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Orizont 2020: 
 

     - Excelenţă Știinţifică 
   

     - Poziţia de lider în sectorul industrial 
  

     - Provocări societale : 
 - Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; 

 - Surse de energie sigure, ecologice și eficiente; 

 - Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate; 

 - Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a 

     resurselor și a materiilor prime; 

 - Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive; 

 - Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și 

     maritimă și bioeconomie; 

 - Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și 

    cetățenilor săi. 



OBIECTIVE SPECIFICE : 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

creșterea ponderii energiilor regenerabile 

îmbunătățirea eficienței energetice 

Cadrul strategic este oferit de SET Plan (Strategic Energy Technology Plan) 

 

• Stabilește o agendă pe termen lung care abordează blocajele cheie de inovare, 
mobilizează eforturile sub formă de implementare în comun și împărțire a riscului. 

20% 

20% 

20% 



Surse de energie sigure, ecologice și eficiente 
Arii de focalizare : 

Eficiență 
energetică 

Energie 
competitivă 
cu conținut 
redus de 
carbon 

Orașe și 
comunități 
inteligente 



EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

Tematici: 

Eficiență 
energetică 

A . Clădiri și 
consumatori  

B . Încălzire și răcire 

C . Industrie și produse  

D . Finanțare pentru 
energie durabilă 



EFICIENȚĂ ENERGETICĂ (EE) 

Topici : 

  
• producerea modulelor prefabricate în vederea renovării clădirilor 

  
• proiectarea clădirilor în vederea sporirii eficienței lor energetice 

  
• soluții pentru renovarea clădirilor istorice 

  
• calificarea forței de muncă 

  
• optimizarea răspunsului la cererea de energie în grupuri de clădiri 

  
• sporirea capacității autorităților publice de a implementa măsuri EE 

  
• conștientizarea consumatorilor în vederea creșterii eficienței energetice 

  
• noi tehnologii pentru încălzire/răcire 



ENERGIE COMPETITIVĂ CU CONȚINUT REDUS DE CARBON (LCE) 

Topici : 

  • tehnologii pentru energie regenerabilă 

  • modernizarea rețelei de electricitate Europene  

  • tehnologii îmbunătățite pentru stocarea de energie 

  • biocombustibili și combustibili alternativi durabili 

  • decarbonizarea în urma folosirii combustibililor fosili (CCS) 

  • înțelegerea, prevenirea și diminuarea riscurilor în exploatarea gazelor de șist 

ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI INTELIGENTE (SCC) 

Topici : 

  
• soluții integrate pentru energie, transport, ICT 

  
• dezvoltarea unui cadru comun pentru colectarea de date și măsurarea performanței 

  
• dezvoltarea de standarde pentru SCC 



EE3 – 2014: Soluții și strategii energetice pentru renovarea clădirilor istorice 
  

Provocare specifică:  
 

Aproape un sfert din clădirile din Europa au fost construite înainte de mijlocul secolului trecut. Multe astfel 

de clădiri, de multe ori valoroase prin semnificația lor culturală, arhitectonică și istorică, nu numai că 

reflectă caracterul unic și identitatea orașelor europene, dar includ și infrastructuri esențiale pentru locuințe, 

clădiri publice, etc. Un număr semnificativ din aceste clădiri istorice continuă să folosească sisteme 

convenționale de energie ineficiente, pe bază de combustibili fosili, de obicei asociate cu costuri ridicate de 

energie și emisii mărite de CO2. 

  

Nevoia de a micșora costurile impune o raționalizare strictă sau chiar închiderea încălzirii, ceea ce 

înrăutățește atât condițiile de conservare ale clădirilor, cât și condițiile de trai.  

  

Având în vedere necesitatea de a păstra autenticitatea și integritatea clădirilor, multe soluții recent 

dezvoltate în domeniul renovării nu sunt adaptate în mod corespunzător pentru utilizarea în clădiri istorice.  

  

Este de asemenea dificil de evaluat pe deplin performanța energetică sau efectul măsurilor de eficiență 

energetică a celor mai multe tipuri de clădiri istorice din Europa. 

  

Soluțiile și strategiile energetice pentru renovarea clădirilor istorice au fost identificate ca fiind unul dintre 

domeniile prioritare în foaia de parcurs a PPP EeB. 



EE3 – 2014: Soluții și strategii energetice pentru renovarea clădirilor istorice 
   

Scop:  
 

Propunerile de proiecte trebuie să se concentreze pe dezvoltarea de soluții inovatoare și accesibile pentru 

renovarea clădirilor istorice, soluții care pot furniza îmbunătățiri semnificative în performanță energetică, 

asigurând în același timp cerințele de confort interior și totodată folosind metode non-invazive, reversibile. 

  

Accentul ar trebui pus pe integrarea de tehnologii privind eficiența energetică și energie regenerabilă care să 

fie eficiente economic. Proiectele trebuie să vizeze aspecte specifice, cum ar fi: metodologii inovatoare în 

domeniul energiei și de evaluare a mediului, instrumente de planificare și de punere în aplicare a renovării 

clădirilor istorice, tehnologii și sisteme de monitorizare și control, metode non-invazive si non-distructive de 

topografie și de diagnostic, standarde adecvate și gestionare de informații pentru întreținerea clădirilor. 

  

Proiectele trebuie să demonstreze în mod clar eficacitatea tehnologiilor, metodologiilor, sistemelor sau 

instrumentelor dezvoltate și să dovedească potențialul de replicare a soluțiilor propuse, cu utilizarea de 

studii de caz (acolo unde este cazul). 

  

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE de 3-5 milioane de euro ar 

permite ca această provocare specifica să fie abordată în mod adecvat. Cu toate acestea, acest lucru nu 

exclude prezentarea și selectarea propunerilor care solicită alte sume. 

  

Acest subiect va fi pus în aplicare în conformitate cu PPP pentru Eficiență energetică în Clădiri (EeB). Se 

așteaptă ca activitățile sa fie puse în aplicare la TRL 4-6 (tehnologie validată în laborator - tehnologie 

demonstrată într-un mediu relevant). 



EE3 – 2014: Soluții și strategii energetice pentru renovarea clădirilor istorice 
   

Impact așteptat:  
  

-Proiectarea și implementarea optimizată a proiectelor de renovare a clădirilor istorice (și a clădirilor 

protejate în special), oferind îmbunătățiri semnificative ale performanței energetice a clădirilor.  

  

-Furnizarea de linii directoare și contribuirea la standardizarea activităților în acest domeniu. 

  

-Reducerea segmentării în acest sector prin creșterea colaborării și cooperării, prin promovarea unei 

abordări interdisciplinare, precum și prin sprijin pentru punerea în aplicare a foii de parcurs a PPP EeB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tipul acțiunii:  
  

Acțiune de cercetare-inovare (RIA)  - Finanțare 100 % 



https://ec.europa.eu/research/participants/portal

/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 



Vă mulţumesc pentru atenţie ! 
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