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 Programul Interreg Europe sprijina autoritatile locale si 
regionale din Europa in vederea dezvoltarii si implementarii de 
politici, prin intermediul schimbului interregional de bune 
practici 

 

4 axe prioritare: Cercetare si inovare, dezvoltarea 
competitivitatii IMM-urilor, Sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate 
sectoarele, Mediu si utilizarea eficienta a resurselor 

 

Programul INTERREG EUROPE 
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VIOLET - context 
VIOLET “Conservarea cladirilor de patrimoniu 

prin masuri de reducere a consumului de energie” 

Axa prioritara 3: “Sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in 

toate sectoarele” 

Obiectivul specific 3.1: “Imbunatatirea implementarii 

politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in 

special a programelor care vizeaza cresterea 

investitiilor si locurilor de munca si, acolo unde este 

cazul, programe privind Cooperarea Teritoriala 

Europeana, care incurajeaza economiile cu emisii 

scazute de dioxid de carbon” => proiectul este 

complementar cu POR 2014-2020 Axa Prioritara 3 – 

3.1.B) Cladiri publice 

 Perioada de implementare: 1.01.2017 - 31.12.2021 

(60 luni) 

Buget total: 1.300.513,00 Euro, din care 

1.089.123.05 Euro reprezinta contributia FEDR 
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PARTENERIAT 

Nr. Partener Tara 

1 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est  

 

2 Institutul European pentru Inovare si Tehnologie  

3 Agentia de Energie din Cipru 

4 Ministerul Regional al Locuintelor si Lucrarilor Publice - 
Intreprinderea Publica pentru Locuinte Sociale si Inovare 
din Andalusia  

5 Municipalitatea din Middelburg 

6 Agentia Locala pentru Energie si Clima  



5 

Abordare: 

Planuri de actiune pentru imbunatatirea 

politicilor locale 

Identificarea si selectarea Bunelor Practici 

Analiza interregionala cu privire la situatia 

cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei 

energetice 

Faza 1 

Lunile 1-10 

Lunile 9-32 

Lunile 18-36 
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Analiza interregionala 

TEME  METODOLOGIE  



7 

Activitati – Faza 1 

Ateliere de lucru 

interregionale 

 

 

 

Grup de actori 

cheie  

Bune Practici 

 

 

 

 

Analiza SWOT 

Schimb de 

experienta si vizite 

de studiu 

 

 

 

 

 

 

Platforma pentru 

invatare de politici 

Plan de actiune 

Activitati de comunicare/ Activitati de management 
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Ce reprezinta Planul de 

Actiune? 
Fiecare regiune partenera elaboreaza cate un plan de 

actiune care include masuri de imbunatatire a politicii vizate 

in urma transferului de bune practici. 

 

Planuri de actiune = strategie pentru integrare si punere in 

aplicare a bunelor practici in cadrul politicilor regionale 

selectate. 

Sfarsitul 

Fazei 1 

Sfarsitul 

Fazei 2 

Plan de actiune 

elaborat  si 

aprobat de catre AM 

Actiuni 

implementate 
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Activitati – Faza 2 

MONITORIZAREA  

IMPLEMENTARII  

PLANULUI DE ACTIUNE – 2 ANI 
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Rezultate asteptate 

5 Grupuri de lucru constituite in fiecare regiune partenera, formate din actori cheie care 
actioneaza in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu; 

 

6 evenimente interregionale si vizite de studiu organizate; 

 

10 schimburi de personal implementate;  

 

4 analize SWOT elaborate de catre fiecare regiune partenera; 

 

10 bune practici identificate la nivelul parteneriatului, schimb de informatii intre regiunile 
partenere in vederea realizarii transferului acestora; 

 

5 planuri de actiune dezvoltate, implementate si monitorizate, cu actiuni concrete de 
imbunatatire a politicii pentru eficienta energetica in cladirile de patrimoniu; 

 

24 membri ai echipelor de implementare si 50 de actori cheie instruiti, cu competente si 
abilitati imbunatatite in implementarea masurilor de eficienta energetica in cladirile de 
patrimoniu; 

 

12 evenimente organizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul 
regiunilor partenere; 

 

1 eveniment de promovare a proiectului organizat la nivelul UE. 
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Rezultate asteptate 

Imbunatatirea instrumentelor de politici locale in domeniul 
reducerii consumului de energie in cladirile de patrimoniu 
prin:  

1. Abordare multisectoriala  
2. Identificarea de solutii tehnice si non-tehnice  
3. Monitorizarea situatiei cladirilor de patrimoniu, din perspectiva 

eficientei energetice 
4. Imbunatatirea capacitatii institutionale 

 

Cresterea gradului de constientizare cu privire la tematica 
proiectului in organizatiile regionale si europene care activeaza 
in domeniul eficientei energetice si al patrimoniului cultural; 

 

Dezvoltarea de recomandari la nivel european pentru 
imbunatatirea reglementarilor in domeniul proiectului. 
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Grupul actorilor cheie 

 Identificarea si implicarea actorilor cheie ai proiectului 
inclusiv a Autoritatilor de Management responsabile de 
imbunatatirea politicii vizate in cadrul proiectului  

 Cel putin 1 intalnire/semestru  

 Scop:  consultari cu privire la livrabilele obtinute in 
cadrul proiectului si diseminarea rezultatelor 

Regiunea Sud-Est => CJ Constanta, CJ Buzau  

Reprezinta cheia atingerii obiectivelor 

asumate la nivelul proiectului!  
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Conferinta de lansare a proiectului  

Tulcea, 11-12 aprilie 

 25 de participanti, reprezentanti ai organizatiilor partenere in cadrul 

proiectului, precum si ai autoritatilor publice locale din Buzau, Tulcea si 

Constanta, ai Directiei Judetene pentru Cultura Tulcea; 

 au fost discutate masuri de valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv 

din perspectiva eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu si au fost 

prezentate oportunitati de finantare pentru cladirile publice prin 

Mecanismul ITI/Programul Operational Regional 2014-2020; 

 vizita de studiu la doua cladiri de patrimoniu introduse in circuitul turistic 

regional = proiecte de succes in domeniul restaurarii si reabilitarii 

cladirilor de patrimoniu finantate in cadrul Programului Operational 

Regional 2007-2013. 



Va multumim pentru atentie! 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 

Braila, Str. Anghel Saligny nr.24 

Tel: 0339401018 

E-mail: adrse@adrse.ro 

www.adrse.ro 

 

www.interregeurope.eu/ 

www.facebook.com/VioletEUProject 

https://twitter.com/violet_interreg 
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