
Aspecte relevante din cea de a doua
rundă a meselor rotunde SMAFIN 

Apariții noi

Join the SMAFIN Community
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/

Echipa SMAFIN a participat la
următoarele evenimente: 

În primăvara anului 2022, fiecare dintre cele patru țări ale proiectului 
SMAFIN, Bulgaria, Croația, Grecia și România au organizat a doua rundă 
a meselor rotunde SMAFIN, în aceeași perioadă, atât online, cât și în 
format hibrid. Evenimentele s-au desfășurat oferind oportunitatea unui 
număr total de 400 de părți interesate, din organisme importante din 
sectorul politic, financiar, de afaceri, construcții și academic, să se infor-
meze, să discute, să comenteze, să propună și să contribuie la politicile 
naționale și măsurile de finanțare a eficienței energetice.  

Puteți găsi toate aspectele relevante, mesaje cheie și concluzii sin-
tetizate în fișele informative elaborate pentru a doua ediție a Mesel-
or Rotunde SMAFIN:

• Bulgaria, "Management energetic municipal și investiții energetice 
sustenabile" 16-17 March 2022

• Croatia, "Finanțarea tranziției verzi în clădirile multi familiale și  in-
dustrie" 13-14 Aprilie 2022  

• Greece, "Sprijin pentru implementarea finanțărilor inteligente 
pentru clădiri eficiente energetic in Grecia.2022", 14 Aprilie 2022

• Romania, "Soluții de finanțare pentru creșterea sustenabilă a efi-
cienței energetice în clădiri și industrie", 12 Aprilie 2022

Ca urmare a ultimelor evoluții ale politicilor din sectorul eficienței 
energetice la nivel European și național și în vederea organizării celui 
de al doilea ciclu de mese rotunde SMAFIN, consorțiul proiectului a 
actualizat raportul analizei de piață pentru perioada iunie 2021- apri-
lie 2022. Având în vedere că Planurile Naționale de Redresare și Rez-
iliență (PNRR) rămân cele mai relevante planuri strategice, interven-
ind pe piața eficienței energetice din toate țările SMAFIN, documen-
tul aduce în atenție informații legate de acestea.

Mai multe informații pe https://www.smafin.eu/

”Conferința Inițiativei ETU: Cum vă poate ETU sprijini tranziția ener-
getică?”, Martie 2022

În luna martie, REGEA a prezentat rezultatele SMAFIN și obiectivele 
proiectului la „Conferința ETU Initiative: cum vă poate sprijini ETU 
tranziția energetică?” desfășurată la Barcelona. Conferința ETU (Uni-
tatea pentru tranziția ecosistemică) a reunit factori de decizie locali și 
regionali, experți în energie și cercetători. Pe parcursul celor două 
zile de paneluri de experți și sesiuni interactive, participanții au făcut 
schimb de experiență pe subiecte precum metodele de finanțare a 
tranziției la energia verde, potențialul comunităților de energie re-
generabilă pentru atenuarea sărăciei energetice și multe altele.

Rezultatele SMAFIN au fost prezentate și discutate în cadrul discuției pe 
tema finanțării tranziției energetice. În discuția care a urmat, paneliștii 
au reiterat importanța combinării fondurilor publice și a capitalului 
privat pentru investițiile în eficiența energetică în vederea obținerii unui 
raport calitate-preț mai bun, economii și rezultate semnificative.

Mai multe informații despre conferință sunt disponibile aici:

Finanțarea Proiectelor de Renovare Energetică, 1 iulie 2022

Un eveniment satelit SMAFIN a fost organizat de echipa națională de 
proiect, la Iași, România pe 1 iulie 2022, în cadrul Săptămânii nZEB 
Iași – parte a proiectului The nZEB Roadshow și în colaborare cu 
proiectul nZEB Ready. Atelierul „Finanțarea proiectelor de renovare 
energetică” s-a adresat instituțiilor financiare și autorităților locale și 
a avut ca scop identificarea modalităților de depășire a barierelor și 
minimizarea riscurilor pentru creșterea ratelor de investiții pentru 
proiectele de eficiență energetică din România. În plus, au fost exa-
minate politicile naționale și schemele de finanțare private și publice 
disponibile și au fost evaluate și discutate propuneri de îmbunătățire. 

Eveniment comun în cadrul Sustainable Places 2022, (SP2022),
7 septembrie 2022

Sustainable Places este o platformă pentru diseminarea cercetării, 
desfășurarea de ateliere, gruparea proiectelor UE și crearea de rețele 
între părți interesate de toate tipurile. SP2022 s-a desfășurat pe
parcursul a patru zile într-un format hibrid (digital și fizic). SMAFIN a 
fost prezent împreună cu proiectele EUROPA, outPHit, SAVE THE 
HOMES și re-MODULEES într-un atelier comun online, cu scopul de a
evidenția perspectivele și soluțiile comune și complementare aduse 
de cele cinci proiecte, conducând în mod eficient și fiabil la o
performanță ridicată a proiectelor de renovare profundă.

Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile pe  

Noutăți din activitatea Grupurilor
de Lucru SMAFIN
Bulgaria
Cea de-a patra întâlnire a grupului de lucru din Bulgaria a avut loc 
online pe 15 iulie 2022. Scopul său a fost să colecteze reacțiile de la cea 
mai recentă masă rotundă SMAFIN, precum și impresiile de la eveni-
mentul BeSMART privind finanțarea proiectelor EE și RES, desfășurat în 
perioada 3-4 iunie la Burgas. În plus, membrii grupului de lucru au dis-
cutat despre blocajul politic actual (în urma unui vot de cenzură pentru 
actualul parlament), și despre potențialele dezavantaje pe care acesta 
le-ar putea avea în demararea și implementarea cu succes a pro-
gramelor naționale de sprijin pentru renovarea clădirilor.
În continuare, pe ordinea de zi a fost prezentat și proiectul de 
creare a Comitetului Consultativ European Green Deal și subdiviziu-
nile și rolurile preconizate, printre care Comitetul de sprijinire a 
inițiativelor legislative legate de pachetul „Pregătiți pentru 55” 
(Fit-for-55) al CE. Participanții la întâlnire au discutat, de asemenea, 
următorii pași în ceea ce privește dezvoltarea recomandărilor de 
politici și au convenit să participe și să sprijine viitoarele eveni-
mente BeSMART programate în toamnă.

Următorul an de proiect SMAFIN începe cu o nouă rundă de întâl- 
niri naționale ale grupurilor de lucru în celelalte trei țări partenere: 

Croatia
După organizarea celei de a doua mese rotunde, membrii grupului 
de lucru croat se vor reuni în lunile următoare pentru a discuta con-
cluziile acesteia, modul în care acestea reflectă actuala criză ener-
getică precum și măsura în care va afecta investițiile în eficiența 
energetică. Rezultatele discuției vor fi folosite pentru a elabora su-
biectele sesiunilor din cadrul mesei rotunde finale, planificată 
pentru primăvara anului 2023.

Greece
Următoarea întâlnire virtuală a GL SMAFIN din Grecia va fi organiza-
tă la jumătatea lunii noiembrie 2022. De această dată, membrii 
reprezentând ministere, bănci, ESCO, proiecte aferente și manageri 
de clădiri vor discuta despre proiectele de recomandări de politică 
publică propuse de echipa națională de proiect. De asemenea, vor 
urmări rezultatele celei de a doua mese rotunde organizate în apri-
lie conectându-le cu cel de-al treilea și ultimul sezon al proiectului 
și stabilind temele prioritare finale.  

Romania
Următoarea întâlnire a GL SMAFIN din România va avea loc la 
jumătatea lunii noiembrie 2022, ca și în Grecia. Obiectivul principal 
al întâlnirii va fi analiza rezultatelor celei de a doua mese rotunde și 
noile evoluții de la acel moment. În plus, va fi planificată organiza-
rea celei de a treia mese rotunde precum și alte activități în cadrul 
proiectului. Se va pune accent pe asigurarea continuității su-
biectelor de discuție, cum ar fi etapa de implementare a Strategiei 
de Renovare pe Termen Lung și atingerea jaloanelor prevăzute în 
PNRR în domeniul eficienței energetice, în principal cadrul legal 
pentru contractele de performanță energetică (CPEn) și înființarea 
Fondul National pentru Eficiență Energetică.

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-bulgarian-round-table/

 https://etuinitiative.eu/news/the-etu-initiative-conference-brought-
together-communities-for-a-more-sustainable-mediterranean-region/

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-croatian-round-table/

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-greek-round-table/

https://www.smafin.eu/project/results-of-the-2nd-romanian-round-table/

https://www.sustainableplaces.eu/sp20-deep-renovation-
of-eu-building-stock/

The project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under Grant Agreement No. 955857

Buletin informativ 4
Septembrie 2022

Programul Orizont 2020
Contract  nr. 955857 

Contactează-ne:

CRES, Grecia,
coordonatorul

proiectului SMAFIN

REGEA
Croatia

INZEB
Grecia

EnEf fect
Consult
Bulgaria 

ENERO
România

PRO-NZEB/
URBAN IN CERC

România
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https://twitter.com/smafin_eu
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www.smafin.eu


