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INFORMARE

PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA
GHID SPECIFIC. CONDITII DE ACCESARE A FONDI]RILOR EUROPENE AFERENTE PNRR
IN CADRUL APELIruLOR DE PROIECTE
PNRR/2022lCs/1 t A.3.r t t,
PNRR/2022lC5/1/A.3.2/1

COMPONENTA C5 -VALUL RENOVARII
AXA I - SCIIEMA DE GRANTTJRI PENTRU ETICIENTA ENERGETIC,4. $I REZILIENTA
in cr,Anml nrzrDENTrALE MT LTIFAMILIALE

oPERATTUT\IEA A.3: RENOVAREA EI\TERGETICA UOnrnArA SAU APROFUNDATA A
CLADN,N,OR REZIDENTIALE MI]LTIFAMILIALE

Indicatorii apelului de proiecte
- reducere a consumului anual specific de energie finald pentru inctrlzire (kwh/m2 an)
- reducere a consumului de energie primard (kWh/m2 an)
- consumul de energie primartr utiliz6nd surse regenerabile la finalul implement6rii proiectului
(kWh/m2 an)
- arie desfrqurati de clddire rezidenJiald multifamiliaH, renovati energetic (m2)
- reducere anual5 estimattr a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCo2/m2 an)
- puncte de incdrcare rapidd (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numdr)
- persoane care beneficiazd in mod diiect de mtrsuri pentru adaptarea la schimblrile climatice (ex. valuri
de clldur6) (numdr)

Finantarea acordatl in cadrul apelurilor de proiecte
- Rata de finantare acordat6 prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului
frrdTVA.
- in cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferentA cheltuielilor eligibile se va restitui
beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme qi/sau investilii pentru
Componenta 5 - Valul Renov6rii - MDLPA, in conformitate cu legislalia in vigoare.
- In afara valorii eligibile a proiectului, orice alti cheltuiale constituie cheltuialS neeligibil5 9i va fi
suportatti de benefi ciar.

INFORMATII DESPRE APELURILE DE PROIECTE

Apelul de proiecte de renovare energeticl moderati a cltrdirilor rezidentiale multifamiliale, titlu
apel: PNRR./20221 CS I I I A.3.1 I I

Perioada in care pot fi depuse cererile de linantare
Prima rundii
- Data deschidere apel de proiecte: 1 mNtie 2022
- Data qi ora de incepere a depunerii de proiecte: 1 apilie 2022, ora 10.00;
- Data qi ora de inchidere a depunerii de proiecte: f0 mai 2022, ora23.59.
- Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 3l iulie 2022
A doua rundd
- Data deschidere apel de proiecte: 1 augusl2022
- Data $i ora de incepere a depunerii de proiecte: I septembrie 2022, ora 10.00;
- Data gi ora de inchidere a depunerii de proiecte: 3l octombrie 2022, ora23.59.
- Termen estimat pentnr finalizarea etapei de verificare: 3l decembrie 2022
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Modalitatea de depunere a proiectelor
In cadrul celor doud runde de atragere de fonduri, cererile de finanlare se vor depune exclusiv prin
aplicafia electronicd, disponibild la adresa web http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, doar in intervalul
menlionat la secliunea de mai sus.

Alocarea apelului de proiecte
Alocarea financiard acordatd prin PNRR pentru lucrtrrile de cregtere a eficienjei energetice din cadrul
Operafiunii A.3 - Renovarea energeticI moderatd sau aprofundattr a cl6dirilor rezidenliale multifamiliale
este de 670.000.000 Ewo, distribuili astfel:

Pentru Apelul de proiecte de renovrre energeticl moderati a cltrdirilor rezidenfiale
multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022IC5lll A.3.lll
I.a Pentru solicitanlii elisibili definili in prezentul Ghid
- Alocare financiarii din PNRR: 603.000.000 Euro
- Alocare financiartr suplimentartr, pe l6ngd finanlarea din PNRR, conform art. 24 alin (l) din Ordonantd
de urgenJl nr. 12412021 : I 80.900.000 Euro
- Alocare cumulatii PNRR+sume suplimentare conform OUG 124/2021:783.900.000 Euro
- Realocare pentru finanlarea schemelor de ajutor de stat, in cuantum de 39.195.000 Euro (5% din
783.900.000 Euro)
- Alocare financiartr totalI eligibiltrr*: 744.705.000 Euro.

Judef Valoare eligibild
PNRR renovare
moderatd (euro)

Valoare
suplimentard cJ
ouc 121/2021*
(euro)

Valoare
cumulatd
PNRR+sume
ouc 121/2021

Valoare totald
eligibild** (euro)

ARGE$ 15.360.600

" Valoarea suplimcntara csle alocatA conform alt. 24 alin ( I ) din ORDONANTA DE URCENJA nr. 124 din l3 decembrie 2021 p.ivind
stabilirca cadrului institulional li fin ciar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de rcdresarc gi

rezilienl.i, precum 9i pentru modilicarca li completarca Ordonanlei de urgenF a Guvemului nr. 155/2020 privind unele ma-suri pentru
elaborarea Planului nalional d€ rcdrcssrc Si rezilienp nccesar Romaniei pentru accesarca de fonduri extemc rambursabile $i
nerambursabile in cadrul Mccanismului de redresare ii rczilienli

'* Valoarca totale eligibiltr, alocatA pentru fiecare judel Si subdiviziuni administrativ-tcritorialc a rczullat din valoarea oblinuttr prin
cumular€a valorii PNRR cu valoarca suplimentad acordala in baza prevcderilor din OUG nr. 12412021, din crrc 57o su fost rcilocrte
pentru linrnlrrcr schcmclor dc rjutor d. stst,lo cur[tum dc 39.195.fi[ Euro.

DupE prima rund6, dacd suma aferenttr finan|Irii ajutorului de stat nu este utilizatA integral, diferenfa
rimasi va fi pustr la dispozitia solicitanlilor in cadrul celei de-a doua runde.

I.b. Pentru solicitantii elisibili definiti in orezenlul Ghid esle orevdzutd o alocare distinctd nentru
ittslslarga slaliilar de incdlctre Dentru vehicule electrice, astfel:
- alocare financiard din PNRR: 11.250.000 Euro
- alocare financiari suplimentarS, pe ldngd finanlarea din PNRR, conform arl.24 alin (l) din Ordonanp
de urgenttr nr. 12412021:3.375.000 Euro
- alocare financiari totald: 14.625.000 Euro

) Este oblisatoriu ca in cadrul fiecirei solicitdri de finantare sa fie prevAzut[ instalarea a cAte o
statie de inc[rcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu douI puncte de
incircare per stalie, la fiecare 4.000 m2 arie desfdquratd renovatA, dar nu mai putin de o stalie de
inc[rcare de acest tip per proiect.
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D Dupd epuizarea fondurilor alocate cu aceast?i destinatie, obligativitatea solicitantului rdmane,

urmAnd ca acesta si asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile).

Valoarea maximtr eligibilt a unui proiect
Valoarea maximd eligibil[ a proiectului corespunde unui:
- cost unitar pentru lucrdrile de renovare moderatd* de 200 Euro/m2 (arie desfdgurattr**), f6rd TVA;
- cost pentru o stalie de incdrcare rapidd (cu putere peste 22kW) cu c6te doutr puncte de incdrcare/stafie
de 25.000 Euro/sta{ie.

* Costul unitar pentru lucrtrrile dc renovare include toat€ costurilc eligibile aferente proiectului.
*. In cazul proiectelor (ce.erilor de finantare) care cuprind mai multe componente, se va lua ln considcrare aria desfe$urate cumulatf, a
tuturor componentelor.

F Valoarea maximd eligibilA a proiectului = (aria desfE{uratd x cost unitar pentru lucrdri de
renovare moderatl sau aprofundatl, dup6 caz) + (cost statie incfucare rapidd x numir de stalii)

Solicitanfii de finan(are eligibili in cadrul apelului de proiecte
Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte pot fi: Unitlfile Administrativ Teritoriele

Asociatiile de Proprietari
AsociaJia/Asocialiile de proprietari va,/vor pune la dispozilia Solicitantului Hotlrirea/Hotiririle
Aduntrii Generale a Asociatiei/lor de Proprietari, prin care se aprobtr solicitarea finantarii prin
PNRR, in condiJiile prezentului ghid.
HotirArea Adundrii Generale a Asociatiei de Proprietari trebuie sE conlin5 urmAtoarele informa{ii
minime:
1) aprobarea intervenliilor/mAsurilor de cregtere a eficienlei energetice,

2) numdrul apartamentelor ai ciror proprietari sunt de acord cu lucrdrile de intewentii propuse
(obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);

3) numdrul apartamentelor ai cdror proprietari sunt de acord cu lucrtrrile care presupun interventii in
interiorul apartamentelor (reprezintZt obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care solutia
tehnictr prevede intervenlii in interiorul apartamentelor);

4) numdrul apartamentelor cu destinalie locuintd aflate in proprietatea persoanelor juridice, a

Solicitantului sau a autoritelilor qi instituliilor publice, precum qi numdrul apartarnentelor cu destinalie
de spalii comerciale sau spalii cu alt?i destinalie decAt cea de locuintI, aflate in proprietatea persoanelor
fizice, a persoanelorjuridice, a Solicitantului sau a autoritii{ilor 9i instituliilor publice, ai ciror proprietari
sunt de acord cu lucririle de intervenlii propuse (reprezint?i obligatoriu 100% din totalul
spaJiilor/apartamentelor incadrate in aceste categorii).

in cazul in care intr-un bloc sunt mai multe scdri sau tronsoane cu mai multe Asociatii de proprietari,
este necesar acordul proprietarilor de apartamente, in proporfia prevtrzutd la punctele 3), 4) din prezentul
paragraf, cu raportare la numtrrul proprietarilor de apartamente aferenfi fiecdrei asocialii de proprietari.

in cazul in care in cadrul unei asocialii de proprietari sunt incluse mai multe blocuri gi doar unul din
acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hottrrdrilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al
majoritnlii proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociafiei de proprietari, fiind aspecte

care ii vizeazd direct, pe bazi de tabel nominal, cu condilia ca acest lucru sd fi fost prevezut in statutul
asociatiei de proprietari respective.

Dac6 blocul a fost construit cu spatii comerciale/spalii cu altd destinalie dec6t cea de locuin!f, la parter,
iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucririle de interventie prevdzute prin proiect, se poate
realiza proiectul ldrl spaliile comerciale de la parter. Astfel, in cadrul Hotdnirii AGAP, la punctele 3),
4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate in considerare.
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in situalia in care existd la parter spalii comerciale/spalii cu altii destinalie decdt cea de locuin|5, dar
blocul nu a fost construit cu astfel de spatii, acestea vor fi tratate ca Ei spatiile comerciale aflate la nivelele
superioare/etaje.

Aten{ie: HotiirArea/HotiirArile Adunlrii Generale a Asociatiei/lor de Proprietari nu se va./vor include ca
anexi la cererea de finanJare, ci se va./vor pestra de Solicitant in vederea unor verificlri ulterioare, de
c6tre instituliile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanlare.

Se va avea in vedere Declaralia Solicitantului privind cerinlele menlionate in secliunea 2.6 din Ghidul
specific (Model G).

Totodatd, Asocialia/iile de proprietari valvor prezenta la Solicitant un tabel cu toli proprietarii din bloc,
din care si rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind
solicitarea finanfArii in cadrul PNRR, 9i pentru lucririle de intervenJie propuse prin documentafia
tehnico-economicd.

De asemenea, din tabel trebuie sd rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaliilor care
se incadreaza in situaliile prevfuute la punctele 3) si 4) din paragraful anterior al prezentei sectiuni.

in cazul in care inh-un bloc sunt mai multe sclri sau tronsoane cu mai multe Asociafii de proprietari, se

va intocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

Atenjie! Tabelul de proprietari nu se va include ca anexd la cererea de finantare depusa, ci se va pdstra
de Solicitant in vederea unor verificdri ulterioare, de cdtre instituliile abilitate, pe perioada de valabilitate
a contractului de finan1are.

Se va avea in vedere Declaratia Solicitantului privind cerinlele menlionate in secliunea 2.6 din Ghidul
specific (Model H) qi Situalii particulare aplicabile (Model G).

Ministerul Dezvoltilrii, Lucrdrilor Publice gi Administrafiei este te4 fald de relatia dintre Solicitant gi

asociatiile de proprietari care gi-au dat acordul pentru realizarea investiJiilor ce fac obiectul contractului
de finanlare.

Prin prezentul apel de proiecte nu se finan(eazii:
- blocurile de locuinle expertizate tehnic Ai incadrate in clasa I qi II de risc seismic prin raport de expertize
tehnici, la care nu s-au executat sau se afltr in curs de executie lucriri de intervenfie pentru cre$terea
nivelului de siguranld la acliuni seismice a constructiei existente.
- blocurile de locuinle cu destinaJie spaliu de locuit aflate exclusiv in proprietatea unui Solicitant.

AJUTOR DE STAT

In conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (l) din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piala inteml a UE orice mlsuri de
sprijin a unui Stat Membru care indeplinegte cumulativ urmitoarele condilii:

- sd fie acordatii de ctrtre stat sau de ctrtre unit?i1ile administrative teritoriale, din resurse de stat sau

resurse ale unitifilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administreaza surse ale statului
sau ale colectivitelilor locale indiferent de form6;

- sd fie selectivd;

- str asigure un avantaj agentului economic;
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- s[ distorsioneze ori str ameninfe sd distorsioneze concurenfa sau sA afecteze come4ul dintre statele
membre ale Uniunii Europene.

Pentru spafiile cu altl destinafie decit cea de locuinfl din incinta clildirilor rezidenfiale
multifamiliale definute de operatori economici, se va acords un ajutor de stat pentru operatorii
economici respectivi, care va fi gestionat concomitent cu lucrtrrile, pentru a se asigura derularea
complettr a lucrlrilor de renoyrre energeticl.

Finanlarea acordatii persoanelor juridice de drept privat, proprietari ai spafiilor cu alta destinalie dec6t

cea de locuin!5, care se afla de regula la parterul blocurilor de locuinte, pentru realizarea lucrlrilor de

eficienli energetictr, se va face in baza unei scheme de ajutor de stat CBER.

La nivelul operatorului care efectueazi lucrdrile de eficien1tr energeticA: mesura nu implicd ajutor de stat

daci lucrdrile sunt incredinfate prin licita{ie deschisd, transparentd, nediscriminatorie si necondilionatii.

La nivelul beneficiarului final: in ceea ce prive$te investiliile in renovarea clddirilor multifamiliale in
care nu se desflqoard activitate economici, mdsura nu implici elemente de ajutor de stat.

Referitor la stafiile/punctele de reincdrcare pentru maqini electrice aferente clldirilor rezidenfiale
multifamiliale, existd mai multe paliere la nivelul cArora se evalueazd acordarea ajutorului de stat:

- la nivelul execuliei lucrtrrilor, dactr seleclia executantului este realizat?l in boza unei proceduri
competitive, atunci este inlAtuat ajutorul la nivelul constructorului;

- la nivelul utilizatorilor finali, dacd taxa de reincArcare se plAte$te in func1ie de consumul fiecdruia qi

nu se factureazi sub prelul pietei, prin urmare nu se acordd avantaj eventualelor intreprinderi care iqi
incarci maqinile (pe l6ngd persoanele fizice - locatari din zontr).

Elieibilitatea cheltuielilor

Catesoriile de cheltuieli elieibile aolicabile acestui apel de Droiecte sunt3

a) Cheltuieli pentru lacriri de cre$lere a eficienlei energetice (caprinse in devizul general - HG nr.
907/2016, la capitolul 1):
- Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anveloptr a clddirii;
- Lucrtrri de reabilitare termicd a sistemului de incllzire/a sistemului de fumizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme altemative de producere a energiei electrice qi/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrtrri de instalare/reabilitare/modemizare a sistemelor de climatizare qi/sau ventilare mecanicA
pentru asigurarea calitdlii aerului interior;
- Lucriri de reabilitare/ modemizare a instalaliilor de iluminat in cl[diri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru cl6diri;
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
- Modemizarea sistemelor tehnice ale cltrdirilor, inclusiv in vederea preg6tirii cltrdirilor pentru solufii
inteligente;
- Lucrdri pentru echiparea clddirilor cu stalii de incArcare pentru magini electrice, conform prevederilor
Legii nr. 37212005 privind perlormanfa energetictr a cledirilor, republicat66;
- Alte tipuri de lucrtrri.
b) Chelluieli pentru instalarea de slalii de lncdrcare pentru vehicule electrice aterente clddirilor (cu
putere peste 22kW), cu minim doud puncte de tncdrcare/stalie (cuprinse in devizul general - HG nn
907/2016, la capitolal 4).
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c) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizaret documentaliilor lehnico-economice - documentalio
de avizare a lucrdrilor de intervenlie, expertiza tehnicd, proiectul lehnic Si detaliile de execulie,
elaborarea certificatalui de performanld energetbd Si elecluarea auditulai energetic, inainle Si dupd
intervenlie, osistenlo lehnicd, consultanla, oblinere de avize, acordari, autorizalii, comunicore Si
publicitate Si ohe categorii de cheltuieli cuprinse in devisul general (HG nr.907/2016) lo capilolul I
(1.2 + L4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 + 3.6,3.7.1,3.8), capitolul 1 (4.1 + 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2
+ 5.2,5, 5,3, 5.1), capitolul 6.

Cheltuieli neelisibile
- Sumele care vor deptrgi pragurile menlionate la secfiunea 2.5(din ghid) qi valoarea TVA aferentd;
- Investiliile privind inlocuirea cazanului din centrala termic[ proprie a clldirii;
- Alte categorii de cheltuieli cuprinse in devizul general (HG w. 90712016) la cap. 3 (pcl. 3.7 .2), cap. 4
(pct.4.5 9i 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1);
- alte cheltuieli privind imobilul (clddire Si teren) pe care se realizeazi investilia care nu se incadreazi
in categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;
- toate cheltuielile care vizeazl alte clddiri existente care nu reprezintA componente in cadrul proiectului,
apa4inAnd solicitantului, amplasate in acelagi perimetru/parceltr/adresi a solicitantului.

$EF SERVICIU,

Serviciul Dezvoltare 9i
Managementul Proiectelor

Marin Raluca Daniela

Int.
Dumbrava Dumitra
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