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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: „SPRIJIN PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE SĂ IMPLEMENTEZE UNIUNEA ENERGETICĂ” 

PROGRAM: ORIZONT 2020; COMPONENTA „SCHIMBĂRI SOCIETALE” 
ARIA: „SĂ CONSTRUIM UN VIITOR REZILIENT LA CLIMĂ ȘI CU EMISII REDUSE DE CARBON” 

Referinṭă: LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 

 

BUGET TOTAL TERMENUL-LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA APLICAȚIILOR 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
8.000.000€ 

pentru acțiunile de coordonare și sprijin, 
cofinanțarea este de 100%. 

 

 
4 septembrie 2018  

(ora 17:00 la Bruxelles) 

 
orice entitate 

constituită legal pe 
teritoriul unui stat 

eligibil 

 
state membre UE, țări 
asociate la program, 
organizații internaționale 
(vezi anexele generale ale 
programului de lucru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Energetice impune angajarea deplină a sectorului 
public la toate nivelurile de guvernare. 
 
Autoritățile publice locale și regionale au un rol esențial în stabilirea unor strategii ambițioase de 
eficiență energetică, de exemplu în cadrul Pactului primarilor pentru climă și energie și al 
orașelor și comunităților inteligente sau al inițiativei "Energia curată pentru toate insulele". 
Angajamentul politic la nivel local ar trebui consolidat, iar accentul ar trebui să se îndrepte spre 
punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a soluțiilor și acțiunilor concrete de eficiență 
energetică, care pot contribui la modernizarea și decarbonizarea economiei europene. Ar trebui 
să se urmărească, atunci când este posibil, sinergiile cu planurile locale și regionale privind 
calitatea aerului și cu programele de control ale poluării aerului, pentru a reduce costurile, 
deoarece aceste planuri se bazează în mare măsură pe măsuri și acțiuni similare. 
 
Sprijinul ar trebui să fie continuu și consolidat în ceea ce privește întârirea capacităților 
autorităților publice și împuternicirea acestora de a-și asuma rolul de lideri în tranziția în 
domeniul energiei la nivel regional și local prin îmbunătățirea permanentă a calificărilor lor ca 
antreprenori publici și susținători ai transformării pieței spre sisteme energetice mai eficiente. 
 

 
 

 
a) Sprijinirea autorităților publice locale și regionale 
 
Propunerile ar trebui să vizeze concentrarea acțiunii propuse asupra unuia dintre următoarele 
puncte: 
- asigurarea unei mai bune calități și a unei coerențe măsurilor de eficiență energetică puse în 
aplicare prin coordonarea consolidată a diferitelor niveluri administrative. Acțiunile ar trebui să 
conducă la scheme de monitorizare și verificare aprobate politic și la măsuri de eficiență 
energetică aplicate în comun în cadrul autorităților locale și regionale, la o coordonare sporită și 
mai bună a măsurilor de eficiență energetică implementate și la o utilizare mai eficientă a 
cheltuielilor publice în domeniul eficienței energetice; 
- sprijinirea autorităților publice în elaborarea foilor de parcurs de tranziție care să sublinieze în 

 
Informații suplimentare: 
 
 Cel puțin 3 entități 
trebuie implicate într-un 
proiect. 
 
 Fiecare entitate 
implicată trebuie să 
provină dintr-un stat al UE 
sau țară asociată la 
program. 
 
 Manualul online 
Orizont 2020  
 
 În cadrul acțiunilor de 
coordonare și sprijin sunt 
avute în vedere: acțiuni 
care constau în principal 
în măsuri de însoțire, cum 
ar fi standardizarea, 
difuzarea, sensibilizarea și 
comunicarea, rețelele, 
serviciile de coordonare 
sau de sprijin, dialogurile 
politice și exercițiile și 
studiile reciproce de 
învățare, inclusiv studiile 
de proiectare pentru 
infrastructura nouă 
incluzând activități 
complementare ale 
planificării strategice, 
crearea de rețele și 

 PROVOCĂRI SPECIFICE:  
 

DOMENIUL DE APLICARE: 
 

http://www.uncjr.ro/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/energy-union/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
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mod clar calea către obiectivele europene pe termen lung pentru 2050 și să informeze 
implementarea în curs a PAED-urilor (Plan de Acṭiune pentru Energie Durabilă/SEAP – the 
Sustainable Energy Action Plans) și PACED (Plan de Acțiune pentru Climă și Energie 
Durabilă/SECAP – the Sustainable Energy and Climate Action Plan) sau a unor planuri similare 
și dezvoltarea de planuri/ținte viitoare pentru 2030 și ulterior. Acțiunile trebuie să fie strâns 
legate de inițiativele Convenției primarilor și/sau ale orașelor și comunităților inteligente; 
- modalități inovatoare de a permite implicarea publicului în tranziția energetică, dezvoltarea 
capacităților de interfață în cadrul autorităților publice pentru a se angaja cu societatea civilă; 
- furnizarea de programe peer-to-peer de mari dimensiuni și orientate către acțiune care vizează 
orașe și/sau regiuni ṣi au un puternic potențial de replicare la nivel european. Propunerile ar 
trebui să dezvolte programe transparente, eficiente și convingătoare, pe baza inițiativelor 
existente și a necesităților reale și să asigure condiționalități integrate, cum ar fi 
instituționalizarea bazei de competențe și monitorizarea impactului. Programele ar trebui să 
creeze antreprenori publici capabili să conducă tranziția în domeniul energiei durabile în 
comunităṭile lor, în cadrul Convenției Primarilor, și dincolo de acestea. 
 
b) Susținerea implementării Directivei privind eficiența energetică 
 
Sprijinul va fi acordat acțiunilor care ajută statele membre să își îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul Directivei privind eficiența energetică și să contribuie la o punere în aplicare 
eficientă, luând în considerare practicile și experiențele efective existente în întreaga Europă. 
Acțiunile pot viza, de exemplu, armonizarea calculelor privind economiile de energie în temeiul 
articolului 3, punerea în aplicare a schemelor de obligații în materie de eficiență energetică sau 
a măsurilor alternative și instituirea unor sisteme de monitorizare și verificare eficace și coerente 
în temeiul articolului 7 sau eliminarea barierelor din calea unei eficiențe sporite a sistemelor de 
productie, transport și distribuție, inclusiv răspunsul la solicitarea în conformitate cu articolul 15. 
 
Propunerile ar trebui să fie legate de inițiative relevante existente, cum ar fi ManagEnergy și să 
vizeze un sector specific cu un potențial ridicat de economisire a energiei, cum ar fi clădirile, 
mobilitatea transportului, încălzirea și răcirea sau exploatarea infrastructurii de apă, etc. 
 
Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE între 1 și 1,5 milioane 
EUR ar permite abordarea corespunzătoare a acestei provocări specifice. Cu toate acestea, 
acest lucru nu exclude prezentarea și selectarea propunerilor care solicită alte sume. 
 
 
 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-
ee-16-2018-2019-2020.html 
 
 
 
 
Comisia Europeană 
DG Cercetare şi Inovare 
Depunerea aplicațiilor se face electronic, detalii pe link-ul următor: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

 
Pentru întrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului Orizont 2020, a fost creat un 
Helpdesk Horizon2020; cei interesați sunt rugați să adreseze întrebările cu cel puțin 2 

coordonarea între 
programele din diferite 
țări. 

 
 Aplicațiile se depun 
doar în limba engleză. 

SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE: 

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=RO
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
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săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.  
 

Pentru probleme IT legate de depunerea aplicațiilor: 
http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html  

 
Punctul National de Contact România pentru programul Orizont 2020 

 

http://www.uncjr.ro/
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Romania/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+contact_name/asc

