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Subiect

Introducere: Ce este EUCF? Beneficiari apel anterior

Ghid pentru aplicanți: Cum aplicați în cadrul apelurilor EUCF? Criterii de eligibilitate și proces de evaluare

Suport pentru autoritățile locale: Suport oferit prin EUCF

Municipii calificate în apelul III - recomandări: Municipiul Onești & Municipiul Sfântu Gheorghe

Sesiune de întrebări și răspunsuri





Înființare Membri Activități

Despre

OER Asociația OER -

„Orașe Energie în 

România” a fost 

înființată în anul 

1995, cu sprijinul 

rețelei europene 

Energy-Cities, al 

cărei membru este 

din anul 1997

OER este ONG 

reunind 31 membri 

interesați de 

creșterea eficienței 

energetice în 

serviciile publice și 

promovarea surselor 

regenerabile de 

energie

Sprijină Autoritățile 

Locale în 

implementarea unei  

politici energetice și 

climatice eficiente; 

reprezintă interesele 

acestora în raport cu 

instituțiile naționale 

și operatorii de 

servicii energetice



Membri

OER



Introducere: 
Ce este EUCF?



150 -200 miliarde euro/ an

Obiectivele energetice și climatice 2030

Sursele publice de 
finanțare nu vor fi 

suficiente

Surse 
private

Sursă: Energy Cities

Cadrul European



Bariere în finanțarea proiectelor de 
energie durabilă

Capacitate și resurse umane limitate

Abordare conservatoare a finanțării proiectelor

Lipsa de experiență în dezvoltarea pachetelor de investiții

Reticența de a investi în pregătirea proiectelor

Dificultate în corelarea alegerilor (locale, naționale) cu ciclurile de investiții



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

pentru a sprijini investițiile 
locale în energie durabilă

Conceput de orașe pentru orașe



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Scopuri și obiective

Furnizarea a peste 200 concepte de investiții

Furnizarea de expertiză tehnică, juridică și financiară

Creșterea capacității a peste 400 de angajați ai autorităților publice

Facilitarea accesului la finanțare privată și UE, servicii de consultanță

Atingerea a peste 10.000 de orașe încurajând replicarea



ȚĂRILE NORDICE ȘI EUROPA DE VEST
Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, 
Germania, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, 
Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, Regatul 
Unit al Marii Britanii

EUROPA DE SUD
Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST
Bulgaria, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, 
Slovenia și Ungaria

Abordare regională



APEL 4: buget disponibil

Regiune
Buget disponibil

(M EUR)
Aplicații care vor 

fi selectate

Tările nordice și Europa de Vest 0,54 9

Europa Centrală și de Est 1,32 22

Europa de Sud 1,02 17

Total 2,88 48



ÎNCHIS

25 mai 2020

02 oct. 2020

APEL I

ÎNCHIS   

15 oct. 2021

17 dec. 2021

APEL III

ÎNCHIS

29 martie 2021 

31 mai 2021

APEL II

DESCHIS

09 iunie 2022

30 sept. 2022

APEL IV

Apeluri EUCF



Beneficiari Apel I, II & III 



Apel III



Ghid pentru aplicanți
Cum aplicați în cadrul 
apelurilor EUCF? 



VERIFICAREA 
ELIGIBILITĂȚII

1

răspuns  de tip DA/ NU 
la 5 cerințe

Verificare automată 
simplă

2

APLICARE 
COMPLETĂ

Formular de aplicare și 
documente justificative

Evaluare bazată pe 5 
criterii de apreciere

Semnare Acord 
finanțare

DA la 
toate 

întrebările

Aplicațiile cel 
mai bine 
evaluate

Nu este 
eligibil

Asistență 
EUCF

i

Aplicare
respinsă

Care este procedura generală de aplicare?



Ce este nou în cadrul Apelului IV

Accent asupra eficienței energetice

Pentru a beneficia de sprijinul oferit de EUCF, este necesar ca aplicanții să țintească un impact crescut în privința
economiilor de energie (>50%) față de cel obținut prin generarea energiei din surse regenerabile.

Importanța categoriilor A și B în acordarea scorului final

La calcularea punctajului final, criteriile de evaluare din categoriile A și B vor avea aceeași pondere (50%).

Pragul punctajului pe criterii

Pragul de 3 din 5 puncte se aplică numai pentru criteriile din categoria B. Nu se aplică nici un prag punctajelor
aferente criteriilor A1 (mărimea investiției) și A2 (economii de energie).

Listă de așteptare inter-regională

În cazul în care aplicanții selectați nu semnează Acordul de Finanțare, fondurile vor fi distribuite aplicanților cu
punctajul cel mai mare în cadrul evaluării, indiferent de regiunea din care fac parte.



Reprezentați o autoritate locală, o asociere de autorități locale sau
o entitate publică agregând autorități locale?

Faceți parte din cele 27 SM UE, EEA-EFTA (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia) sau UK?

Puteți prezenta o dovadă a angajamentului politic semnată de
Primar/ reprezentant politic pentru dezvoltarea conceptului de
investiții?

Dețineți PAED, PACED sau un plan cu ținte similare aprobat politic?

Verificarea eligibilității EUCF

Despre verificare

• Verificare a eligibilității 
simplă, automată și online

• Aplicanții eligibili trebuie să 
fie în situația de a răspunde 
DA la toate întrebările

• Solicitanții neeligibili sunt 
direcționați către asistența 
EUCF

Vă angajați să respectați perioada de monitorizare EUCF de 2 ani?

Cine este eligibil să primească sprijin EUCF?



Formular complet de aplicare

Se completează online de către 
aplicant.

Trei secțiuni: 

1) Datele de identificare ale 
aplicantului;

2) Descrierea conceptului de
investiții;

3) Descrierea implementării 
proiectului de investiții.

• ff

Documente suport

Anexa A.1: PAED, PACED sau un plan cu ținte 
similare în limba română

Anexa A.2: PAED, PACED sau un plan cu ținte 
similare – Sumar în limba engleză

Anexa B: Scrisoare suport pentru proiect  semnată 
de către Primar sau alt reprezentant politic relevant

Anexa C: Declarație pe propria răspundere a unui 
reprezentant al autorității locale sau asocierii de 
UAT-uri

Anexa D: Calcul – Economii previzionate de energie 
Anexa E: Calcul – Nivelul previzionat al investiției

Ce trebuie depus pentru aplicarea la EUCF?



Identificarea 
aplicantului

1.1. Nume autoritate locală

1.2. Coduri LAU și/ sau NUTS 3*

1.3. Număr de locuitori/număr total

1.4. Persoană de contact

1.5. Organizație

1.6. Număr de identificare fiscală 
sau echivalent

1.7. - 1.11. Date de contact

1

*LAU – Local Administrative Units NUTS 3 – Nomenclature of Territorial Units for Statistics 3 (regional level) 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units

Dezvoltarea 
conceptului de investiții

2

2.1. Titlul conceptului de investiții 
propus

2.2. Estimarea valorii investiției în 
energie durabilă

2.3. Activități desfășurate din 
finanțarea EUCF

2.4. Descrierea echipei de proiect  
pentru dezvoltarea conceptului de
investiții

2.5. Implicarea părților interesate și 
cetățenilor

Implementarea 
proiectului de investiții

3.1. Sector(e) de investiții vizat(e)

3.2. Măsuri propuse

3.3. Valoare estimată a investiției

3.4. Impact preconizat

3.5. Potențial pentru replicare și/ 
sau extindere

3

Care sunt informațiile ce trebuie furnizate 
în formularul de aplicare?



De avut în vedere la pregătirea aplicației

• Formularul de aplicare și toate anexele trebuie completate în limba engleză

• PAED, PACED sau planul cu un nivel similar de ambiție se încarcă în limba
română

• Nivelul populației trebuie scris corect (cu cifre, nu în mii sau sute de mii)

• Verificați că ați inclus toate elementele în descrierea echipei de proiect și în
strategia de includere a părților interesate

• Nivelul investiției nu se referă la valoarea grantului EUCF, ci la investițiile în
energie durabilă așteptate prin proiect

• Investiția propusă trebuie să prevadă un impact crescut (>50%) în cazul
economiilor de energie (în GWh/an) față de cel obținut prin generarea
energiei din surse regenerabile (în GWh/ an)



Obiectiv

Susținerea activităților necesare dezvoltării 

conceptului de investiții

Alocarea finanțării

Personal intern

Experți externi/ 

subcontractați
60.000 euro

FINANȚARE 
EUCF 

• Studii de fezabilitate

• Analize tehnice

• Analize juridice

• Studii sociale

• Studii de piață

• Analize financiare

Activități 

finanțate

Altele

Ce activități sunt finanțate prin EUCF?



✔ Asocierile de UAT-uri/ Acordurile de parteneriat și/
sau Asociațiile de dezvoltare intercomunitară
formale sau neformale sunt eligibile să aplice prin
intermediul unui aplicant principal.

✔ Liderul aplicant sau asocierea trebuie să aibă un Plan
de Acțiune pentru Energie Durabilă, cu obiective
energetice și climatice până cel puțin în 2020.

✔ Aplicațiile pe baza acordurilor de parteneriat/
sau asociatii de dezvoltare intercomunitară vor fi
apreciate în procesul de evaluare.

✔ În cazul în care aplicarea este acceptată,
finanțarea în valoare de 60.000 euro este
acordată grupului în ansamblu.

✔ Aplicantul principal (liderul) va semna acordul de
finanțare și va primi valoarea finanțării.

✔ Liderul aplicant este cel care semnează
Contractul de Finanțare și care primește grant-ul.

Ce trebuie considerat în cazul aplicării ca asociere de 
UAT-uri sau ca entitate publică locală? 

Asociere de UAT-uri

✔ Aceste entități pot fi diferite, de la o țară la alta.
Este necesar ca aceste entități să își confirme
eligibilitatea în cadrul declarației pe propria
răspundere (Anexa C).

✔ Aceste entități trebuie să aibă propriul Plan de
Acțiune pentru Energie Durabilă, Plan de Acțiune
pentru Climă și Energie Durabilă sau un plan cu un
nivel similar de ambiție, aferent zonei geografice
reprezentate, aprobat la nivel politic.

✔ Entitățile publice locale agregând municipalități/
autorități locale nu pot aplica pentru o finanțare
EUCF în calitate de asociere de UAT-uri.

Entitate publică locală agregând 

municipalități/ autorități locale



• Evaluatorul verifică dacă toate documentele

justificative au fost încărcate și conțin

informațiile solicitate.

• În cazul documentelor incomplete, aplicarea

nu mai poate fi luată în considerare.

Verificarea documentelor depuse

Pe baza a cinci criterii de evaluare:

A1: Valoare investiție

A2: Economii de energie

B1: Structură de guvernanță

B2: Implicare a părților interesate

B3: Aliniere la obiectivele EUCF

Evaluarea aplicațiilor complete

Despre punctaj
• Pentru fiecare criteriu, evaluatorul acordă un punctaj cuprins între 0 și 5.

• Pentru criteriile din Categoria B se aplică un prag de calitate de 3 puncte din 5.

• Media punctajelor generează rezultatul final.

Cum se evaluează aplicațiile?



Cum primesc solicitanții feedback referitor la
rezultatele evaluării?

Raport de evaluare a aplicării

Rezultatul final al evaluării este disponibil
pentru aplicanți în contul EUCF și include:

• Punctajul total al aplicării
• Feedback general cu privire la rezultat
• Punctaje și feedback pentru fiecare criteriu



Traseul EUCF

Etapa de pre-aplicare

Autoritățile locale sunt 
informate cu privire la EUCF 
prin intermediul:

Site-ului EUCF

Evenimentelor UE

Webinarii și sesiuni 
de informare

1 2

Etapa de aplicare

1. Verificarea eligibilității

2. Aplicație completă

Aplicații acceptate

Aplicații respinse

Redirecționate pentru 
asistență la Serviciul de 

Asistență (Helpdesk)

3

Etapa Acordului de 
Finanțare

Pregătirea și 
semnarea Acordului 
de Finațare

Beneficiarul EUCF 
primește prima 
tranșă a finanțării 
(70%)

4

Dezvoltarea conceptului 
de investiții

EUCF oferă sprijin 
beneficiarilor în dezvoltarea 
conceptelor de investiții:

Instrumente și 
documente standard

Suport tehnic

Consolidarea
capacităților

5

Implementarea 
conceptului de investiții

09/06-30/09 2 luni maxim până la 12 luni 24 luni

Validarea conceptului 
de investiții

Beneficiarul EUCF 
primește a doua tranșă 
a finanțării (30%)

Rapoarte de monitorizare 
a implementării 
conceptului de investiții

Evenimente de 
consolidare a 
capacităților



Procedura de aplicare 
online

Acest proiect a primit finanțare din programul 
de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii 

Europene în baza acordului de finanțare nr. 
864212

@eucityfacility 



Procedura de aplicare online

Promovare 
EUCF

Pre-aplicare Aplicare
Acord de 
Finațare

Dezvoltare 
concept de 

Investiții

Implementare 
concept de 

Investiții

Înregistrare 

aplicant Depunere

Deschidere 

apel EUCF

Închidere apel 

EUCF

www.eucityfacility.eu



Verificare 
eligibilitate

Înregistrare

Creare 
aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-
A

p
lic

a
re

A
p

licare

Verificare eligibilitate



Înregistrare

Municipalitate

Asociere Autorități Locale

• Țară
• NUTS 3
• Cod(uri) LAU

Entitate publică locală care 
agreghează municipalități/ 

autorități locale

• Țară
• NUTS 3
• Număr de identificare 

fiscală sau echivalent

Creare 
aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-
A

p
lic

a
re

A
p

licare

Înregistrare

Verificare 
eligibilitate



Înregistrare
Autoritate Locală sau Asociere de Autorități Locale

Creare 
aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-
A

p
lic

a
re

A
p

licare

Înregistrare

Verificare 
eligibilitate



Înregistrare
Entitate publică locală care agreghează autorități locale 
(sub NUTS 3)

Creare 
aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-
A

p
lic

a
re

A
p

licare

Înregistrare

Verificare 
eligibilitate



Autentificare

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-
A

p
lic

a
re

A
p

licare

Verificare 
eligibilitate

Înregistrare

Creare 
aplicație



Creare aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-
A

p
lic

a
re

A
p

licare

Verificare 
eligibilitate

Înregistrare

Creare 
aplicație Manager de proiect



Completare aplicație

• Tip aplicant

• Descrierea conceptului pentru care se solicită
grant-ul

• Dimensiunea și impactul investiției

• Link-uri către anexe

• Alte note explicative

Verificare 
eligibilitate

Înregistrare

Creare 
aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

P
re

-A
p

licare
A

p
licare



Depunere aplicație

Verificare 
eligibilitate

Înregistrare

Creare 
aplicație

Completare 
aplicație

Depunere 
aplicație

Manager de proiect

P
re

-A
p

licare
A

p
licare



Full Application Form (part)



Full Application Form (submission)



Procedura de aplicare online

Promovare 
EUCF

Pre-aplicare Aplicare
Acord de 
Finațare

Dezvoltare 
Concept de 

Investiții

Implementare 
Concept de 

Investiții

Înregistrare 

aplicant Depunere

Deschidere 

apel EUCF

Închidere apel 

EUCF

Serviciul de Asistență (Helpdesk)

www.eucityfacility.eu



Formular solicitare clarificări

www.eucityfacility.eu asistență helpdesk

http://www.eucityfacility.eu/


Suport oferit prin EUCF



Suport pentru a aplica la EUCF

Suport disponibil pentru autorități locale

Suport în dezvoltarea Conceptului de Investiții

Suport în valorificarea Conceptului de Investiții



Cum să contactați Serviciul de Asistență?

dacă v-ați înregistrat deja pe site-ul EUCF și  v-ați conectat

dacă nu v-ați înregistrat pe site-ul EUCF pentru întrebări generale



Alte instrumente ale Serviciului de Asistență 

Ghid pentru 
aplicanți

Întrebări 
frecvente 

(FAQs)

Hub
informare

Glosar

Ghid pentru 
experții 

naționali

Model 
concept de

investiții



Experți naționali, rețele naționale de diseminare

Experți naționali

Consolidarea capacităților

Ghidare în dezvoltarea 
conceptului de investiții

Serviciu național de asistență 
pentru aplicanți

Rețele naționale

Promovare

Webinarii/ sesiuni de informare



Site-ul

www.eucityfacility.eu



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Dezvoltarea Rețelei de Investitori EUCF

Investesc în 
proiectele 

orașelor EUCF 
pentru energie 

sustenabilă

facilitează/ oferă finanțare 
proiectelor EUCF în energie 

sustenabilă 

Proiecte cu risc 
scăzut evaluate & 

structurate de 
experți financiari

Înregistrare pe www.eucityfacility.eu

Rețea Investitori



Beneficiari EUCF: 

Municipiul Onești - Recomandări



Beneficiari EUCF: 

Municipiul Sf.Gheorghe - Recomandări



ÎNTREBĂRI



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility

Expert Național: ce.romania@eucityfacility.eu
Rețea Națională de Diseminare: office@oer.ro

mailto:ce.romania@eucityfacility.eu
mailto:office@oer.ro

