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Tema: Finanțarea în cadrul POIM a proiectului „Reabilitatea sistemului de termoficare a 

Municipiului București” 

 

Context 

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor 

de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu 

Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia 

POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional 

pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii 

durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de 

eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de 

transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al  

Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare 

identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 

managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, 

contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Referitor la sectorul energie, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, solicitanții 

obțin finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții în infrastructura de termoficare în 

cadrul Axei Prioritare 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de 

termoficare în orașele selectate, Obiectivele Specifice (OS) 7.1 Creșterea eficienței energetice 

în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și 

(OS) 7.2 Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice 

în Municipiul București. Finanțarea vizează promovarea investițiilor în eficiența energetică a 

sectorului de termoficare în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție 

a agentului termic. 



 
 

Proiectul finanțat în cadrul Axei prioritare 7, OS 7.2, „Reabilitatea sistemului de termoficare a 

Municipiului București” se regăsește pe lista proiectelor majore preidentificate în POIM cu 

alocare de 85% din Fondul de Coeziune, 13% din buget de stat şi 2% din buget local. 

 

Acțiuni întreprinse în contextul pregătirii și aprobării proiectului de termoficare al 

Municipiului București 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a elaborat și aprobat Ghidul Solicitantului pentru Axa 

Prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în 

orașele selectate și a lansat apelul aferent OS 7.2 - Apel de proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii de termoficare - București. 

Proiectul major „Reabilitatea sistemului de termoficare a Municipiului București” prevăzut spre 

finanțare în cadrul acestei măsuri, are o alocare bugetară netă de 176.47 mil euro la nivel de 

program. Pentru implementarea în condiții optime a proiectului,  MFE  a aprobat creșterea 

valorii eligibile la nivelul de 278,32 mil euro în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

de supracontractare stabilite pentru POIM prin OUG nr. 40/ 2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pe parcursul procesului de pregătire, proiectul a beneficiat de sprijinul AM POIM împreună cu 

JASPERS, până când a atins pragul de maturitate acceptabil pentru a fi promovat spre finanțare. 

Având în vedere că proiectul este major, ulterior primirii avizului Comisiei Europene - DG Comp 

asupra notificării pe tema ajutorului de stat, documentația va fi transmisă serviciilor Comisiei 

Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014 pentru evaluare și aprobarea finanțării. 

 

Stadiul pregătirii și aprobării proiectului  

a) Prezentarea proiectului - Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 

București 

 Valoare eligibilă: 278,32 mil. euro 

 În cadrul proiectului, se vor reabilita 105,97 km (aproximativ 20%) din rețeaua de 

transport apă fierbinte totală din București repartizați astfel:  

o Magistrala II Sud pe o lungime de traseu de 25,53 km 

o Magistrala II- III Grozăvești pe o lungime de traseu de 22,431 km 

o Magistrala V Grozăvești pe o lungime de traseu de 21,418 km 

o Magistrala Progresu Berceni pe o lungime de traseu de 35,77 km 

o Magistrala II Vest pe o lungime de traseu de 0,82 km 

o Cei 105,97 sunt împărțiți în 25 de loturi și reprezintă secțiunile responsabile de 

cele mai mari pierderi ale rețelei generale.  

 Totodată, proiectul vizează reabilitarea rețelei de transport apă fierbinte, în 

vederea reducerii pierderilor de căldură și apă caldă și, prin urmare, îmbunătățirea 

eficienței, a fiabilității și siguranței operaționale a sistemului. 



 
 Proiectul va contribui la reducerea pierderilor de energie în sistemul de termoficare 

de la 28,6% (2018) la 22.7% (2023). 

 La finalizarea proiectului în 2023, următoarele reduceri medii anuale vor fi 

înregistrate față de anul 2019: 

o Reduceri de pierderi de căldură: 505,086 Gcal/an; 

o Reduceri de consum de gaz la sursă: 969,670 MWh/an; 

o Reduceri de pierderi de apă: 5,876,314 m3/an 

o Reduceri de emisii de CO2: 195,873 tone/an 

o Reduceri emisii de NOx: 179 tone/an. 

 

b) Aprobarea proiectului la nivel național: 

Documentația acestui proiect a fost depusă la AM POIM, prin sistemul electronic MySmis, în 

data de 05.06.2020 fiind aprobată în data de 07.07.2020.  

Proiectul este în etapa de contractare în urma primirii în data de 28.09.2020 a acordului PMB 

privind acceptarea introducerii unor clauze contractuale de prorogare a termenelor de 

prezentare a unor documente după cum urmează: 

 Acordurile proprietarilor pentru terenurile private vor fi transmise la data prezentării 

cererilor de rambursare 

 HCG de disponibilitate a terenurilor publice va fi prezentată la 6 luni de la semnarea 

Contractului de finanțare. 

c) Aprobarea proiectului la nivelul Comisiei Europene 

AM POIM va putea transmite cererea de finanțare spre evaluare Comisiei Europene după 

aprobarea de către DG Comp a ajutorului de stat notificat de către autoritățile române în 

20.05.2020.  

La acest moment nu există o decizie din partea DG Comp, ulterior notificării ajutorului de stat 

fiind necesare mai multe clarificări la care autoritățile naționale au răspuns în termen. 

 

Propunere 

Întreprinderea unor demersuri la nivel înalt în relație cu serviciile Comisiei Europene (DG COMP) 

pentru urgentarea soluționării  și aprobării  ajutorului de stat acordat pentru proiectul de 

investiții propus de Primăria Municipiului București, având în vedere neclaritatea abordării 

existente la nivelul DG Comp privind relația dintre ajutorul de stat de investiții (proiectul POIM) 

pentru operatorul Termoenergetica și ajutorul de stat de operare pe care PMB trebuie să îl 

acorde aceleiași entități. 

 

 

 

 


