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Centralizator propuneri și observații  
Intervenția Regională 3.1.C – Eficiența energetică clădiri publice 
 

Nr. 
crt. Propuneri și observații Răspuns Autoritatea de Management Programul 

Regional Vest Vest 
Soluționare           
propunere 

 

1.  

In urma analizarii Ghidului solicitantului 
de finanțare Eficiență energetică - clădiri 
publice am constatat faptul ca nu 
cuprinde si institutiile de drept public 
precum insitututele nationale de 
cercetare-dezvoltare, institutii ale statului 
a caror functionare se realizeaza 
preponderent prin proiecte/contracte cu 
finantare publica si/sau privata. Astfel, va 
adresez rugamintea de a accepta in lista 
organizatiilor eligibile si insitutele 
nationale de cercetare-dezvoltare. Va 
stam la dispozitipe pentru informatii 
suplimentare. 

În conformitate cu Programul Regional Vest 2021-2027, 
elaborat în baza unui proces participativ și consultativ și 
aprobat de Comisia Europeana în data de 07.10.2022, prin 
Intervenția regională 3.1C Eficiență energetică - clădiri 
publice se finanțează ”creșterea eficienței energetice în 
clădiri publice cu funcțiuni sociale: educaționale, de 
sănătate, servicii sociale în corelare cu legislația națională 
în vigoare”, iar ”proiectele propuse trebuie să fie incluse în 
strategia teritorială integrată, elaborată în conformitate cu 
prevederile  Regulamentul de Dispoziții Comune al 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, art. 
29 și implementată sub responsabilitatea 
municipiilor/orașelor...Proiectele finanțabile vor fi 
rezultatul unui proces de selecție strategică/prioritizare 
desfășurat la nivelul autorităților responsabile cu 
implementarea strategiilor teritoriale (Consilii locale, ADI, 
Asociația pentru dezvoltare teritorială integrată Valea 
Jiului).” 
  
Astfel, in conformitate cu Programul Regional Vest 2021-
2027 aprobat de Comisia Europeană, funcțiunile clădirilor 
eligibile spre finanțare sunt foarte clar stabilite, iar 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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proiectul depus trebuie obligatoriu să fie inclus și 
prioritizat în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul 
Regiunii Vest sau în Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a Văii Jiului. Prioritizarea trebuie să 
aibă în vedere consumul actual de energie și impactul în 
termeni de economie de energie obținută după realizarea 
intervențiilor. 
  
Prin urmare, în conformitate cu prevederile menționate 
mai sus, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, sau 
alte instituții de drept public, care prin tipologia lor sunt 
entități subordonate unor autorități publice centrale nu 
pot solicita finanțare în cadrul Intervenției Regionale 3.1C 
Eficiență energetică clădiri publice. 
  
Cu toate acestea, vă aducem la cunoștință faptul că în 
cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, prin 
Prioritatea 1 O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice au fost prevăzute o 
serie de intervenții regionale adresate și 
institutelor/entitățior de cercetare-dezvoltare cuprinzând 
activități specifice. 
  
Precizăm că ADR Vest a publicat pe pagina proprie, o serie 
de minighiduri cu scopul de a  familiariza potențialii 
solicitanți de finanțare cu tipologiile de finanțări 
disponibile în cadrul  PR Vest 2021-2027, și pe de altă parte 
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de a identifica acele nevoi, priorități și proiecte care pot 
contribui la dezvoltarea Regiunii Vest. Aceste minighiduri 
sumarizează tipologia investițiilor concentrate pe cele 5 
obiective e politică (OP), alocările aferente, beneficiarii 
eligibili, condițiile minime de finanțare, dar și pragurile 
valorilor proiectelor, detalii care pot suporta modificări pe 
măsură ce ghidurile de finanțare  vor fi elaborate. 

2.  

 

Existent în ghidul în consultare publică: 
- sunt eligibile “clădiri publice cu 
următoarele tipuri de funcțiuni: 
a)Educaționale: unități de învățământ de 
stat: antepreșcolar, preșcolar, 
școlar, preuniversitar, universitar de stat, 
inclusiv campusuri aferente unităților de 
învățământ de stat, definite conform Legii 
educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Instituţiile de învăţământ superior de stat 
sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea 
nr. 433/2022. 
b)De sănătate: spitale, sanatorii, centre de 
sănătate, unități de asistență 
medicosociale, ambulatorii, respectiv 
policlinici, laboratoare, centre de 
radiologie și imagistică etc., definite 
conform Legii nr. 95/2006, republicată, 

În conformitate cu Programul Regional Vest 2021-2027, 
elaborat în baza unui proces participativ și consultativ și 
aprobat de Comisia Europeana în data de 07.10.2022, prin 
Intervenția regională 3.1C Eficiență energetică - clădiri 
publice se finanțează ”creșterea eficienței energetice în 
clădiri publice cu funcțiuni sociale: educaționale, de 
sănătate, servicii sociale în corelare cu legislația națională 
în vigoare”, iar ”proiectele propuse trebuie să fie incluse în 
strategia teritorială integrată, elaborată în conformitate cu 
prevederile  Regulamentul de Dispoziții Comune al 
Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, 
art. 29 și implementată sub responsabilitatea 
municipiilor/orașelor...Proiectele finanțabile vor fi 
rezultatul unui proces de selecție strategică/prioritizare 
desfășurat la nivelul autorităților responsabile cu 
implementarea strategiilor teritoriale (Consilii locale, ADI, 
Asociația pentru dezvoltare teritorială integrată Valea 
Jiului).” 
Astfel, în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 
aprobat de Comisia Europeană, funcțiunile clădirilor 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare. 
c)Servicii sociale fără funcțiune 
rezidențială, definite conform HG nr. 
867/2015…” 
  
Propunere modificare ghid: 
- sunt eligible și clădiri publice cu alte 
funcțiuni (clădiri administrative, de ex. 
primărie, clădiri conexe serviciilor 
primăriei în care își desfășoară activitatea 
serviiciile primăriei și alte clădiri publice 
aflate în patrimoniu) 

eligibile spre finanțare sunt foarte clar stabilite, iar 
proiectul depus trebuie obligatoriu să fie inclus și 
prioritizat în cadrul Strategiilor Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul 
Regiunii Vest sau în Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a Văii Jiului. Prioritizarea trebuie să 
aibă în vedere consumul actual de energie și impactul în 
termeni de economie de energie obținută după realizarea 
intervențiilor. 

3.  Existent în ghidul în consultare publică: 
  - cheltuielile conexe sunt eligibile în 
limita a maxim 15% 
  
Propunere modificare ghid: 
- cheltuielile conexe sunt eligibile în limita 
a maxim 25% 

Referitor la propunerea privind creșterea procentului de 
cheltuieli conexe din totalul cheltuielilor eligibile, 
precizăm faptul că acest tip de cheltuieli reprezintă  o 
categorie de cheltuieli adiacente sau complementare 
investiției de bază, care însă nu contribuie în mod direct la 
realizarea indicatorilor de eficiență energetică asumați în 
cadrul PR Vest 2021-2027,  dar care sunt necesare pentru 
implementarea investiției în condiții optime. Pentru acest 
tip de cheltuieli a fost avut în vedere un procent limitat în 
valoare de 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului, 
deoarece  un procent mai mare, precum cel de 25% aduce 
atingere realizării obiectivului specific al Intervenției 
regionale 3.1.C Eficiență energetică – clădiri publice, 
respectiv  scăderea consumului de energie primară și 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră conform 
țintelor stabilite. Majorarea procentului pentru categoria 
de cheltuieli conexe la 25%, nu se justifică, în condițiile în 
care intervențiile propuse în cadrul acestei intervenții 
regionale trebuie să se concentreze prioritar pe măsurile 
de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, care 
conduc la scăderea consumului de energie primară  și la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

4.  Vă rugăm să corectați expresia “Se 
finanțează numai clădirile publice cu 
funcțiuni sociale”, având în vedere că 
educația și sănătatea nu sunt servicii 
sociale. De asemenea, solicităm 
adăugarea clădirilor de birouri 
(administrative) la lista clădirilor eligibile. 
La secțiunea 1.1 Obiectivul apelului și 
investiții sprijinite, Se va reformula astfel: 
“Se finanțează numai clădirile cu funcțiuni 
publice din mediul urban, inclusiv ZUF 
Timișoara și satele aparținătoare 
municipiilor și orașelor: unități de 
învățământ, unități sanitare, centre sociale 
fără funcțiune rezidențială, clădiri de 
birouri”Indicatorii specifici vor fi completați 
corespunzător.  

În conformitate cu Programul Regional (PR) Vest 2021-
2027, elaborat în baza unui proces participativ și 
consultativ și aprobat de Comisia Europeana în data de 
07.10.2022, prin Intervenția regională 3.1C Eficiență 
energetică - clădiri publice se finanțează ”creșterea 
eficienței energetice în clădiri publice cu funcțiuni 
sociale: educaționale, de sănătate, servicii sociale în corelare 
cu legislația națională în vigoare”. Astfel, în cadrul 
Programului Regional Vest 2021-2027 aprobat de Comisia 
Europeană, funcțiunile clădirilor eligibile spre finanțare 
sunt foarte clar stabilite. În vederea corelării cu prevederile 
PR Vest 2021-2027 aprobat, se va menține  formularea din 
ghidul lansat în consultare publică. 
 

Solicitarea nu 
este preluată. 

5.  La secțiunea 2.2 Eligibilitatea proiectului, 
solicităm eliminarea următorelor cerințe 

Referitor la  pragurile minime impuse 
pentru consumurile finale specifice de energie 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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(restrictive) impuse la momentul 
depunerii proiectului: a. consumul 
specific de energie primară de minim 300 
kWh/m2/an sau consmul specific de 
energie pentru încălzire de minim 200 
kWh/m2/an (alin.l 2.2.10) Potrivit legii 
375/2005, cerințele minime de 
performanță energetică a clădirilor se 
aplică diferențiat ăe tipuri de funcțiuni 
(rezidențial, birouri, învățământ, sănăate 
etc.). Astfel, o clădire având funcțiunea de 
unitate de învățământ (și care este ocupată 
doar o parte a zilei) are un consum mult 
mai mic decât o clădire care are funcțiunea 
de spital, de exemplu (care este ocupat 
24/24). b. Anul finalizării construcției: nu 
mai tărziu de 2000 (alin. 2.2.11) În cazul 
menținerii cerinței, vă rugăm explicați 
motivul impunerii acestui criteriu de 
eligibilitate. c. prezentarea Deciziei etapei 
de încadrare a proiectului în procedura în 
procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului/clasarea Vă reamintim 
că prezentarea acestor avize este necesară 
în vederea obținerii autorizației de 
construire. Întrucât la data depunerii se 
solicită autorizația de construire, 
prezentarea acestor devine doar o povară 

primară/pentru încălzire, precizăm faptul că acestea au 
fost stabilite în corelare cu informațiile din Strategia 
Națională de Renovare pe Termen Lung, unul dintre 
documentele ce au stat la baza fundamentării 
Programului Regional Vest 2021-2027 – fiind condiție 
favorizanta, cu prevederi obligatorii a fi luate in 
considerare.  
În cadrul SNTRL, în baza analizei realizate asupra tuturor 
tipurilor de clădiri din toate zonele climatice au fost 
stabilite mai multe criterii de evaluare pentru 
determinarea clădirilor cu cele mai scăzute performanțe 
energetice, printre care si cele referitoare la consumul 
final specific de energie, respectiv consumul final specific 
de energie pentru încălzire. Astfel, pragurile minime 
menționate în ghidul solicitantului de finanțare au fost 
stabilite în baza unei analize realizată utilizând atât 
informații preluate  din Strategia Națională de Renovare 
pe Termen Lung, cât și prin raportare la auditurile 
energetice ale proiectelor depuse pe POR 2014-2020.   
Clădirea/clădirile care face/fac obiectul 
proiectului trebuie să înregistreze la depunerea  cererii de 
finanțare unul din cele două consumuri specifice clădirilor 
cu performanță redusă și care necesită intervenții de 
reabilitare.  
Referitor la criteriul legat de anul finalizării construcției 
acesta a fost stabilit având în vedere analiza referitoare la 
inventarul cladirilor publice din Regiunea Vest din care a 
rezultat faptul că majoritatea clădirilor publice deținute 
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birocratică în sarcina beneficiarului, fiind 
lipsită de sens.  

de autoritățile publice din mediu urban au fost construite 
înainte de anul 2000: 1770 din totalul de 1956, dar și în 
corelare cu reglementările tehnice 
în domeniul construcțiilor existente, care înainte de anii 
2000 erau mai puțin exigente în privința eficienței 
energetice a clădirilor.  
Astfel,  întrucât imobilele finalizate după anul 2000 au fost 
construite în baza unor normative/metodologii 
tehnice în care au fost luate în considerare și aspectele 
privind eficiența energetică a clădirilor noi construite prin 
utilizarea unor materiale/instalații/echipamente mai 
eficiente din acest punct de vedere, precum și în baza 
inventarului clădirilor publice deținute de autoritățile 
publice din mediul urban,  a rezultat necesitatea ca prin 
intermediul Programului Regional Vest 2021-2027 să se 
finanțeze clădirile publice care au fost construite până la 
31 decembrie 2000. 
 
Referitor la  prezentarea Deciziei etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului/Clasarea notificării, vă comunicăm că 
suplimentar față de obligativitatea acestui document 
pentru obținerea autorizației de construire, în 
conformitate cu prevederile Programului Regional Vest 
2021-2027 aprobat, fiecare proiect depus în cadrul PR Vest 
2021-2027 trebuie să demonstreze că a fost parcursă 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în 
vederea respectării prevederilor regulamentelor UE cu 
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privire la asigurarea imunizării la schimbările climatice și 
la respectarea principiului “a nu prejudicia  în mod 
semnificativ”. Modalitatea prin care Decizia etapei de 
încadrare a proiectului în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, respectiv Clasarea 
notificării contribuie la verificarea îndeplinirii acestor 
principii de către solicitanții de finanțare, va fi detaliată în 
cadrul unei metodologii dezvoltată pentru DNSH, 
imunizare climatică și dezvoltare durabilă, anexă la ghidul 
solicitantului de finanțare. 

6.  Solicităm completarea secțiunii de 
eligibilitate a proiectului (alin.2.2.) în 
sensul acceptării inclusiv a intervențiilor 
de renovare (eficientizare energetică) 
moderată (minim 40% reducere a 
consumului de energie); eventual se 
poate face o prioritizare a proiectelor care 
prevăd lucrari de renovare energetică 
aprofundată prin acordarea unui punctaj 
suplimentar în etapa de evaluare.  

Conform prevederilor Programului Regional Vest 2021-
2027, elaborat în baza unui proces participativ și 
consultativ și aprobat de Comisia Europeana în data de 
07.10.2022, în cadrul acestui apel de proiecte vor fi 
sprijinite investiții care generează o economie a 
consumului de energie de cel puțin 60%, acest prag fiind 
criteriu de eligibilitate. Astfel, pentru clădirile publice sunt 
acceptate la finanțare doar acele proiecte care propun 
măsuri de renovare aprofundată, acestea fiind stabilite în 
corelare cu obiectivele de creștere a eficienței energetice 
a clădirilor publice, stabilite în cadrul strategiilor 
naționale (SNRTL) și europene din domeniu. În acest sens 
se urmărește prioritizarea la finanțare a acelor proiectele 
care urmăreasc o reducere peste pragul minim aferent 
consumului de energie primă și a emisiilor de gaze cu 
efect de seră specifice renovării aprofundate. 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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7.  Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea 
depunerii proiectului la faza DALI, cu 
obligativitatea prezentării AC și PT la 
contractare; în acest mod, elimină timpii 
de așteptare și blocajele administrative 
care pot să apară în cazul în care, de la 
depunere și până la contractare, expiră 
autorizația și/sau avizele (ținând cont de 
experiențele anterioare, în care au fost 
necesare perioade lungi de timp pentru 
evaluarea proiectelor, de la depunere și 
până la contractare). Secțiunea 2.4 
Maturitate proiectului - Se va reformula: 
“Documentația tehnico-economică 
depusă este la faza DALI, conform HG 
907/2016…. Înainte de semnarea 
contractului de finanțare, în etapa de 
precontractare, Beneficiarul are obligația 
de a depune PT întocmit conform HG 
907/2016”  

Referitor la propunerea privind depunerea proiectului la 
faza DALI, urmand ca ulterior in etapa de contractare  sa 
fie depus la faza PT, vă comunicăm că în cadrul 
Programului Regional Vest 2021-2027, în vederea 
simplificării procedurii de evaluare, selecție și contractare 
și evitarea întârzierilor în procesul de absorbție a 
fondurilor europene se are în vedere atât simplificarea și 
debirocratizarea procesului de depunere a proiectelor 
prin reducerea numărului de documente solicitate - 
depunerea documentațiilor la un nivel de maturitate 
ridicată, adică la nivel de PT elaborat, inclusiv cu AC, cât și 
reducerea perioadei de evaluare, selecție și contractare la 
o durată de 3 luni.  
În acest fel se răspunde numeroaselor cerințe venite 
inclusiv din partea solicitanților și beneficiarilor de 
finanțare pentru simplificarea și reducerea poverii 
administrative, acestă măsură fiind propusă de către AM 
PR Vest încă din faza inițială a  programului și susținută de 
către autoritățile publice din cadrul Regiunii Vest.  
Propunerile de simplificare au fost făcute publice încă din 
anul 2019, au fost discutate și analizate în întâlnire publice 
organizate de ADR Vest, inclusiv în cadrul Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională, gradul insuficient 
de maturitate a investițiilor finanțate în cadrul POR 2014-
2020 fiind unul din elementele care a condus la întârzieri 
majore în implementarea proiectelor contractate în 
exercițiul financiar anterior. 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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8.  Rugăm corelarea și explicitarea costului 
unitar pe metru pătrat (secțiunea 2.4.5) cu 
cel folosit de MDLPA pentru același tip de 
proiect în cadrul apelului C5 – B2 din 
PNRR, respectiv: - 595 euro/mp suprafață 
utilă pentru lucrări de renovare energetică 
aprofundată; - 476 euro/mp suprafață 
utilă pentru lucrări de renovare energetică 
moderată (în cazul în care vor fi eligible în 
acest apel) 

Referitor la corelarea și explicitarea costului unitar pe 
metru pătrat (secțiunea 2.4.5),  precizăm faptul că în urma 
consultării publice se va modifica costul pe metru pătrat 
de suprafață desfășurată pentru clădirile publice la 
650 EUR/mp inclusiv TVA. 
Acest cost a rezultat prin raportare la: 

a. costul stabilit prin PNRR, respectiv 500 euro fără 
TVA,  întrucât acest tip de intervenție este similar 
cu cel regăsit în PNRR, fiind sprijinite aceleași 
activități care conduc la creșterea eficienței 
energetice în clădiri publice, și s-a considerat că 
valorile de referință utilizate în PNRR pot fi 
considerate repere valorice și la nivelul PR Vest 
2021-2027. 

b. rata inflației prognozată pentru perioada 2026-
2029, respectiv 7,69%. 

Pornind de la aceste premise, costul mediu per mp 
aferent măsurilor de eficientizare energetică ce va fi 
utilizat în cadrul Intervenției regionale 3.1.C Eficiență 
energetică – clădiri publice a fost rotunjit la 650 EUR/mp 
(TVA inclusă) suprafață desfășurată. 
În acest sens,  modificarea va fi preluată în forma 
consolidată a Ghidului solicitantului de finanțare astfel: 
”Costul total eligibil per mp – 650 EUR/mp (TVA 
inclusă) suprafață desfășurată”. 

Solicitarea este 
preluată 

9.  Rugăm regândirea criteriilor de 
prioritizare a proiectelor, în special a 

Referitor la criteriile de prioritizare a proiectelor aplicabile 
exclusiv apelurilor competitive, vă comunicăm că acestea 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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punctelor 2.4.8 și 2.4.9, după cum 
urmează: - acordarea unui punctaj de 15 
puncte pentru proiecte care prevăd lucrări 
de renovare energetică aprofundată 
(minim 60% reducere consum de energie 
primară și gaze cu efect de seră); - 
eliminarea sau stabilirea diferențată (pe 
tipuri de funcțiuni) a cerințelor minime de 
performanță energetică la data depunerii. 

trebuie să urmărească ținte mai înalte decât criteriile de 
eligibilitate ale proiectului, astfel încât să asigure 
finanțarea cu prioritate a acelor proiecte care propun 
investiții care au rezultate superioare față de cerințele 
obligatorii prevăzute și prezintă cel mai bun raport dintre 
costul propus si beneficiile rezultate în urma 
implementării proiectului. 
 

10.  Vă rugăm să eliminați obligativitatea 
prezentării de către beneficiar (conform 
grilei de evaluare) a următoarelor 
documente : 
- a proceselor verbale de recepție parțială 
a lucrărilor (nu este cazul, întrucât 
procesele verbale de recepție parțială se 
întocmesc în vederea înscrierii dreptului 
de proprietate asupra construcțiilor noi în 
cartea funciară) - a documentelor 
cadastrale privind intabularea parțială  a 
acestora (de asemenea nu este cazul 
întrucât nu sunt finanțate construcții 
noi).  
 

Referitor la eliminarea obligativității prezentării de către 
beneficiar a proceselor verbale de recepție parțială a 
lucrărilor si a documentelor cadastrale privind intabularea 
parțială a acestora, vă comunicăm faptul că prevederile 
ghidului solicitantului de finanțare vor fi modificate prin 
eliminarea  acestora, iar punctul 3.3.25  va avea 
următoarea formă: 

„Pentru proiectele pentru care au fost demarate 
lucrările/achizițiile înainte de depunerea cererii de 
finanțare: 

a) Documentația tehnico-economică, faza PT parte 
scrisă și partea desenată, în baza căreia s-a semnat 
contractul de lucrări. 

b) Autorizația de construire și/sau Autorizația de 
desființare, dacă este cazul, emisă/e în scopul 
realizării investiției. 

Solicitarea este 
preluată. 
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c) Devizul general întocmit pe modelul din HG 
907/29.11.2016, asumat de către reprezentantul legal 
al solicitantului de finanțare și de către proiectantul 
sau executantul lucrărilor de construcții, actualizat 
la faza de contract de execuție lucrări. 

d) Devizele pe obiect din cadrul ofertei declarate 
câștigătoare, anexă la contractul de execuție lucrări. 

e) Contractul de lucrări și/sau dotări/echipamente etc. 
încheiat după data de 01.01.2021 și actele adiționale 
încheiate, în termen de valabilitate. 

f) Raportul privind stadiul fizic al investiţiei, asumat de 
către reprezentantul legal al solicitantului, de către 
executantul lucrărilor sau de către furnizorul 
echipamentelor și de către dirigintele de şantier, 
după caz. 

g) Ordinul de începere a lucrărilor de construcții sau 
de furnizare.” 

11.  În Ghidul solicitantului de finanțare la 
punctul 1. Eligibilitatea solicitantului 
subpunctul 2.1.1. litera b Instituțiile de 
învățământ superior de stat din Regiunea 
de Vest sunt solicitanți eligibili, însă la 
punctul 1.4. Alocare apel  instituțiile de 
învățământ Instituțiile de învățământ 
superior de stat nu intră în structura UAT-

În cadrul subcapitolul 1.4 Alocarea apelului, 
alocarea financiară este repartizată pe unități 
administrativ teritoriale, respectiv municipii reședință de 
județ, municipii din Regiunea Vest, orașe din fiecare 
județ din Regiunea Vest și orașe și municipii din ITI Valea 
Jiului, și nu pe tipologii de solicitanți de finanțare.  
Astfel,  solicitanții de finanțare eligibili detaliați la criteriul 
2.1.1, inclusiv instituțiile de învățământ superior de stat pot 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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urilor. Considerăm oportun corelarea 
punctului 2.1. subpunct 2.1.1. litera b cu 
punctul 1.4. Alocare apel și menționarea 
instituțiilor de învățământ superior, la 
categoria Municipii reședință de județ, 
Municipii.  Totodată, considerăm 
necesară și revizuirea/clarificarea tipului 
de apel – competitiv, respectiv 
necompetitiv superior de stat nu se 
regăsesc în nici o categorie de solicitant 
de finanțare 

depune proiectele doar dacă acestea sunt incluse și 
prioritizate în Strategia de Dezvoltare Integrată Urbană 
aferentă unității administrativ teritoriale urbane de care 
aparțin.  
Depunerea proiectelor în cadrul apelurilor dedicate 
unităților administrativ teritoriale unde este amplasată 
investiția propusă, se va realiza în baza listei de proiecte 
prioritare din SIDU, iar contractarea acestora se va realiza 
în baza respectării tuturor condițiilor impuse prin 
Ghidul solicitantului de finanțare și sub rezerva încadrării 
în alocarea regională aferentă acestora. 
Precizăm că alocările cuprinse în cadrul ghidului 
solicitantului de finanțare au fost stabilite în conformitate 
cu prevederile art. 6. din cadrul OUG 156/2020 din 3 
septembrie 2020, privind unele măsuri pentru susţinerea 
dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 
România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 

12.  Conform Legii Educației Naționale nr 
1/2011, universitățile sunt instituții de 
învățământ superior de stat sau private. În 
cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, 
la punctul 2. Eligibilitatea proiectului, 
subpunctul 2.2.1 litera a) Educaționale se 
specifică unități de învățământ de stat 
universitar de stat. Propunem 
armonizarea în cadrul ghidului a 
termenilor și utilizarea termenului 

Propunerea transmisă va fi inclusă în noua versiune a 
Ghidului solicitantului de finanțare (GSF), iar 
paragraful modificat va avea următoarea formă: 

a)     Educaționale: unități de învățământ de stat: 
antepreșcolar, preșcolar,  primar, gimnazial, liceal, 
profesional, instituții de învățământ superior de 
stat, inclusiv  campusuri aferente unităților de 
învățământ de stat, definite conform Legii educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

Solicitarea este 
preluată 
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de instituții de învățământ superior de 
stat, conform legii. 

ulterioare. Instituţiile de învăţământ superior de stat 
sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 433/2022.  

13.  La punctul 2. Eligibilitatea proiectului, 
subpunctul 2.2.1 litera a) Educaționale nu 
se regăsește termenul de Cămin 
studențesc, ci doar de campus. 
Propunem introducerea căminului 
studențesc ca fiind eligibil spre 
eficientizare energetică în cadrul 
prezentului apel, deoarece este un spațiu 
educațional care aparține universităților. 
Prin intermediul acestor cămine 
studențești se oferă sprijin real studenților 
din mediul rural, și nu numai, pentru a 
putea participa la procesul educațional, 
fiind dotate corespunzător, chiar și cu săli 
de lectură. Conform Legii Educației 
Naționale nr 1/2011 art. 126 alin. (1) care 
definește spațiul universitar ca fiind 
constituit din totalitatea edificiilor, 
terenurilor, staţiunilor didactice 
experimentale, institutelor de cercetare, 
fermelor, grădinilor botanice, caselor 
universitare, campusurilor universitare 
(...), rezultă faptul că aceste cămine 
studențești sunt spații universitare fiind 
edificii aferente campusurilor 

Precizăm faptul că termenul de campus  din cadrul 
capitolului 2. Eligibilitatea proiectului, subpunctul 2.2.1 litera 
a) include clădirile de tip cămin studențesc, aferente 
instituțiilor de învățământ superior de stat. În cadrul Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011 art. 126 alin. (1) citată în 
punctul de vedere transmis, prin care se definește spațiul 
universitar, ca ”fiind constituit din totalitatea edificiilor, 
terenurilor, staţiunilor didactice experimentale, institutelor 
de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor 
universitare, campusurilor universitare (...)” nu este 
prezentată o detaliere a componenței campusurilor 
universitare sau o limitare a acestora la căminele 
studențești, motiv pentru care formularea din ghidul 
solicitantului de finanțare este considerată acoperitoare 
pentru propunerea transmisă. 

Solicitarea nu 
este preluată. 
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universitare. Specificația referitoare la 
căminele studențești ca fiind spații 
universitare eligibile pentru finanțare 
nerambursabilă, în vederea eficientizării 
energetice este absolut necesară și 
justificată. 

14.  Punctul 2.4.3. Capacitatea solicitantului 
de a implementa proiecte de investiții 
este demonstrată pentru: Universități și 
alte instituții publice locale: b) Gradul de 
autofinanțare din venituri proprii > 30%. 
Conform Legii Educației nr 1/2011 articolul 
222 punctul (6) Toate resursele de 
finanțare ale universităților de stat sunt 
venituri proprii. Pe cale de consecință, 
gradul de autofinanțare a universităților 
este de 100%. În cazul în care Gradul de 
autofinanțare din venituri proprii pentru 
universități se calculează conform 
formulei specificate în cadrul Ghidului 
solicitantului de finanțare, procentul de 
30% este un procent mult prea mare, 
deoarece universitățile nu desfășoară 
activități economice sau comerciale, ci 
veniturile proprii obținute de acestea sunt 
din taxele percepute studențiilor admiși 
la locurile cu taxă sau din proiecte. 

Ca urmare a finalizării consultării publice, AM PR Vest va 
analiza oportunitatea modificării pragului minim al 
gradului de autofinanțare pentru solicitanții eligibili din 
cadrul prezentului apel de proiecte, cu mențiunea că 
raportarea la un prag de 10% este irelevant în contextul 
analizei calității acestui tip de proiecte. De asemenea, 
precizăm că aceste praguri au fost utilizate și pentru 
accesarea finanțărilor anterioare din cadrul POR 2014-
2020 în vederea dovedirii capacității financiare a 
solicitantului și a sustenabilității investiției. 

Cu toate acestea, analizăm oportunitatea înlocuirii 
indicatorului. 

 

 

Solicitarea este 
preluată. 
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Bugetul alocat de către Ministerul 
Educației pentru finanțarea 
universităților este un buget care a avut o 
evoluție crescătoare în ultimii ani. Taxele 
de studii au rămas la același nivel în 
ultimii ani, iar numărul studenților la 
locurile cu taxă nu a avut o evoluție 
crescătoare, procentul de 30% grad de 
autofinanțare din veniturile proprii fiind 
un procent prea mare, care nu poate fi 
atins de către universități conform 
formulei de calcul precizate. Așadar, 
propunem un grad de autofinanțare din 
veniturile proprii pentru universități de 
maxim 10%. 

15.  În ceea ce privește mențiunea de la 
punctul 2.2.2: pentru a fi eligibil, un proiect 
trebuie să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice priorității - 
Promovarea eficienței energetice, ”prin 
implementarea de măsuri de renovare 
energetică aprofundată care conduc la o 
reducere de minim 60%”. Propunem ca 
această paradigmă pentru această 
condiție să aibă în vedere  rezultatul la 
care intervenția va contribui, având în 
vedere faptul că există anumite decalaje 

În conformitate cu Programul Regional Vest 2021-2027, 
elaborat în baza unui proces participativ și consultativ și 
aprobat de Comisia Europeana în data de 07.10.2022, 
prin Intervenția regională 3.1C Eficiență energetică - 
clădiri publice se urmărește reabilitarea prioritară a acelor 
clădiri ce au un consum actual mare de energie și care în 
urma intervențiilor realizate  vor asigura economii mari 
de energie - minim 60% și reduceri de emisii GES - minim 
60%, prin proiecte fiind urmărită implementarea de 
măsuri de renovare aprofundată.  
Aceste ținte de economie reprezintă praguri minime de 
îndeplinit pentru toate proiectele depuse.  

Solicitarea este 
parțial preluată. 
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între investițiile deja realizate în anumite 
clădiri care deja au condus la 
eficientizarea energetică semnificativă 
(de exemplu, sunt clădiri în care s-a 
realizat înlocuirea corpurilor de iluminat 
normale cu corpuri de iluminat led, 
investiții care deja au condus la o 
diminuare de până la 40% a consumului 
de energie electrică). În speță, 
considerăm că ar trebui inclus un criteriu 
de performanță energetică final, care să 
conducă înspre cât mai multe clădiri 
NZEB (Near Zero-Energy Buildings). 

Prioritizarea în cadrul apelurilor competitive se va face 
atât prin selecția proiectelor care propun investiții asupra 
clădirilor care au un consum mai mare de energie pentru 
încălzire față de pragul de eligibilitate inclus în cadrul 
criteriilor de eligibilitate, precum și selectarea proiectelor 
care vor asigura economii de energie mai mari față de 
pragul specific lucrărilor de renovare aprofundată.  
La stabilirea măsurilor de eficiență energetică propuse în 
cadrul investiției, solicitantul de finanțare trebuie să țină 
cont inclusiv de legislația națională în vigoare referitoare 
la consumurile energetice ale clădirilor reabilitate, iar 
aplicarea unor măsuri de tipul NZEB la nivelul clădirilor 
existente, rămâne opțiunea solicitantului de finanțare, 
având în vedere că în contextul prezentului apel de 
proiecte trebuie să demonstreze reducerea cu 60% a 
consumului de energie primară și a emisilor 
GES.  Precizăm că standarul NZEB: Nearly Zero-Energy 
Building - Construcție cu consum de energie aproape 
zero este aplicabil construcțiilor noi sau clădirilor 
existente la care se execută lucrări de renovare majoră, 
așa cum rezultă din Ordinul Ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 2819/2022 pentru 
aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind 
implementarea măsurilor de creştere a performanţei 
energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de 
proiectare, execuţie şi recepţie, exploatare şi urmărire a 
comportării în timp pentru îndeplinirea cerinţelor nZEB, 
Indicativ RTC 3 - 2022".   
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În conformitate cu  Legea nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a clădirilor, republicată, 
renovarea majoră este definită ca: lucrările proiectate și 
efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale 
acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de 
impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este 
situată clădirea. Valoarea de impozitare a clădirii se 
determină potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Precizăm că obiectivul și țintele asumate pentru această 
Intervenție Regională destinată eficientizării energetice 
la nivelul clădirilor publice, în cadrul Programului 
Regional Vest 2021-2027 aprobat, sunt cele specifice 
renovării aprofundate. Totuși în urma consultării publice 
și a discuțiilor cu Comisia Europeană,  Autoritatea de 
Management analizează la acest moment oportunitatea 
ca pentru apelurile competitive să fie utilizate în cadrul 
criteriilor de prioritizare a proiectelor intervale valorice 
pentru reducerea consumului de energie primară și a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, punctajele cele mai 
mari fiind acordate proiectelor care  propun investiții ce 
conduc la cea mai mare reducere a celor două ținte de 
eficiență energetică. 
În cadrul apelurilor necompetitive vom avea în vedere să 
recomandăm elaboratorilor strategiilor integrate de 
dezvoltare urbană să utilizeze în prioritizarea proiectelor 
același principiu. 
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16.  Referitor la punctul 2.17 care menționează 
faptul: ”Proiectul este inclus și prioritizat 
printr-o strategie teritorială integrată, 
respectiv SIDU...” ca și condiție de 
eligibilitate, menționăm faptul că 
universitățile au autonomie universitară și 
nu sunt subordonate UAT-urilor, precum 
și faptul că UAT-urile cele care elaborează 
SIDU sunt concurenți cu ceilalți 
beneficiari eligibili din cadrul apelului de 
proiecte. Considerăm că acest punct ar 
trebui reformulat astfel: ”Proiectul este 
inclus și prioritizat printr-o strategie 
teritorială integrată, respectiv SIDU, sau 
este asumat printr-o strategie sau 
Hotărâre de Senat a Instituției de 
Învățământ Superior”. 

Referitor la criteriul privind includerea 
și prioritizarea proiectului printr-o strategie teritorială 
integrată urbană, respectiv SIDU/Strategia de dezvoltare 
economică, socială și de mediu a Văii Jiului, vă 
comunicăm faptul că în conformitate cu prevederile din 
Programul Regional Vest 2021-2027, elaborat în baza unui 
proces participativ și consultativ și aprobat de Comisia 
Europeana în data de 07.10.2022, toate proiectele  depuse 
în cadrul Intervenției regionale 3.1C Eficiență energetică - 
clădiri publice trebuie să fie incluse în strategia teritorială 
integrată urbană, elaborată în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de Dispoziții Comune 
al Parlamentului European și Consiliului Uniunii 
Europene, art. 29 și implementată sub responsabilitatea 
municipiilor/orașelor, iar proiectele finanțabile vor fi 
rezultatul unui proces de selecție strategică/prioritizare 
desfășurat la nivelul autorităților responsabile cu 
implementarea strategiilor teritoriale (Consilii locale, ADI, 
Asociația pentru dezvoltare teritorială integrată Valea 
Jiului). 
Astfel, proiectul depus trebuie obligatoriu să fie inclus și 
prioritizat în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul 
Regiunii Vest sau în Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a Văii Jiului, inclusiv pentru solicitanții 
de finanțare de tipul instituțiilor de învățământ superior 
de stat. Prioritizarea realizată la nivelul SIDU trebuie să 
aibă în vedere inclusiv consumul actual de energie și 

Solicitarea nu 
este preluată 
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impactul în termeni de economie de energie obținută 
după realizarea intervențiilor. 
AM PR Vest  în procesul de selectare a proiectelor va 
verifica SIDU și lista proiectelor prioritare, asigurându-se 
de caracterul integrat al proiectelor depuse, 
complementaritatea în cadrul strategiei, încadrarea în 
alocarea financiară aferentă apelului de proiecte și de 
respectarea tuturor criteriilor (conformitate, eligibilitate și 
calitate) prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare. 

17.  Clarificarea modalității de prioritizare a 
proiectelor în cadrul apelurilor 
necompetitive în cazul în care vor fi 
înscrise proiecte a căror valoare a 
finanțării eligibile solicitate va depăși 
gradul maxim de contractare permis în 
cadrul prezentului apel. 

Referitor la modalitatea de prioritizare a proiectelor în 
cadrul apelurilor necompetitive,  vă comunicăm faptul 
că anterior depunerii, proiectele se vor prioritiza 
în cadrul SIDU, iar contractarea acestora se va realiza în 
baza listei proiectelor prioritare, anexă la SIDU,  depășirea 
bugetului apelului de proiecte alocat fiecărui 
municipiu fiind permisă doar în limita aferentă 
supracontractării, prevăzută în Ghidul solicitantului de 
finanțare.   

Solicitarea nu 
este preluată. 

18.  La momentul depunerii proiectului 
solicitantul de finanțare trebuie să 
dețină dreptul de proprietate/ 
administrare pentru clădirea publică/ 
clădirile publice propusă/e a fi finanțată/e 
prin intermediul proiectului: 
Revenim cu aceleași observații ca la 
punctul 2.2.3 din ghidul solicitantului 
Sprijin pentru universități publice: 

Referitor la mențiunea din GSF conform căreia ”La 
momentul depunerii proiectului solicitantul de finanțare 
trebuie să dețină dreptul de proprietate/ 
administrare pentru clădirea publică/clădirile publice 
propusă/e a fi finanțată/e prin intermediul proiectului”, vă 
comunicăm că având în vedere necesitatea asigurării 
perenității investițiilor finanțate din fonduri europene, în 
conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului nr. 1060/2021, precum și  având 

Solicitarea este 
preluată 
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Art.226. - (l)din Legea nr. 1/2011 prevede 
"Universitățile de stat sau particulare au 
patrimoniu propriu, pe care il gestionează 
conform legii. 
(2) Drepturile pe care le au universitățile 
asupra bunurilor din patrimoniul propriu 
pot fi drepturi reale, după caz, drept de 
proprietate sau dezmembrăminte ale 
acestuia, uz, uzufruct, servitute si 
superficie, potrivit dispozițiilor Codului 
civil, drept de folosința dobândit prin 
închiriere, concesiune, comodat si altele 
asemenea ori drept de administrare, in 
condițiile legii.", 
considerăm că nu ar trebui limitată 
obținerea autorizației de construcție doar 
în baza dreptului de proprietate/ 
administrare. Universitățile au în 
patrimoniu terenuri și clădiri în baza unui 
drept de folosința (pe termen lung-peste 
40 ani), pe baza cărora pot interveni 
asupra activelor în cauză, cu acordul 
proprietarului. 
 

în vedere specificul investiţiilor în infrastructură 
aferente Programului Regional (PR) Vest 2021-2027, 
paragraful de la punctul 2.1.1 se reformulează după cum 
urmează: ”Pentru clădirea publică/clădirile publice 
propusă/e a fi finanțată/e prin intermediul proiectului, la 
momentul depunerii proiectului solicitantul de finanțare - 
Autoritate sau instituție publică locală trebuie să dețină 
dreptul de proprietate/administrare, iar în cazul 
solicitantului de finanțare - instituție de învățământ 
superior de stat, unul din următoarele drepturi reale 
prevăzute în Legea nr. 1/2011: dreptul de proprietate, dreptul 
de administrare, dreptul de concesiune având ca obiect 
terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau 
unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de superficie.   
Autorizația de construire trebuie să fie emisă în baza unuia 
din aceste drepturi, dovedit prin întabulare. AMPRV își 
rezervă dreptul de a verifica pe site-ul ANCPI.ro dovada 
intabulării proprietății. Drepturile asupra imobilului - teren 
şi/sau construcţii, trebuie să permită solicitantului de 
finanţare obţinerea Autorizaţie de Construire în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului nr. 
839  din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. De 
asemenea, precizăm faptul că prin PR Vest nu 
se finanțează intervenții asupra construcțiilor provizorii.” 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

22 

Precizăm că  Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare prevede la ART. 1*) (1) ”Executarea lucrărilor de 
construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei 
legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui 
imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr 
cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.” 
Suplimentar, infrastructura (teren și/sau clădire, după 
caz) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de 
lucrări de construcţii, conform precizărilor din 
GSF, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

• Nu este afectată de limitări legale, convenționale, 
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile 
cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite 
legale, convenționale etc). 

• Nu este afectată de dezmembrăminte ale 
dreptului de proprietate. 

• În accepțiunea AM PRV, servituțile care nu 
afectează posibilitatea realizării activităților 
proiectului nu vor conduce la respingerea cererii 
de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 
contractare. (de ex. servitutea de trecere). Fiecare 
caz în parte va fi analizat la nivelul AM PRV în cadrul 
etapei de verificare. Ulterior contractării 
proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/ 
bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau 



#dezvoltaminvest  
www.adrvest.ro 

 

   

23 

imobile, în condițiile stricte ale prevederilor 
contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

• Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare 
la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia 
juridică a imobilului, având ca obiect contestarea 
dreptului invocat de solicitant pentru realizarea 
proiectului în conformitate  cu criteriul de 
eligibilitate aferent. 

• Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau dreptului comun. 

19.  2.2.11 Clădirea publică/clădirile publice 
a/au fost construită/e până la 31 
decembrie 2000, respectiv are/au 
lucrările finalizate din punct de vedere 
fizic, cel târziu la 31 decembrie 2000, 
conform extras din cartea tehnică 
a clădirii, fișa tehnică a clădirii, extras din 
expertiza tehnică, procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor sau alt 
document justificativ. 
Propunem amendarea anului până la 
care au fost construite clădirile, respectiv 
31 decembrie 2010, întrucât fiind vorba de 
eficiență energetică, sunt multe clădiri 
construite în intervalul 2000- 2010 care nu 
sunt eficiente din punct de vedere 
energetic, și mai ales nu utilizează 

Referitor la criteriul legat de anul finalizării construcției 
acesta a fost stabilit având în vedere analiza referitoare la 
inventarul  clădirilor publice din Regiunea Vest din care a 
rezultat faptul că majoritatea clădirilor publice  deținute 
de autoritățile publice din mediu urban au fost construite 
înainte de anul 2000: 1770 din totalul de 1956, dar și în 
corelare cu reglementările tehnice în domeniul 
construcțiilor existente, care înainte de anii 2000 erau mai 
puțin exigente în privința eficienței energetice a clădirilor.  

Astfel, întrucât imobilele finalizate după anul 2000 au fost 
construite în baza unor normative/metodologii 
tehnice în care au fost luate în considerare și aspectele 
privind eficiența energetică a clădirilor noi construite prin 
utilizarea unor materiale/instalații/echipamente mai 
eficiente din acest punct de vedere, precum și în baza 
inventarului clădirilor publice deținute de autoritățile 
publice din mediul urban,  a rezultat necesitatea ca prin 
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tehnologie verde ca de ex. panouri solare 
și fotovoltaice. Considerăm că acestea 
sunt o necesitate mai ales în condițiile 
crizei energetice actuale. 
 

intermediul Programului Regional Vest 2021 – 2027 să se 
finanțeze clădirile publice care au fost construite până 
la 31 decembrie 2000. 

Referitor la necesitatea utilizării instalațiilor de producere 
a energiei din surse regenerabile, vă precizăm faptul că în 
cadrul Ghidului Solicitantului de Finanțare aferent 
Intervenției regionale 3.1C Eficiență energetică - clădiri 
publice, acest tip de investiții sunt obligatorii și sunt 
incluse în cadrul criteriului 2.2.1 - Tipurile de activități 
eligibile, litera c), fiind limitate ca valoare la maxim 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. În vederea 
îndeplinirii obiectivului specific al intervenției regionale 
3.1.C Eficiență energetică - clădiri publice, 
sursele regenerabile de producere de energie trebuie să 
fie dimensionate doar pentru acoperirea necesarului 
anual de energie al clădirii, și condiționate de respectarea 
celorlalte criterii incluse în GSF.  

20.  2.2.17. Proiectul este inclus și prioritizat 
printr-o strategie teritorială integrată, 
respectiv SIDU/ Strategia de dezvoltare 
economică, socială și de mediu a Văii 
Jiului. 
Recomandăm a se preciza faptul căror 
solicitanți li se aplică această condiție. 
Clădirile universităților, cel puțin la Arad 
nu sunt cuprinse în SIDU, această condiție 
fiind specifică UAT- urilor. 

Referitor la criteriul privind includerea și 
prioritizarea proiectului printr-o strategie teritorială 
integrată, respectiv SIDU/Strategia de dezvoltare 
economică, socială și de mediu a Văii Jiului, vă 
comunicăm faptul că în conformitate cu prevederile din 
Programul Regional Vest 2021-2027 elaborat în baza unui 
proces participativ și consultativ și aprobat de Comisia 
Europeana în data de 07.10.2022, ”proiectele propuse 
trebuie să fie incluse în strategia teritorială integrată, 
elaborată în conformitate cu prevederile  Regulamentul 
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de Dispoziții Comune al Parlamentul European ȘI 
Consiliul Uniunii Europene, art. 29 și implementată sub 
responsabilitatea municipiilor/orașelor...Proiectele 
finanțabile vor fi rezultatul unui proces de selecție 
strategică/prioritizare desfășurat la nivelul autorităților 
responsabile cu implementarea strategiilor teritoriale 
(Consilii locale, ADI, Asociația pentru dezvoltare teritorială 
integrată Valea Jiului).” 
Astfel, proiectul depus trebuie obligatoriu să fie inclus și 
prioritizat în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul 
Regiunii Vest sau în Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a Văii Jiului, inclusiv pentru solicitanții 
de finanțare de tipul instituțiilor de învățământ superior 
de stat. Prioritizarea realizată la nivelul SIDU trebuie să 
aibă în vedere inclusiv consumul actual de energie și 
impactul în termeni de economie de energie obținută 
după realizarea intervențiilor. 
AM PRV  în procesul de selectare a proiectelor va verifica 
SIDU și lista proiectelor prioritare, asigurându-se de 
caracterul integrat al proiectelor depuse, 
complementaritatea în cadrul strategiei, încadrarea în 
alocarea financiară aferentă apelului de proiecte și de 
respectarea tuturor criteriilor (conformitate, eligibilitate și 
calitate) prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare. 
În acest context, în vederea îndeplinirii condiției de 
eligibilitate menționată în cadrul ghidului solicitantului 
de finanțare, vă recomandăm să începeți demersurile 
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pentru includerea în SIDU a proiectului care se dorește a 
fi finanțat. 

21.  2.4.3 
2. Universități și alte instituții publice 
locale: 
a) Gradul de îndatorare < de 20 %. 
b)Gradul de autofinanțare din venituri 
proprii.  
Propunem gradul de autofinanțare din 
venituri proprii să fie > 25%. 
Gradul de autofinanțare din venituri 
proprii a universităților variază de la un 
trimestru la altul, și un prag de 25 % 
considerăm că este rezonabil și poate fi 
îndeplinit, astfel încât să asigure 
eligibilitatea, din acest punct de vedere. 
 
 

Ca urmare a finalizării consultării publice, AM PR Vest va 
analiza oportunitatea modificării pragului minim al 
gradului de autofinanțare pentru solicitanții eligibili din 
cadrul prezentului apel de proiecte. Precizăm că aceste 
praguri au fost utilizate și pentru accesarea finanțărilor 
anterioare din cadrul POR 2014-2020 în vederea dovedirii 
capacității financiare a solicitantului și a sustenabilității 
investiției. 

Cu toate acestea, analizăm oportunitatea înlocuirii 
indicatorului. 
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