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desfășoară în paralel  

GLOSAR SMAFIN 
#SMAFINGLOSSARY este o nouă secțiune lansată de echipa SMAFIN
pe rețelele de socializare, care își propune să analizeze definițiile
termenilor și abrevierile legate de energie și eficiența energetică și să
le distribuie publicului printr-o serie de postări săptămânale în conturile
SMAFIN din rețelele sociale -Twitter, LinkedIn și Facebook. Postările
programate sunt încărcate în fiecare marți, aprofundând o gamă largă
de termeni din domeniul energetic. Caracterul educațional al acestei
campanii a apărut ca o nevoie firească, pe măsură ce tot mai mulți
oameni devin interesați de sectorul energetic în vremurile noastre.

Primăvara lui 2022 aduce a doua rundă a Meselor Rotunde SMAFIN 
în Bulgaria, Croația, Grecia și România, de data aceasta urmând ca 
accentul să fie pus pe proiectarea și implementarea politicilor și a 
schemelor de finanțare și pe diferitele abordări. Având în vedere
lansarea celui de-al doilea pachet european de politică energetică la 
sfârșitul anului 2021, momentul este cu adevărat interesant pentru a 
discuta în cadrul proiectului cele mai eficiente modalități de a folosi 
în mod adecvat granturile disponibile pentru îndeplinirea
obiectivelor CE. Cele mai bune practici din Europa vor fi identificate 
spre a fi prezentate în timpul evenimentelor pentru a oferi motivație 
și know-how în proiectarea și implementarea inițiativelor naționale. 
Părțile interesate reprezentând organizații importante din sectorul 
politic, financiar, de afaceri, construcții și academic vor avea ocazia 
să învețe, să discute, să comenteze, să propună și să contribuie la 
politica națională și la măsurile financiare.
Următoarele Mese Rotunde SMAFIN:
• Bulgaria,Pentru a aborda cele mai stringente probleme, în ceea ce 
privește discuțiile și consultările cu principalele părți interesate și 
membrii grupului de lucru, în perioada 16-17 martie 2022 este
organizată cea de-a 2-a Masă Rotundă din Bulgaria cu titlul „
Managementul energetic municipal și investițiile în energie durabilă” 
în Borovets, Hotel Samokov și online. Următoarele subiecte au fost 
alese cu atenție ca piloni principali ai evenimentului: Sistemele
municipale de management al energiei și rolul lor în atragerea 
finanțărilor; Cooperativele energetice din Bulgaria- provocări și 
soluții; și Reducerea sărăciei energetice prin politici și măsuri de
eficiență energetică. Evenimentul este organizat de EnEffect
(www.eneffect.bg)  și susținut de Municipal Energy Efficiency
Network EcoEnergy (www.ecoenergy-bg.net) și National Trust
EcoFund (https://ecofund-bg.org).
• Croatia, Finanțarea măsurilor de eficiență energetică în clădirile 
multifamiliale și în industrie (data: TBD) - Masa Rotundă își propune 
să încurajeze dialogul între părțile interesate cheie croate cu privire 
la îmbunătățirea disponibilității și a alocării fondurilor pentru 
investiții în măsuri de EE și RES în clădiri și industrie (în primul rând 
prin  Facilitatea pentru Redersare și Reziliență și noul program opera -
țional). Adoptarea și aprobarea de către Comisia Europeană a PNRR 
în iulie 2021 a deschis un set cu totul nou de subiecte de discuție și 
va contribui la dialogurile angajate cu privire la modul deimplementare 
eficientă a investițiilor prevăzute în sectorul construcțiilor și în industrie 
(inițierea și înființarea de ghișee unice, utilizarea instrumentelor 
financiare și a modelului Contractului de Performanță
Energetică-CPE).
• Greece,  A doua Masă Rotundă din Grecia va fi organizată online, în 
data de 14 aprilie 2022, cu scopul de a continua dialogul început în 
cadrul primului eveniment din luna mai a anului trecut și de a
prezenta activitatea pe care o desfășoară în mod continuu grupurile 
de lucru SMAFIN. Bazându-se pe structura anterioară a evenimentului 
de succes, se vor aborda evoluțiile politicii la nivel național și
european și se vor discuta subiecte precum anunțarea programului 
„ELECTRA”, ghișee unice în cadrul programului național „
EXOIKONOMO”, optimizarea proceselor pentru licitaţii in proiecte de 
eficiența energetică şi taxonomie. Mai multe informații vor fi
disponibile în curând pe site-ul web al proiectului www.smafin.eu.
• Romania, Temele celei de-a doua Mese Rotunde din România, 
intitulată „ Soluții de finanțare pentru creșterea sustenabilă a
eficienței energetice în clădiri și industrie”, care va avea loc online, 
pe 12 aprilie 2022, au fost definite în cadrul celei de-a 3-a întâlniri a 
grupului de lucru. A fost concepută o Agendă echilibrată care vizează 
continuarea sprijinului SMAFIN pentru eforturile naționale de
operaționalizare a diferitelor instrumente de finanțare a proiectelor 
de eficiență energetică. Temele sesiunilor paralele vor fi: servicii
integrate de renovare a clădirilor rezidențiale și publice,  asigurarea 
eficienței energetice la operatorii economici și dezvoltarea și
operaționalizarea instrumentelor financiare necesare Strategiei
Naționale de Renovare pe Termen Lung.

Bulgaria
Cea de-a treia întâlnire a GL a fost organizată online, prin intermediul 
platformei ZOOM, pe 8 februarie 2022. Scopul principal al întâlnirii a 
fost acela de a finaliza subiectele pentru sesiunile paralele, de a 
aduna sugestii pentru moderatori și vorbitori cheie pentru viittoarea 
masa rotundă. Participanții au stabilit datele de 16 și 17 martie 
pentru eveniment ca fiind cele mai potrivite, ceea ce coincide cu 
noua versiune așteptată a PNRR pe 15 martie. A existat o decizie 
unanimă de a organiza Masa Rotundă într-un format hibrid – online 
și maximum 30 de participanți prezenți fizic, cu respectarea
reglementărilor naționale de sănătate publică COVID. În plus, membrii 
GL au fost de acord că organizarea evenimentului într-un interval de 
două zile se poate dovedi mai productivă pentru discuții și rezultatul 
general.

Croatia
Următoarea întâlnire a GL din Croația va fi organizată în format virtu-
al în prima jumătate a lunii martie. Participanții vor fi reprezentanți 
ai ministerelor, companiilor de administrare a clădirilor, instituțiilor 
financiare și furnizorilor de servicii. Împreună, ei vor discuta cum să 
folosească concluziile reuniunii anterioare ale GL în viitoarea masă 
rotundă, precum și potențialul de a promova măsurile de politică 
actuale și programele financiare. 

Greece
Următoarea întâlnire virtuală a GL SMAFIN din Grecia va fi organizată 
pe 3 martie 2022, iar de această dată membrii reprezentând minis-
tere, bănci, proiecte aferente și manageri de clădiri vor discuta 
despre posibilitățile de scalare a măsurilor de politică publică și a 
programelor financiare, precum și despre definirea celor mai bune 
practici pentru a sprijini procesul.

Romania
În ultimele luni, în România au fost organizate două întâlniri ale GL (a 
2-a și a 3-a).

A doua întâlnire virtuală a GL SMAFIN din România a avut loc în data 
de 14 decembrie 2021. La întâlnire au fost prezenți mai mulți reprez-
entanți ai organismelor guvernamentale implicate în dezvoltarea 
mecanismelor de finanțare a proiectelor de eficiență energetică din 
sectorul public și privat, respectiv Ministerul Finanțe, Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației și Ministerul Energiei. Membrii Grupului au 
discutat despre evoluțiile ce au urmat primei Mese Rotunde SMAFIN 
identificând subiectele relevante pentru organizarea celei de-a doua 
în primăvara anului 2022. S-a convenit că includerea unei sesiuni 
paralele privind finanțarea eficienței energetice în industrie și servicii 
este de maxim interes atât pentru actori publici și cât și pentru cei 
privați.

Pe 22 februarie 2022, membrii GL  SMAFIN s-au reunit din nou 
pentru a treia oară folosind o platformă online. Au participat peste 
30 de persoane, reprezentând tot spectrul părților interesate, creând 
o oportunitate excelentă de proiectare a temelor pentru cea de-a 
doua Masă Rotundă SMAFIN care va fi organizată în aprilie 2022. 
Proiectul agendei elaborat de echipa de proiect a fost discutat, îm-
bunătățit și agreat. Ultima parte a întâlnirii s-a transformat într-o 
discuție mini-masă rotundă pe teme de mare interes, cum ar fi cea 
mai bună abordare pentru activarea comunităților de prosumatori/ 
consumatori și identificarea timpurie a barierelor în proiectarea și 
dezvoltarea proiectelor pentru a sprijini capacitatea diferiților solici-
tanți de profil de a depune propuneri de îndată ce apelurile de 
proiecte sunt deschise sau sunt activate diferite instrumente de 
finanțare. Dialogul activ a facilitat idei suplimentare pentru organiza-
rea Mesei rotunde pentru maximizarea contribuției acesteia la
acțiunile viitoare.

SMAFIN și RoundBALTIC s-au întâlnit în lunile octombrie și noiembrie 
2021, pentru a defini zone comune între proiecte în care pot
coopera, precum și rezultate și experiență dobândită până acum, 
care pot fi împărtășite, maximizând rezultatele ambelor proiecte.
În această direcție, SMAFIN a participat și la cea de-a doua rundă a 
evenimentului online de învățare RoundBALTIC, în data de 10
februarie 2022. Scopul său a fost acela de a asista autoritățile publice 
în luarea deciziilor inteligente prin deblocarea potențialului 
investițiilor în eficiență energetică în sectorul public prin folosirea 
cadrului CPE, să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor lor 
și, în cele din urmă, să accelereze implicarea finanțărilor private în 
proiecte de eficiența energetică. 
Mai multe informații la https://roundbaltic.eu/second-learn-
ing-event/.

Croatia
Concluziile SMAFIN vor fi prezentate la conferința ETU Initiative care 
își propune să reunească inițiative și proiecte europene și meditera-
neene care promovează o tranziție energetică justă și durabilă. Con-
ferința este programată în perioada 15-17 martie la Barcelona, iar 
rezultatele SMAFIN vor fi prezentate în panelul despre diferite 
modele de finanțare a tranziției.
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Deveniți membri ai
Comunității SMAFIN 
SMAFIN încurajează un dialog permanent între toate părțile implicate. 
În cadrul e-Forumului cei interesați vor fi îndrumați pentru a
identifica oportunități financiare, posibilități de colaborare B2B,
precum și pentru a accesa informații de piață.

Înregistrați-vă la https://www.smafin.eu/forum/
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