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Inițiată de Comisia Europeană în parteneriat cu Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene din România, Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei și Programul ONU pentru Mediu- Initiativa Financiara. 

 
În cadrul inițiativei "Smart Finance for Buildings Smart", Comisia Europeană organizează o serie de 
"forumuri pentru investiții în energie durabilă" (forumuri SEI) pentru a spori capacitatea și cooperarea 
dintre părțile interesate din sectorul public și privat pentru a dezvolta programe de investiții pe scară 
largă și scheme de finanțare. Informațiile despre evenimentele anterioare și viitoare ale SEI Forums pot 
fi găsite pe pagina de internet a forumului SEI (webpage). 

Contextul evenimentului a fost creat de conferința regională privind finanțarea eficienței energetice în 
România, Ungaria și Bulgaria ce a avut loc la București in data de 1 februarie 2018. Aceasta conferinta 
a reunit 182 de participanți cu atribuții in finanțarea eficienței energetice din sectorul financiar, guvernele 
naționale, dezvoltatorii de proiecte, agenți economici din lanțul de aprovizionare a renovărilor 
energetice, agențiile de energie locale și regionale. Prezentările de la acel eveniment pot fi găsite aici.  

Totodată evenimentul urmează unei prime mese rotunde privind finanțarea eficienței energetice în 
România ce a fost organizată la București în data de 11 octombrie 2018. La acel eveniment au participat 
72 de experți care erau implicați în finanțarea eficienței energetice din mai multe sectoare ale 
economiei.Obiectivul  primei mese rotunde a fost inițierea unui dialog între părțile interesate importante 
din România cu privire la modul de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru investițiile în eficiența 
energetică, la identificarea obiectivelor comune precum și a posibilelor îmbunătățiri care ar putea fi 
făcute în actualul cadru de politici și practici comerciale din România. 

Această a doua masă rotunda va urmări concluziile desprinse din cele două  evenimente anterioare 
descrise mai sus și va consacra o perioadă semnificativă discuțiilor în cadrul sesiunilor restrânse 
numeric, ce permit interacțiunea dintre participanți și abordarea în profunzime a  temelor selectate, cu 
scopul de a oferi recomandări și indica acțiuni specifice pentru a facilita investițiile în eficiența energetică 
din România, cu accent pe sectorul clădiri și pe perspectivele post-2020. 

https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums
https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-romania-hungary-and-bulgaria
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-romania-hungary-and-bulgaria
https://ec.europa.eu/energy/en/roundtable-finance-energy-efficiency-romania-11-october-2018-bucharest
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Agenda (Proiect) 
 
9:30   Deschiderea sedinței plenare  
          Discursuri introductive 

• Tudor Constantinescu, Consilier Principal Director General ,Direcția Generală de Energie, 
Comisia Europeană 

• tbd, Ministerul Energiei 
• tbd, Ministerul Mediului 
• tbd, Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice 
• tbd, Ministerul Fondurilor Europene 
• tbd, Ministerul Finanțelor Publice 
• tbd. Administrația Fondului de Mediu 
• tbd, ANRE 
• tbd, Asociația Română a Băncilor 

Întrebări și răspunsuri 

11:15 Prezentarea Grupurilor Tematice și a modului de lucru pe durata evenimentului 

11:30 Pauză de cafea 

12:00 Grupuri tematice - prima sesiune 

          1.   Servicii de renovare energetică pentru locuințe 
          2.   Finanțarea proiectelor de eficiență energetică 
          3.   Renovarea energetică a clădirilor publice 
          4.   Finanțarea proiectelor de eficiență energetică pentru IMM-uri (opțional) 

13:00 Pauză de pranz 

14:00 Grupuri tematice - a doua sesiune (aceleași teme, continuare) 

15:15 Pauză de cafea 

15:45 Închiderea ședinței plenare 
• Concluziile raportorilor grupurilor tematice desprinse din cele doua sesiuni 
• Discuții și stabilirea pașilor următori 

16:45 Concluzii finale ale organizatorilor mesei rotunde 

17:00 Networking Cocktail 
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