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Programul Operațional Regional 2007-2013 

 AM POR a modificat Programul 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 – Dezvoltare Urbană; 

 

 

 

 Începând cu data de 3 decembrie 2012 cererile de finanţare au putut fi depuse la 

sediile celor 8 Agenții de Dezvoltare Regională, Organisme Intermediare pentru POR 

2007-2013; 

 

 

 

 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. 
 

 

 



Caracteristicile principale ale schemei de finanţare   

 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. 

 

  

 Investiţiile ţintă: Blocuri de locuinţe construite după 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 de maxim 500 Euro). 

 

 Categorii eligibile de lucrări: 

 A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii  

 B. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire  

 



Caracteristicile principale ale schemei de finanţare   

 

 Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei 

publice locale) – municipii reşedinţe de judeţ în calitate de reprezentanţi ai 

asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti. 

 

  

 

 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 

 

 

 

 



Stadiul depunerii cererilor de finanțare  

 

 

 Până la data de 25.03.2014 au fost depuse 108 cereri de finanțare (CF), cuprinzând 

peste 733 de blocuri cu o valoare solicitată de aprox. 84 milioane Euro FEDR + Buget 

de Stat (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. 

 

 Au fost semnate cu beneficiarii 34 contracte de finanțare, în valoare de aprox. 16 mil. 

Euro (FEDR + Buget de Stat) – 137 blocuri, respectiv 5.946 apartamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sprijinirea eficienței energetice în locuinţe şi clădiri 

publice în perioada de programare a fondurilor 

comunitare 2014-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 Se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României; 

 

 

 Finanțează 8 Obiective Tematice și 11 axe prioritare; 

 

 

  Alocare orientativă totală – 6,47 mld. euro FEDR; 

 

 

 Prima variantă de lucru a POR 2014-2020 este supusă consultării publice, disponibilă 

la www.inforegio.ro și www.mdrap.ro; 

 

 Comentariile și observațiile cu privire la POR 2014-2020 pot fi trimise la 

 programareregionala@mdrap.ro.  

 

Programul Operațional Regional 2014-2020  

http://www.inforegio.ro/
http://www.mdrap.ro/
mailto:programareregionala@mdrap.ro


Promovarea eficienței energetice în clădiri  

Axa Prioritară Prioritate de investiții Activități 

 

Buget 

(FEDR) 

– mil. 

Euro 

AP 3 – Eficiență 

energetică în clădiri 

publice 

 

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea 

energiei regenerabile in infrastructura 

publică, inclusiv clădiri publice și în 

sectorul locuințelor 

- reabilitarea termică a anvelopei clădirii 

- modernizarea sistemului de încălzire, a 

ventilării și climatizării 

- promovarea folosirii unor surse regenerabile 

de energie 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat 

300 

AP 4 – Dezvoltare 

urbană 

 

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea 

energiei regenerabile in infrastructura 

publică, inclusiv clădiri publice, și în 

sectorul locuințelor 

- reabilitarea termică a anvelopei clădirii 

- modernizarea sistemului de încălzire 

- promovarea folosirii unor surse alternative de 

energie 

- investiții în iluminatul public 

852,63 

Promovarea strategiilor de reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 

tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 

mobilitate urbană și a unor măsuri relevante 

pentru atenuarea adaptărilor climatice 

 - modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de 

transport electric (tramvai/ troleibuz), incluzând calea 

de rulare (străzi urbane, inclusiv trotuare/refugii/ 

stații) si infrastructura tehnica aferenta 

 - achiziționarea de material rulant electric/ecologic  

 

1658,60 

Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și 

decontaminarea siturilor poluate și 

promovarea masurilor pentru reducerea 

zgomotului 

- imbunătățirea mediului urban 

- reabilitarea clădirilor/ terenurilor abandonate și 

reintroducerea în circuitul social și economic al 

acestora 

 170,39 
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Autoritatea de Management pentru POR 
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Va mulțumim! 
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