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Lansare apel de proiecte 

În 27 decembrie 2016 AMPOR a lansat 

apelul de proiecte  

 

POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 

 

Prin intermediul acestui apel vor fi 

sprijinite activități/acțiuni specifice 

realizării de investiții pentru creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice 
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Indicatori de proiect 

 Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din 

surse neregenerabile) (tep) 

 

 Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse 

neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: 

pentru încălzire/răcire 

 

 Scăderea consumului anual de energie primară din surse regenerabile 

(kWh/an) total, din care: 

pentru încălzire/răcire 

pentru preparare apă caldă de consum  

electric 

 

 Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a 

eficienței energetice 



www.adrcentru.ro               www.regio-adrcentru.ro             www.inforegio.ro 

     

Depunerea cererilor de finanțare 

Începere depunere proiecte: 

 28.02.2017, ora 10 

 

Închidere depunere proiecte: 

28.08.2017, ora 10 

 

 

Cererile de finanțare se depun 

exclusiv prin aplicația 

electronică MySMIS, disponibilă la 

adresa web http://www.fonduri-

ue.ro/mysmis 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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Condiții de finanțare 
Alocare financiară pentru prioritatea de investiții 

3.1, Operațiunea Clădiri publice:  

326,14 mil. euro (FEDR și buget de stat) 

Alocare pentru Regiunea Centru:  

40,13 mil. euro (FEDR și buget de stat) 

 

Valoare eligibilă a cererii de finanţare:  

 Minim 100 000 euro 

 Maxim 25 milioane euro 

(Curs inforeuro 4,5172 lei/euro) 

 

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru 

cheltuielile eligibile: 

 minim 2% pentru Autorități și instituții publice 

locale 

 minim 15% pentru solicitanții autorități publice 

centrale 
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Proiecte generatoare de venit 

 Proiectele de investiţii finanţate în cadrul acestei priorităţi de 

investiţii pot fi proiecte generatoare de venit dacă se încadrează 

în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 

 

Documentul prin care se stabileşte dacă proiectul propus spre 

finanţare este generator de venituri nete este Macheta de 

analiza previziune financiară  

 

 În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, solicitantul îşi 

va ajusta cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor 

nete estimate 

 

Solicitantul va fi punctat în consecință la criteriul privind 

sustenabilitatea operațională și financiară 
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Solicitanți eligibili (1) 

Autoritățile publice centrale:  

 ministerele 

 alte organe de specialitate care se organizează din subordinea 

Guvernului ori a ministerelor 

 instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor  

 autorităţile administrative autonome 

  

Autoritățile și instituțiile publice locale:  

 unitățile Administrativ Teritoriale 

 instituții publice și servicii publice, aflate în subordinea unităților 

administrativ teritoriale 

 instituția prefectului 

 

Parteneriate între entitățile de mai sus 
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Solicitanți eligibili (2) 

Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze: 

 dreptul de proprietate publică sau 

 dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică 

 

 

În acest sens se anexează: 

 Hotărârea Guvernului privind proprietatea publică asupra imobilului, 

Hotărârea care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al 

imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiţia 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 
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Solicitanți eligibili (3) 

Imobilul care face obiectul proiectului  îndeplineşte următoarele condiţii: 

 să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea 

operațiunii 

 să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele 

judecătoreşti 

 să nu facă obiectul revendicărilor 

 

Nu se consideră sarcină: 

 închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din 

terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului 

de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ 

implementarea proiectului 

 închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din 

clădirea aferentă imobilului 
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Solicitanţi eligibili (4) 

În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire 

închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane 

juridice, sunt îndeplinite următoarele condiții: 

 

 Ocupanții trebuie să fi fost selectați printr-o procedură 

transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în 

vigoare 

 

 Suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu 

depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii 

 

 Este atașată Declaraţia ocupantului prin care îşi exprimă acordul 

ca Solicitantul să realizeze investiția 
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Eligibilitatea proiectului (1) 

Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită 

realizarea de investiții pentru creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice:  

 

 din mediul urban și rural  

 

 deținute și ocupate de aceleași entități 

eligibile care le dețin și/sau de alte 

entități publice decât cele care le dețin, 

dar care se încadrează în categoria 

autorităților publice centrale, autorităților 

și instituțiilor publice locale  

 

 și care sunt clădiri de interes şi utilitate 

publică, civile 
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Eligibilitatea proiectului (2) 

Concordanţa cu documentele strategice relevante - este obligatorie 

încadrarea în cel puţin un document strategic relevant: 

 

 Plan de acțiune privind energia durabilă 

 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) - numai în cazul autorităților publice centrale  

 Alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienţei 

energetice, conform legislației în vigoare 

 

În cazul autorităților și instituțiilor publice locale, documentul strategic va 

fi  însoțit de hotărârea de aprobare a respectivului document strategic 
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Eligibilitatea proiectului (3) 

În cazul în care documentul strategic va fi o cheltuială eligibilă în cadrul 

proiectului: 

 

• nu se acceptă ca domeniul reducerii emisiilor de CO2/eficienței 

energetice să fie doar o componentă/secțiune a unei strategii mai vaste, 

ci va fi un document dedicat exclusiv acestui domeniu 

• este prezentată o declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin 

care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență 

energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri 

publice/comunitare 

• În cazul în care solicitantul depune mai multe cereri de finanţare, 

cheltuielile aferente strategiei se vor deconta în cadrul primului 

contract semnat, iar pentru celelalte se va solicita actualizarea bugetului 

în cadrul procesului de contractare cu diminuarea corespunzătoare a 

acestuia 
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Eligibilitatea proiectului (4) 
 

 O cerere de finanțare va include o singură clădire publică în 

cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își 

desfășoară activitatea 

 

 Excepţie: În cazul în care există clădiri amplasate în aceeași 

localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr 

cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), o cerere de 

finanțare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste clădiri 

(componente) care vor face obiectul proiectului 

 



 

 Clădirea este construită până la sfârșitul anului 1999 

 

 Clădirea (componenta) propusă prin prezenta cerere de finanţare nu a mai 

beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii 

cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de 

finanţare pentru aceleași lucrări de intervenție 

 

 Un nivel de minim 10% din consumul total de energie primară este realizat 

din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect) 

 

Eligibilitatea proiectului (5) 
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Eligibilitatea proiectului (6) 
 

 
 Clădirea nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de 

risc seismic sau în clasa II de risc seismic 

 

 Intervențiile propuse pentru clădire 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 

 

 Proiectul nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanţare 
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Eligibilitatea proiectului (7) 

 Clădirea nu este clasată/în curs de clasare ca monument istoric 

 

 Clădirea nu este utilizată ca lăcaş de cult 

 

 Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată 

pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier 

sau clădire din domeniul agricol, nu este utilizată mai puțin de 4 luni pe an  

 

 Clădirea nu este din tipul clădirilor de locuit colective, cu anumite excepții 

 

 Clădirea are o suprafaţă utilă totală mai mare de 250 m²  

 

 Proiectul nu vizează doar o unitate de clădire 
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Acțiuni sprijinite (1) 

Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice  

 

 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii 

 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de 

furnizare a apei calde de consum 

 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 

și/sau termice pentru consum propriu 

 Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare 

și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 

 Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri 

 Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte 

activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului 

 

 Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără 

montaj, dotări, active necorporale)  
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Acțiuni sprijinite (2) 

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se 

solicită finanțare  

 

 repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial 

pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii 

 

 repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă 

 

 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe 

faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după 

efectuarea lucrărilor de intervenţie 

 

 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie 

 

 repararea trotuarelor de protecţie 
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Acțiuni sprijinite (3) 

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se 

solicită finanțare  

 repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi a colectoarelor 

de canalizare menajeră şi pluvială din subsolul clădirii până la cămin 

 

 măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul 

 

 crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) 

 

 lucrări de recompartimentare interioară, înlocuirea tâmplăriei interioare 

 

 procurarea şi montarea lifturilor, în anumite condiţii 

 

 lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU 

 

 reabilitarea/ modernizarea instalației electrice 
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Acţiuni sprijinite (4) 

Sunt neeligibile proiectele (cererile de finanțare) care implică: 

 

 construirea de clădiri noi, cu excepția proiectelor care implică 

construirea de clădiri care adăpostesc centrale termice, ca urmare a 

cerințelor ISU privind măsurile de prevenire a incendiilor la 

exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată 

 

 numai lucrări care nu se supun autorizării 

 

 numai dotarea 
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Cheltuieli eligibile (1) 

 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

 
 amenajarea terenului 

 amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

 
 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

 
 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - în limita a 10% din 

valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul cap. Cheltuieli pentru 

investiţia de bază 

 
 Studii de teren 

 Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 

 Proiectare şi inginerie 

 Consultanţă 

 Asistenţă tehnică 
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Cheltuieli eligibile (2) 

  Cheltuieli pentru investiţia de bază 
 Construcţii şi instalaţii 

 Dotări 

 Construcţii, instalaţii și dotări aferente măsurilor conexe, care nu conduc la 

creșterea eficienței energetice - eligibile în limita a 15% din valoarea 

eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (punctul 4.1, 

punctul 4.2) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din Bugetul proiectului  

 

 Alte cheltuieli  
 organizare de şantier 

 comisioane, cote și taxe 

 cheltuieli diverse şi neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a 

cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1, 2 și 4. 
 

 

 Cheltuieli de informare și publicitate - în limita a 10.000 lei 
 

 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - în limita maximă 

a 5.000 lei/ raport de audit financiar trimestrial (aferent activităților ce 

pot fi auditate în trimestrul respectiv) 
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Cheltuieli neeligibile 

 cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor 

finanțate prin proiect 

 cheltuielile aferente investiției într-o clădire cu o suprafață totală utilă cel 

mult egală cu 250 mp 

 cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale 

termice, ca urmare a cerințelor ISU 

 cheltuielile privind costuri administrative 

 cheltuielile de personal 

 cheltuielile financiare 

 contribuția în natură 

 amortizarea 

 cheltuielile cu leasingul 

 cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport 

 cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand 

 amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi 

 dotări din categoria obiectelor de inventar 
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Anexe la cererea de finanțare  

 Anexe obligatorii - nedepunerea unui document obligatoriu la 

depunerea cererii de finanțare conduce la respingerea proiectului 

 

 Anexe facultative/opţionale - ex. documentele care atestă un anumit 

grad de maturitate al proiectului 

 

 

 Unele anexe vor viza fiecare componentă în parte (expertiza tehnică, 

raportul de audit energetic) 

 

 Vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS 

 

 Trebuie să fie lizibile și complete 
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (1) 

Etape: 

Conformitatea administrativă și eligibilitatea 

Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita pe teren 

Etapa precontractuală 

 

În etapa de evaluate tehnică şi financiară se vor utiliza 2 grile: 

 Grila de evaluare tehnică şi financiară Clădire/ Grila de evaluare tehnică şi 

financiară Cerere de finanțare 

 Grila de analiză a conformității și calității DALI sau Grila de analiză a 

conformității PT 

 

În situația în care la cererea de finanțare se anexează DALI+ PT, în 

cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara se va utiliza Grila de 

analiză a conformității PT 

Atenţie! Proiectul va fi respins în cazul în care, în urma solicitării 

de clarificări, se bifează cu NU la unele criterii 
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Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea (2)  
 
 Proiectele depuse în primele 3 luni, declarate conforme și eligibile, 

care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de 

minim 80 de puncte și se încadrează în alocarea financiară 

disponibilă vor intra în etapa de precontractare  

 

 Pentru proiectele depuse în următoarea lună se aplică acelaşi prag 

de calitate - 80 de puncte  

 

 Proiectele care obțin mai puțin de 60 de puncte sunt respinse și nu 

mai pot fi redepuse 

 

 Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității 

administrative și eligibilității pot fi redepuse în cadrul apelului de 

proiecte în care au fost depuse inițial, cu respectarea termenului 

limită 
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Clauze contractuale (1) 

 Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are obligația ca în 

cel mult 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare să 

lanseze în SEAP achiziția pentru proiectul tehnic, iar în termen de maxim 

9 luni să lanseze achiziția de execuție lucrări  

 

 Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul se obligă ca în cel 

mult 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare să lanseze 

achiziția de execuție lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a 

contractului 

 

 Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate să asigure 

întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare 

 

 Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii publice 

corespunzătoare destinației principale a clădirii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe perioada de durabilitate a proiectului 
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Clauze contractuale (2) 

 Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de 

folosință asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect 

către o terță parte se poate face numai printr-o procedură 

transparentă și nediscriminatorie, precum și cu respectarea 

condiției de ajustare corespunzătoare a finanțării 

nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare în 

cazul proiectelor generatoare de venituri nete 

 

 Beneficiarul poate transmite, în condiţiile legii, pe perioada de 

durabilitate realizarea serviciilor de administrare asupra 

obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o structură 

competentă aflată în subordinea, exclusiv pentru îndeplinirea 

obiectivelor proiectului, fără ca structura respectivă să obțină 

venituri 
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Informații suplimentare 

 http://regio-adrcentru.ro/axa-prioritara-3-1-sprijinirea-eficientei-

energetice-gestionarii-inteligente-energiei-si-utilizarii-energiei-

din-surse-regenerabile-infrastructurile-publice-inclusiv-cladirile-

publice/  

 

 

 http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html  

http://regio-adrcentru.ro/axa-prioritara-3-1-sprijinirea-eficientei-energetice-gestionarii-inteligente-energiei-si-utilizarii-energiei-din-surse-regenerabile-infrastructurile-publice-inclusiv-cladirile-publice/
http://regio-adrcentru.ro/axa-prioritara-3-1-sprijinirea-eficientei-energetice-gestionarii-inteligente-energiei-si-utilizarii-energiei-din-surse-regenerabile-infrastructurile-publice-inclusiv-cladirile-publice/
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