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LANSARE APEL DE PROIECTE  
 

POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
Axa Prioritară 3  

Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței 
energetice 

Operațiunea B – Clădiri publice 
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1. Informații specifice apelului 
de proiecte 



Informații specifice apel de proiecte 

Prioritatea de investiție 3.1. Sprijinirea eficienței energetice: 

•  3.1. A Clădiri rezidențiale  

•  3.1. B Clădiri publice  

•  3.1. C Iluminat public  

•  În 27.12.2016 AMPOR a lansat apelul de proiecte  

    POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1)  

 



Informații specifice apel de proiecte 

•  Alocare apel Regiunea Vest: 34,19 mil. euro (FEDR + 
Buget de stat)  

•  Apel competitiv 

•  Perioadă depunere proiecte: 28.02.2017, ora 10.00 – 
28.08.2017, ora 10.00 

•  Depunere exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, 
disponibilă la adresa web: 
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 



Informații specifice apel de proiecte 

•  Cererea de finanțare poate include: 

Ø  o singură clădire publică în care solicitantul/ții și/sau 
ocupantul/ții își desfășoară activitatea  

Ø mai multe clădiri publice (componente) în cazul în 
care există clădiri tip corpuri/secții/pavilioane etc., 
clădiri individuale amplasate în aceeași localitate și în 
același perimetru/parcelă/adresă (au număr cadastral 
comun sau numere cadastrale alăturate) 

•  Un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare 

•  Valoarea eligibilă e proiectului este de min. 100.000 euro 
și de max. 25.000.000 euro (curs inforeuro 4,5172 lei/
euro)  



Informații specifice apel de proiecte 

Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

Scădere consum anual de energie primară  

Scădere consum anual de energie primară din surse 
neregenerabile total, din care: pentru încălzire/răcire 

Scădere consum anual de energie primară din surse 
regenerabile total, din care: pentru încălzire/răcire, 
preparare apă caldă de consum, electric 

Număr clădiri care beneficiază de măsuri de creștere a 
eficienței energetice 

Indicatori de realizare (de output) 

Indicatori de proiecte 



2. Criterii de eligibilitate 
 

2.1. Eligibilitate solicitant 



Eligibilitate solicitant 

1. Tipuri de solicitanți eligibili: 
 

•  Autorități centrale (Ministere / Alte organe de specialitate 
din subordinea Guvernului /ministerelor/ Instituții publice 
din subordinea Guvernului, ministerelor / Autorităţi 
administrative autonome  

•  Autorități și instituții publice locale (UAT comună, oraș, 
municipiu, județ / Instituții publice, servicii publice, aflate 
în subordinea UAT, Instituția prefectului) 

•  Parteneriate între entitățile de mai sus 



Eligibilitate solicitant 

2. Solicitantul trebuie să demonstreze: 

•  dreptul de proprietate publică sau 

•  dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică  
 

Se anexează:  

•  HG privind proprietatea publică asupra imobilului, Hotărârea 
care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal 
sau alte documente legale, pentru cazuri particulare  

•  Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea și 
încheierea  

•  Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care 
se propune a se realiza investiţia  

 



Eligibilitate solicitant 

Cheltuieli eligibile: 
2% - autorități și instituții 

publice locale 
15% - autorități și instituții 

publice centrale	  

Cheltuieli neeligibile 

(dacă este cazul) 
Autofinanțarea proiectului, 

dacă proiectul este generator 
de venituri nete	  

3. Contribuția proprie a solicitantului: 

Atenție! Prin Macheta 
financiară se stabileşte 

dacă proiectul este 
generator de venituri 

nete 



2. Criterii de eligibilitate 
 

2.2 Eligibilitate clădire / componentă 



Eligibilitate clădire 

 1. Clădirea publică este din mediul 
urban și rural 

 
2. Clădirea este deținută și 
ocupată de aceleași entități 

eligibile care le dețin și/sau de alte 
entități publice decât cele care le 
dețin, dar care se încadreză în 

categoria entităților eligibile 

3. Clădirea este de interes şi 
utilitate publică, civilă 



Eligibilitate clădire 

4. Clădirea este construită (finalizată) până la sfârșitul anului 
1999  

5. Cladirea este independentă și are o suprafață utilă totală 
mai mare de 250 mp  

6. Clădirea nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 
ani 
 



Eligibilitate clădire 

7. Condiția ocupării clădirii de persoane juridice: 
 

•  Selectare prin procedură transparentă ș i 
nediscriminatorie 

•  Spațiile închiriate/date în folosință gratuită/
concesionate nu depășesc 10% din suprafața 
clădirii 

•  Există acordul ocupantului  



Eligibilitate clădire 

Nu sunt eligibile: 

•  Monumente istorice (clasate sau în curs de clasare) 

•  Lacașe de cult sau pentru alte activități religioase 

•  Construcții provizorii, industriale, agricole, clădiri 
utilizate mai puțin de 4 luni pe an 

•  Clădiri de locuit colective (excepție: penitenciare, 
locuințe sociale, centre sociale, cămine de elevi) 

•  Clădiri încadrate în clasa I și II de risc seismic 

•  Clădiri tip centrală termică sau alt corp anexă (grup 
sanitar, cantină, magazie, depozit aferent centralei 
termice) < 250 mp 



 

	  

Sunt punctate suplimentar: 

•  Clădirile cu regim de ocupare permanent  

•  Clădirile în care se desfășoară activități sociale: spitale, 
școli 

•  Clădirile racordate/branșate la sistemul centralizat de 
termoficare  

•  Clădirile cu suprafață utilă mare 

•  Proiecte care prevăd soluții prietenoase cu mediul 

•  Proiecte complementare cu proiecte Axa 3 / Axa 4 

•  Proiecte implementate în orașe în care sunt finanțate 
investiții în termoficare (POIM/ fonduri guvernamentale) 

Eligibilitate clădire 



2. Criterii de eligibilitate 
 

2.3 Eligibilitate proiect și activități 



1. Proiectul este inclus într-un document 
strategic de eficiență energetică (secțiunea 4.2, 
pct. 1)	  

•  Plan de acțiune privind energia durabilă 
(PAED)  

•  Strategie de reducere a emisiilor de CO2 

•  Strategie locală/județeană în domeniul 
energiei  

•  Plan național de acțiune în domeniul 
eficienței energetice (aprobat prin HG nr.
122/2015) 

•  Alt document strategic (ex. Strategia de 
dezvoltare locală/județeană, Programe de 
îmbună tăţ i re a eficien ţei energetice 
dezvoltate conform Decizia ANRE nr.7/DEE/
12.02.2015) 

Eligibilitate proiect și activități 



Eligibilitate proiect și activități 

2.  Minim 10% din consumul total de energie primară 
este realizat din surse regenerabile de energie (la 
nivel de proiect)  

3.  Proiectul nu este încheiat în mod fizic sau 
implementat integral înainte de depunerea cererii de 
finanţare  

4.  Intervențiile propuse conduc la un nivel al consumului 
anual specific de energie primară, respectiv un nivel 
anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate 
depăși valorile menționate în tabelul din secțiunea 
4.2, punctul 10 din Ghidul specific  

5.  Proiectul nu vizează doar o unitate de clădire 



Eligibilitate proiect și activități 

6. Tipuri de activități eligibile (secțiunea 4.2, pct. 8) 
 

•  Reabilitare termică anvelopă 

Ø  Izolare termică fațadă – parte vitrată 

Ø  Izolare termică fațadă – parte opacă 

Ø  Izolare termică planșeu peste subsol 

 



•  Reabilitare termică sistem de încălzire/sistem de 
furnizare a apei calde de consum 

•  Instalare  sisteme alternative de producere a energiei 
electrice și/sau termice pentru consum propriu - 
panouri solare termice, panouri solare electrice, etc. 

•  Instalare/reabi l i tare/modernizare sisteme de 
climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică  

•  Reabilitare/modernizare instalație de iluminat în clădiri 

•  Management energetic integrat 

•  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
cu și fără montaj, dotări, active necorporale)  

 

Eligibilitate proiect și activități 



Măs u r i c o n e x e c a r e c o n t r i b u i e l a 
implementarea proiectului, dar nu conduc la 
creșterea eficienței energetice: 

•  Reparare elemente de construcţie ale 
faţadei  

•  Reparare/construire acoperiş tip terasă/
șarpantă  

•  Refacere finisaje interioare în zonele de 
intervenţie  

•  Măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii 

•  Reparare instalaț i i electrice/circuite 
electrice 

Eligibilitate proiect și activități 



Nu sunt eligibile proiectele care prevăd: 
	  

•  construirea de clădiri noi, cu excepția construcției care 
adăpostește centrala termică 

•  numai lucrări care nu se supun autorizării 

•  numai dotarea 
 
	  

Toate tipurile de cheltuieli 
eligibile sunt menționate la 
secțiunea 4.3 din Ghidul 
specific 

Eligibilitate proiect și activități 



3. Documente obligatorii 

la depunerea cererii de finanțare (CF) 



Documente obligatorii la depunere 

•  Document strategic relevant 

•  Documente de proprietate 

•  Expertiza tehnică a cladirii (pentru fiecare componentă) 

•  Raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de 
performanţă energetică (pentru fiecare componentă) 

•  Documentația tehnico-economică (DALI sau DALI+PT) 

•  Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului/Clasarea notificarii 

•  Macheta privind analiza și previziunea financiară  

Toate anexele obligatorii sunt menționate la secțiunea 5.4.1 
din Ghidul specific 



Documente obligatorii la depunere 

Avize specifice solicitate: 
 

•  pentru unităţi de învăţământ:  Avizul Ministerului 
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

•  pentru spitale/unități sanitare - Avizul Ministerului 
Sănătății  

•  pentru clădiri amplasate în zone de protecţie a 
monumentelor istorice şi/sau în zone construite 
protejate - Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor 
deconcentrate ale acestuia  

 



4. Mecanism de evaluare, 
selecție și contractare 



Mecanism de evaluare, selecție și contractare  

Etape: 

1. Conformitate administrativă și eligibilitate de verificare a 
CAE  

Ø  Grila CAE – Anexa 3.1.B.2) 

2. Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita pe teren 

Ø  Grilă ETF clădire/cerere de finanțare – Anexa 3.1.B.3  

Ø  Verificare FA, CPE, RAE - Anexa 3.1.B-3.c  

Ø  Grilă DALI - Anexa 3.1.B-3.d /Grilă PT - Anexa 3.1.B-3.e 

3. Etapa precontractuală 
 

Proiectele respinse în etapa de CAE pot fi redepuse 



Curabitur blandit est  
tempus porttitor 

Mulțumesc pentru atenție! 
Ghiduri de finanțare disponibile pe: 
www.adrvest.ro, www.inforegio.ro  

 
 

Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5 
300054, Timișoara, România 

 
Tel/Fax:   +40 256 491 981      

E-mail: office@adrvest.ro, helpdesk@adrvest.ro  
 

www.adrvest.ro 
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