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Schimbări în bugetul fondurilor structurale pentru perioada 2014-2020 
Cum se concepe un program operaţional care să aducă beneficii multiple regiunii dvs. 

 

 

 
Bruxelles, decembrie 2013 

 

 
Stimată doamnă/Stimate domn, 
 
Într-o perioadă de criză economică, fondurile structurale şi de investiţii reprezintă o oportunitate de aur pentru 
accesarea unei finanţări directe. Este esenţial pentru dezvoltarea economică a regiunii dumneavoastră ca 
această finanţare să fie investită în sectoare cu potenţial economic uriaş, ceea ce va antrena investiţii private, 
va crea locuri de muncă la nivel local şi va genera profituri mari. UE a recunoscut această necesitate de a 
prioritiza investiţiile în cadrul Agendei pentru creştere Europa 2020 şi, prin urmare, a definit 11 obiective 
tematice, cu un accent special pe obiectivul tematic nr. 4 „Tranziţia către o economie cu emisii reduse de 
carbon”.  
 

Într-adevăr, se aşteaptă ca volumul finanţării alocate pentru energia durabilă şi eficienţa energetică în cadrul 
fondurilor structurale pentru perioada 2014-2020 să crească de peste două ori comparativ cu ultima perioadă 
de finanţare, până la 23 miliarde de euro după estimări, cu procentaje minime obligatorii pentru investiţiile în 
energia durabilă şi eficienţa energetică în cadrul FEDER. În plus, sfera eligibilităţii pentru investiţii în eficienţa 
energetică a clădirilor a fost extinsă 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”, precum şi activităţile de renovare menite să crească, de exemplu, 
accesibilitatea). 
 

În plus, un instrument financiar specific „de-a gata” pentru sectorul clădirilor rezidenţiale a fost introdus în 
cadrul fondurilor structurale pentru perioada 2014-2020 cu scopul de încuraja renovările în regiunile din Europa. 
Bazat pe un proces de aprobare avantajos rapid, acest „împrumut pentru renovare” are ca scop asigurarea de 
condiţii preferenţiale pentru ca proprietarii de clădiri să investească în bunurile eficiente din punct de vedere 
energetic printr-o combinaţie de resurse publice şi private. 
 

Este evident că renovările clădirilor constituie esenţa strategiei UE de a atinge o creştere inteligentă, durabilă 
şi inclusivă până în 2020. Renovarea clădirilor în vederea eficientizării lor energetice este un sector cu un 
potenţial ridicat de economisire prin rentabilizarea energiei la nivelul utilizatorului final care rămâne în mare 
măsură neexploatat din cauza lipsei unei finanţări directe. Investiţiile în renovarea clădirilor în vederea 
eficientizării lor energetice poate aduce o gamă variată de beneficii tangibile pentru sectorul public, locuinţe şi 
firme în regiunea dumneavoastră: 
 

- Beneficii economice: o activitate generatoare de venit care creează locuri de muncă neexportabile la nivel 
local (în special în sectorul stagnant al construcţiilor) şi are un impact pozitiv asupra finanţelor publice prin 
reducerea costurilor la energie; 

 

- Beneficii sociale: o contribuţie semnificativă la impulsionarea reînnoirii urbane în zonele defavorizate şi la 
reducerea precarităţii energetice; 
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- Beneficii în domeniul sănătăţii: un mod eficace de creştere a temperaturii din locuinţă şi, astfel, de reducere 
a spitalizărilor; 

 

- Beneficii în domeniul mediului înconjurător: un mijloc economic de reducere a poluării aerului şi a emisiilor 
de CO2; 

 

- Beneficii politice: o strategie eficientă de aducere a ţării pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivele din 
domeniul climei, energiei şi creşterii până în anul 2020. 

 

 
Elaborarea unui program operaţional eficace pentru următorii 7 ani care va conduce la obţinerea acestor 
beneficii pentru regiunea dumneavoastră este esenţială. Ghidul practic anexat la această scrisoare vă oferă 
îndrumări dumneavoastră, tuturor celor implicaţi, referitoare la paşii de bază necesari elaborării unui program 
operaţional multi-fond de renovare a clădirilor. 
 

Nu pierdeţi această ocazie de a debloca oportunităţile economice imense care hibernează în clădirile 
dumneavoastră în beneficiul firmelor, locuinţelor şi finanţelor dumneavoastră publice! 
 
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Directorul campaniei Renovate Europe  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Despre campanie: Campania Renovate Europe (REC) este o inițiativă a European Alliance of Companies for 
Energy Efficiency in Buildings (EuroACE). Scopul său este de a atinge o reducere de 80% a cererii de energie a 
clădirilor existente în UE până în anul 2050 faţă de 2005. REC solicită elaborarea de strategii ambiţioase de 
renovare în toată UE pentru a tripla rata de renovare anuală a clădirilor în UE de la 1% la 3% până în 2020 şi 
pentru a se asigura ca toate renovările sunt renovări profunde sau renovări profunde în stagii. www.renovate-
europe.eu 
 
Companiile şi asociaţiile partenere ale campaniei Renovate Europe sunt: 

 

http://www.renovate-europe.eu/
http://www.renovate-europe.eu/

