PROIECTUL: Fondul de acțiune privind energia durabilă (SEAF) din cadrul
Programului de Cooperare Elvețiano-Român
◊ Proiectul SEAF a fost lansat în iulie 2017 de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice și este cofinanțat în cadrul Programului de
Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și
sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, Aria de concentrare 4 –
”Îmbunătățirea mediului înconjurător”.
◊ Obiectivul proiectului vizează susținerea unui management al energiei
durabile la nivelul municipalităților din România, prin îmbunătățirea infrastructurii
locale, consolidarea capacităților de gestionare și conștientizare cu privire la
eficiența energetică și energia regenerabilă, cu scopul de a crește calitatea vieții
cetățenilor, a diminua costurile energetice și de a oferi un răspuns la schimbările
climatice.
◊ Proiectul SEAF cuprinde 2 componente de finanțare, municipiul Bistrița fiind
eligibil pentru componenta 1 - ”Abordarea integrată a Premiului European pentru
Energie” in valoare totala de 2,666,989 CHF, cu decontarea a 85% din totalul
cheltuielilor eligibile efectuate.
◊ Proiectul SEAF, finalizat de municipiul Bistrița în iulie 2019, a oferit
oportunitatea actualizării PAED 2020, inclusiv considerarea noilor ținte
europene de reducere a emisiilor CO2 cu 40% până în anul 2030, comparativ
cu anul 2008, pe raza administrativă a municipiului Bistrița.
◊ De asemenea, ca urmare a implementării proiectului SEAF municipiul
Bistrița a devenit membru al Asociației ”Romania Green Building Council”
(RoGBC), care are rol de Agenție Executivă responsabilă cu implementarea
proiectului ”Instituționalizarea Premiului European pentru Energie în România”.
Proiectul vizează implementarea la nivel national, în conformitate cu practicile și
procedurile europene, a conceptului Premiul European pentru Energie
(European Energy Award), care este un sistem de management al calității și
de certificare pentru municipalitățile angajate în politici de energie durabilă,
protecția mediului, transport.
• European Energy Award® este instrument calificat pentru gestionarea și
controlul
politicilor
energetice
la
nivel
de
comunitate;
• European Energy Award® (eea®) permite municipalităților să identifice
punctele tari, dar și cele slabe împreună cu potențialul pentru îmbunătățire și,
mai presus de toate, să implementeze măsuri de eficiență energetică;
• Succesul eforturilor municipalității – vizibil printr-un premiu: eea®;

• Evaluarea standardizată permite o analiză comparativă (benchmarking) între
comunitățile eea®;
• Creșterea calității managementului prin sprijin de la experți externi în domeniul
energiei și sustenabilității;
• Măsuri și acțiuni care conduc la investiții la nivel local și la scăderea
dependenței de resurse externe.

