
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Programul Operațional Regional 2007-2013 

 

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 Dezvoltarii Regionale si 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 1 noiembrie 2012 a fost lansat apelul de proiecte, cu depunere continuă, cererile de 

finanţare 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 în calitate de reprezentanţi ai 

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

  

 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). 

 

 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(II)  

 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(III)  

 Bugetul: 304 milioane EUR, din care 150 milioane EUR din FEDR, respectiv 154 

milioane EUR din contribuţia naţională (co-finanţare de la bugetul de stat, contribuţia 

autorităţilor publice locale şi a asociaţiilor de proprietari). 

 

 Cererile de finanţare depuse de un solicitant (municipiu reşedinţă de judeţ sau sector 

al municipiului Bucureşti) nu vor depasi 35% din alocarea financiară aferentă regiunii 

respective pentru acest domeniu (adică aprox. 8 milioane EUR FEDR+BS), astfel încât 

să se evite concentrarea fondurilor aferente unei regiuni într-un singur municipiu sau 

sector din acea regiune.  
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Stadiul depunerii cererilor de finanțare 

 Până în prezent au fost depuse 12 cereri de finanțare, după cum urmează: 

 

- Municipiul Iași - 2 cereri de finanțare 

- Municipiul Botoșani - 1 cerere de finanțare 

- Municipiul Galați – 3 cereri de finanțare 

- Municipiul Slatina - 1 cerere de finanțare 

- Municipiul Bistrița - 2 cereri de finanțare 

- Municipiul Cluj-Napoca - 1 cerere de finanțare 

- Municipiul Baia Mare - 1 cerere de finanțare 

- Sectorul 3 - 1 cerere de finanțare 

 

 

 

 Având în vedere timpul scurt rămas pentru a contracta fondurile disponibile pe 

acest domeniu, după data de 30.05.2013, AM POR va proceda la analiza 

situaţiei cererilor de finanţare depuse pe fiecare regiune, putând dispune 

realocarea fondurilor necontractate in cadrul regiunii, dacă va fi cazul. 

 



  

 

 

 

 

 

Sprijinirea eficienței energetice în locuinţe şi clădiri 

publice în perioada de programare a fondurilor 

comunitare 2014-2020 
 



Principalele repere ale procesului de programare 2014-2020  

  
• Octombrie 2011  - Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ 

care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020; 

  

Obiectivele  tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014 – 2020: 

 

1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 

2. îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor; 

3. îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a 
sectorului pescuitului şi acvaculturii; 

4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele; 

5. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 

6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor majore; 

8. promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

9. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

10. investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



Principalele repere ale procesului de programare 2014-2020  

  
• Noiembrie 2012 – Poziţia Comisiei Europeană cu privire la priorităţile de finanţare 

în România în perioada de programare 2014-2020 

 
Priorități tematice propuse de C.E. pentru România în perioada 2014-2020: 
 

1. Îmbunătățirea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și politici 

mai bune privind incluziunea socială și educația 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creștere și locuri de muncă 

3. Promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale 

4. Optimizarea utilizării și protejării resurselor și activelor naturale  

5. Modernizarea și consolidarea administrației naționale și a sistemului judiciar 

 
• Discuţii informale lunare cu Comisia Europeană pe parcursul anului 2013 pentru 

elaborarea şi definitivarea documentelor de programare (Acord de Parteneriat şi 

Programele Operaţionale subsecvente). 

 
 



Calendar orientativ privind pregătirea Acordului de Parteneriat şi a Programelor 

Operaţionale 2014-2020   

  

 

• Transmitere informală a Acordului de Parteneriat  - mai 2013 

 

• Transmitere informală a primului draft al PO - septembrie 2013 

  

• Transmitere oficială a Acordului de Parteneriat – noiembrie 2013 

  

• Transmitere oficială PO – ianuarie 2014 

   

• Aprobarea PO de către CE – martie 2014 

 
 



Cadrul partenerial pentru perioada de programare 2014 –2020 

  
 Ministerul Afacerilor Europene – coordonator al procesului de programare a fondurilor 

europene 2014-2020 şi de negociere a documentelor programatice cu Comisia Europeană  

 
 Memorandumul Guvernului privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în 

perioada 2014-2020 stabileşte: 

 linii directoare pentru procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile 

 principalele elemente privind organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial.  

 

 Structuri parteneriale cu rol consultativ implicate la nivel naţional: 

 Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) 

 12 Comitete Consultative: 

• 10 comitete tematice organizate pentru următoarele domenii: Transporturi; Mediu şi 
schimbări climatice; Competitivitate şi eficienţă energetică; Comunicaţii şi tehnologia 
informaţională; Educaţie; Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale; Servicii de 
sănătate; Turism, cultură şi patrimoniul cultural; Dezvoltare rurală, agricultură şi 
pescuit; Administraţie şi bună guvernanţă; 

  

• 2 Comitete Consultative, respectiv Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea 
Regională (CCDR) şi Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT). 

 
 



Cadrul partenerial pentru perioada de programare 2014 –2020 

Grupuri de lucru subsecvente CCDR: 

 

• Dezvoltare urbană   

• Eficienţă energetică (în sectorul public, rezidenţial) 

• Comunităţi defavorizate 

• Infrastructură regională şi locală  

• Mediul de afaceri (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate)  

 

Grupul de lucru Eficienţă Energetică: 

 

• Analiză în domeniul eficienței energetice a clădirilor  – transmisă către Ministerul 

Fondurilor Europene în luna Decembrie 2012; 

• Analiza SWOT – elaborată şi dezbătută în primă variantă de lucru; 

• Priorități de investiții – elaborată în primă variantă de lucru;   

 

Proiecte de asistenţă tehnică: 

 

• Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – JASPERS 

• Pregătirea unei strategii referitoare la finanţarea din fondurile structurale a investiţiilor 

privind eficienţa energetică în sectorul public din România şi iluminat public – BERD  

• Pregătirea unei strategii de finanţare pentru eficienţa energetică în sectorul rezidenţial - 

BERD 
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Va mulțumesc! 
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