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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinte” 
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Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2 – „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a clădirilor de locuit” va cuprinde următoarele modificări sau completări, după caz: 

 

1. Privind Avizul ISC, respectiv Autorizaţia de Construire 

Dacă solicitantul a inclus în Cererea de finanţare, pentru un proiect component, dovada 
solicitării avizului ISC sau a depunerii documentaţiei în vederea eliberării Autorizaţiei de 
Construire, se poate continua procesul de selecţie, cu condiţia ca la etapa 2 – Vizita la fata 
locului – aceste documente (Avizul ISC respectiv Autorizaţia de Construire) să fie verificate 
si, după caz, preluate, în copie “conform cu originalul”, pentru a se completa dosarul cererii 
de finanţare. In caz contrar, proiectul/proiectele respective vor fi declarate neeligibile, cu 
toate implicaţiile de rigoare asupra cererii de finanţare. 

 

 

2. Privind modificarea destinaţiei apartamentelor în perioada de pregătire a proiectelor, 
respectiv în perioada de implementarea a acestora: 

2.1 Dacă modificările de destinaţie a apartamentelor apar în perioada de pregătire a 
proiectelor, este responsabilitatea directă a UAT să verifice la momentul depunerii 
cererii de finanţare dacă modificările respective afectează sau nu condiţiile de 
eligibilitate, respectiv:  

- proporţia de 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii 
care trebuie să fie de acord cu înscrierea în program, precum şi   

- procentul de minim 50% dintre familiile - proprietari din bloc cu venitul net 
lunar mediu pe membru de familie sub unul dintre cele trei praguri menţionate în 
Ghidul solicitantului, care determină rata de cofinanţare din partea asociaţiei de 
proprietari. 

- De asemenea, se va avea în vedere revizuirea bugetului proiectului, în sensul 
includerii cheltuielilor aferente reabilitării termice a unui apartament care şi-a 
schimbat destinaţia în spaţiu comercial în categoria cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului. In plus, este nevoie de acordul proprietarului spaţiului devenit comercial 
pentru reabilitarea termică a acestuia. 

  

2.2 UAT va notifica asociaţiile de proprietari ca, în cazul în care apar modificări de 
destinaţie a apartamentelor în perioada de implementare a proiectelor (în special 
schimbări din locuinţă în spaţiu comercial, deoarece cheltuielile eligibile ale unui 
proiect nu pot creşte după contractare), acestea trebuie declarate de asociaţie, 
respectiv notificate de UAT către ADR şi AMPOR, cu implicaţiile de rigoare asupra 
finanţării nerambursabile, conform condiţiilor de finanţare expuse în Ghidul 
solicitantului.  

 

3. Privind modul de calcul al venitului persoanelor fizice care au în proprietate mai multe 
apartamente situate în acelaşi condominu (bloc) 

În acest caz, se va completa Tabelul proprietarilor ca şi pentru ceilalţi proprietari din bloc. În 
ceea ce priveşte Declaraţia pe proprie răspundere, aceasta poate fi completată de atâtea ori 
câte apartamente sunt în proprietatea unei persoane, sau o singură dată menţionându-se în 
rubrica aferentă apartamentele respective, fără ca modul în care se calculează venitul mediul 
lunar net per membru de familie să difere.   

Conform Ghidului Solicitantului, venitul mediu lunar net pe membru de familie se calculează 
ca medie aritmetică a veniturilor nete ale membrilor familiei proprietarului, în anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finanţare la ADR, din care se vor exclude: alocaţii de stat pentru 
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copii, burse de studii şi sociale sau alte subvenţii pentru elevi acordate in baza unor acte 
normative.  Aşadar, acest venit depinde nu de numărul de proprietăţi, ci de numărul de mebri 
ai familiei (care nu variază), în sensul definit de GS. În concluzie, venitul ce se va lua în calcul 
va fi identic pentru toate apartamentele pe care le are în proprietate o persoană fizică într-un 
anumit bloc. 

 

4. Privind apartamentele în care au fost declarate, la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, doar sedii sociale de firmă 

Apartamentele în care au fost declarate, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, doar 
sedii sociale de firmă, în care proprietarii locuiesc iar firmele nu desfăşoară activităţi 
economice, nu se vor supune achitării integrale a cheltuielilor ce revin proprietarilor în 
vederea reabilitării termice a apartamentelor respective, ci proprietarii acestora vor plăti 
conform ratei de co-finanţare aferente acelui bloc.  

În contextul celor menționate mai sus, UAT va lua toate măsurile necesare (ca, de exemplu, 
identificarea sediilor de firmă, ca urmare a informaţiilor actualizate primite de la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului; solicitarea declaraţiilor pe propria răspundere a 
proprietarilor apartamentelor, prin care aceştia declară faptul că în apartament nu se 
desfăşoară nicio activitate economică şi acesta are destinaţie exclusiv de locuinţă, sub 
sancţiunile prevăzute de Codul Civil şi Codul Penal) pentru a se asigura că sunt respectate 

prevederile art. 107 din TFUE precum și cele din cadrul Regulamentului 1083/2006. 

 

5. Privind blocurile proiectate în intervalul 1950-1990 care au mansarde/şarpante construite 
fără autorizaţie 

 

Pentru blocurile cu mansarde/şarpante construite fără autorizaţie se poate proceda la:  

- eliminarea din proiect a intervenţiilor la mansarde/şarpante neautorizate, care vor fi 
tratate ca şi spaţiile comerciale proiectate la parterul blocurilor, cu toate implicaţiile de 
rigoare asupra documentaţiei elaborate şi asupra indicatorilor de performanţă energetică,  

 

sau 

- continuarea procesului de pregătire şi selecţie, cu condiţia intrării în legalitate a 
mansardelor/şarpantelor neautorizate, până cel târziu la data începerii lucrărilor de 
execuţie, sub rezerva retragerii finanţării acordate în caz contrar. Se vor solicita şi se vor 
prezenta, în procesul de pregătire (pentru cererile de finanţare nedepuse încă la ADR la 
data publicării acestui Corrigendum pe www.inforegio.ro), respectiv de selecţie (pentru 
cererile de finanţare depuse deja la ADR la data publicării acestui Corrigendum pe 
www.inforegio.ro), Hotărârea AGAP privind demararea procesului de intrare în legalitate, 
precum şi o declaraţie a primariei că acest proces va avea loc, în condiţiile legii; cele 2 
documente vor fi anexe la contractul de finanţare care se va semna dacă celelalte condiţii 
de selecţie sunt îndeplinite. Cheltuielile aferente intrării în legalitate vor fi suportate de 
proprietari şi nu se vor include în proiect (nici în categoria neeligibile). OI din cadrul ADR 
va verifica existenţa documentelor de intrare în legalitate a mansardelor/şarpantelor 
neautorizate până cel târziu la data începerii lucrărilor de execuţie. 

 

6. Privind blocurile proiectate în intervalul 1950-1990 care au părţi dintr-o scară de bloc deja 
reabilitate 

 

6.1 Privind proiectele (blocurile proiectate în intervalul 1950-1990) care au părţi dintr-o 
scară de bloc reabilitate (de exemplu, doar prin izolarea termică a părţii opace a faţadelor) 
cu autorizaţie de construire, iar lucrările respective sunt conforme din punct de vedere 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
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calitativ - în acest sens existând avizul proiectantului care a pregătit documentaţia 
tehnică în vederea solicitării de finanţare prin DMI 1.2, Axa 1, POR, se poate continua 
procesul de selecţie dacă în proiectul propus spre finanţare POR au fost incluse lucrări 
complementare de reabilitare termică, conform Ghidului Solicitantului (de exemplu, 
înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea termică a planşeului peste subsol, etc.).  

 

6.2 Pentru proiectele care au părţi dintr-o scară de bloc reabilitate (de exemplu, prin 
izolarea termică a unei porţiuni reduse a părţii opace a faţadelor), fără autorizaţie de 
construire, iar lucrările respective sunt conforme din punct de vedere calitativ - în acest 
sens existând avizul proiectantului care a pregătit documentaţia tehnică în vederea 
solicitării de finanţare prin DMI 1.2, Axa 1, POR, se poate continua procesul de selecţie, cu 
condiţia identificării costurilor aferente acelor lucrări şi includerea lor în proiectul propus 
spre finanţare POR ca şi cheltuieli neeligibile. 

 

7. Privind măsurile de informare şi publicitate în perioada de implementare  

În cazul în care o cerere de finanţare cuprinde reabilitarea unui bloc sau a mai multor 
blocuri, iar valoarea contribuţiei publice (FEDR, buget de stat şi contribuţia UAT) depăşeşte 
500.000 de euro

1
, se va instala cel puţin un panou temporar la cel puţin una dintre locaţiile 

cu vizibilitatea cea mai mare (cu traficul cel mai mare). 

Pentru cererile de finanţare ce cuprind reabilitarea unui bloc sau a mai multor blocuri, iar 
contribuţia publică (FEDR, buget de stat şi contribuţia UAT) nu depăşeşte 500.000 de euro, 
nu este necesară amplasarea de panouri temporare. 

 

8. Privind încadrarea cheltuielilor de audit la finalizarea proiectelor şi a cheltuielilor aferente 
revizuirii documentaţiilor tehnico-economice 

8.1 Privind auditul energetic la finalizarea lucrărilor, acesta reprezintă cheltuială eligibilă, 
se introduce în devizul general la capitolul 3.3, cu preluare in bugetul proiectului respectiv 
al cererii de finanţare pe linia aferentă proiectării şi ingineriei. 

8.2 În cazul documentaţiilor tehnico-economice realizate şi plătite înainte de 24.08.2010 
care trebuie revizuite/actualizate în vederea depunerii spre finanţare din DMI 1.2, Axa 1 
POR 2007-2013, în devizul general se vor trece toate cheltuielile aferente, iar în bugetul 
proiectului se vor trece cheltuielile aferente revizuirii/actualizării documentaţiilor.  

 

9. Privind potenţialii solicitanţi de finanţare pe DMI 1.2, Axa 1, POR, care au debite pe alte 
contracte cu finanţare POR 2007-2013 

Prin Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului, criteriul de eligibilitate a unui solicitant a fost 
modificat astfel: 

 „recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management şi îl achită 
integral, ataşand dovezi în acest sens; 

 ia la cunoştinţă debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management şi îl achită 
integral, sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor 
de rambursare ulterioare, cu condiţia ca sumele care urmează a fi rambursate să 
acopere valoarea debitului, ataşând dovezi în acest sens.” 

 

În cazul în care respectivul solicitant nu şi-a exprimat acordul conform art. 17 alin. (2) din HG 
nr. 875/2011 cu modificările şi completările ulterioare, însă face dovada achitării debitului sau 
sumele care urmează a fi rambursate pot acoperi valoarea debitului în vederea aplicării art. 38 

                                                 

1 Conform Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 
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din OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, atunci respectivul solicitant de 
finanţare pe DMI 1.2, Axa 1, POR va putea depune cereri de finanţare pe acest domeniu, 
ataşand dovezi în sensul celor de mai sus. 

 

De asemenea, în cazul în care respectivul solicitant nu recunoaşte debitul stabilit de 
autoritatea de management pe un contract de finanţare nerambursabilă şi îl contestă în 
instanţă, obţinând o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în favoarea sa, atunci 
respectivul solicitant de finanţare pe DMI 1.2, Axa 1, POR va putea depune cereri de finanţare 
pe acest domeniu, cu anexarea hotărârii judecătoreşti la documentaţia depusă spre finanţare.  

 

Toate celelate prevederi ale Ghidului Solicitantului rămân neschimbate. 
 
Prezentul Corrigendum nr. 3 intră în vigoare la data publicării pe site-ul Programului 
Operaţional Regional:  www.inforegio.ro, respectiv 01.07.2013. 

http://www.inforegio.ro/

