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Finanțări disponibile la nivel național

MIPE - POIM Axa 11 Producție energie verde pentru consum propriu / comercializare – apeluri închise - proiecte în
evaluare – 500 milioane Euro

MDLPA - Programul național multianual privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, derulat
conform OUG 18/2009, cu modificările și completările ulterioare – 50 milioane Euro 2022-2024

AFM - Programul privind creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE și gestionarea inteligentă a energiei ÎN CLĂDIRILE 
PUBLICE  - sesiune 2023 – 600 milioane Euro

AFM - Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de ILUMINAT PUBLIC – sesiune 2023– 400 
milioane Euro

AFM - Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in în 
localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală – sesiune 2023 – 200 milioane Euro



Finanțări disponibile la nivel național

• Ministerul Energiei - Fondul pentru modernizare - Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei 
inteligente de termoficare – 2,5 miliarde Euro

• MIPE – PODD 2021-2027 - Finanțarea sistemelor de alimentare cu energie termică în sistem
centralizat, respectiv rețelele de termoficare, inclusiv punctele termice – 336 milioane Euro

• MIPE – PODD 2021-2027 - înlocuirea centralei de producere a energiei termice pe bază de cărbune și
păcură cu o centrală în cogenerare de înaltă eficiență pe bază de gaz natural în municipiul Motru* -
12 milioane Euro

• MIPE – PODD 2021-2027 - Investiții în capacități noi sau în modernizarea capacităților existente de 
producție a energiei electrice/termice din biomasă/biogaz și în capacități noi sau în modernizarea
capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală.** - 59 milioane Euro



Finanțări disponibile pentru județele Dolj, Gorj, 
Hunedoara, Prahova, Galați, Mureș

• MIPE - Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 - investitii in dezvoltarea de capacitati de 
mici dimensiuni de productie, transport si stocare de energie RES pentru consum propriu – 207 
milioane Euro



Finanțări UE disponibile, 
distinct, în regiunile de 

dezvoltare*



Regiunea Nord Vest –
Programul Regional Nord Vest 2021-2027

• ADR NV - Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice – grant – 52 milioane Euro

• ADR NV - Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice – instrument financiar – 11,7 milioane Euro

• ADR NV - Eficiență energetică in sector rezidential – grant – 50,3 milioane Euro

• ADR NV - Eficiență energetică in sector rezidential – instrument financiar – 11,7 milioane Euro

• ADR NV - Incalzire centralizata in mediul rural – 20 milioane Euro
• Constructia/extinderea/reabilitarea/modernizarea cladirii cu destinatie centrala termica
• Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare functionarii centralelor de co-generare care utilizează

combustibili pe bază de biomasă sau orice alte surse regenerabile de energie
• Constructia retelelor de distributie a agentului termic, intre punctul de producere a energiei termice si punctele de 

racordare a utilizatorilor finali de pe raza UAT
• Implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor

inteligente pentru gestionarea energiei termice/electrice
• Alte activități care conduc direct la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului



Regiunea Sud Muntenia –
Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027

• ADR SM - Eficiență energetică - clădiri publice – instrument financiar - ELENA – Apel necompetitiv –
87 milioane Euro

• ADR SM - Eficiență energetică - clădiri publice – grant – 58,8 milioane Euro (în consultare publică)

• ADR SM - Eficiență energetică - cladiri multifamiliale (blocuri) – grant - 11,76 milioane Euro



Regiunea Nord Est–
Programul Regional Nord Est 2021-2027

• ADR NE - Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice Municipii 
resedinta de judet – grant - 27,2 milioane Euro – Octombrie 2023

• ADR NE - Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice Municipii si orase
pentru strategiile selectate la apelul de strategii aferent PI 7 – 5 milioane Euro - Octombrie 2023

• ADR NE - Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, 
masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile
identificate - Municipii resedinta de judet si Consilii judetene (alocari predefinite) – 200 milioane
Euro – Iulie 2023

• ADR NE - Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, 
masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile
identificate - Municipii si orase pentru strategiile selectate la apelul de strategii aferent PI 7 – 12,5 
milioane Euro



Regiunea Sud Est–
Programul Regional Sud Est 2021-2027

• ADR SE - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice – grant - 56,5 milioane Euro

• ADR SE - Sprijinirea eficientei energetice in cladiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument 
istoric - proiecte pregatite prin ELENA - 70,6 milioane Euro 

• ADR SE - Sprijinirea eficientei energetice in cladiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument 
istoric in ITI Delta Dunarii – 14,1 milioane Euro

• ADR SE - Sprijinirea eficientei energetice in cladiri rezidențiale – 31,7 milioane Euro 
• ADR SE - Sprijinirea eficientei energetice in clădiri rezidențiale (blocuri de locuințe si locuințe individuale) prin

utilizarea de instrumente financiare – 23,5 milioane Euro 

• ADR SE - Sprijinirea eficientei energetice in cladiri rezidențiale din ITI Delta Dunarii – 3,5 milioane Euro



Regiunea Sud Vest –
Programul Regional Sud Vest 2021-2027

• Investitii in clădirile publice in vederea asigurarii/cresterii eficientei energetice si masuri pentru 
utilizarea unor surse regenerabile de energie – 152 milioane Euro (în consultare publică)



Regiunea Vest –
Programul Regional Vest 2021-2027

• ADR V - Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice – grant - 46,65 
milioane Euro (consultare publică încheiată)

• ADR V - Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice - Municipii 
resedinta de judet, municipii, orașe, ITI – grant - 54,89 milioane Euro

• ADR V - Investitii in cladirile rezidentiale sub forma de instrument financiar – 14,96 milioane Euro 



Regiunea Centru –
Programul Regional Centru 2021-2027

• ADR Centru - Renovarea energetică a fondului construit regional clădiri publice – grant - 54,8 
milioane Euro (lansat în consultare publică)

• ADR Centru - Renovarea energetica a fondului construit regional – clădiri publice - instrumente
financiare – 17,6 milioane Euro

• ADR Centru - Renovarea energetica a fondului construit regional. Eficienta energetică în clădiri
rezidentiale –nerambursabil - 22,3 milioane Euro 

• ADR Centru - Renovarea energetica a fondului construit regional - clădiri rezidentiale – instrumente 
financiare – 7 milioane Euro



Câteva linkuri utile

• MIPE - https://mfe.gov.ro/pdd-21-27/
• MIPE - https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/
• Ministerul Energiei - https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-cu-ghidul-specific-si-anexe-aferent-investitiilor-in-

infrastructura-energetica-in-cadrul-programului-cheie-5-cogenerare-de-inalta-eficienta-si-modernizarea-retelelor-de-term/
• AFM - https://www.afm.ro/programe_finantate.php
• MDLPA - https://www.mdlpa.ro/pages/pncrestereperformanta
• ADR NV - https://regionordvest.ro/
• ADR V - https://adrvest.ro/eficienta-energetica-cladiri-publice/
• ADR SV - https://www.new.adroltenia.ro/lansarea-in-consultare-publica-a-primelor-5-ghiduri-de-finantare-pentru-pr-sv-oltenia-

2021-2027/
• ADR SE - https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE
• ADR NE - https://www.adrnordest.ro/
• ADR Sud Muntenia - https://www.adrmuntenia.ro/incepe-consultarea-publica-pentru-ghiduri-specifice-destinate-autoritatilor-

publ/article/1691
• ADR Centru - http://regio-adrcentru.ro/eficienta-energetica-cladiri-publice-regiunea-centru/
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