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AGENDĂ

Ora Subiect Durata

11:00 Introducere: Ce este EUCF? 10 min

11:10 Ghid pentru aplicanți: Cum aplicați în cadrul apelurilor EUCF? 20 min

11:30 Concept de Investiții: Ce este un Concept de Investiții și cum se ajunge acolo? 15 min

11:45 Suport pentru autoritățile locale: Suport oferit prin EUCF 15 min

12:00 Întrebări și răspunsuri 30 min

12:30 Încheiere 





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



Expert Național Rețea Diseminare Echipa

Echipa

OER

Camelia RAȚĂ Asociația OER

Camelia RAȚĂ

Irina TATU

Anca GRIGORE

Leea MIHAILA



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

Abordarea 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

cu scopul de a sprijini 
investițiile locale în 
domeniul energiei durabile

Proiectat 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



Europa Centrală și de Est (BG, CZ, HR, EE, LV, LT, SI, SK, 
PL, RO, HU)

Europa de Nord și de Vest (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, 
SE, DK, UK)

Europa de Sud (GR, IT, ES, MT, PT, CY)

Apeluri regionale EUCF



Cele 4 apeluri

• Nord și Vest (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK)
• 11
• 23
• 23
• 18

• Centru și Est (BG, CZ, HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU)
• 11
• 25
• 25
• 19

• Sud (GR, IT, ES, MT, PT, CY)
• 8
• 18
• 18
• 13

Număr Concepte de
Investiții finanțate 
per apel în fiecare 
regiune

primul

Al 2lea

Al 3lea

Al 4lea



Număr Concepte de
Investiții (CI)
finanțate per apel 
în regiunea Europei 
Centrale și de Est

primul - 11 CI

Al 2lea - 25 CI

Al 3lea - 25 CI

Al 4lea - 19 CI

Total  - 80 CI

Cele 4 apeluri în Europa 
Centrală și de Est



Apeluri

Apelul 1: 25 mai 2020 – 2 octombrie 2020

Apelul 3: Toamna anului 2021

Apelul 2: Primăvara anului 2021

Apelul 4: Primăvara anului 2022



Ghid pentru aplicanți
Cum aplicați în cadrul 
apelurilor EUCF? 



VERIFICAREA 
ELIGIBILITĂȚII

1

DA/NU tip răspuns 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?



Sunteți o autoritate locală sau o asociere de autorități locale?

Autoritatea locală sau asocierea de UAT-uri este situată integral 
în cele 27 state membre ale UE și Marea Britanie?

Veți putea oferi o dovadă a angajamentului politic semnată de 
Primar sau un alt reprezentant politic în vederea dezvoltării 
conceptului de investiții?

Autoritatea locală are un PAED, PACED sau un plan cu ținte 
similare? 

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 doi 
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) Dezvoltarea conceptului de
investiții;

3) Implementarea proiectului de 
investiții.

• ff

Documente suport

A) Planul de Acțiune pentru Energie 

Durabilă (PAED), Planul de Acțiune 

pentru Climă și Energie Durabilă 

(PACED) sau un plan cu ținte similare;

B) Scrisoare suport pentru proiect  

semnată de către Primar sau alt 

reprezentant politic relevant;

C) Declarație pe propria răspundere a 

unui reprezentant al autorității locale 

sau asocierii de UAT-uri.

Ce trebuie depus pentru aplicarea la 
EUCF?



Identificarea 
aplicantului

1.1. Nume autoritate locală

1.2. Coduri LAU și NUTS 3*

1.3. Număr de locuitori

1.4. Persoană de contact

1.5. Organizație

1.6. Departament

1.7. - 1.10. Date de contact/ adresă

1

*LAU – Local Administrative Units     NUTS 3 – Nomenclature of Territorial Units for Statistics 3 (regional level) 

Dezvoltarea 
conceptului de investiții

2

2.1. Titlul conceptului de investiții 
propus

2.2. Valoarea finanțării

2.3. Activități desfășurate din 
finanțare

2.4. Dezvoltarea conceptului de

investiții

2.5. Implicarea părților interesate

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?



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

• etc.

Activități 

finanțate

Altele

Ce activități sunt finanțate prin EUCF?



Cine se califică ca parte a 

unei asocieri?

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. Municipalitatea lider sau gruparea 
trebuie să aibă un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă, cu obiective 
energetice și climatice până cel puțin în 2020.

✔Relațiile dintre municipalitățile implicate și responsabilitățile fiecăreia trebuie 
descrise în formular.

✔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.

Ce trebuie considerat în cazul aplicării sub 
formă de asociere de UAT-uri?



• Evaluatorul verifică dacă toate cele trei 

documente justificative au fost transmise în 

mod corespunzător.

• În cazul documentelor incomplete, aplicarea 

nu poate fi luată în considerare în continuare.

Verificarea documentelor depuse

Pe baza a cinci criterii de evaluare:

• Valoare investiție

• Economii de energie

• Structură de guvernanță

• Implicare a părților interesate

• Aliniere la obiectivele EUCF

Evaluarea aplicațiilor complete

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

• Pragul de calitate pentru fiecare criteriu este 3 puncte din 5.

• Media punctajelor generează rezultatul final.

• Fiecare aplicant primește un raport de evaluare a aplicării.

Cum sunt evaluate aplicațiile?



B1. Structură de guvernanță

B2. Implicare a părților 
interesate

B3. Aliniere la obiectivele 
EUCF

Nivelul de ambiție în raport cu celelalte aplicații depuse în apelul regional și în raport cu 

contextul local. Este apreciată asocierea/ colectarea investițiilor.

Nivelul de ambiție în raport cu celelalte aplicații depuse în apelul regional și în raport cu 

contextul local.

A1. Valoare investiție

50%
A2. Economii de energie

50%

Structura organizatorică internă adecvată și robustă și procesele de luare a deciziilor 

pentru dezvoltarea conceptului de investiții.

Identificarea clară a părților interesate importante și o bună înțelegere a nevoilor și așteptărilor 

acestora față de proiectul de investiții planificat; Strategie adecvată pentru implicarea părților 

interesate identificate în procesul de dezvoltare a conceptului de investiții.

Alinierea propunerii la obiectivul EUCF; Demonstrarea potențialului de a dezvolta un 

concept de investiții solid, inclusiv estimări (inițiale) ale impacturilor adiționale și luarea în 

considerare a potențialului de replicare și/ sau extindere a proiectului de investiții.

Cantitative și 

calitative

Calitative

B

A

20%

40%

40%

Criteriu de evaluare Cerință

40%

Proporții

60%

Care sunt criteriile de evaluare?



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

2 luni 2 luni până la 12 luni 24 luni

Validarea conceptului 
de investiții

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

Rapoarte 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







fmp.eucityfacility.eu



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 



Ce este un Concept de 
Investiții și cum 
se ajunge acolo?



Conceptul de investiții este un document care 
traduce o idee de proiect de investiții în limbaj 
financiar, cu scopul de a mobiliza finanțarea pentru 
realizarea acestuia.

Ce este un concept de investiții? 

Care este scopul unui concept de 

investiții? 

▪ A oferi investitorilor și instituțiilor financiare 
informațiile necesare în vederea evaluării unui 
proiect de investiții într-o manieră simplă și 
rapidă.

▪ A transforma planurile de climă și energie în 
pachete de investiții solide și, astfel, să faciliteze 
accesul la finanțare pentru autoritățile locale.



“Captarea atenției” cu informații cheie despre proiectul de 
investiții:

Rezumatul investiției planificate

• Investiție totală planificată
• Surse de finanțare
• Locația investiției planificate
• Autoritate locală sau asociere UAT-uri
• Sector (sectoare) vizate
• Prezentare generală și obiective ale investiției
• Costuri și venituri estimate
• Viabilitate economică
• Impact preconizat

Anexe

Set de documente justificative care să completeze 
partea principală a conceptului de investiții

Structura de bază

Descriere proiect de investiții 
planificat

1

2 Aplicanții și părțile interesate 
(la nivel local)

3 Analiză juridică

4 Analiză economică și 
financiară

5 Foaie de parcurs 
pentru investiții

Care este structura unui concept de 
investiții? 



• Obiective; 

• Contextul și justificarea 
proiectului;

• Descrierea proiectului;

• Analiza de piață și 
barierele;

• Rezumatul impactului 
preconizat;

• Potențial de replicare și/ 
sau extindere;

• Rezumatul componentei 
(componentelor) 
investiției.

Descriere proiect de

investiții planificat

1

Aplicantul (aplicanții)

2

• Prezentarea generală a 
aplicantului (aplicanților) 
proiectului

• Proprietatea asupra 
activelor și structura de 
management;

• Profilul de risc al 
aplicantului (aplicanților) 
proiectului);

• Analiza părților (locale) 
interesate.

Analiză juridică

3

• Cerințe legale 
aplicabile investiției 
planificate;

• Posibile stimulente 
juridice/ de 
reglementare;

• Posibile obstacole 
juridice/ de 
reglementare;

• Studii pregătitoare și 
evaluări efectuate 
pentru proiectul de 
investiții.

Analiză economică și
financiară

4

• Costuri și venituri 
estimate ale 
proiectulului de 
investiții;

• Viabilitate economică;

• Măsuri de risc și 
atenuare;

• Abordare a finanțării 
și a surselor de 
finanțare.

Foaie de parcurs 
pentru investiții

5

• Activități de asistență 
tehnică;

• Plan de lucru.

Ce informații trebuie să fie furnizate într-un 
concept de investiții?



Cum se ajunge acolo?

EUCF oferă suport beneficiarilor în dezvoltarea conceptelor de investiții:

Asistență tehnică din partea expertului național, precum și din partea 
echipei EUCF, prin intermediul Serviciului de Asistență (Helpdesk) EUCF.

Oportunități de consolidare a capacităților prin evenimente regionale 
pentru autorități locale.

Instrumente și documente standard, cum ar fi șabloane/ modele, 
pentru a facilita dezvoltarea conceptului de investiții.

Sprijin financiar sub forma unei finanțări de 60.000 euro pentru 
activitățile necesare dezvoltării conceptului de investiții.

Beneficiarii EUCF 
dezvoltă conceptul de
investiții în termen de 12 
luni de la semnarea 
acordului de finanțare.



• Conceptul final de investiții este dezvoltat de către beneficiarul EUCF în limba națională

• Rezumatul în limba engleză: informații cheie pentru a obține o imagine de ansamblu și o 
bună înțelegere a conceptului de investiții

Rezumat în limba engleză a conceptului de investiții

Cum este validat conceptul de investiții?

Validare

Criteriile de calitate 
trebuie îndeplinite 

pentru ca beneficiarul 
să primească a doua 

tranșă a finanțării EUCF 
(30%)

Șansa de a îmbunătăți și 
retrimite documentul 
dacă sunt date lipsă, 

informații inconsistente 
sau erori de calcul

Beneficiarul trimite un 
raport în cazul nefinalizării 
conceptului de investiții în 

perioada prevăzută



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



Aplicanții EUCF

Beneficiarii EUCF

Experții naționali

Public

Echipa Helpdesk:

Echipa EUCF

Experții naționali

Serviciul de asistență (Helpdesk)



Serviciul de Asistență (Helpdesk)

Site EUCF
Zonă dedicată

Helpdesk

BeneficiariAplicanți

Experți 
naționali

Public



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



Sprijin național pentru țările Europei Centrale și de Est

(BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, RO, PL, SI, SL)

Experți naționali

Rețele naționale



Activități complementare

Gruparea oportunităților în funcție de regiune și tehnologie

Facilitarea activităților la nivelul UE prin orașe și agenții energetice

Maximizarea impactului și a efectului financiar ale proiectelor individuale

Crearea legăturilor între orașe și comunitatea investitorilor



Site-ul

www.eucityfacility.eu



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


ÎNTREBĂRI


