
 
 
 

                                                
   
 
 

 
Braila, 30.08.2016                                                                                     

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est implementeaza, in calitate de 

partener, proiectul REBUS – „Masuri pentru reabilitarea energetica a cladirilor”, 
finantat in cadrul Programului de Cooperare Interreg Europe, Prioritatea 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”, cod proiect PGI01482. 

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, intre 1 aprilie 
2016 – 31 martie 2021. Bugetul total al proiectului este de 1.701.557,00 Euro, din 
care 1.431.714,45 Euro reprezinta finantarea din fonduri nerambursabile FEDR 
Bugetul alocat ADR SE este de 151.890,00 Euro, din care 129.106,50 Euro 
reprezinta finantare nerambursabila din fonduri nerambursabile FEDR.  

Obiectivul principal al proiectului REBUS este imbunatatirea capacitatii 
autoritatilor publice din regiunile europene de a intreprinde lucrari eficiente de 
reabilitare a cladirilor publice. 

Prin actiunile propuse, proiectul este complementar cu  masurile prevazute in 
cadrul POR 2014-2020 - Axa Prioritara 3 „Sprijinirea tranzitiei către o economie cu 
emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 „Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul 
locuintelor”.   

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est implementeaza acest proiect in 
cadrul unui consortiu care reuneste institutii din Uniunea Europeana, cu rol in 
dezvoltarea/implementarea politicii de dezvoltare regionala in domeniul eficientei 
energetice: Agentia pentru Energie din Florenta (Italia) – lider de proiect, Autoritatea 
Locala din orasul Malmo (Suedia), Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Nordul 
Ungariei - NORDA (Ungaria), Asociatia Municipalitatilor din Polonia „Energia 
Oraselor” - PNEC (Polonia), Institutul European pentru Inovare – partener consultativ 
(Germania), Consiliul Local Durham (Marea Britanie), Administratia Regionala a 
Regiunii Creta (Grecia).  

Conferinta de lansare a proiectului a fost organizata in perioada 24-25 mai 
2016, in Florenta/Italia si a avut rolul de a familiariza participantii cu metodologia de 
implementare a proiectului si planul de actiuni, de a realiza un schimb de informatii si 
cunostinte intre regiunile partenere, in domeniul eficientei energetice a cladirilor 
publice. In cadrul celei de-a doua intalniri interregionale care va avea loc in perioada 
5-6 octombrie 2016, in Creta/Grecia, vor fi prezentate rezultatele preliminare ale 
situatiei actuale in ceea ce priveste planificarea, implementarea si monitorizarea 
lucrarilor de eficienta energetica in cladirile publice, la nivelul regiunilor partenere. 

Pentru informatii suplimentare cu privire la proiectul REBUS, persoana de 
contact este doamna Nina Irimia – Director Directia Implementare Proiecte/manager 
proiect REBUS, telefon: 0339/732.414, e-mail: nina.irimia@adrse.ro. De asemenea, 
puteti accesa: www.interregeurope.eu/REBUS si www.interregeurope.eu/.  

COMUNICAT DE PRESA 

 

mailto:nina.irimia@adrse.ro
http://www.www.interregeurope.eu/REBUS
http://www.interregeurope.eu/

