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CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

De ce e necesar să creștem eficiența energetică?
• Pentru a consuma mai puţin din bugetul familiei și din cel public pentru facturile de energie.
• Pentru a proteja mediul. România și-a asumat angajamentul de a limita emisiile de gaze cu efect de seră la +19% în 
2020 față de nivelul din 2005. Creșterea economică proiectată generează o cerere mai mare de energie și, astfel, 
măsurile de eficientizare energetică reprezintă un mijloc important de controlare a emisiilor de GES.

Care este potențialul de economisire în sectorul clădirilor? 
Consumul de energie în sectorul clădirilor (locuințe, sectorul terțiar, inclusiv clădiri publice) reprezintă 45% din 
consumul total de energie. România are un patrimoniu important de clădiri construite preponderent în perioada 
1960-1990, cu grad redus de izolare termică. În consecință, potențialul de economisire în clădiri este semnificativ, 
situându-se în intervalul de aproximativ 40-50% în cazul clădirilor publice, respectiv peste 40% pentru clădirile 
rezidențiale.

Care este potențialul României în domeniul producției anuale de energie din surse regenerabile?
În prezent, producția anuală totală de energie din surse regenerabile este de aproximativ 6.550 ktep. Strategia 
energetică a României pentru 2007-2020 estimează potențialul național de producere de energie din surse 
regenerabile la 14.718 ktep. Prin urmare, potențialul tehnic rămas neutilizat este semnificativ. 

Ce sume sunt alocate creşterii eficienţei energetice prin Programul Operaţional Regional 2014-2020?
1,19 miliarde de euro sunt alocate pentru investiţiile în creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, a 
celor publice şi a sistemelor de iluminat public. 

Din această sumă Regiunii Centru îi revin 115,89 milioane euro.

Unde se găsesc informații detaliate despre finanțarea măsurilor de eficientă energetică prin  
Programul Operaţional Regional?

Pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, secțiunea Ghiduri 2014-2020 și pe site-ul www.inforegio.ro 
găsiți informații detaliate despre finanțările disponibile prin Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.
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POR finanțează creşterea eficienţei
energetice în clădiri rezidenţiale

Asociațiile de proprietari din mediul urban sunt sprijinite în vederea 
creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe prin intermediul 

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3,  Prioritatea de 
investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale. 

Când se pot depune proiecte?
În 2016 a fost deschis un apel de proiecte în cadrul acestei operațiuni. Un apel similar va fi deschis în 2017.

Cine poate depune cererea de finanţare?
Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban.

Câte blocuri pot fi incluse într-o cerere de finanţare?
O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri.

Ce blocuri pot primi sprijin pentru reabilitare termică?
Blocurile construite în perioada 1950-1990 ce au regim de înălțime minim P+2.

Care este valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare?
Minim 100.000 euro şi maxim 5 milioane euro.

Care este contribuţia Asociaţiei de proprietari?
Minim 25% din valoarea totală eligibilă.

Ce fel de apel de proiecte este acesta?
Contractarea proiectelor se va face în conformitate cu principiul ”primul depus, primul evaluat”. Pot intra în etapa de 
precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un 
punctaj de minim 60 de puncte.

Care sunt activitățile finanţate?
•  îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii, șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;

•  reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului; 
•  modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară;

•  achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile;

•  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

•  implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor 
energetice. 

POR finanțează creşterea eficienţei 
energetice în clădirile publice

Autoritățile și instituțiile publice din mediul urban și rural sunt sprijinite în 
vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor deținute în proprietate/ 

administrare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice.

Când se pot depune proiecte?
Apelul de proiecte în cadrul acestei operațiuni este deschis în perioada 28 februarie – 28 august 2017.

Cine poate depune cererea de finanţare?
Autoritățile publice centrale din mediul urban si rural, autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban si rural 
și parteneriate între acestea.

Ce fel de clădiri publice se pot reabilita termic?
Cele construite până la sfârșitul anului 1999, cu o suprafaţă utilă totală mai mare de 250 m². 

Care esre valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare?
Minim 100.000 euro şi maxim 25 milioane euro.

Care este contribuţia solicitanților autorități și instituții publice locale?
Minim 2% din valoarea totală eligibilă. 

Ce fel de apel de proiecte este acesta?
Acesta este un apel competitiv, cu termen limită de depunere. 

Care sunt activitățile finanţate?
• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a 
clădirii;
• introducerea /reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea  
agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare;
• utilizarea surselor regenerabile de energie;  

• crearea unor sisteme centralizate de termoficare (căldură/răcire) de mici dimensiuni, utilizând soluții de 
cogenerare și trigenerare împreună cu surse regenerabile; 

• implementarea sistemelor de management energetic;  
• introducerea unor sisteme de ventilare mecanică cu recuperare de căldură pentru asigurarea 

calităţii aerului interior și a unor sisteme de climatizare; 
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat 

cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 
achiziționarea, instalarea, montarea și operarea de echipamente 

/instalații și tehnologii care permit depozitarea energiei electrice și 
termice – acțiuni care duc la creșterea eficienței energetice.

POR finanțează extinderea / modernizarea infrastructurii de iluminat
Extinderea / modernizarea infrastructurii de iluminat din mediul urban este finanțată prin Programul Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public.

Când se pot depune proiecte?
În 2017 va fi deschis un apel de proiecte în cadrul acestei operațiuni.

Cine va putea depune cererea de finanţare?
Autoritățile publice locale din mediul urban.

Care va fi valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare?
Minim 100.000 euro şi maxim 25 milioane euro.

Care va fi contribuţia solicitantului?
Minim 2% din valoarea totală eligibilă.

Care vor fi activitățile finanţate?
• înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență 
energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 
instalațiilor electrice – stâlpi, rețele etc;
• achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
• extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;

• utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.)
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