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R A P O R T  

 

 

Având în vedere următoarele aspecte: 

-  oportunităţi fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană, fonduri nerambursabile 

oferite de Guvernul României, alte fonduri nerambursabile, disponibilitatea de capitaluri private, 

comuna Stâlpeni  trebuie să fie pregatită pentru  identificare oportunități de finanțare și 

întocmire cereri de finanțare în vederea obţinerii de finanţări din surse atrase (fonduri europene, 

fonduri guvernamentale, parteneriate publice-private, alte finanţări interne sau externe); 

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este 

o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări 

europene din era verde și digitală. 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să 

asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale 

României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum 

a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. 

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al 

MRR3, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, 

din 12 februarie 2021, art.4. 

Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea 

unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații 

de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie 

cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în 

Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin Next 

GenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 

Obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială și 

teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, 

a capacității de adaptare și a potențialului de creștere ale statelor membre, prin atenuarea 



impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin contribuția la 

punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranziției verzi, prin 

contribuția la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 

punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999 și prin respectarea obiectivului UE de realizare a 

neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției digitale, contribuind astfel la 

convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și 

integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, 

contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă și creând valoare 

adăugată europeană. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv general, obiectivul specific al mecanismului este de a 

furniza sprijin financiar statelor membre în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de 

reforme și investiții, astfel cum sunt prevăzute în planurile lor de redresare și reziliență. 

Respectivul obiectiv specific trebuie urmărit în strânsă și transparentă cooperare cu 

statele membre în cauză. 

 În procedurile alocărilor directe sau cele competitive se va ține cont de alocarea 

echilibrată a resurselor, astfel încât să conducă la valorificarea specificului local sau regional în 

interesul cetățenilor și la diminuarea polarizării dezvoltării teritoriale. În acest sens, unele 

componente au o alocare teritorială prevăzută în lansarea apelurilor de proiecte. 

Descentralizarea. Conceperea PNRR s-a bazat pe capacitarea autorităților centrale și 

locale de a-și asuma reforme ambițioase pentru facilitarea tranziției verde și digitală și care să 

conducă la un nivel ridicat de reziliență. În spiritul acestui principiu, implementarea PNRR va 

urmări apropierea de cetățeni și de beneficiari, oferind, astfel, un răspuns la provocările 

subsidiare ale comunităților. 

Rolul autorităților locale. PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la care au 

participat autoritățile de la nivel local și regional, precum și structurile asociative ale acestora. 

Implementarea PNRR se va baza pe implicarea autorităților locale atât în definirea 

apelurilor, acolo unde este cazul, cât și în cea de monitorizare și evaluare a planului. 

La nivelul comunei Stâlpeni, ordonatorul principal de credite a identificat oportunitatea 
de a reabilita cladirea administrative a Primăriei Stâlpeni, cladire construită în anul 1936, în 
suprafață de 131 mp, regim de înălțime P. 

 Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. 

Investiția presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel local. Aceasta 

vizează numai clădirile publice din orașe și comune care sunt destinate furnizării de servicii 

publice către cetățeni (de exemplu, sedii de primării, clădirile pentru servicii sociale).  

 

Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000. 



Activități eligibile: 

• Lucrări de creștere a eficienței energetice:  
o Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență 

tehnică; 
o Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:  

▪ izolarea termică a faţadei - parte vitrată; 
▪ izolarea termică a faţadei - parte opacă; 
▪ închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv 

izolarea termică a parapeţilor; 
▪ izolarea termică a planşeului peste subsol; 
▪ izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza 

spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite; 
o Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a 

apei calde de consum; 
o Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau 

termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
o Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 

ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
o Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
o Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
o Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
o Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 

clădirilor pentru soluții inteligente; 
o Lucrări pentru echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice; 
o Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 
o Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor 

și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități 
medicale/ lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se desfășoară 
activități educaționale; 

o Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu 
dizabilități; 

o Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii. 

Față de cele de mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 

participării Comunei Stâlpeni   în cadrul Planului național de Redresare și Reziliență , apelulul 

de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, I.3 ,, Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale ”  , demararea procedurilor pentru  întocmirea  cererii de finanțare și a 

documentațiilor tehnico economice . 

 

Întocmit, 

Insp.Mihai M. 

 


