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Lansare apeluri de proiecte 3.1 A reabilitarea termica 
a cladirilor rezidentiale 

• Alocare  Apel 2 pentru BI – 70.043.002 euro  
(respectiv 320.404.707 lei). 

 

Depunerea dosarului se va face electronic in 

My SMIS - http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

Titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/BI 

• Data şi ora începere depunere de proiecte: 
28.08.2017, ora 10 

• Data și ora închidere depunere de proiecte: 
28.02.2018, ora 10 
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Lansare apeluri de proiecte 3.1 A reabilitarea termica 
a cladirilor rezidentiale 
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Solicitant eligibil 
Unitate administrativ-teritorială (UAT) din mediul 

urban si sectoare ale municipiului Bucureşti, conform 
Legii 215/2001 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Contributia financiara a solicitantului : 
 
40% din totalul cheltuielilor eligibile – Unitatea 
Administrativ Teritorială şi Asociaţia de proprietari  
 
Plus toate cheltuielile neeligibile 



Lansare apeluri de proiecte 3.1 A reabilitarea termica 
a cladirilor rezidentiale 

Contributia Asociatiei de Proprietari : 
In cazul locuintelor cu destinatie rezidentiala aflate în 
proprietatea persoanelor fizice 
- 25% din cheltuieli eligibile (C+M+E) si 25 % si  cheltuieli 

(C+M+E) neeligibile 
 
Nu primesc finantare (suporta 100% din cheltuielile 
(C+M+E) proportional cu cota parte indiviza de proprietate) 
 
• apartamentele cu destinaţie locuinţă aflate în 

proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a 
autorităţilor şi instituţiilor publice 
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Lansare apeluri de proiecte 3.1 A reabilitarea termica 
a cladirilor rezidentiale 

O cerere de finantare poate include un număr maxim 
de 10 blocuri 

 

Valoarea totala eligibila  a proiectului  : 

• Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro  

• Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro 

La cursul de 4,5744 lei/euro. 
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Lansare apeluri de proiecte 3.1 A reabilitarea termica a 
cladirilor rezidentiale 

Tipuri de lucrari eligibile: 

A. Lucrările de reabilitare termică a anvelopei 

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de 

încălzire/ sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; 

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile - panouri solare 
termice, panouri solare electrice, etc 

D. Alte activități care conduc la eficienta energetica 

 

6 



Lansare apeluri de proiecte 3.2 
Mobilitate urbana durabila 

• Alocare apel pentru regiunea BI 136.647.706 EURO  
 ( FEDR + BS)  

 

Depunerea dosarului se va face electronic in 

My SMIS - http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

Titlu apel: POR/2017/3/3.2/1/BI 

• Data şi ora începere depunere de proiecte: 
20.09.2017, ora 12 

• Data și ora închidere depunere de proiecte: 
20.03.2018, ora 12 
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Lansare apeluri de proiecte 3.2 
Mobilitate urbana durabila 

Este obligatorie existenta unui Plan de Mobilitate 
Urbana Durabila (PMUS) aprobat 
• P.M.U.D. este documentul de planificare strategică şi 

de modelare a mobilităţii şi a nevoilor de transport ale 
persoanelor şi mărfurilor, complementar Strategiei de 
dezvoltare teritorială şi a Planului urbanistic general 
(P.U.G.).  
 

PMUD si lista proiectelor pentru regiunea Bucuresti –
Ilfov:  
• http://www.adrbi.ro/despre-noi/consiliul-pentru-

dezvoltare-regionala-bucuresti-ilfov/sedinte/sedinta-
consiliului-pentru-dezvoltare-regionala-bucuresti-
ilfov-10-august-2017/ 
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Lansare apeluri de proiecte 3.2 
Mobilitate urbana durabila 

Solicitanti eligibili (1): 

• Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, 
definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

• Parteneriatele dintre unitățile administrativ-
teritoriale orașe/municipii cu conditia ca UAT-urile 
sa se invecineze si sa dețină un P.M.U.D. comun (la 
nivel de arie de studiu).  
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Lansare apeluri de proiecte 3.2 
Mobilitate urbana durabila 

Solicitanti eligibili (2): 

• Parteneriatele dintre unitățile administrativ-
teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 
cu UAT comune din zona funcţională a acestor 
oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire 
la vecinătatea teritorială față de aceste 
orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele  
Municipiului București (pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2017/3/3.2/1/BI) 

• In cazul regiunii Bucuresti-Ilfov,  Liderul de 
parteneriat va fi reprezentat Municipiul Bucuresti 
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Lansare apeluri de proiecte 3.2 
Mobilitate urbana durabila 

 

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*;  

Valoarea maximă eligibilă este de: 

• 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o 
populație sub 20.000 de locuitori; 

• 10 milioane euro pentru orașe/municipiile cu o 
populație de peste 20.000 de locuitori; 

• 40 milioane euro pentru Municipiul București (ca 
exceptie); 
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Lansare apeluri de proiecte 3.2 
Mobilitate urbana durabila 

 

Eligibilitatea activitatilor (Operatiuni): 

• A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 
public urban (11 tipuri de activitati) 

 

• B. Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat (3 tipuri de activitati) 

 

• C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 
în zona urbană (5 tipuri de activitati) 

 

 

 

12 



Lansare apeluri de proiecte 5.1 
Conservare monumente istorice 

 
POR 2014-2020 va finanţa obiectivele care sunt 
incluse în: 
 
Monumente istorice (cod distinct în Lista 

monumentelor istorice 2015) incluse în: 
•patrimoniul UNESCO (urban şi rural) 
•patrimoniul cultural naţional  (urban şi rural) 
•patrimoniul cultural local (urban) 
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Lansare apeluri de proiecte 5.1 
Conservare monumente istorice 
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Alocare apel pt. BI:  20,24 mil EURO  
 (FEDR + BS)  

 

Calendar 

Începerea depunerii de proiecte: 27.07.2017, ora 10:00 

Închiderea depunerii de proiecte: 27.11.2017, ora 10:00 

Valoarea totală a proiectului (eligibilă+neeligibilă) se 

încadrează în următoarele limite minime și maxime:  

 

Valoare minimă: 100.000 euro 
Valoare maximă: 5 mil. Euro / 10 mil. Euro UNESCO 

Media lunii iulie: 4,5744 lei/euro 



Lansare apeluri de proiecte 5.1 
Conservare monumente istorice 

Activitati eligibile: 

•Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 
monumentelor istorice; 

•Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor 
interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, 
stucaturilor; 

•Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

•Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului 
cultural mobil şi imobil; 
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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