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ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI
(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

CURS 

«Realizarea inventarelor de emisii
de gaze cu efect de seră pentru
administrația publică locală»

MODULUL II

Sinaia, 18 – 20 noiembrie 2015

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI 
ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.
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Curba costurilor marginale de reducere a 
emisiilor până în 2050, în România

sursa
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Programele Operaţionale şi alocarea pentru 
proiecte de reducere GES şi adaptare la SC

Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 prevede ca cel
puțin 20% din Fondurile ESI în perioada 2014-2020 sa fie investite în proiecte
ce vizează schimbările climatice.

Potrivit Acordului de Parteneriat al României cu Comisia Europeană,
aproximativ 30 de miliarde de euro vor fi disponibile pentru România în
perioada 2014-2020. La acestea se mai adaugă şi cofinanţarea aferentă.

Ceea ce înseamnă că aproximativ 6 miliarde de euro ar trebui dedicate
acțiunilor de reducere și adaptare compatibile cu SC în sectoarele relevante
(energie, transport, urban, agricultură și dezvoltare rurală, apă, silvicultură
etc.).
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Programele Operaţionale şi alocarea pentru 
proiecte de reducere GES şi adaptare la SC

Cel puţin 30% din contribuţia totală a FEADR trebuie să fie alocată pentru
măsurile de mediu, reducerea emisiilor de GES şi adaptarea la schimbările
climatice. Valoarea indicativă totală a sprijinului avut în vedere pentru
obiectivele aferente schimbărilor climatice din FEADR este de peste 4 miliarde
de euro (4.005.296.735 euro).
Fondurile privind SC venite din partea UE vor trebui să fie direcționate în
principal către trei obiective tematice (OT):
- OT4 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de

carbon în toate sectoarele;
- OT5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a

gestionării riscurilor;
- OT6 Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a

resurselor.
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Fonduri UE disponibile pentru România şi cota 
alocată acţiunilor privind schimbările climatice

Suma Procent

Programul Operațional Infrastructură Mare 2.507.005.556,40
26,62% din
alocarea POIM

Programul Operațional Regional 1.909.654.528,40
28,50% din
alocarea POR

Programul Operațional Competitivitate 15.000.000,00
1,13% din
alocarea POC

PO Capital Uman
52.952.000,00 1,22% din

alocarea POCU

PO Capacitate Administrativă 1.235.745,00
0.22% din
alocarea POCA

Programul National Dezvoltare Rurala 4.005.296.735,00
49,27% din
alocarea PNDR

PO Pescuit și Afaceri Maritime 28.610.412

16,98% din
alocarea POPAM

Total din alocarea națională a României 8.491.173.175,212

27,53%
din alocarea
națională
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POR - Axe Prioritare importante SC

POR

AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

AP 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AP 5  -Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural

AP 6  -Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

AP 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

AP 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
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POR - AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane

Valoare alocată – 2.654 mil euro FEDR

Tipuri de activități:
– eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare
a acestora
– investiții în iluminatul public
– măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție
mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
– regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice,
reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)

Potențiali beneficiari – autorități publice locale – mediul urban
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POR - AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 
sociale

Valoare alocată – 400 mil euro FEDR

Tipuri de activități:
– construcţia de spitale regionale
– reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
– reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale
(ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
– construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie
integrată
– reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale
fără componentă rezidențială
– construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe
protejate etc.

Potențiali beneficiari – autorități publice locale – furnizori de servicii sociale de drept
public și privat, acreditați conform legii – parteneriate
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POR - AP9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale
a comunităților defavorizate din mediul urban

Valoare alocată – 90 mil euro FEDR

Tipuri de activități: – Acțiuni integrate prin:

• Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
• Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
• Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială
• Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

Potențiali beneficiari :
– Parteneriate (grup de acțiune locală) între Unităţi administrativ‐teritoriale (APL) şi
Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii;
- ONG‐uri,
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POR - AP10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale

Valoare alocată – 340 mil euro FEDR

Tipuri de activități:
– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale
antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general
obligatoriu (școli I‐ VIII)
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale,
liceelor tehnologice
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
universitare

Potențiali beneficiari:
– unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
– instituţii de învăţământ superior de stat
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POIM – Axe Prioritare importante pentru SC

POIM

AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

AP6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu 
emisii scăzute de carbon

AP7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele 
selectate
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POIM - Mediu şi Schimbări Climatice

Direcţii de acţiune:
• Investiții în infrastructura de management integrat al deșeurilor, luând în 

considerare ierarhia deșeurilor
• Investiții în infrastructura de apă și apă uzată, prin continuarea proiectelor 

regionale integrate
• Menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară și refacerea ecosistemelor degradate
• Decontaminarea siturilor poluate istoric
• Dezvoltarea sistemului de monitorizare a calității aerului
• Infrastructură verde și măsuri structurale pentru prevenirea riscurilor 

generate de schimbările climatice (cu accent pe inundații și eroziune 
costieră) și de întărire a capacității de răspuns la situații de criză
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POIM – Energie curată şi eficienţă energetică
Direcţii de acţiune:
• Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie a energiei din resurse 

regenerabile în centrale pe bază de biomasă/biogaz și energie geotermală

• Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de 
siguranţă a funcţionării SEN

• Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale prin 
contorizare inteligentă

• Implementarea distribuției inteligentă pentru consumatori rezidențiali de energie 
electrică (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie 
electrică)

• Reabilitarea sistemelor de termoficare din orașele selectate 

• Realizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă

• Extinderea şi consolidarea rețelei electrice de transport 

• Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale, în 
vederea îmbuătățirii conexiunilor cu sistemele din statele vecine
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Fundația TERRA Mileniul III
Lavinia Andrei
Mobil: +40722155110
E-mail: lavinia.andrei@terramileniultrei.ro

Vă mulţumim!


