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1. Informații specifice apelului
de proiecte

Informații specifice apel de proiecte

• Alocare financiară regională apel 2
(FEDR + BS): 49,95 mil. euro (în
limita sumelor din primul apel)

• Apel necompetitiv, primul depus,
primul evaluat
• Perioadă depunere proiecte:
28 august 2017, ora 10.00 –
28 februarie 2018, ora 10.00, prin
aplicația electronică MySMIS
(http://www.fonduri–ue.ro/mysmis)

• Un solicitant poate depune mai
multe cereri de finanțare

2. Criterii de eligibilitate
2.1. Eligibilitate solicitant

Eligibilitate solicitant

• UAT din mediul urban
Atenție!
Necesitate contract între UAT și
asociația de proprietari beneficiară
Contractul va indica mecanismul de
recuperare a cheltuielilor eligibile și
neeligibile
Contractul nu se va include ca anexă la
cererea de finanţare!

Eligibilitate solicitant

Co-finanţare pentru cheltuieli eligibile:
• 60% - FEDR + BS
• 40% - UAT + Asociația de proprietari

Eligibilitate solicitant

Contribuția Asociaţiei de proprietari din bloc
• 25% din cheltuieli eligibile (C+M+E) și 25% din cheltuieli
neeligibile (C+M+E) aferente apartamentelor cu destinaţie
locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice
• 100% din C+M+E aferente apartamentelor cu destinaţie
locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT
sau a autorităţilor şi instituţiilor publice/ apartamentelor 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

• min. 3,5% din C+M+E dacă UAT acordă ajutoare de natură
socială

2. Criterii de eligibilitate
2.2 Eligibilitate cerere de finanțare

Eligibilitate cerere de finanțare

Concordanța cu documentele strategice relevante:
• Planuri de acțiune privind energia durabilă
• Strategii de reducerea emisiilor de CO2

• Strategii locale în domeniul energiei
• Alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul
eficienţei energetice, conform legislației în vigoare
Atenție!
Strategia trebuie sa se refere la domeniul reducerii de CO2 /
eficienţei energetice și include măsuri de creștere a eficienței
energetice în clădiri rezidențiale

Eligibilitate cerere de finanțare

Structura cererii de finanțare –
maxim 10 blocuri / componente
!!!! Dacă un bloc de locuinţe are
mai multe scări / tronsoane
(având una sau mai multe AP),
toate acestea vor trebui să facă
parte dintr-o singură componentă
a cererii de finanțare (în vederea
asigurării unei soluții tehnice
unitare pe întreaga construcţie,
inclusiv din punct de vedere al
aspectului şi cromaticii anvelopei
blocului)

Eligibilitate cerere de finanțare

Incadrarea în limitele valorice
valoare min. eligibilă – 100.000 euro
valoare max. eligibilă – 5.000.000 euro

(curs valutar: 4,5744 lei/euro)
Perioada de implementare a activităților proiectului nu
poate să depășească 31 decembrie 2023
Trebuie respectate principiile privind dezvoltarea
durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea

2. Criterii de eligibilitate
2.3 Eligibilitate componentă

Eligibilitate componentă

Acord proprietari
• min. 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente
• 100% a proprietarilor de apartamente și spații care nu au
destinația de locuință și a apartamentelor/ spațiilor în
proprietatea persoanelor juridice/ UAT/ instituții
Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale la parter, iar
proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea
termică a acestora, se poate realiza reabilitarea blocului fără
acestea
• 100% a proprietarilor apartamentelor/ spațiilor în care se
realizează lucrări în interior

Eligibilitate componentă

Condiții bloc de locuințe:
• Perioada de construire: 1950-1990
• Regimul minim de înălţime: P+2
• Consumul specific de energie pentru încălzire (conform
Raport de audit energetic) nu este mai mare de:

➢ 90 kWh/m2/an pentru zonele climatice I-II
➢ 100 kWh/m2/an pentru zonele climatice III-V

Eligibilitate componentă

• Nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de
data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi si
NU beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare
• Nu este încadrat în clasa I de risc seismic (conform expertiză
tehnică)
• Nu este clasat/în curs de clasare ca monument istoric
• Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod
fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de
finanţare
• Proiectul nu tratează blocuri de locuinţe cu destinaţie spaţiu de
locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.
Atenție!

Contractul de lucrări trebuie să fi fost încheiat după 01.01.2014

2. Criterii de eligibilitate
2.4 Activități eligibile

Activități eligibile

I. A. Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:
• izolarea termică a faţadei – parte vitrată
• izolarea termică a faţadei – parte opacă
• termo-hidroizolarea terasei /termoizolarea planșeului peste
ultimul nivel
• închiderea balcoanelor/ logiilor cu tâmplărie termoizolantă

• izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul cazul
blocurilor prevăzute cu apartamente la parter
Atenție! Lucrarile din categoria A sunt obligatorii

Activități eligibile

B. Lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire

• reabilitarea/ modernizarea
instalaţiei de distribuţie a agentului
termic și apă caldă - parte comună
a cladirii, inclusiv montarea de
robinete cu cap termostatic etc.
• modernizarea sistemului de
încălzire: repararea/înlocuirea
centralei termice de bloc/scară

Activități eligibile

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei
din surse regenerabile: panouri solare termice și electrice,
pompe de căldură, centrale termice pe biomasă
C. Alte activități care conduc la îndeplinirea
obiectivelor proiectului/componentei, de ex:
• înlocuirea lifturilor

• înlocuirea corpurilor de iluminat în spațiile comune

realizării

Activități eligibile

II. Măsuri conexe − eligibile în limita a 15% din valoarea
eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.3
din bugetul componentei, de ex:
• înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune
• repararea elementelor de construcţie ale faţadei
• repararea acoperişului tip terasă/şarpantă,
construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă,
repararea sistemului de colectare a apelor meteorice
• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie

• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii

3. Cheltuieli eligibile specifice

Cheltuieli eligibile specifice
Tip cheltuială

Valoare/prag valoric (nivel
componentă)

Proiectare și asistență tehnică

< 10% din cap. 4

Conexe

< 15% din cap. 1, 2, 4.1,
4.2, 5.1.1

Diverse și neprevăzute

< 10% din cap. 1, 2 și 4

Informare și publicitate

< 4.000 lei/ bloc

Audit financiar

< 5.000 lei /raport de audit
financiar trimestrial

Atenție!
Toate tipurile de cheltuieli eligibile sunt mentionate la secțiunea
3.3 din Ghidul specific
Încadrare în standarde de cost (HG 1061/2012)

4. Anexe specifice
la depunerea cererii de finanțare

Anexe specifice la cererea de finanțare

NOU Documente minimale la depunere:
• Expertiza tehnică a clădirii (pentru fiecare componentă în
parte)

• Auditul energetic, inclusiv certificatul de performanță
energetică (pentru fiecare componentă în parte)
• Documentația tehnico-economică faza DALI sau PT
(pentru fiecare componentă în parte) – conform HG
28/2008 sau HG 907/2016
• Declarațiile în nume propriu ale solicitantului

Anexe specifice la cererea de finanțare

NOU Nu se mai solicită depunerea Hotărârilor Asociaților de
proprietari!
• Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în
secțiunea 2.6 din Ghidul specific și în anexa 3.1.A-4 - Situații
particulare aplicabile la Ghidul specific
• Centralizatorul situațiilor descrise la punctele 3, 4 și 5 din
Anexa 3.1.A-4, inclusiv Avizul/Declarația proiectantului privind
conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluția tehnică a
proiectului (Model J)
Se va acorda atenție sporită la citirea Anexei 3.1.A-4 Situații
particulare aplicabile!!!!

Toate anexele sunt menționate la cap. 4.4.1 din Ghidul specific

5. Clauze contractuale specifice

Clauze contractuale specifice

NOU
Pentru proiectele care conțin lucrări executate după
construcția blocului, neautorizate și/sau neconforme cu soluția
tehnică a proiectului, după caz, prevăzute în Anexa 3.1.A- 4 –
Situații particulare aplicabile la Ghidul specific, Beneficiarul se
obligă ca, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data
recepției la terminarea lucrărilor, să notifice OI din cadrul ADR
în legătură cu finalizarea documentelor de intrare în legalitate/
finalizarea lucrărilor de demolare, după caz
Toate clauzele generale și specifice sunt menționate în
Contractul de finanțare!

6. Verificare, evaluare, selecție
și contractare

Verificare, evaluare, selecție și contractare proiecte
Etapa 1
Conformitate administrativă și eligibilitate



Grila verificare CAE (Anexa 3.1.A.2)

- 2 solicitări de clarificări
/ completări
- 5 zile lucrătoare termen de răspuns
NOU Se pot solicita clarificări inclusiv
pentru documente obligatorii lipsă


Etapa 2
Evaluare tehnică și financiară, incl. vizita la fața
locului

Grila ETF (Anexa 3.1.A-3)
Elemente RAE (Anexa 3.1.A.3a)
Grila analiză conformitate și calitate SF/DALI (H.G. nr.
28/2008 sau H.G. nr. 907/2016) (Anexele 3.1.A.3.b)
Grila analiză conformitate și calitate PT (Ordin nr.
863/2008 sau H.G. nr. 907/2016) (Anexa 3.1.A.3.c)


Etapa 3
Etapa precontractuală și contractarea proiectelor



- 2 solicitări de clarificări
- 5 zile lucrătoare termen de răspuns
Punctaj minim ETF - 60 de puncte

Verificare, evaluare, selecție și contractare proiecte

Motive respingere cerere de finanțare:
• Nesemnarea declarațiilor solicitate în nume personal ale
reprezentantului legal, și certificării aplicaţiei de către
reprezentantul legal

• Nerăspunderea în termenul maxim de răspuns la cea de-a
doua solicitare de clarificări
• Certificatul de urbanism nu este eliberat în vederea obţinerii
AC pentru proiectul aferent CF depuse și nu este valabil la
data depunerii cererii de finanţare
Motive respingere componentă:
NOU Bifarea cu ”NU” a unui criteriu din Secțiunea I din Grila
DALI / PT și obținerea de 0 puncte în Secțiunea II din Grila DALI
PT, indiferent de punctajul obţinut în urma completării grilei de
evaluare tehnică și financiară – în urma răspunsului la clarificări

Verificare, evaluare, selecție și contractare proiecte

• CF respinsă într-una din etapele procesului de evaluare,
selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul
aceluiaşi apel
• Dacă una sau mai multe componente este/sunt declarată/e
neeligibilă/e și/sau neconformă/e, cererea de finanţare
poate trece în etapa următoare, în cazul în care se
încadrează în limitele minime şi maxime ale valorii totale
eligibile, respectiv 100.000 EUR şi 5.000.000 EUR, cu
solicitarea revizuirii corespunzătoare a secţiunilor relevante
din cererea de finanţare

7. Completarea cererii de
finanțare în MySMIS

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

• Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, se
va citi cu atenție Anexa 3.1.A-1 Formularul Cererii de
finanţare (Instrucțiuni de completare în MySMIS) și
Manual de utilizare MySMIS2014 Front
Officehttp://adrvest.ro/mysmis2014/
• Formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia,
vor fi încărcate în MySMIS în format pdf si se vor
transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
• Dimensiune fișier max. 50 MB

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

9. Rezultate aștepate - la nivel de componentă (bloc) și
centralizat (la nivelul cererii de finanțare)
Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul
implementării
proiectului

Valoare la finalul
implementării
proiectului (de output)

Valoare la începutul
implementării
proiectului

Valoare la finalul
implementării
proiectului

Nivel anual specific al gazelor cu efect de
seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai
bună a consumului de energie (nr.
gospodării)
Indicator de proiect (suplimentar)
(de realizare)

Consumul anual de energie primară
(kWh/an)
Consumul anual specific de energie pentru
încălzire (kWh/m2/an)
Consumul anual specific de energie
(kWh/m2/an)

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

20. Indicatori prestabiliți
• Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră
(echivalent tone de CO2)
• Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului
de energie (nr. gospodării)
21. Indicatori suplimentari
• Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an);
• Scăderea consumului anual specific de energie pentru
încălzire (kWh/m2/an);
• Scăderea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an)
Raportare la nivel centralizat de cerere de finanțare

NOU! Coeficienţii de conversie în energie primară conform Ordin
MDRAPFE nr. 2641/2017
Indicatorii de rezultat nu se raportează de către beneficiar

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

Curabitur blandit est
tempus porttitor

