
Ghid practic 

Fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 

Cum se concepe un program operaţional multi-fond de 
renovare a clădirilor pentru eficientizarea lor energetică 

Concepeţi programele operaţionale care vor sta la baza investiţiilor UE în regiunea dumneavoastră pentru 

următorii 7 ani. Intenţionaţi să canalizaţi fondurile structurale către o activitate care va aduce multiple 

beneficii tangibile pentru firme şi pentru locuinţe, va stimula locurile de muncă la nivel local, în special în 

sectorul stagnant al construcţiilor, va genera profituri mari şi va antrena investiţii private cu o viziune durabilă 

pe termen lung. Scopul acestui ghid practic este de a vă ajuta să concepeţi un program operaţional multi-fond 

de renovare pentru eficientizarea energetică a clădirilor din regiunea dumneavoastră, oferind: 
  

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 
  

O vedere de ansamblu privind cerinţele juridice şi finanţările relevante 
  

Un exemplu de program operaţional multi-fond de renovare a clădirilor 

Î: De ce să investim în renovări pentru eficientizarea energetică? 
Investiţiile în renovările pentru eficientizarea energetică a clădirilor din regiunea dumneavoastră reprezintă o 

oportunitate economică, de mediu şi socială reală. Este una dintre măsurile cele mai rentabile de a realiza 

economii importante la energie, de a reduce emisiile de CO2 şi de a impulsiona creşterea economică creând 

locuri de muncă neexportabile la nivel local. Un program de renovare coerent va contribui în mod semnificativ şi 

la reînnoirea urbană în zonele defavorizate, la reducerea precarităţii energetice şi va aduce beneficii suplimentare 

în domeniul sănătăţii şi va reduce nivelul spitalizărilor printr-o calitate îmbunătăţită a aerului. Finanţarea directă 

rămâne cel mai mare obstacol în utilizarea acestui potenţial ridicat de economisire prin rentabilizare blocat în 

clădirile din regiunea dumneavoastră. Fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 reprezintă o oportunitate 

de aur pentru accesarea unei finanţări directe pentru a investi în renovările pentru eficientizarea energetică 

concepând un program operaţional multi-fond pentru renovările energetice profunde. 
  

Î: Cum se va alinia programul operaţional multi-fond la obiectivele tematice obligatorii 

pentru implementarea priorităţilor UE 2020? 
Renovările clădirilor constituie esenţa strategiei UE de a atinge o creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă până în 

2020 – acest fapt a fost recunoscut în mod clar prin decizia de a  
 

1) impune procentaje minime obligatorii în FEDER care trebuie să fie investite în energia durabilă, 

inclusiv în eficientizarea energetică (de la 12% pentru regiunile mai puţin dezvoltate până la 20% pentru 

regiunile mai dezvoltate); 

 2) creşte de peste două ori finanţarea pentru energia durabilă şi eficienţa energetică, până la 23 de 

miliarde de euro după estimări, în cadrul obiectivului tematic nr. 4 „Tranziţia către o economie cu emisii 

reduse de carbon”; 

3) extinde sfera eligibilităţii pentru investiţii în eficienţa energetică a clădirilor dincolo de FEDER pentru a 

stimula investiţiile şi din Fondul de coeziune (din care sectorul locuinţelor fusese anterior exclus) şi din 

Fondul social european (care sprijină perfecţionarea forţei de muncă pentru locurile de muncă „verzi”). 

 Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 



Î: De ce este necesară conceperea unui program operaţional multi-fond? 
Pentru a maximiza impactul proiectului la faţa locului, pentru a reduce sarcinile administrative şi pentru a realiza 

o dezvoltare mai bine integrată, statele membre sunt încurajate să combine diverse fonduri în programe 

operaţionale multi-fond pentru perioada 2014-2020. Conceperea unui program operaţional multi-fond axat pe 

renovările pentru eficientizarea energetică a clădirilor nu va aborda doar procentajul minim obligatoriu FEDER 

care TREBUIE să fie alocat energiei durabile şi eficienţei energetice, ci va reprezenta şi o ocazie de a obţine 

finanţare prin FEDER, Fondul de coeziune şi FSE pentru un rezultat cu un impact mai puternic.  
  

 

Î: Noul „împrumut pentru renovare” oferă acces mai uşor la finanţările pentru renovare? 
Da, acest instrument financiar specific „de-a gata” pentru sectorul clădirilor rezidenţiale introdus în fondurile 

structurale pentru perioada 2014-2020 are ca scop să ofere un proces de aprobare avantajos rapid şi condiţii 

preferenţiale pentru proprietarii de clădiri care investesc în bunurile eficiente din punct de vedere energetic printr-

o combinaţie de resurse publice şi private. 

Vedere de ansamblu privind cerinţele juridice şi finanţările relevante 
care stau la baza unui program operaţional multi-fond de renovare 

ÎMPRUMUTUL PENTRU RENOVARE : instrument financiar „de-a gata” pentru sprijinirea 

investiţiilor de renovare  

Acest instrument financiar specific „de-a gata” pentru sectorul clădirilor rezidenţiale are ca scop să ofere un 

proces de aprobare avantajos rapid şi condiţii preferenţiale pentru proprietarii de clădiri care investesc în 

bunurile eficiente din punct de vedere energetic printr-o combinaţie de resurse publice şi private. (Aplicabil 

pentru FEDER/Fondul de coeziune) 

 

Obiectivul tematic nr. 4: 

 Sprijinirea schimbării către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele 

  
Regulamentul privind dispoziţiile comune: Articolul 9 (4) 



  

Fonduri 

eligibile 

pentru 

îndeplinirea 

obiectivului 

tematic nr. 4 

  
  

Cerinţe privind 

finanţarea prin FEDER 

  

Priorităţi de investiţii 

în cadrul FEDER 

  

  

  

Fondul 

european 

de dezvoltare 

regională 

 (FEDER) 

  

Procentaj obligatoriu minim ce trebuie 

investit în obiectivul tematic nr. 4 

conform regulamentului FEDER: 

  

Regiuni mai dezvoltate: 20% 

  

Regiuni mai puţin dezvoltate: 12% 

  

Regiuni în tranziţie: 15% 

Promovarea eficienţei energetice şi a 

folosirii energiei din surse regenerabile în 

întreprinderi; 

  

Regulamentul FEDER: Articolul 5 (4) (b)  

Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a 

folosirii energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice şi în sectorul locuinţelor; 

  

Regulamentul FEDER: Articolul 5 (4) (c)  

  Cerinţe privind 

finanţarea prin Fondul de coeziune 

Priorităţi de investiţii 

în cadrul Fondului de coeziune 

  

Fondul de 

coeziune 

(FC) 

Dat fiind că eficienţa energetică aduce 

un beneficiu clar mediului înconjurător 

(o condiţie prealabilă pentru 

finanţarea din FC), eficienţa energetică 

în locuinţe (publice şi private) este 

acum pe deplin eligibilă pentru sprijin 

din Fondul de coeziune. 

  

Nu există un prag minim sau maxim 

pentru investiţiile în obiectivul tematic 

nr. 4. 

Promovarea eficienţei energetice şi a 

folosirii energiei din surse regenerabile în 

întreprinderi; 

  

Regulamentul FC: Articolul 3 (a) (ii) 

Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a 

folosirii energiei reînnoibile în 

infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice şi în sectorul locuinţelor; 

  

Regulamentul FC: Articolul 3 (a) (iii)  

  Cerinţe privind 

finanţarea prin FSE 

Priorităţi de investiţii 

în cadrul Fondului social european 

  

  

Fondul 

social 

european 

(FSE) 

  

FSE ar trebui să contribuie la 

schimbarea către o economie cu emisii 

reduse de carbon prin sprijinirea 

angajărilor în noi locuri de muncă într-

o industrie cu emisii reduse de carbon 

şi în sectoarele energetice durabile. 

  

Nu există un prag minim sau maxim 

pentru investiţiile în obiectivul tematic 

nr. 4. 

Sprijinirea schimbării către o economie cu 

emisii reduse de carbon, cu o climă 

rezilientă, eficientă din punct de vedere al 

resurselor şi durabilă din punct de vedere 

al mediului înconjurător, prin 

îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi 

formare necesare adaptării 

comportamentului, aptitudinilor şi 

specializărilor, calificării forţei de muncă 

şi prin crearea de noi locuri de muncă în 

sectoarele ce au legătură cu mediul 

înconjurător şi energia; 

  

Regulamentul FSE: Articolul 3 (2) (a) 

 Finanţare 

pentru energia 

durabilă şi 

eficienţa 

energetică 

estimată la 23 

de miliarde de 

euro pentru 

perioada 

2014-2020 



   Exemplu de conţinut de program operaţional multi-fond de renovare a 

clădirilor 

În ce altă manieră poate fi integrată eficienţa energetică a clădirilor în programul operaţional? 

În pofida imenselor beneficii ale conceperii unui program operaţional multi-fond axat pe renovările clădirilor, 

înţelegem că eficienţa energetică poate fi acoperită de mai multe programe operaţionale în ţara dumneavoastră. În 

acest caz, recomandăm cu tărie definirea de axe prioritare separate dedicate eficienţei energetice cu criterii 

coerente în cadrul tuturor programelor operaţionale relevante. 

Obiectivul  tematic nr. 4: 

  

Sprijinirea schimbării către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele 

Alte obiective tematice relevante: 

 Nr. 5:  

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 

 Nr. 6: 

Conservarea şi protejarea mediului înconjurător şi promovarea eficienţei resurselor 

 

Cifre-cheie referitoare la  

eficienţa energetică a clădirilor 
  

 Clădirile reprezintă 40% din consumul de energie la nivel UE şi 36% din emisiile de gaze 

cu efect de seră 

 92% din clădirile din 2005 vor continua să existe şi să fie folosite în 2050 

 Se prevede ca facturile medii la energie pentru consumatorii casnici să crească cu 40% în 

2050 

 1 milion de euro investiţi în măsuri ambiţioase de eficientizare energetică duce la crearea 

a 19 locuri de muncă 

 O investiţie publică de 1 euro în eficientizarea energetică a clădirilor aduce un venit 

suplimentar la buget de până la 5 euro  

 Eficientizarea energetică poate reduce costurile cu sănătatea cu până la 42 de euro 

pentru fiecare 100 de euro investiţi 



  

Priorităţi de investiţii 

(bazate pe cerinţele 

juridice ale celor 3 fonduri) 

  
  

Originea 

finanţării 

  
  

Exemplu de obiective 

  
  

Exemplu de 

măsuri/proiecte 

  

  

Prioritatea de investiţie 1: 

Promovarea eficienţei 

energetice în întreprinderi 

FEDER/ 

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 1: 

Creşterea competitivităţii firmelor prin 

reducerea cererii de energie a 

clădirilor acestora 

- Oferirea de audituri energetice 

pentru întreprinderi în vederea 

punerii în evidenţă a beneficiilor 

la nivelul randamentului 

- Dezvoltarea pieţei contractelor 

de servicii energetice prin care 

economiile la facturile de energie 

sunt utilizate la plata investiţiei 

- Oferirea de formare în domeniul 

eficienţei energetice pentru 

personalul responsabil cu 

gestionarea clădirilor 

Fondul social 

european 

Obiectivul nr. 2: 

Perfecţionarea forţei de muncă din 

cadrul companiilor 

FEDER/ 

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 3: 

Sprijinirea IMM-urilor din domeniul 

construcţiilor/renovărilor prin 

stimularea pieţei 

  

Prioritatea de investiţie 2: 

Promovarea eficienţei 

energetice în infrastructurile 

publice 

FEDER/ 

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 1 

Eliberarea de fonduri pentru bugetul 

public prin reducerea facturilor la 

energie 

- Demararea programului de 

renovare a clădirilor publice 

- Încorporarea îmbunătăţirilor în 

domeniul accesibilităţii (instalarea 

de lifturi) într-o schemă complexă 

de renovare, dat fiind că 

viitoarele economii la energie vor 

finanţa costurile 

- Crearea unui sistem de tip 

„ghişeu universal” în vederea 

colaborării cu băncile pentru 

renovările profunde 

- Sprijinirea investiţiilor pentru 

noi construcţii cu performanţe 

energetice ridicate 

Fondul social 

european 

Obiectivul nr. 2: 

Sensibilizarea în privinţa beneficiilor 

eficienţei energetice a clădirilor 

Fondul social 

european 

Obiectivul nr. 3: 

Îmbunătăţirea accesibilităţii la clădirile 

publice pentru persoanele în vârstă 

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 4: 

Reducerea emisiilor de CO2 

  

Prioritatea de investiţie 3: 

Promovarea eficienţei 

energetice în sectorul 

locuinţelor 

FEDER/ 

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 1 

Reducerea precarităţii energetice în 

cadrul locuinţelor vulnerabile 

- Demararea unui program de 

renovare profundă a tuturor 

locuinţelor sociale 

- Încorporarea renovării clădirilor 

într-o schemă complexă de 

regenerare urbană 

- Elaborarea unei scheme 

financiare de renovare dincolo de 

cerinţele minime 

- Îmbunătăţirea reţelelor 

centralizate de termoficare 

FEDR/ 

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 2 

Contribuţia la regenerarea urbană în 

cartierele sărace 

  

Fondul de 

coeziune 

Obiectivul nr. 3 

Îmbunătăţirea calităţii aerului în 

interior pentru creşterea bunăstării, a 

productivităţii la locul de muncă şi a 

sănătăţii 
  

Prioritatea de investiţie 4: 

Îmbunătăţirea educaţiei şi 

formării necesare pentru noile 

locuri de muncă în sectoarele 

care au legătură cu mediul 

înconjurător şi energia 

Fondul social 

european 

Obiectivul nr. 1: 

Adaptarea aptitudinilor cu cerinţele 

noilor locuri de muncă „verzi” 

- Cercetarea pieţei în vederea 

detectării lipsurilor în forţa de 

muncă / aptitudini  

- Cursuri de formare pentru 
auditorii energetici, meşteri, 
evaluările eficienţei energetice, 
etc. în şcoli şi universităţi  

Fondul social 

european 

Obiectivul nr. 2: 

Perfecţionarea forţei de muncă 

actuale în vederea reducerii şomajului 



www.RENOVATE-EUROPE.eu 

Campania Renovate Europe este o iniţiativă EuroACE (European Alliance of Companies 

for Energy Efficiency in Buildings).  

Ambiţia sa majoră este de a reduce cererea de energie a clădirilor din Europa  

cu 80% până în 2050 faţă de nivelurile din 2005  

REDay este un eveniment anual organizat în cadrul campaniei.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat: c/o EuroACE,  

Rond Point Schuman 6 - 8th Floor 

B-1040, Bruxelles 

T: +32 2 639 1010 
  

Despre campanie 

 @RenovateEurope 

  # REDay2013 


