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Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - poli urbani de creştere 

DMI 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică 

a blocurilor de locuinţe  



Informare privind sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 

blocurilor de locuinţe 

 În anul 2009 s-a modificat Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, iar investiţiile în domeniul eficienţei 

energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe au devenit eligibile pentru 

perioada de programare 2007-2013.  

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin AM POR, a 

efectuat demersuri de modificare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 

prin introducerea unui nou domeniu major de intervenţie DMI 1.2. Sprijinirea 

investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe în cadrul Axei 

Prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013.  

 

 În data de 2 noiembrie 2012 a fost lansat apelul de proiecte, cu depunere 

continuă, cererile de finantare putând fi depuse la sediile celor 8 Agenții de 

Dezvoltare Regională, începând cu data de 3 decembrie 2012. 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare (I)  

 Obiective: Crearea şi menţinerea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii 

sociale prin sprijinirea creşterii eficienţei energetice în blocurile de locuinţe. 

Implementarea măsurilor privind eficienţa energetică va trebui să aibă ca 

rezultat o reducere de cel puţin 40% a consumului de energie pentru încălzire şi 

atingerea unui consum minim de energie pentru încălzire, în funcţie de zonele 

climatice la nivel naţional. 

 

 Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale 

administraţiei publice locale) – municipii reşedinţe de judeţ şi cele 6 sectoare 

ale Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de 

proprietari. În acest scop, autoritatea publică locală: 

 

  - va identifica şi pregăti proiectele (1 proiect = 1 bloc) 

  - le va depune ca parte dintr-o cerere de finanţare la ADR  

  - va semna contractul de finanţare nerambursabilă din POR 2007-2013 

  - va organiza procedura de achiziţie publică a lucrărilor de construcţii 

  - va reprezenta asociaţiile de proprietari în ceea ce priveşte investiţia. 
 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare (II) 

 

 

 Investiţiile ţintă: Blocurile de locuinţe construite în baza unor proiecte 

elaborate în perioada 1950-1990, în care locuiesc categorii sociale 

vulnerabile şi familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile – 

proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie în 

anul anterior depunerii cererii de finanţare de maxim 500 Euro). 

 

 

 Ratele de co-finanţare a cheltuielilor eligibile sunt: 

•    60% - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat; 

•    40% - Autoritatea publică locală şi Asociaţia de proprietari. 
 

 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare(III)  

 Ratele de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, aferente autorităţilor publice 

locale şi asociaţiilor de proprietari, vor fi modulate în funcţie de proporţia în 

clădire a familiilor cu venituri reduse: 

 

 30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia asociaţiei de 

proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - 

proprietari din clădire au un venit mediu lunar net pe membru de 

familie sub 150 Euro; 

 

 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia asociaţiei de 

proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - 

proprietari din clădire au un venit mediu lunar net pe membru de 

familie sub 350 Euro; 

 

 10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia asociaţiei de 

proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - 

proprietari din clădire au un venit mediu lunar net pe membru de 

familie sub 500 Euro. 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare(IV)  

 

 O cerere de finanţare poate include un număr de blocuri, fiecare dintre 

acestea constituind un „proiect”.  O cerere de finanțare poate cuprinde mai 

multe proiecte, grupate în funcție de aceeaşi rată de co-finanţare a 

Asociaţiei de Proprietari. O astfel de cerere de finanţare trebuie să se 

încadreze în limitele valorii minime de 800.000 lei (inclusiv TVA) şi limitele 

valorii maxime de 46.000.000 lei (inclusiv TVA).  

 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare(V) 

  

 În cadrul acestui domeniu, sunt eligibile următoarele categorii  de lucrări 
la bloc: 

– A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei  

– B. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire  

 

     Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să propună intervenţii din categoria 
A insoţite, după caz, de lucrări din categoria B menţionate mai jos, în 
funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic.  

  

 Dacă unii proprietari au efectuat lucrări similare in regie proprie, care 
sunt considerate conforme de proiectant, proiectul rămâne eligibil spre 
finanţarea celorlate lucrări necesare din cele menţionate în categoriile A 
şi B, cu reducerea cheltuielilor efectuate deja de proprietarii respectivi 
proporţional cu valoarea ce revenea acelor lucrări în proiectul depus spre 
finanţare din POR. 

 

 

 
 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare(VI) 

 

A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei 

 

– izolarea termică a părţii opace a faţadelor; 

– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente 
accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată); 
tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea 
controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe 
elementele de anvelopă; 

– închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, 
inclusiv izolarea  termică a parapeţilor; 

– termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respectiv izolarea termică 
a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei 
(hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără termoizolarea acesteia); 

– izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin 
proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. 



Caracteristicile principale ale acestei scheme de finanţare(VII) 

B. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire  

– repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic 
pentru încălzire și apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, 
inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuție, cuprinse între 
punctul de racord și planșeul peste subsol/ canal termic al blocului; 

– montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor 
de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire; 

– repararea/ înlocuirea cazanului şi/sau arzatorului din centrala termică 
de bloc/scară, fără schimbarea tipului de combustibil ; 

– refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire 
şi apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea 
individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”. 

 Lucrările prevăzute mai sus, inclusiv activitățile conexe pentru 
elementele nestructurale ale clădirii (lucrări de demontare a instalaţiilor 
şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de 
locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 
izolare termică – i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de 
colectare a apelor meteorice, etc.), sunt eligibile şi se detaliază în 
proiectul tehnic şi detaliile de execuţie. 



Stadiul depunerii cererilor de finanțare  

la data de 25.03.2014 

 Până în prezent au fost depuse 108 cereri de finanțare (CF), 

cuprinzând peste 733 de blocuri cu o valoare solicitată de aprox. 84 

milioane Euro FEDR + BS (date parţiale, nefiind încă deschise toate CF 

depuse) după cum urmează: 

 

• Regiunea Nord-Est – 3 municipii – 11 cereri de finanțare; 

• Regiunea Sud-Est – 3 municipii - 9 cereri de finanțare; 

• Regiunea Sud- Muntenia – 1 municipiu - 1 cerere de finanțare; 

• Regiunea Sud-Vest – 4 municipii - 17 cereri de finanțare; 

• Regiunea Vest – 4 municipii - 13 cereri de finanțare; 

• Regiunea Nord-Vest – 6 municipii - 36 cereri de finanțare; 

• Regiunea Centru – 3 municipii - 10 cereri de finanțare; 

• Regiunea Bucureşti-Ilfov – 1 sector – 11 cereri de finanţare. 
 

  



Stadiul contractării cererilor de finanțare  

la data de 25.03.2014 

 
 

• Procesul de selecţie a început în toate cele 8 regiuni care au primit 
cereri de finanțare; 

 
• Au fost transmise spre aprobare AM POR 73 de rapoarte de selecție 

(379 blocuri, aprox. 40 mil. Euro valoare solicitată) din care 59 au fost 
aprobate, iar 14 se află în stadiul de verificare (clarificări solicitate); 
 

• Au fost transmise la AM POR 50 de contracte (227 blocuri, aprox. 24 
mil. Euro valoare solicitată), din care: 

 
o 11 contracte se află în stadiul de verificare; 
o 2 contracte se află în avizare internă MDRAP; 
o 3 contracte a fost avizate şi transmise OI spre semnare; 
o 34 contracte au fost semnate. 
 

 
 



Având în vedere calendarul strâns de contractare şi termenul 

limită de implementare a proiectelor - 31.12.2015, s-a decis 

introducerea unui termen limită de depunere a cererilor de 

finanţare, respectiv 15.09.2014. 



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE și ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Autoritatea de Management pentru POR 

Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630 

email: info@mdrap.ro  

www.inforegio.ro 

 

Va mulțumim! 

 
 


