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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea participării Municipiului Timișoara  ca partener al Proiectului 

„Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul INTERREG IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 

 

 

 

1. Descrierea situației actuale:   
În cursul anului 2018, Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara împreună cu 

Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC (a cărui membru este Municipiul 

Timișoara) au colaborat cu Primăria Orașului Zrenjanin din Serbia, pentru a depune o aplicație de 

proiect în cadrul Programului INTERREG IPA CBC România – Serbia, și anume Proiectul „Smart 

And Sustainable Energy Consumption”, acronym SASEC, e-MS RORS-300, în cadrul Priorității 

PA 2 „Environmental protection and risk management”/„Protecția Mediului și managementul 

riscurilor”, Obiectivul specific  2.1.— „Environmental protection and  sustainable use of natural 

resources”/„Protecția mediului și utilizare sustenabilă a resurselor naturale”. 

În data de 31.01.2019, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, prin adresa nr. 

403/05.02.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.CDM2019-46/07.02.2019, a transmis 

decizia Secretariatului Comun cu privire la finanțarea proiectului și declanșarea etapei de  pre-

contractare precum și etapele care trebuie parcurse pentru încheierea contractului de finanțare. 

 

Proiectul „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronym SASEC se concentrează pe 

tematica eficienței energetice (EE) cu provocările sale cheie: reducerea consumului de energie, 

producția de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES, într-

un mod integrat, la nivelul zonei transfrontaliere, aceasta având un potențial ridicat de  îmbunătățire 

în acest domeniu.  

Ambele țări urmăresc îndeplinirea obiectivelor și țintelor  europene privind eficiența energetică 

pentru atingerea obiectivul de reducere a emisiilor GES cu  20%,   creșterea la 20% a ponderii 

surselor regenerabile de energie în consumul final de energie și creșterea cu 20% a eficienței 

energetice, până în anul 2020, având ca an de referință 1990.  

Municipiul Timișoara, prin semnarea adeziunii la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, s-a 

obligat la atingerea unor ținte și mai ambiționase, și aanume reducerea  emisiilor de GES, cu cel puțin 

40% până în anul 2030, creșterea rezilienței și furnizarea accesului la servicii energetice sigure, 

sustenabile și  accesibile pentru toți cetățenii, în scopul creșterii calității vieții și asigurării securității 

energetice, prin măsuri și acțiuni–cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării 

energiei din surse regenerabile, precum și pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a capacităţii 

de adaptare şi a rezilienţei ecosistemului urban şi reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor 

climatice.  

În acest context, activitățile proiectului SASEC și implementarea Planului de Acțiune pentru 

Energie Durabilă a Municipiului Timișoara 2014-2020 converg către aceleași obiective și ținte. 

 

Propunem în acest sens:  
1. Participarea Municipiului Timişoara  în calitate de partener al Proiectului „Smart And 

Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanțat în cadrul 

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, alături de  Municipiul Zrenjanin – 

Serbia – Lider de Proiect,  Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio – Economică Banat–și 

Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC– Parteneri de Proiect.  
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2. Finanțarea din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente implementării  

proiectului Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption” și avansarea din bugetul 

local al Municipiului Timișoara  a sumelor necesare pentru implementarea activităților proiectului, 

în valoare totală eligibilă de 79.598,40 EUR, din care: 67.658,64 EUR reprezentând contribuția (co-

finanțarea) UE în cadrul Programului, în procent de 85%,  11.939,76 EUR reprezentând contribuția 

partenerului în procent  de 15%, având ca sursă  bugetul local în procent de  2%, adică 1.591,968 

EUR, și  bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în procent 

de 13%, adică 10.347,792 EUR, urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea 

fiecărei perioade de raportare, finalizarea controalelor și validarea cheltuielilor. 

3. Co-finanţarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente 

Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, în procent de 2%, în valoare 1.591,968 

EUR precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe 

parcursul implementării proiectului. 

4. Semnarea în calitate de Primar al Municipiului Timişoara a documentelor Proiectului 

„Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, necesare în 

vederea încheierii contractului de finanțare și co-finanțare națională. 

5. Depunerea tuturor diligențelor prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Timișoara pentru elaborarea, respectiv obținerea documentelor solicitate pentru 

completarea dosarului proiectului, în vederea încheierii cu succes a etapei de precontractare, 

respectiv contractare; 

 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:  
Implementarea activităților Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, 

e-MS nr. RORS-300, vor contribui la creșterea capacității administrative în domeniul eficienței 

energetice, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterii gradului de responsabilizare a grupurilor 

țintă, sensibilizarea tinerei generații și întărirea relațiilor de cooperare în aria tematică a protecției 

mediului și managementului riscului în zona transfrontalieră. 

 

3.  Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre aprobarea participării Municipiului Timișoara  ca partener al Proiectului 

„Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România-Serbia, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse 

dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 

 

 

 

PRIMAR,   DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, 

 

                  Nicolae  ROBU    Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI 

 

 

      

 


