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POR 2014-2020 
Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon : 

 

Alocare totala  Axa 3 -  299.986.174 euro 

 

Prioritati de investitii: 

•P.I. 3.1 -  Sprijinirea eficienței energetice  în sectorul cladirilor 
rezidentiale  (3.1.A) si a celor publice (3.1.B) 

     3.1 C – Sprijinirea eficientei energetice – iluminat public 

 

•P.I. 3.2 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană 
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Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon : 

 
 Depunerea dosarului cererii de finantare  se va face 
electronic in 

My SMIS - http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

 

Manualul de utilizare My SMIS 

http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_M
ySMIS2014_FrontOffice_oct2017.pdf 
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POR 2014-2020     Axa 3  

• P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea 

termica a cladirilor rezidentiale 
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea 
termica a cladirilor rezidentiale 

 

P.I. 3.1 A - Alocare totala -  99.359.56 euro 

 

•Beneficiar eligibil: Unitate administrativ-teritorială  (UAT) din 
mediul urban, sector al municipiului Bucureşti, definite conform 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,  

 

•Contract  intre Unitatea administrativ-teritorială (UAT) si fiecare  
Asociatie de Proprietari beneficiara 

 

    Obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de 
apartamente sunt de acord cu lucrarile de reabilitare 
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea termica a 
cladirilor rezidentiale 

 

• Valorile minime si maxime ale proiectului: 

 Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro  

 Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro 

 

Contributia financiara a solicitantului : 

• 40% din totalul cheltuielilor eligibile – Unitatea Administrativ 
Teritorială şi Asociaţia de proprietari  
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea termica a 
cladirilor rezidentiale 

 

Contributia Asociatiei de Proprietari 

 

In cazul locuintelor cu destinatie rezidentiala aflate în 
proprietatea persoanelor fizice 

-25% din cheltuieli eligibile (C+M+E) si 25 % si  cheltuieli (C+M+E) 
neeligibile 

 

-Nu primesc finantare apartamentele cu destinaţie de spaţii 
comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea termica a 
cladirilor rezidentiale 

Conditii de eligibilitate blocuri rezidentiale: 

 

•Blocul este construit în perioada 1950-1990.  

•Regimul minim de înălţime al blocului este P+2 (conform 
documentaţiei tehnice). 

•Blocul de locuinţe expertizat tehnic nu este încadrat în clasa I de 
risc seismic si la el nu s-au efectuat (sau nu se afla in executie) 
lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta 
seismica 

•Blocul de locuințe nu este clasat/ în curs de clasare ca 
monument istoric. 
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea termica a 
cladirilor rezidentiale 

Tipuri de lucrari eligibile (1) 

A. Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind: 

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată; 

– izolarea termică a faţadei – parte opacă; 

– închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor; 

– izolarea termică a planşeului peste subsol. 

 

•Lucrarile din categoria A sunt obligatorii 

 

•B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ 
sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea termica a 

cladirilor rezidentiale 
 

 Tipuri de lucrari eligibile (2) 
 

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 
din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare 
electrice, etc 

D. Alte activități care conduc la eficienta energetica : 

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent din spațiile comune  

– înlocuirea lifturilor; etc 

– întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 
strategii de reducere a CO2) 

E. Activitati conexe: 
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P.I. 3.1 A. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea termica a 
cladirilor rezidentiale 

Apel 1  - alocare 83,46 mil euro 

• Proiecte depuse: 76 cu valoare solicitata 629,41 mil lei 

• Proiecte respinse: 33 cu valoare solicitata 271,09 mil lei 

• Proiecte admise la faza de ETF : 43 cu valoare solicitata 313,77 
mil lei 

• Proiecte contractate : 35 cu valoare solicitata 251,68 mil lei 

 

Apel 2  - alocare 70,04 mil euro 

• Proiecte depuse: 33 cu valoare solicitata 336,08 mil lei 

• Proiecte admise la faza de CAE : 27 cu valoare solicitata 
292,02 mil lei 

• Proiecte contractate : 0 
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POR 2014-2020     Axa 3  

• P.I. 3.1 B. Sprjinirea eficientei energetice : reabilitarea 

termica a cladirilor publice 
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P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice 

Alocare totala P.I. 3.1 B – 45.583.523 Euro 

 

Solicitanti eligibili: 

•Autoritățile publice centrale  

•Autoritățile și instituțiile publice locale (UAT, comună, oraș, 
municipiu, județ, Municipiul București , inclusiv sectoarele din 
Municipiul Bucuresti) 

•Institutia prefectului  

•Parteneriatele între entitățile enumerate mai sus 
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P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice 

 

Eligibilitate : conditia detinerii si ocuparii cladirii publice (1) 

 

1.Solicitantul eligibil detine in proprietate publica sau 
administrare si ocupa /isi desfasoara activitatea intr-o cladire 
publica 

 

2.Solicitantul eligibil detine in proprietate publica sau 
administrare o cladire publica care este ocupata / /isi desfasoara 
activitatea  acestia sau alte entități publice din categoria 
beneficiarilor eligibil 
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P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice 

Eligibilitate : conditia detinerii si ocuparii cladirii publice (2) 

 

3. Parteneriate: 

    Solicitantii detin in proprietate publica sau administrare o 
cladire publica care este ocupata/isi desfasoara activitatea cel 
putin unul dintre membrii parteneriatului și/sau alte entități 
publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților 
și instituțiilor publice locale eligibile 

15 



P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice  

Valoarea totala eligibila  a proiectului  : 

•Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro  

•Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro 

 

Contibutia finaciara a solicitantului: 

•autorități și instituții publice locale – minim 2% din totalul 
cheltuielilor eligibile 

 

•autorități publice centrale - minim 20% din valoarea 
cheltuielilor eligibile  

 

Plus toate cheltuielile neeligibile 
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P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice 

 
Tipuri de lucrari eligibile (1) 

A. Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind: 

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată; 

– izolarea termică a faţadei – parte opacă; 

– izolarea termică a planşeului de peste subsol si a celui de 
peste ultimul nivel 

– asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, 
atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în 
anvelopa clădirii. 

 

•Lucrarile din aceasta categorie sunt obligatorii 
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P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice 
Tipuri de lucrari eligibile (2) 

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ 
sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

 

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 
electrice si/sau termice pentru consum propriu- panouri solare 
termice, panouri solare electrice, etc 

 

D. Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor 
de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru 
asigurarea calităţii aerului interior 
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 P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice a clădirilor publice 
 Tipuri de lucrari  eligibile(3) 

E. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat 
în clădiri  

 

F. Lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri si 
alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului  

 

Nu sunt eligibile proiectele care prevad: 

•construirea de clădiri noi, cu excepția constructiei care 
adaposteste centrala termica  

•numai lucrări care nu se supun autorizării; 

•numai dotarea. 
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P.I. 3.1.B. Sprijinirea eficientei energetice – realibilitarea 
termica a clădirilor publice 

Apel 1  - alocare 35,74 mil euro 

• Proiecte depuse: 16 cu valoare solicitata 22,82 mil lei 

• Proiecte respinse: 4 cu valoare solicitata 88,4 mil lei 

• Proiecte admise la faza de ETF : 2 cu valoare solicitata 8,56 mil 
lei 

• Proiecte contractate : 2 cu valoare solicitata 8,54 mil lei 
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POR 2014-2020     Axa 3  

• P.I. 3.1 C. Sprjinirea eficientei energetice : Iluminat public 

GHID care a fost in Consultare publica  

21 



P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Alocare P.I. 3.1 C – 5.050.000 Euro 

 

Solicitanti eligibili: 

•Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) din mediul urban 

•UAT Municipiul București 

 

Valoarea totala eligibila  a proiectului  : 

•Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro  

•Valoare maximă eligibilă: 1.500.000 euro 

Contributia financiara a solicitantului : minim 2% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

O cerere de finantare : 

•poate include un singur sistem de iluminat public 
 

•Solicitantul și obiectivul de investitie, ulterior implementarii 
proiectului, trebuie să respecte prevederile stabilite prin 
standardul european 13201 privind iluminatul public 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Eligibilitate proiect  (1) 

 

Incadrarea proiectului in urmatoarele tipuri de iluminat public: 

•iluminat stradal-rutier – reprezintă iluminatul căilor de 
circulaţie rutieră 

•iluminat stradal-pietonal – reprezintă iluminatul căilor de acces 
pietonal 

•iluminat ornamental – reprezintă iluminatul zonelor destinate 
parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor 

•Nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat arhitectural, 
iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara 
celor menţionate 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Eligibilitate proiect  (2) 

 

•La data depunerii cererii de finanțare trebuie să existe un 
operator desemnat care să presteze serviciul de iluminat public 
prin gestiune delegată în baza unui contract de delegare a 
gestiunii, precum şi în baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C prin 
care se recunoaște calitatea de operator de servicii de utilități 
publice în domeniul iluminatului public 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Eligibilitate proiect  (3) 

 

Alegerea operatorului :  

•prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, asigurând 
transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi 
încheierii acordurilor-cadru prin publicarea anunţurilor de 
intenţie, de participare şi de atribuire, conform legislatiei in 
vigoare 

 

Acreditari: 

•Se va ataşa licenţa de operare în termen de valabilitate a 
operatorului desemnat în Contractul de Delegare a Gestiunii a 
serviciului de iluminat public.  
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Activitati eligibile (1): 

 

I.Măsuri pentru scăderea consumului de energie primară în 
sectorul de iluminat public –  

 

- achizitionarea si instalarea de sisteme de telegestiune a 
iluminatului public 

 

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să conțină obligatoriu 
intervenţiile din categoria I însoţite, după caz, de măsuri din 
categoria celor conexe menţionate în categoria II 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Activitati eligibile (2): 

II. Măsuri conexe care contribuie la creșterea eficienței 
iluminatului public (1): 

A.Înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică 
cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică 
ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 
corespunzător (ex. LED) 

 

 

B.Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

Activitati eligibile (3): 

II. Măsuri conexe care contribuie la creșterea eficienței 
iluminatului public (2) : 

 

C. Extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public 
în localitățile urbane 

  

D.Modernizarea sistemului de iluminat public în localitățile 
urbane 
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P.I. 3.1.C. Sprijinirea eficientei energetice –Iluminat public  

II. Măsuri conexe care contribuie la creșterea eficienței 
iluminatului public (3): 

 

E. Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex.     panouri 
fotovoltaice, etc.) 

 

F. Alte activitati privind cresterea eficientei energetice (instalare 
de stalpi multifunctionali, instalare servere stocare date sistem 
iluminat etc) 

 

G. Realizarea de strategii pentru eficiență energetică 
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POR 2014-2020     Axa 3  

• P.I. 3.2  Mobilitate urbana durabila 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

Ce este Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) ? 

•P.M.U.D. este documentul de planificare strategică şi de 
modelare a mobilităţii şi a nevoilor de transport ale persoanelor 
şi mărfurilor, complementar Strategiei de dezvoltare teritorială şi 
a Planului urbanistic general (P.U.G.).  

 

PMUD si lista proiectelor pentru regiunea Bucuresti –Ilfov:  

•http://www.adrbi.ro/despre-noi/consiliul-pentru-dezvoltare-
regionala-bucuresti-ilfov/sedinte/sedinta-consiliului-pentru-
dezvoltare-regionala-bucuresti-ilfov-10-august-2017/ 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

Alocare P.I. 3.2 – 149.993.088 Euro 

 

Solicitanti eligibili (1): 

•Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite 
conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

•Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale 
orașe/municipii cu conditia ca UAT-urile sa se invecineze si sa 
dețină un P.M.U.D. comun (la nivel de arie de studiu).  
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

Solicitanti eligibili (2): 

•Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale 
orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din 
zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care îndeplinesc 
condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste 
orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele  Municipiului 
București  

 

•In cazul regiunii Bucuresti-Ilfov,  Liderul de parteneriat va fi 
reprezentat Municipiul Bucuresti 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

• In cazul parteneriatelor intre UAT-uri  trebuie aprobata 
existenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara avand 
drept scop serviciul de transport public de calatori (constituita 
conf HG 855/2008) la data depunerii CF sau in precontractare. 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*;  

 

Valoarea maximă eligibilă este de: 

•5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație sub 
20.000 de locuitori; 

•10 milioane euro pentru orașe/municipiile cu o populație de 
peste 20.000 de locuitori; 

•40 milioane euro pentru Municipiul București (ca exceptie); 

COFINANTARE 

•Rata de cofinantare din partea beneficiarului – 2% din 
cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

Eligibilitatea activitatilor (Operatiuni): 

•A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban 
(11 tipuri de activitati) 

 

•B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (3 
tipuri de activitati) 

 

•C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona 

urbană (5 tipuri de activitati) 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

Exemplificare  tipuri de activitati eligibile: 

•Achizitionarea de tramvaie/ troleibuze/autobuze 

•Construirea/modernizarea /reabilitarea /extinderea traseelor de 
transport public electric  

•Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor 
aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv 
infrastructura tehnică aferentă  

•Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de 
călători (tramvai, troleibuz, auto 

•Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a 
autovehiculelor electrice și electrice hibride 
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P.I. 3.2 Mobilitate urbana durabila 

• Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor 
pentru biciclete 

• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de 
biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental” 

• Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee 
pietonale 

• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management 
al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, 
precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) 

• Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere 
utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în 
vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul 
rutier (pentru străzile urbane de categoriile 3 şi 4) 
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Axa 3 Sprijinirea eficientei energetice 

Apeluri deschise in prezent,  pe Axa 3  : 

3.1 A Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale :  

• Data şi ora începere depunere de proiecte: 28.08.2017, ora 10 

• Data și ora închidere depunere de proiecte: 28.02.2018, ora 
10 

3.2 Mobilitate urbana durabila 

• Data şi ora începere depunere de proiecte: 20.09.2017, ora 12 

• Data și ora închidere depunere de proiecte: 20.03.2018, ora 
12 

Situatia proiectelor depuse: 

http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-
2017.pdf 
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http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf
http://2014-2020.adrbi.ro/media/3219/stadiul-por-2020_2010-2017.pdf


Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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