Referitor la: Adresa U.N.C.J.R. cu nr. 615/04.02.2022, privind transmiterea observațiilor consiliilor județene, Vă transmitem
propunerea noastră de completare (evidențiată în text cu culoarea albastră):
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Componenta C5 – Valul Renovării
Axa 2 - schema de granturi pentru eficiență energetică și
reziliență în clădiri publice
operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor publice
4.2 Eligibilitatea cheltuielilor

Componenta C5 – Valul Renovării
Axa 2 - schema de granturi pentru eficiență energetică și
reziliență în clădiri publice
operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor publice
4.2 Eligibilitatea cheltuielilor
text propus
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Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de
proiecte sunt:

Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de
proiecte sunt:

a) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței
energetice (cuprinse în devizul general – HG nr.
907/2016, la capitolul 4):

a) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței
energetice (cuprinse în devizul general – HG nr. 907/2016,
la capitolul 4):

 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de
anvelopă a clădirii;
 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de
încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;
 Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice și/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de
energie;
 Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a
sistemelor de climatizare și/sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului
interior;

 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de
anvelopă a clădirii;
 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de
încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;
 Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice și/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de
energie;
 Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a
sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică
pentru asigurarea calităţii aerului interior;

 Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor
de iluminat în clădiri;
 Sisteme de management energetic integrat pentru
clădiri;
 Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul
cald;
 Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor,
inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru
soluții inteligente;
 Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de
încărcare pentru mașini electrice, conform
prevederilor Legii nr. 372/2005 privind
performanța energetică a clădirilor, republicată;
 Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide
medicale (Instalații de oxigen);
 Lucrări de recompartimentări interioare în
vederea organizării optime a fluxurilor și
circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care
se desfășoară activități medicale;
 Alte tipuri de lucrări.

 Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor
de iluminat în clădiri;
 Sisteme de management energetic integrat pentru
clădiri;
 Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul
cald;
 Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor,
inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru
soluții inteligente;
 Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de
încărcare pentru mașini electrice, conform
prevederilor Legii nr. 372/2005 privind
performanța energetică a clădirilor, republicată;
 Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide
medicale (Instalații de oxigen);
 Lucrări de recompartimentări interioare în
vederea organizării optime a fluxurilor și
circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care
se desfășoară activități medicale;
 realizarea lucrărilor de branșare/rebranșare a
clădirii la sistemul centralizat de producere și
furnizare a energiei termice;
 realizarea sistemului de încălzire a clădirii;
 crearea de facilități, de acces în vederea asigurării
accesibilizării pentru persoanele cu dizabilități;
 Alte tipuri de lucrări.
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ANEXA 1 - Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de ANEXA 1 - Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de
eligibilitate ale cheltuielilor pentru investițiile
eligibilitate ale cheltuielilor pentru investițiile
H.
Eligibilitatea solicitanților pentru proiectele
H.
Eligibilitatea solicitanților pentru proiectele
depuse în parteneriat
depuse în parteneriat
text propus

1

În cazul în care proiectele sunt depuse prin
ADI/parteneriat, acesta va fi eligibil pentru categoriile de
investiții la care sunt eligibile UAT care formează
ADI/parteneriatul.
De exemplu, un ADI format dintr-un municipiu reședință de
județ, un oraș și 7 comune poate depune proiecte pentru
care sunt eligibile municipiile reședință de județ, orașele și
comunele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate
specifice fiecărei investiții (în exemplul dat, I3. Reabilitare
moderată clădiri publice nu va putea fi implementată decât
la nivelul orașului și celor 7 comune, nu și în reședința de
județ, având în vedere condițiile de eligibilitate pentru
investiția I3).

În cazul în care proiectele sunt depuse prin
ADI/parteneriat, acesta va fi eligibil pentru categoriile de
investiții la care sunt eligibile UAT care formează
ADI/parteneriatul.
De exemplu, un ADI format dintr-un municipiu reședință de
județ, un oraș și 7 comune poate depune proiecte pentru
care sunt eligibile municipiile reședință de județ, orașele și
comunele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate
specifice fiecărei investiții (în exemplul dat, I3. Reabilitare
moderată clădiri publice nu va putea fi implementată decât
la nivelul orașului și celor 7 comune, nu și în reședința de
județ, având în vedere condițiile de eligibilitate pentru
investiția I3).

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal
Metropolitan (din cadrul I.4. Elaborarea/actualizarea în
format digital a documentațiilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism) va fi eligibilă doar pentru
proiectele depuse în parteneriat din care să facă parte
membrii unei zone metropolitane.
Investiția I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde - puncte de
reîncărcare pentru vehiculele electrice se va desfășura în
parteneriat între MDLPA și autoritățile publice locale
beneficiare. MDLPA va efectua în numele beneficiarilor o

Investiția I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde - puncte de
reîncărcare pentru vehiculele electrice se va desfășura în
parteneriat între MDLPA și autoritățile publice locale
beneficiare. MDLPA va efectua în numele beneficiarilor o

achiziție centralizată iar UAT vor asigura montarea și achiziție centralizată iar UAT vor asigura montarea și
funcționarea echipamentelor.
funcționarea echipamentelor.
I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru
biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel
local/metropolitan în cazul în care proiectele sunt depuse
prin ADI/parteneriat, acesta va fi eligibil pentru categoriile
de investiții la care sunt eligibile UAT-urile care formează
ADI/parteneriatul, inclusiv parteneriatele între consiliile
județene și UAT-uri de nivel local.
I.2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/
locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și
învățământ, în cazul în care proiectele sunt depuse prin
ADI/parteneriat, acesta va fi eligibil pentru categoriile de
investiții la care sunt eligibile UAT-urile care formează
ADI/parteneriatul, inclusiv parteneriatele între consiliile
județene și UAT-uri de nivel local.
I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale, în cazul în care proiectele sunt
depuse prin ADI/parteneriat, acesta va fi eligibil pentru
categoriile de investiții la care sunt eligibile UAT-urile care
formează ADI/parteneriatul, inclusiv parteneriatele între
consiliile județene și UAT-uri de nivel local.
Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal
Metropolitan (din cadrul I.4. Elaborarea/actualizarea în
format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului
și de urbanism) va fi eligibilă doar pentru proiectele depuse
în parteneriat din care să facă parte membrii unei zone
metropolitane.

2

Ghid Specific - condiții de accesare a fondurilor europene
aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/
Componenta C10 – Fondul Local pag 8
2.4 Modalitatea de depunere a proiectelor
Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile
ale proiectelor generat de către aplicația de investiții
PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul
Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei.

În textul inițial alăturat apare o neconcordanță, care
trebuie clarificată prin reformularea acestuia.
Neconcordanța rezultă din faptul că la punctul 2.4.
”Modalitatea de depunere a proiectelor” se solicită în
cadrul Cererii de finanțare exprimarea valorii în lei fără
TVA, iar în textul Anexei nr. 1 la pagina 13 este menționat
”.........Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală
necesară, inclusiv TVA.”

Conform
Componenta C10 – Fondul Local pag 13
ANEXA 1 - Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de
eligibilitate ale cheltuielilor pentru investițiile
Încadrarea valorii investiției în valoarea maximă eligibilă
Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiției
se va încadra în prevederile din secțiunile 2.4. și 2.5. din
acest ghid. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală
necesară, inclusiv TVA. TVA va fi asigurat prin bugetul de
stat. Sumele fără TVA care vor depăși valoarea maximă
eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind
considerate neeligibile.

Propunem reformularea textului mai sus menționat în
Anexa nr. 1 la pagina 13, având următorul conținut:
” Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiției
se va încadra în prevederile din secțiunile 2.4. și 2.5. din
acest ghid. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală
necesară, exclusiv TVA. TVA va fi asigurat prin bugetul de
stat. Sumele fără TVA care vor depăși valoarea maximă
eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind
considerate neeligibile.”

