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Plenară introductivă
3 Sesiuni tematice paralele 
Sesiune plenară de închidere

20 Vorbitori
88 Participanți

         108
Părți interesate

Servicii Integrate de Renovare a Clădirilor 
Rezidențiale și Publice
Asigurarea Eficienței Energetice la Operatorii 
Economici
Dezvoltarea și Operaționalizarea Instrumentelor 
Financiare Necesare Strategiei de Renovare

      3 Teme
principale de discuție 

Repere ale 
            Mesei Rotunde

   5 
Sesiuni
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Idei de reținut
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Datorită contextului internațional actual, este mai important ca oricând să 
discutăm despre energie și surse de energie. Ne uităm din nou către 
combustibilii fosili, dar suntem conștienți că prima alegere ar trebui să fie 
reducerea consumului de energie. Astfel, eficiența energetică în clădiri este 
o componentă majoră a acestui proces.

László Borbély, Consilier de Stat la cabinetul Prim-Ministrului, Coordonator 
al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General 
al Guvernului

Ghișeul unic este garanția unei surse imparțiale de informații pentru 
beneficiari, oferind informații oficiale și o imagine transparentă a soluțiilor 
financiare și tehnice de pe piață, asigurând astfel accesul beneficiarului la 
soluțiile cele mai bune existente pentru cazul său specific.

Ella Șipețan, Primăria Timișoara

www.smafin.eu

Avem mare nevoie de mai multe acțiuni pentru educație financiară și în 
domeniul eficienței energetice, adaptată nevoilor individuale ale clienților.

Ana Maria Ciortan, Director Adjunct, Alpha Bank România
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o Crește gradul de conștientizare și încredere a proprietarilor și chiriașilo   
față de produsele, serviciile și jucătorii de pe piața produselor pentru 
renovare,
o Îmbunătăți procedurile tehnice standardizate pentru reducerea costurilor
și creșterea calității serviciilor, oferite de operatorii de încredere aflați pe
piață,
o Îmbunătăți condițiile de finanțare a planurilor de renovare locuințelor
oferite de ghișeele unice.

▪ Este mare nevoie de acțiuni pentru a:

▪ Serviciile integrate de renovare necesită eforturi pentru a reuni toate 
categoriile de părți interesate, o sarcină dificilă, dar crucială pentru atingerea 
obiectivelor de eficiență energetică.  

▪ Calitatea implementării serviciilor de renovare integrată este esențială.

Concluziile Mesei Rotunde
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2 Asigurarea eficienței energetice la operatorii economici

▪ Eforturile pentru reglementarea ESCO în România au fost continuate și se 
așteaptă să fie finalizate în acest an. Procesul include și consultări cu părțile 
interesate. Doi membri ai Grupului de lucru SMAFIN sunt membri ai Grupului de 
lucru ESCO al Ministerului Energiei, astfel încât se asigură o sinergie între 
preocupările ministerului și activitățile SMAFIN.

▪ Ar trebui luată în considerare o procedură de verificare a capabilității 
companiilor ESCO care vor intra pe piață odată ce reglementările vor fi 
operaționale.

▪ Nevoia de experți calificați în energie va crește, iar pregătirea academică ar 
trebui să acopere mai bine domeniul eficienței energetice.

▪ Băncile ar trebui să fie mai implicate/invitate ca părți interesate principale în 
procesul de aprobare a cadrului de reglementare ESCO.

▪ Băncile sunt pregătite să se implice în viitorul apropiat în fluxul financiar 
european destinat eficienței energetice, în mecanisme complexe de finanțare, 
cu credite care să multiplice granturile. Acest mesaj a fost exprimat clar în 
cadrul discuțiilor de către reprezentantul BCR.
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▪ Strategia de Renovare pe Termen Lung a sintetizat necesitatea de a integra 
diferitele scheme de finanțare într-un program consolidat care să acopere 
mai multe segmente de piață, evitând concurența între diferite programe 
guvernamentale și facilitând coordonarea și coerența, mai ales din punctul 
de vedere al beneficiarului.

▪ Demararea cu succes pe piață a diferitelor programe depinde de existența 
proiectelor mature gata de finanțare, luând în considerare că renovarea 
profundă implică investiții complexe care necesită timp pentru pregătirea și 
implementarea proiectelor. 

▪ Lipsește o analiză cuprinzătoare a capacității instituționale și a capacității 
industriei de construcții de a gestiona fondurile și, respectiv, de a îndeplini 
obiectivele ambițioase privind renovarea clădirilor. 

Concluziile Mesei Rotunde
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Cele trei sesiuni paralele au fost moderate de: 
• Dumitru Chisăliță, Președinte, Asociația Energia Inteligentă
• Andrei Ceclan, Președinte, Asociația Auditorilor și Managerilor 

Energetici din România, SAMER
• Horia Petran, Cercetător științific INCD URBAN-INCERC, Președinte 

Cluster Pro-nZEB
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▪ Participarea la masa rotundă și discuțiile au evidențiat interes și eforturi vizibil 
sporite ale părților interesate pentru investițiile în eficiența energetică, cauzate 
de un context favorabil, dar și provocator: obiectivele strategice și etapele de 
implementare ale Planului Național de Redresare și Reziliență, obligațiile 
naționale de eficiență energetică, creșterea prețurilor la energie, impactul crizei 
Covid-19.

▪ Includerea problemei finanțării eficienței energetice în industrie și servicii 
printre temele discutate a fost binevenită. Ministerul Energiei a făcut pași 
importanți spre îmbunătățirea cadrului de reglementare ESCO și lansarea unui 
Fond Național pentru Eficiență Energetică.

▪ Băncile și alte instituții financiare sunt angajate în finanțarea verde cu diferite 
produse de succes. În plus, instituțiile financiare sunt la curent cu importantele 
fluxuri de finanțare naționale și europene direcționate către proiecte de 
eficiență energetică și ar dori să contribuie și să fie implicate în mecanisme de 
finanțare specifice.

▪ Finanțarea comercială pentru completarea resurselor Fondului de Redresare și 
Reziliență și obținerea de efecte multiplicatoare semnificative este crucială 
pentru operaționalizarea cu succes a Strategiei de Renovare pe Termen Lung. 
În acest sens, Banca Mondială și BERD pot sprijini autoritățile centrale.

▪ Dialogul continuu, schimbul de bune practici, comunicarea și conștientizarea 
sporită a consumatorilor finali și a actorilor de pe piață sunt necesare pentru a 
accelera în continuare operaționalizarea mecanismelor financiare pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei de Renovare pe Termen Lung.
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