanine, finanțări în model ESCO. Acest mix trebuie 
definit în funcție de specificul fiecărui proiect în parte. Pentru aceasta însă 
trebuie întâi identificate și centralizate atât proiectele, cât și sursele de 
finanțare disponibile, într-un centru operațional care să aibă ca scop 
finanțarea optimă a pachetelor de proiecte publice. 

2. Modele de finanțare funcționale în alte țări pot fi luate ca exemplu pentru 
susținerea proiectelor românești. Un astfel de model este fondul de 
susținere a proiectelor de eficiență energetică înființat în Bulgaria. Acesta 
poate susține proiecte publice sau private, acordând împrumuturi cu 

dobânzi foarte avantajoase, garanții pentru credite bancare, granturi, 
garanții de portofoliu pentru companii ESCO. Acest fond funcționează ca 
un one-stop-shop , ei structurând împreună cu beneficiarul mixul potrivit 
de finanțare pentru fiecare proiect sau pachet de proiecte în parte. 

3. O platformă de identificare și agregare a proiectelor publice de eficiență 
energetică, care să realizeze și structurarea mixului de finanțare necesar 
fiecărui proiect sau pachet de proiecte, similară cu cea din Bulgaria este 

necesară pentru stimularea finanțării în domeniu, pentru autorități 
publice locale. 

4. Este necesară finalizarea legislației în domeniul eficienței energetice, 
precum și asumarea unui model cadru de contract de performanță 

energetică de către Ministerul de Finanțe. De asemenea, legea 121/2014 

trebuie modificată în sensul includerii de elemente de coerciție pentru 
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aplicarea legii. Lipsa unor astfel de elemente duce la lipsa de interes a 

primăriilor pentru aplicarea acesteia. 
5. Există metode și modele de susținere a proiectelor private de eficiență 

energetică, de către Autorități Publice Locale. Astfel de modele trebuie 
standardizate, incluse într-un ghid de aplicare și distribuite către primării. 

6. Modelele de finanțare pentru proiecte de eficiență energetică trebuie 
promovate prin evenimente regionale în care să fie prezentate surse și 
metode de atragere a finanțărilor necesare. Astfel de evenimente trebuie 
să grupeze actorii regionali interesați – primării, companii mari 
consumatoare de energie, asociații de locatari etc. 

 

Acțiunile propuse, rezultate în urma discuțiilor cu participanții, sunt următoarele: 
 

I. Structurarea unui pachet de propuneri legislative care să impulsioneze 
implementarea de proiecte de eficiență energetică (ex. modificarea legii 
121/2014, elaborarea unui draft de contract de performanță energetică) 

II. Organizarea unui centru de susținere a proiectelor de eficiență 
energetică, care să funcționeze ca un one stop shop  și care să aibă 
următoarele funcții:  

a. Identificarea și agregarea proiectelor de eficiență energetică 

b. Identificarea și structurarea surselor de finanțare disponibile 
pentru fiecare proiect sau pachet de proiecte în parte 

c. Consultanță în elaborarea de documentații de atribuire pentru 
realizarea de achiziții verzi  de către primării 

d. Atragerea de finanțări pentru asistență tehnică în vederea 
elaborării proiectelor de eficiență energetică 

e. Organizarea de evenimente regionale pentru promovarea 

eficienței energetice către autorități publice locale, companii, 
persoane fizice/asociații de locatari 

f. Preluarea, adaptarea și implementarea modelelor de bune practici 
din domeniu, din țări cu proiecte de succes 

III. Elaborarea și distribuirea unui ghid de susținere a proiectelor de eficiență 
energetică din mediul privat, de către autorități publice locale (în 

cooperare/completare cu rezultatele proiectului BuildUpon) 

IV. Organizarea unei serii de evenimente similare cu CITYnvest, la nivel 

regional, pentru promovarea modelelor de finanțare a proiectelor de 
eficiență energetică spre actori locali din fiecare regiune. 

 

La cele de mai sus, vă invităm să adăugați acele elemente importante care 
considerați că nu au fost subliniate și să ni le transmiteți via email. De asemenea, 
dacă veți considera că vă puteți asuma una sau mai multe dintre acțiunile de mai 

sus, în parte sau în întregime, vom organiza echipe pe fiecare proiect în care veți 
fi și dumneavoastră implicat(ă). 
 

Vă mulțumim și așteptăm feedback-ul dumneavoastră. 
 



 

 

Cu respect, 

Echipa CITYnvest 

Contact 

info@CITYnvest.eu 
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