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POR 2014-2020 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon  

 

Prioritati de investitii: 

• P.I. 3.1 -  Sprijinirea eficienței energetice  în sectorul 
cladirilor rezidentiale  (3.1.A) si a celor publice (3.1.B) 

     3.1 C – Sprijinirea eficientei energetice – iluminat 
public 

 

• P.I. 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 

rezidenţiale  
 
 

 

 

Solicitant eligibil 

• Unitate administrativ-teritorială (UAT) din mediul 
urban si sectoare ale municipiului Bucureşti, conform 
Legii 215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

 
 

3 



Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a 
clădirilor rezidenţiale  

 
• 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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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a 
clădirilor rezidenţiale  

 

• Anexele la formularul cererii de finanțare - toate 
aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, sub 
semnatura electronica 

 

• Celelalte documente (ex. documente statutare, 
documente cadastrale, documentația 
tehnică/tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în 
format PDF  și încărcate în MySMIS sub semnatura 
electronica 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

• Contractarea proiectelor se va face în conformitate 
cu principiul ”primul depus, primul evaluat”. 

 

• O cerere de finanţare respinsă într-una din etapele 
procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se 
poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. 

 

• Pentru a fi contractat un proiect trebuie sa primeasca 
un punctaj la ETF de minim 60 de puncte 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Contributia financiara a solicitantului : 

 

• 40% din totalul cheltuielilor eligibile – Unitatea 
Administrativ Teritorială şi Asociaţia de proprietari  

 

Plus toate cheltuielile neeligibile 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Contributia Asociatiei de Proprietari (1) 

 

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 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Contributia Asociatiei de Proprietari (2) 

 

Nu primesc finantare (suporta 100% din cheltuielile 
(C+M+E) proportional cu cota parte indiviza de 
proprietate)  :  

 

• apartamentele cu destinaţie de spaţii comerciale sau 
spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor 
juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor 
publice 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Contributia Asociatiei de Proprietari (3) 

 

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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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Contributia Asociatiei de Proprietari (4) 

• UAT poate acorda ajutoare de natură socială în cazul 
unor categorii de proprietari persoane fizice de tipul: 
persoane si pensionari cu venituri mici, persoane cu 
handicap, etc 

 

• In acest caz, cofinantarea obligatorie a proprietarilor 
nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea 
cheltuielilor aferente C+M+E proporţional cu cota-
parte indiviză de proprietate 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Documente care trebuie sa existe anterior depunerii 
Cererii de Finantare  (1) (G.S-C.S pag 15) :  

 

Unul dintre: 

1.A  Plan de acțiune privind energia durabilă (PAED) / 

1.B  Strategie de reducere a emisiilor de CO2 / 

1.C  Strategie locala în domeniul energiei / 

1.D alte documente strategice privind eficienta 
energetica 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Documente care trebuie sa existe anterior depunerii 
Cererii de Finantare (2) : 

  

2.   Contract  intre Unitatea administrativ-teritorială 
(UAT) si fiecare  Asociatie de Proprietari beneficiara 

  

 

  (Obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de 
apartamente sunt de acord cu lucrarile de reabilitare) 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Documente care trebuie sa existe anterior depunerii 
Cererii de Finantare  (3) : 

  

3. Expertiza tehnică a fiecarui bloc de locuinte inclus in 
proiect;  

 

4. Raportul de audit energetic al fiecarui bloc de 
locuinte inclus in proiect;  
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale 

Documente care trebuie sa existe anterior depunerii 
Cererii de Finantare (4)  

 

5. Documentaţia tehnico-economică (DALI) elaborata 
conf. HG 28/2008 poate avea o vechime de cel mult 2 
ani la data depunerii Cererii   - nou  HG 907/2016  

 

6. Devizul general poate avea o vechime de cel mult 12 
luni depunerii Cererii 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Criterii de eligibilitate proiect 1  
 

 

• Blocul este construit în perioada 1950-1990.  

 

 

• Regimul minim de înălţime al blocului este P+2 
(conform documentaţiei tehnice). 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Criterii de eligibilitate proiect  2 
 

 

•  Blocul de locuinţe expertizat tehnic nu este încadrat 
în clasa I de risc seismic si la el nu s-au efectuat (sau 
nu se afla in executie) lucrari de interventie pentru 
cresterea nivelului de siguranta seismica 

 

 

• Blocul de locuințe nu este clasat/ în curs de clasare 
ca monument istoric. 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Criterii de eligibilitate –proiect   3 

 

• Blocuri care au lucrarile  incepute,  (contractul de 
lucrari a fost incheiat dupa 01.01.2014 ) dar care nu 
au fost  finalizate fizic  

 

• Perioada de implementare a activităților proiectului  
nu trebuie să depășească 31 decembrie 2023 

 

 
18 



P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Criterii de eligibilitate – proiect  4 

 

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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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Criterii de eligibilitate – proiect  5 

 

• Pentru a fi eligibil un proiect trebuie sa respecte  
toate conditiile de eligibilitate precizate in Ghidurile 
Solicitantului : Conditii Generale si Conditii Specifice 

 

 

• Prevederile din GS-Conditii Generale pot fi 
modificate prin Ghidurile specifice apelurilor de 
proiecte 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Tipuri de lucrari eligibile (1) 

A. Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind: 
– izolarea termică a faţadei – parte vitrată; 

 
– izolarea termică a faţadei – parte opacă; 

 
– închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor; 

 
– izolarea termică a planşeului peste subsol. 

 
• Lucrarile din categoria A sunt obligatorii 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Tipuri de lucrari eligibile (2) 

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 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Tipuri de lucrari  eligibile(3) 
D. Alte activități care conduc la eficienta energetica : 

 

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent din spațiile comune  

 

– înlocuirea lifturilor; etc 

 

– întocmirea de strategii pentru eficiență energetică 
(ex. strategii de reducere a CO2) 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale  

 Tipuri de lucrari eligibile(6) 

Activitati conexe: 

- înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune  

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei 

- repararea trotuarelor de protectie 

- demontarea/remontarea  instalaţiilor de aer 
conditionat de pe faţade etc 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale 

Cheltuieli eligibile  (1) 

 

• Toate tipurile de cheltuieli eligibile sunt mentionate 
in GS – Conditii specifice pag 25. 

 

• TVA  nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este 
eligibilă. GS – Conditii specifice pag 32  
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale 

Cheltuieli eligibile  (2) 

 

• Încadrarea în standarde de cost (HG 717/2010) 

 

 Preţurile unitare de referinţă ale lucrărilor de 
intervenţie se încadreaza în standardele de cost 
privind reabilitarea termica a cladirilor 
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P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei energetice a clădirilor 
rezidenţiale 

Cheltuieli neeligibile  - GS-CS pag 33 

 

• Conform HG 399/2015 art 13 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor in cadrul operatiunilor 
finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020 

  

• Cheltuielile pentru probe tehnologice și teste și 
predare la beneficiar se vor încadra în buget pe linia 
bugetară Construcții și instalații (ca si cheltuieli 
neeligibile) 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

 

Etapa de evaluare a conformitate administrativa 

 

• OI poate solicita 2 (două) clarificări/completări asupra 
cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta, care 
pot viza inclusiv transmiterea de documente 
obligatorii. 

• Termenul de raspuns este de maxim 5 zile lucratoare si 
nu poate fi prelungit 
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Apel de proiecte – P.I. 3.1.A. Cresterea eficientei 
energetice a clădirilor rezidenţiale 

Etapa de evaluare tehnico-financiara 

 

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va 
efectua o vizită la locul de implementare a obiectivului 
investiţiei. 

 

Contractul de finanțare se poate semna la faza DALI . 
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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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