REGULAMENTUL CONCURSULUI „EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎNCEPE LA NIVEL LOCAL”
(perioada: 05.09.2014-21.09.2014 06.10.2014 20.10.2014)
Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul concursului „Eficiența energetică începe la nivel local” este Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD) România, denumit în continuare „Organizator”, cu sediul în UN House,
Bulevardul Primăverii, nr. 48 A, 011975, Sector 1, Bucureşti.
Concursul este organizat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea Eficienţei Energetice în gospodăriile şi
comunităţile cu venituri reduse din România”, finanţat de Fondul Global de Mediu (GEF) şi implementat
de PNUD România, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP),
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din
România (AAECR) şi cu şase administraţii locale din zonele-pilot Dolj şi Hunedoara: Primăria Municipiului
Calafat, Primăria Oraşului Călan, Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Petroşani, Primăria
Oraşului Petrila şi Primăria Municipiului Vulcan.
1.1 Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este
obligatoriu pentru toti participanţii.
1.2 Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul Participantului.
Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor
prezentului Regulament.
Art. 2 – Durata şi locul de desfăşurare
2.1 Concursul „Eficiența energetică începe la nivel local” se desfăşoară online prin trimiterea aplicaţiilor
de concurs pe adresele de e-mail cristina.bucureasa@undp.org şi raul.pop@undp.org.
2.2 Concursul începe în data de 5 septembrie 2014, ora 14:00 şi va dura până în data de 21 septembrie
2014 6 20 octombrie 2014, ora 23:59.
Art. 3 – Condiţii de eligibilitate
3.1 Se pot înscrie în Concurs primăriile municipiilor şi oraşelor din judeţele Dolj şi Hunedoara.
3.2 Aplicaţiile de Concurs vor fi însoţite de o scrisoare / adresă oficială privind înscrierea în Concurs,
ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al Primăriei.
3.3 Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menţionată la Art. 2.2 de mai sus (începând cu
data de 5 septembrie 2014, ora 14:00 şi până în data de 21 septembrie 2014 6 20 octombrie 2014, ora
23:59).
3.4 Aplicaţia de înscriere în Concurs va respecta prevederile de la Art. 5.2.
Pagina 1 din 4

Art. 4 – Premiile Concursului şi condiţiile de acordare a Premiilor
4.1 În cadrul Concursului, vor fi acordate trei premii, în ordinea descrescătoare a numerelor de puncte
acumulate conform criteriilor de la Art. 6.2, după cum urmează:
- Premiul 1 constă în finanţarea auditului energetic şi a instalării unei centrale pe gaz sau
biomasă, în limita a maximum 20.000 de dolari (inclusiv TVA), pentru o instituţie publică din oraşul /
municipiul câştigător.
- Premiul 2 constă în finanţarea auditului energetic şi a instalării unei centrale pe gaz sau
biomasă, în limita a maximum 17.500 de dolari (inclusiv TVA), pentru o instituţie publică din oraşul /
municipiul câştigător.
- Premiul 3 constă în finanţarea auditului energetic şi a instalării unei centrale pe gaz sau
biomasă, în limita a maximum 15.000 de dolari (inclusiv TVA), pentru o instituţie publică din oraşul /
municipiul câştigător.
4.2 Finanţarea pentru fiecare dintre cele trei premii include centrala, reţeaua de distribuţie internă şi
punerea în funcţiune a centralei. Plata se va realiza în tranşe, aferente etapelor de implementare, iar
tranşa finală de plată este condiţionată de recepţia finală lucrărilor.
Art. 5 – Desfăşurarea concursului
5.1 Participanţii se pot înscrie în Concurs oricând, începând cu data de 05.09.2014 ora 14:00 şi până la
data de 21.09.2014 06 20.10.2014, ora 23:59.
5.2 Pentru a se înscrie în Concurs, participanţii trebuie să depună o aplicaţie care să respecte
următoarele condiţii:
(i) să nu depăşească 10 (zece) pagini, format A4, font Times New Roman, 12, spaţiere 1,5;
(ii) aplicaţia va fi trimisă în format pdf, cu dimensiunea de maximum 4,5 MB ;
(iii) transmiterea aplicaţiei de participare la Concurs se poate face prin e-mail, la adresele
cristina.bucureasa@undp.org şi raul.pop@undp.org;
(iv) aplicaţia să fie însoţită de o adresă oficială de înscriere în concurs, ştampilată şi semnată de
reprezentantul legal al instituţiei.
5.3 Aplicaţia de concurs reprezintă un document (în format electronic, descris la Art. 5.2 de mai sus) care
va conţine informaţii despre proiectele derulate de către Participant, considerate a fi relevante pentru
criteriile de evaluare detaliate la Art. 6.2. Documentul reprezentând aplicația de concurs va fi redactat
de către aplicanți astfel încât să răspundă criteriilor de evaluare; nu există un formular tip pentru
aplicație în concurs.
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5.4 Prin înscrierea în Concurs, prin depunerea aplicaţiei de concurs şi a adresei oficiale, Participantul
declară implicit că toate informaţiile transmise sunt conforme cu realitatea şi că, la cererea
Organizatorului, poate furniza detalii suplimentare despre cele cuprinse în aplicaţia de concurs.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea informaţiilor cuprinse în aplicaţiile de
concurs.
5.5 Înscrierea în Concurs implică acordul Participantului ca materialele transmise de către acesta să
poată fi făcute publice şi să poată fi folosite de către Organizator în scopul promovării concursului şi al
diseminării rezultatelor proiectului.
Art. 6 Jurizarea
6.1 Jurizarea se va face de către cei cinci membri ai juriului, format din reprezentanţi ai PNUD România şi
ai instituţiilor partenere de la nivel central.
6.2 Criterii de jurizare
6.2.1 Din totalul aplicaţiilor înscrise în concurs, juriul va alege trei câştigători, luând în calcul următoarele
criterii de jurizare:
Nr.
1.

2.

3.

Criteriu
Consum anual total de energie în clădirile
funcționale aflate în patrimoniul administrației
locale – datele pentru fiecare dintre ultimii cinci
ani (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
Energie regenerabilă (panouri solare, turbine
eoliene, pompe de căldură, instalații biomasă
etc.) obținută în clădirile funcționale, aflate în
patrimoniul administrației locale – datele
pentru fiecare dintre ultimii cinci ani (2009,
2010, 2011, 2012, 2013)

Indicator
Punctaj
- kWh /an/ m2 aria desfășurată
totală a clădirilor sociale și
50
administrative funcționale, aflate în
patrimoniul primăriei
- kW putere instalată / m2 arie
desfășurată totală a clădirilor
sociale și administrative funcționale,
aflate în patrimoniul primăriei;
- kWh/an/m2 arie desfășurată
40
obținuți din energie regenerabilă în
totalul
clădirilor
sociale
și
administrative funcționale, aflate în
patrimoniul primăriei.
Evoluția activităților / acțiunilor de reducere a - evoluția indicatorilor de la nr. 1 și
consumului de energie și de creștere a utilizării 2
10
energiei din surse regenerabile

6.2 Evaluarea şi jurizarea aplicaţiilor va avea loc în perioada 23-26 septembrie 2014 6-13 20-27
octombrie 2014. Decizia finală privind primăriile câştigătoare va fi comunicată până cel mai târziu la data
de 30 septembrie 2014 20 31 octombrie 2014.
Art. 7 – Acordarea premiilor

Pagina 3 din 4

7.1 Premierea celor trei primării câştigătoare şi prezentarea clasamentului rezultat în urma evaluării
aplicaţiilor înscrise se vor face în cadrul unei ceremonii publice, care va fi organizată în prima parte a
lunii octombrie 2014, la o dată care va fi anunțată ulterior.
7.2 Premiile vor fi acordate, în condiţiile menţionate la Art. 4 de mai sus, până la sfârşitul anului 2014.
Art. 8 – Alte Clauze
8.1 Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.
8.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în cazul oricărei tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Concursului.
Prezentul regulament are patru pagini si este constituit ca parte integrantă a concursului „Eficiența
energetică începe la nivel local”, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea Eficienţei Energetice în
gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România”.
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