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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

privind proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara  

ca partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în 

cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-     /08.02.2019 a Primarului Municipiului 

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara  ca 

partener al Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul 

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 

 

Facem următoarele precizări: 

 

Prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia sunt finanțate 

proiecte de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de 

programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu 

sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. 

Obiectivul general al programului este de a realiza o dezvoltare economico-socială durabilă şi 

echilibrată a regiunii de graniţă dintre România și Serbia, prin creşterea competitivităţii economice 

globale a acestei regiuni şi prin îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor din zona de graniţă a 

ambelor ţări.  

 

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 Municipiului 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 Primăria Municipiului Timișoara – Direcția de Mediu cu nr. 

CDM2019-46/07.02.2019, a transmis prin intermediului Liderului de Proiect – Municipalitatea din 

Zrenjanin 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 
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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. 

Municipalitatea din Zrenjanin apreciază că Serbia se situează în urma țărilor UE, cu un consum mai 

ridicat de energie, fiind necesar transferul de cunoaștere și bune practici pentru a complini lipsa de 

expertiză. Această provocare ar putea fi abordată în Serbia prin creșterea capacității și a 

competențelor, prin centre de consiliere care vor contribui la conceptele privind protecția climei, 

managementul energiei, transferul de know-how, instruire și sensibilizare și responsabilizare a 

cetățenilor și părților interesate. Acesta este motivul principal pentru înființarea în cadrul 

Municipiului Zrenjanin a Centrului Regional pentru Eficiență Energetică - Banat (RCEE), care va 

reprezenta prima „clădire inteligentă” în Banatul sârbesc, iar împreună cu „camera demo" vor 

constitui spațiul de demonstrație pentru diferite tehnologii și echipamente noi pentru o mai mare 

eficiență energetică. 

 

Obiectivul general al proiectului este deci contribuția la realizarea obiectivelor UE privind clima și 

energia „20-20-20” prin promovarea sustenabilității energetice în comunitățile locale din regiunea 

transfrontalieră, îmbunătățirea capacității de planificare și gestionare a acțiunilor integrate de 

economisire a energiei și generare de energie din surse regenerabile. Proiectul prevede o  abordare 

multidimensională, care va conduce la: 

—Sprijin instituțional pentru dezvoltarea durabilă a energiei și aplicarea principiilor EE în regiunea 

transfrontalieră; 

—Îmbunătățirea capacității administrative a instituțiilor și promovarea rețelei transfrontaliere de 

educație și studii privind mediul și resursele naturale; 

—Sensibilizarea populației cu privire la importanța realizării economiei de energie și a utilizării 

surselor regenerabile în energie,  dezvoltarea unei societăți durabile din punct de vedere energetic. 

 

Principalele rezultate ale proiectului care au fost definite în planul de lucru sunt: 

—Realizarea unei platforme pentru eficiență energetică – EE; 

—Realizarea Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED), ca parte a Master Planului, în 

Serbia; 

—Acțiuni de cercetare (proiecte pilot); 

—Dezvoltarea capacității administrative prin participarea grupurilor țintă, care vor dobândi 

cunoștințe în domeniul eficienței energetice și utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

—Activități de sensibilizare a cetățenilor; 

—Înființarea în Zrenjanin a Centrului Regional pentru Eficiență Energetică - Banat (RCEE); 

—Elaborarea unui Ghid pentru cele mai bune practici în domeniul eficienței energetice; 

—Realizarea primei „clădiri inteligente" din regiunea Banatului Sârb cu „cameră demo” – RCEE; 

 

Partenerii proiectului sunt: 

1. Municipiul Zrenjanin – Serbia – Lider de Proiect; 

2. Municipiul Timișoara – România – Partener de Proiect; 

3. Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio – Economică Banat – Serbia – Partener de Proiect; 

4. Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC – România – Partener de Proiect; 

 

Perioada de derulare: Proiectul se va derula pe o perioada de 20 de luni (2019 – 2020)  

Bugetul proiectului este de 852.001,51 EUR. Municipiul Timisoara are un buget de 79.598,40 

EUR, din care 67.658,64 EUR reprezentând 85%  contribuție UE și 11.939,76 EUR reprezentând 

co-finanțarea  de 15%, din care 2% din bugetul local, adică 1.591,968 EUR și 13% din bugetul de 

stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adică 10.347,792 EUR.  

Trebuie menționat faptul că, principiul aplicabil fluxurilor financiare și programului de plăți al 

Programului INTERREG IPA CBC România-Serbia 2014-2020 este acela de rambursare a 

costurilor numai după încheierea perioadei de raportare și finalizarea tuturor controalelor. În acest 

context, Municipiul Timișoara trebuie să asigure sumele aferente co-finanțării dar și să avanseze 
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sumele necesare implementării activităților proiectului de la bugetul local,  rambursarea 

cheltuielilor urmând să se realizeze după validarea cheltuielilor și aprobarea cererilor de 

rambursare. De asemenea, cheltuielile neeligibile care pot să apară în perioada de implementare a 

proiectului, și care nu au putut fi anticipate în propunerea de proiect, se vor  suporta din bugetul 

local al Municipiului Timișoara. 

În cadrul Programului, România îndeplinește rolul de Autoritate de Management prin Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 

Având în vedere preocuparea Municipiului Timișoara de a-și adapta rapid structurile și capacitățile 

administrative pentru a face față schimbărilor climatice, de a respecta legislația europeană (politica 

energetică a UE) transpusă în legislația națională în domeniu, dar și strategiile naționale – Strategia 

Națională privind Schimbările Climatice, implementarea Proiectului  „Smart And Sustainable Energy 

Consumption” este în perfectă consonanță cu  recenta adeziune a Municipiului Timișoara  la 

Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, asigurând suportul pentru acțiunile locale municipale în 

domeniul dezvoltării sustenabile, în contextul schimbărilor climatice, precum și întărirea relațiilor cu 

autoritățile publice și instituțiile similare în zona transfrontalieră. 

 

În contextul adeziunii în luna Noiembrie 2018 a Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru 

Energie și Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy),  adică după depunerea cererii de 

finanțare, se modifică și obiectivele și țintele inițiale către unele mai ambițioase și anume: atingerea până 

în anul 2030 a  țintelor de reducere a emisiilor de GES, cu cel puțin 40%, creșterea rezilienței teritoriului 

Municipiului Timișoara 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. Acest aspect însă 

nu va fi de natură să modifice activitățile asumate de Municipiul Timișoara ci să stabilească  ținte mai  

ambițioase, utilizând aceleași resurse umane și financiare. 

 

Propunem  în acest sens: 

1. Aprobarea participării 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– 

Partener de Proiect și Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC– Partener de Proiect.  

2. Aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente 

implementării  proiectului Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim 

SASEC, e-MS nr. RORS-300, finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România-Serbia 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 perioadei de raportare, finalizarea tuturor controalelor și 

validarea cheltuielilor. 

3. Aprobarea co-finanţării de la bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente 

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

finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, 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. Aprobarea împuternicirii Domnului Nicolae ROBU în calitate de Primar al Municipiului 

Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului „Smart And Sustainable Energy 
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Consumption”, acronim SASEC, e-MS nr. RORS-300, necesare în vederea încheierii contractului 

de finanțare și co-finanțare națională. 

5. Depunerea de către conducerea Direcției de Mediu și a Direcției Economice a Primăriei 

Municipiului Timișoara a tuturor diligențelor pentru elaborarea, respectiv obținerea documentelor 

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

după cum urmează: deschiderea conturilor în moneda RON și EUR – special dedicate proiectului, a 

formularelor de identificare financiară, a extraselor cont, certificatului de cazier fiscal,  certificatului 

de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, a certificatului de atestare fiscală 

privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, a fișei de fundamentare 

bugetară, caziere judiciare,  etc. în vederea finalizării dosarului până la data de 18.02.2019. 

6. Numirea prin dispoziție a Primarului a echipei de implementare a proiectului și a fișelor de 

post corespunzătoare. 

 

În concluzie,  
Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara 

opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara a documentelor privind aprobarea participării Municipiului Timișoara  ca 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, aceste 

documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 

 

 

DIRECTOR  EXECUTIV  DIRECŢIA DE MEDIU, 

 

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI 

 

 

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE,   CONSILIER, 

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,   

 

 Alexandru GHIULAI                                         Iudit BERE – SEMEREDI 
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