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3.5 Dacă situația juridică este rezolvată:
- optimist: 5-7 ani;
- pesimist: 7-9 ani.

1.6 ”Digitalizarea sistemului de 
termoficare"

2.6 Propunerea intenționează să treacă investițiile în 
rețeaua de termoficare în domeniul digitalizării (cu o 

alocare de 20% din PNRR).
Există finanțare pe programe operaționale în exercițiile 2014-

2020 și 2021-2027. Nu poate exista dublă finanțare.
Nu a fost prezentat public dacă există Studii de Fezabilitate 

pentru proiect. Sunt necesare licitații pentru SF, PT, 
execuție lucrări.

3.6 Dacă se evită dubla finanțare și există SF:
- termen optimist: 4-6 ani;

- termen pesimist: 6-10 ani.

Art. 12 Alocarea contribuției financiare. 
(2) Până la 31 decembrie 2022, Comisia pune la dispoziție 

pentru alocare 70 % (...)
(3) De la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023, 

Comisia pune la dispoziție pentru alocare 30 % (...)

Art. 14 Împrumuturi
(2) Un stat membru poate solicita sprijin sub formă de 

împrumut cu ocazia transmiterii unui plan de redresare și 
reziliență prevăzut la art. 18 sau la o altă dată, până la 31 

august 2023. 

Art. 15 Acordul de împrumut
(1) Înainte de încheierea unui acord de împrumut cu statul 

membru în cauză, Comisia trebuie să evalueze dacă:
(a) justificarea cererii de sprijin sub formă de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate rezonabile și 

plauzibile în ceea ce privește reformele și investițiile 
suplimentare; și

(b) reformele și investițiile suplimentare respectă criteriile 
stabilite la articolul 19 alineatul (3)

(Art. 19 (3) Comisia evaluează relevanța. eficacitatea, 
eficiența și coerența planului de redresare și reziliență)

Art. 17 Eligibilitate
(2) Măsurile inițiate începând cu 1 februarie 2020 sunt 
eligibile cu condiția să respecte cerințele prevăzute în 

prezentul regulament.

Art. 18 Planul de redresare și reziliență
(4) Planul de redresare și reziliență este motivat și justificat 

în mod corespunzător. Acesta prezintă, în special, 
următoarele elemente:

(i) jaloanele și țintele preconizate și un calendar indicativ 
pentru implementarea reformelor și a investițiilor care 
trebuie încheiate până în data de 31 august 2026; (...)

(q) pentru pregătirea și, după caz, pentru 
implementarea planului de redresare și reziliență, un 

rezumat al procesului de consultare, desfășurat în 
conformitate cu cadrul juridic național, a autorităților locale și 

regionale, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății 
civile, a organizațiilor de tineret și a altor părți interesate 

relevante, precum și al modului în care contribuțiile părților 
interesate se reflectă în planul de redresare și reziliență;

Art. 24 Norme privind plățile, suspendarea și 
denunțarea acordurilor privind contribuțiile financiare 

și împrumuturile
(1) Plățile contribuțiilor financiare și, după caz, a 

împrumutului către statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează până la 31 decembrie 

2026, în conformitate cu creditele bugetare și în funcție de 
fondurile disponibile.

1.3 "Dâmboviţa, axă creativă a 
oraşului – amenajarea râului, de la 

Lacul Morii până la Biblioteca 
Naţională, şi crearea unor facilităţi 

academice de IT şi tehnologie”

2.3 Propunerea este un concept, nu un proiect matur.
- Pentru lucrări complexe, este necesară modificarea 

parametrilor urbanistici (PUG). Nu este idenficat 
amplasamentul, pentru analiza situației juridice.

- Nu există Studii de Fezabilitate. Sunt necesare licitații 
pentru SF, PT, execuție lucrări.

3.3 Dacă situația juridică și urbanistică poate fi 
soluționată:

- termen optimist: 5-7 ani;
- termen pesimist: 7-9 ani; 

1.4 ”Piste de bicicliști în zona 
metropolitană”

2.4 Nu au fost prezentate public date concrete.
- Nu există Studiu de Fezabilitate.

- Este necesară resistematizarea traficului rutier la nivelul 
Municipiului București. Există probleme de legalitate în 

obținerea avizelor pentru implementare.
- Este necesară o consultare publică extinsă pentru 

implementarea ideii.
- Sunt necesare licitații pentru SF, PT, execuție lucrări.

3.4 - Optimist: 3-4 ani; 
- Pesimist: 4-6 ani.

3.1 Dacă sunt depășite problemele legate de 
amplasamente (proprietate publică exclusivă a 

statului, HG sau Lege pentru transferul terenului, 
exproprieri), termenul de implementare poate fi:

 - optimist - 6-8 ani, 
- pesimist 8-12 ani;

1.2 ”Plămâni verzi pentru 
Bucureşti - amenajarea multor 

spaţii verzi, care în momentul de faţă 
sunt introduse în PUG ca spaţii verzi, 

dar care nu sunt amenajate”

2.2 Propunerea pornește de la o eroare de 
fundamentare. Nu este un proiect matur, pregătit pentru 

implementare.
- PUG-ul, din 2000, este ”expirat” de 10 ani.

- Așa zisele spații verzi din PUG sunt în momentul de față 
proprietăți private (retrocedate în ultimii 20 de ani).

- Municipiul nu este proprietar pe majoritatea 
amplasamentelor.

- Sunt necesare exproprieri extrem de costisitoare, 
nedeductibile.

- Nu există Studii de Fezabilitate. 

3.2 Propunerea nu poate fi implementată în 
proporție de peste 70%.

Pentru terenurile aflate în proprietatea Municipiului 
București, un astfel de proiect poate fi implementat 

în 4 ani.

1.5 ”Gestionarea deșeurilor”

2.5 Propunerea este un deziderat, nu un proiect matur.
- Municipiului București mai are încă o alocare de 200 mil. 

euro, prin POIM (2014-2020), pentru gestionarea 
deșeurilor. Nu poate exista dublă-finanțare.

- Pentru orice proiect, sunt necesare consultarea populației, 
decizie în consens (București - jud. Ilfov - sectoare) 
proprietate asupra terenului, avize de mediu, SF, PT, 

execuție lucrări. Având în vedere realitatea de la nivelul 
Regiunii București-Ilfov și lipsa de consens, este extrem de 

dificil de indeplinit toate elementele pentru implementarea 
proiectului.

1.1 ”Metrou de suprafață”

2.1 Propunerea este la stadiu de idee, nu este un 
proiect matur.

- Nu a existat consultare publică.
- Nu există Studiu de Fezabilitate. 

- Nu există amplasament delimitat. Terenul nu se află în 
proprietatea Municipiului. Sunt necesare exproprieri. 

- Trebuie organizate licitații pentru SF, PT, execuție lucrări.
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