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Nr .26341/28.03.2022

În atenția proprietarilor/coproprietarilor spațiilor cu altă destinație decât cea de 
locuință care se află la parterul clădirilor rezidenţiale multifamiliale

( blocurilor de locuințe)

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că prin Ordinul nr. 434/24.03.2022 MDLPA se instituie o schemă 
transparentă de ajutor de minimis, prin care se acordă finanţare pentru îmbunătăţirea fondului rezidenţial 
construit înainte de anul 2000, printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a 
reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, denumită "Sprijin acordat pentru 
implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă -
Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale", în 
perioada 2022-2026.

Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi conform criteriilor prevăzute în prezenta schemă de ajutor de 
minimis, în limita bugetului disponibil.

Obiectivul schemeI de ajutor de minimis vizează sprijinirea întreprinderilor care deţin spaţii cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, care se află, de regulă, la parterul clădirilor rezidenţiale multifamiliale, pentru 
renovarea integrată/renovarea energetică moderată sau aprofundată a acestora.

Scopul schemei de ajutor de minimis îl constituie creşterea performanţei energetice, precum şi stabilitatea 
structurală şi funcţională, care să asigure tranziţia către un fond construit rezilient şi verde.

Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul schemei de ajutor de minimis, TREBUIE SĂ 
NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE solicitarea de includere în cadrul proiectului de renovare a clădirii rezidențiale 
multifamiliale, a spațiului pe care îl dețineți în calitate de proprietar/coproprietar, însoțită de următoarele 
documente:

∑ declaraţia beneficiarului ajutorului de minimis din care să reiasă valorile ajutorului de 
minimis primit de întreprinderea unică, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, din surse ale 
statului sau din surse europene

∑ declaraţie din care să reiasă dacă este sau nu subiect al unei decizii de recuperare a unui ajutor de 
stat/de minimis.

Facem precizarea că cererea de finanțarea va putea fi depusă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
cerințe:

∑ solicitarea asociației de proprietari de intrare în program ( PNRR), însoțită de acordul 
proprietarilor,conform cerințelor ghidului de finanțare ;

∑ solicitarea întreprinderilor care dețin spații cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se află, de 
regulă, la parterul clădirilor rezidenţiale multifamiliale, însoțită de documentrle precizate mai sus.

DE REȚINUT
Apelurile de proiecte aferente renovarii energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, 

potrivit Axei 1, sunt apeluri de proiecte necompetitive, pe principiul ”primul venit, primul servit”.
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Condiţiile de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie întreprindere unică definită potrivit art. 5 alin. (1) lit. h) din ordin;
b) să nu fie în stare de faliment, lichidare, să nu aibă activităţile comerciale suspendate, să nu facă obiectul 

unui aranjament cu creditorii ori să aibă afacerile conduse de un administrator judiciar;
c) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetul general consolidat, precum şi către bugetul local la acordarea ajutorului de minimis;
d) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a 

unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a unui furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind 
declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care 
beneficiarul ajutorului de minimis a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja 
executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

e) să îndeplinească orice alte condiţii-cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de 
ajutor de minimis care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului aferent;

f) să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;
g) să fie proprietarul/coproprietarul de drept al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum 

şi al cotei de proprietate indiviză.
Reprezentantul legal al beneficiarului ajutorului de minimis, care îşi exercită atribuţiile de drept la data 

acordării ajutorului de minimis, trebuie să nu fie:
a) subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, 

sau să nu se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii 
procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;

b) în situaţia de a induce grav în eroare comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii 
incorecte în cadrul apelurilor de proiecte derulate de furnizor ajutorului de minimis;

c) în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de 
evaluare şi selecţie sau furnizorul ajutorului de minimis, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie în 
cadrul apelurilor de proiecte derulate de furnizorul ajutorului de minimis sau al altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul PNRR;

d) condamnat definitiv în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau al fondurilor 
publice naţionale.

Documentele solicitate, se depun la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

Șef B.I.F.F.E.                                                                 Director executiv DIRECȚIA	JURIDIC	COMERCIAL
Claudia	Pirjolea	 Postumia	Chesnoiu
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