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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

IUNIE 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Producție 

hidrogen (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 6,  

I2) 

 

Punerea în funcţiune 

a unei capacități de 

minimum 100 MW 

de producție 

hidrogen verde în 

instalații de 

electroliză, cu  o 

cantitate generată 

estimaăt de cel puțin 

10.000 de tone de 

hidrogen regenerabil, 

până în 31 decembrie 

2025 

Microîntreprindere 

Întreprindere Mare 

Autoritate publică 

locală 

IMM 
Solicitanții eligibili sunt: 

operatori de productie, 

transport și distribuţie gaz 

natural, 

întreprinderi mici, mijlocii 

și mari producătoare de 

energie electrică,  

întreprinderi mici, mijlocii 

și mari 

producătoare/consumatoar

e de hidrogen, 

unităţi administrativ-

teritoriale, inclusiv 

asocieri/ parteneriate 

formate din solicitanți 

menționați în categoriile 

enunțate. 

Societăţile IMM și 

intreprinderi mari, inclusiv 

întreprinderi nou 

înființate, sunt constituite 

în baza Legii nr. 31/1990. 

Institute naționale de 
cercetare-dezvoltare în 
domeniul energiei. 

Construirea de noi capacităţi în instalații de 

electroliză, inclusiv extinderea de capacități  de 

producție a hidrogenului verde  pentru producția de 

hidrogen verde. 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt 

eligibile: 

 

1.Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 

construirea de capacități noi, inclusiv extinderea de 

capacități  de producție a hidrogenului verde; 

 

2.Activități cu caracter general: 

-Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de 

fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de 

atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului 

de mediu, etc.); 

-Managementul proiectului; 

-Auditul financiar; 

-Informare și publicitate (obligatoriu) 

Valoarea 

maximă a 

ajutorului de stat 

stabilită, care se 

va acorda în baza 

Orientărilor 

privind 

ajutoarele de stat 

pentru climă, 

protecția 

mediului și 

energie pentru 

2022 este de 50 

milioane EUR pe 

întreprindere, pe 

proiect de 

investiții. 

 31 

decembrie 

2023 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/546/pnrr-productie-hidrogen
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/546/pnrr-productie-hidrogen
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Capacităţi de 

producţie pe gaz 

pentru 

cogenerarea de 

energie electrică 

și termică în 

încălzirea 

centralizatăde 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 6,  

I3) 

 

Obiectivul măsurii de 

investiții este de a 

contribui la 

realizarea unei 

decarbonări adânci 

prin investiţii în 

unități/centrale de 

producţie a energiei 

electrice și termice în 

cogenerare de înaltă 

eficiență, în sectorul 

încălzirii centralizate, 

flexibile, prin 

folosirea gazului 

natural, pregătite 

pentru amestec cu 

gazele regenerabile/ 

cu emisii reduse de 

carbon, inclusiv 

hidrogen verde, 

oferind centralelor 

posibilitatea să atingă 

pe durata de viaţă 

economică, pragul de 

maximum 250g CO2 

eq/KWh. 

Întreprindere Mare 

Autoritate publică 

locală 

IMM 

 
Societăţile (întreprinderi 

mici, mijlocii și mari) 

constituite conform 

prevederilor Legii nr. 

31/1990 privind societățile 

republicată, cu 

modificările şi 

completările ulterioare, 

sau conform Legii 

346/2004 privind 

stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, care au ca 

obiect de activitate 

producerea energiei 

electrice și termice în 

cogenerare (CHP) în 

termoficarea urbană. 

*Solicitantul derulează 

activități economice 

eligibile din sectoare 

aferente secţiunii D - 

Producția de energie 

electrică şi termică, gaze, 

apă caldă şi aer 

condiţionat, definită 

conform codificării CAEN 

Rev. 2  

Unități administrativ-

teritoriale definite 
conform prevederilor 

legale în vigoare. 

-Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 

construcția/modernizarea centralelor de cogenerare 

flexibile si de înaltă eficiență în termoficarea urbană, 

pe gaz ; 

-Construcţii care fac obiectul proiectului de 

producere a energiei prin cogenerare de înaltă 

eficiență în termoficarea urbană, aferente unităților 

de cogenerare construite/modernizate. 

 

Activități cu caracter general: 

 

-Managementul de proiect, ca parte integrantă a 

proiectelor și limitat la maximum 10% din valoarea 

eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 20.000 

euro (la cursul InforEuro din luna anterioară 

depunerii cererii de finanțare); 

-Auditul financiar 

-nformare și publicitate (obligIatoriu). 

Pentru proiectele 

finanțate prin 

această măsură 

intensitatea 

ajutorului de stat 

acordat din 

bugetul PNRR 

este 100% din  

costurile 

eligibile, cu 

respectarea 

regulilor de 

ajutor de stat. 

 

Ajutorul se 

acordă în lei sub 

forma 

rambursării 

cheltuielilor 

efectuate şi nu 

poate depăşi 

50.000.000 euro 

echivalent în lei 

Diferența până 

la valoarea 

totală a 

proiectului se 

acoperă de către 

beneficiar. 

 

30 iunie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/545/pnrr-capacitati-de-productie-pe-gaz-pentru-cogenerarea-de-energie-electrica-si-termica-in-incalzirea-centralizata
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/545/pnrr-capacitati-de-productie-pe-gaz-pentru-cogenerarea-de-energie-electrica-si-termica-in-incalzirea-centralizata
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/545/pnrr-capacitati-de-productie-pe-gaz-pentru-cogenerarea-de-energie-electrica-si-termica-in-incalzirea-centralizata


 

 
 

 P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              3 

 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Vehicule 

nepoluante 

destinate 

transportului 

public PNRR, 

Componenta 10,  

I.1.1) 

 

– Mobilitate urbană 

durabilă 

 

I.1.1 - Înnoirea 

parcului de vehicule 

destinate 

transportului public 

(achiziția de vehicule 

nepoluante). 

 

Obiectivul specific: 

 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

mobilitate urbană; 

Reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de 

seră generate de 

transporturi; 

Sporirea siguranței 

rutiere în zonele 

urbane, prin soluții 

digitale și ecologice 

de transport 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Investiția permite achiziționarea de vehicule 

nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: 

 

autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate 

autobuzelor care servesc transportului public de 

călători pe apă, tramvaie, troleibuze, microbuze 

electrice/hidrogen utilizate, inclusiv stații de 

reîncărcare pentru microbuze și autobuzele electrice 

(stații de reîncărcare rapidă -pe traseu- și stații de 

încărcare lentă -la autobază–, incluse în costul 

autobuzelor). 

 

Suma maximă 
eligibilă ce poate fi 

solicitată pentru I.1.1 

- Înnoirea parcului de 
vehicule destinate 

transportului public: 

Achiziția de tramvaie 
- 2.000.000 euro 

/bucată; 

Achiziția de 
troleibuze cu emisii 

zero, inclusiv cele cu 

autonomie extinsă 
(baterii) - 510.200 

euro /bucată; 

Achiziția de autobuze 
nepoluante 10 mx - 

486.000 euro /bucată; 

Achiziția de autobuze 
nepoluante 12 mx - 

551.000 euro /bucată; 

Achiziția de autobuze 
nepoluante 18 mx 

(inclusiv nave 

asimilate autobuzelor 
pentru transport 

public de călători pe 
apă) - 691.000 euro 

/bucată; 

Achiziția de 
microbuze 
nepoluante - 250.000 

euro /bucată. 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/537/pnrr-fondul-local-vehicule-nepoluante-destinate-transportului-public
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/537/pnrr-fondul-local-vehicule-nepoluante-destinate-transportului-public
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/537/pnrr-fondul-local-vehicule-nepoluante-destinate-transportului-public
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Sisteme 

inteligente de 

management 

urban/local 

pentru 

transportul 

verde, 

Componenta 10,  

I.1.2) 

 

I.1 – Mobilitate 

urbană durabilă 

 

I.1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul verde – 

ITS/alte 

infrastructuri TIC. 

 

Obiectivul specific: 

 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

mobilitate urbană; 

Reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de 

seră generate de 

transporturi; 

Sporirea siguranței 

rutiere în zonele 

urbane, prin soluții 

digitale și ecologice 

de transport. 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS 

(Intelligent Transport Systems/sisteme de transport 

inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și 

Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea 

mobilității locale, respectiv a managementului 

urban/local. 
Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii 

(hard și soft): 

sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 

076 – digitalizarea transportului urban: 

Sunt eligibile următoarele intervenții de tip sisteme ITS (fără a fi 

limitativ): 

Dotarea și funcționarea centrului de control al traficului; 

Soluții de taxare, inclusiv „e-bilete” sau „e-ticketing”; 

Soluții de parcare inteligentă; 

Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei; 

Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducatorii 

de vehicule, inclusive tramvaie; 

Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări; 

Sistem de semafoare interconectate; 

Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei; 

Sisteme de cântărire în mișcare; 

Semnal prioritar pentru circulația vehiculelor de urgență; 

Semnalizatoare cu mesaje dinamice; 

Planificator de călătorii pentru transportul public; 

Sisteme integrate de informare a călătorilor; 

Sisteme de informare a participanților la trafic. 

sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la 

codul 021ter - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte 

specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi 

(echipamente/echipamente și aplicații pentru managementul local): 

Sunt eligibile următoarele tipuri de infrastructuri TIC (fără a fi 

limitativ): 

Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc; 

Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a 

situației din localitate – oferă acces în timp real la toate camerele, 

senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor; 

Achiziționarea și punerea în funcțiune a sistemelor inteligente de 

gestionare pentru sistemele de spații verzi, automatizarea sistemelor 

de irigații pentru spațiile verzi; 

Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice; 

Mobilier urban inteligent; 

Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 

Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau 

reconstrucție digitală (VR/AR); 

Ghișeu unic pentru mediul de afaceri; 

Altele (vezi Anexa 1); 

Lucrările de construcţii pentru montarea și punerea în funcțiune a 

echipamentelor; 

Activități de proiectare și asistență tehnică. 

Suma maximă și 
minimă eligibilă ce 

poate fi solicitată 

pentru I.1.2 
Asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul verde – 
ITS/alte infrastructuri 

TIC (sisteme 

inteligente de 
management 

urban/local): 

 
Suma maximă / 

minimă eligibilă ce 

poate fi accesată de 
un UAT  

-Municipii reședință 

de județ  1.075.000 
/75.000 euro 

-Municipiul 

București 
1.000.000/75.000 

euro 

-Sectoarele 
municipiului 

București  1.000.000 
/75.000 euro 

-Municipii altele 

decât reședințele de 
județ  500.000 

/50.000 euro 

-Orașe  500.000 
/25.000 euro 

-Comune  324.770 

/15.000 euro 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/538/pnrr-fondul-local-sisteme-inteligente-de-management-urban-local-pentru-transportul-verde
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/538/pnrr-fondul-local-sisteme-inteligente-de-management-urban-local-pentru-transportul-verde
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/538/pnrr-fondul-local-sisteme-inteligente-de-management-urban-local-pentru-transportul-verde
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Puncte de 

reîncărcare 

vehicule electrice 

transport public 

local 

Componenta 10,  

I.1.3) 

 

I.1 – Mobilitate 

urbană durabilă 

 

I.1.3 - Asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul verde – 

puncte de reîncărcare 

vehicule electrice. 

 

Obiectivul specific: 

 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

mobilitate urbană; 

Reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de 

seră generate de 

transporturi; 

Sporirea siguranței 

rutiere în zonele 

urbane, prin soluții 

digitale și ecologice 

de transport. 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Investiția permite achiziționarea de stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile 

toate categoriile de UAT (cu excepția județelor). 

Stațiile de reîncărcare pot fi amplasate în condițiile 

prevăzute prin proiectul tip elaborat de către 

MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de 

amplasare și prevederile tehnice necesare 

implementării investiției. 

 

Amplasarea acestor stații de reîncărcare se va face în 

locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de 

Planul urbanistic general al localității drept zone 

pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone 

comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de 

locuitori – în zonele rezidențiale sau în zonele în 

care aceștia lucrează pentru limitarea nevoilor de 

deplasare, sau în zonele de tranzit inter-urban). 

 

De asemenea, se recomandă amplasarea acestor 

puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel 

încât să încurajeze navetiștii să își lase 

autovehiculele personale în aceste puncte și să își 

continue deplasarea utilizând transportul public. 

Suma maximă și 
minimă eligibilă ce 

poate fi solicitată 

pentru I.1.3 - 
Asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul verde – 
puncte de reîncărcare 

vehicule electrice: 

 
o stație cu minim 2 

puncte de reîncărcare 

- 25.000 euro. 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/539/pnrr-fondul-local-puncte-de-reincarcare-vehicule-electrice-transport-public-local
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/539/pnrr-fondul-local-puncte-de-reincarcare-vehicule-electrice-transport-public-local
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/539/pnrr-fondul-local-puncte-de-reincarcare-vehicule-electrice-transport-public-local
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Infrastructură 

pentru biciclete 

la nivel local 

/metropolitan 

Componenta 10,  

I.1.4) 

 

I.1 – Mobilitate 

urbană durabilă 

 

I.1.4 – Asigurarea 

infrastructurii pentru 

transportul verde – 

infrastructura pentru 

biciclete (și alte 

vehicule electrice 

ușoare) la nivel 

local/metropolitan 

 

Obiectivul specific: 

 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

mobilitate urbană; 

Reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de 

seră generate de 

transporturi; 

Sporirea siguranței 

rutiere în zonele 

urbane, prin soluții 

digitale și ecologice 

de transport. 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Investițiile în acest tip de infrastructură publică nu 

vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul este 

asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind 

vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. 

Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de 

stat. 

Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor 

care aparțin grupurilor expuse riscului de 

discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu 

dizabilități, în vederea creșterii accesibilității 

acestora la facilitățile de transport prin includerea de 

activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor 

persoanelor. 

 

Suma maximă eligibilă 

ce poate fi solicitată 

a) în mediul urban 

Pistă pentru biciclete cu 

o lățime de minim 2,4 

m. Pista poate fi 

organizată și în dublu 

sens (în cadrul Ghidului 

de proiectare a 

infrastructurii pentru 

biciclete se recomandă o 

lățime de minimum 3 m 

pentru asigurarea 

siguranței circulației 

bicicliștilor și 

posibilitatea utilizării de 

categorii diferite de 

biciclete / utilizatori), 

respectiv include 

elemente de siguranță și 

semnalizare. 

200.000 euro/km 
b) în mediul rural, 

inclusiv în extravilan 

Pistă pentru biciclete cu 

o lățime de minim 2 m. 

Pista poate fi organizată 

și în dublu sens, 

respectiv poate fi 

amenajată și în două 

piste de lățime de minim 

1 m, câte una pentru 

fiecare sens de 

circulație. 100.000 

euro/km 

c) atât pentru mediul 

urban cât și rural 

Pistă/Culoar pentru 

biciclete cu o lățime a 

benzii de 1,5 m, inclusiv 

marcajul de delimitare 

(un sens de circulație). 7 

 traficul motorizat 
este foarte scăzut, 

lățimea unui culoar 

pentru biciclete poate să 

fie de minimum 1,0 m 

lățime, exclusiv 

marcajul de delimitare. 

50.000 euro/km 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/540/pnrr-fondul-local-infrastructura-pentru-biciclete-la-nivel-local-metropolitan
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/540/pnrr-fondul-local-infrastructura-pentru-biciclete-la-nivel-local-metropolitan
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Construirea de 

locuințe pentru 

tineri/pentru 

personal din 

sănătate și 

învățământ 

Componenta 10,  

I.2) 

 

I.2 – Construirea de 

locuințe nZEB plus - 

pentru tineri/locuințe 

de serviciu pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Investiția contribuie la implementarea prevederilor 

Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin 

hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022. 

Ambele tipuri de unități de locuit (atât pentru tineri 

cât și pentru specialiști) trebuie să respecte cerințele 

nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a 

atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ 

cu cel puțin 20% față de cerința de construcție a 

clădirilor nZEB2, în conformitate cu liniile 

directoare naționale. Investițiile se pot realiza și pe 

baza proiectului tip elaborat de către MDLPA. 

Se vor finanța unități de locuit pentru tineri care 

provin din grupuri sau comunități marginalizate și 

pentru specialiști în sănătate și educație raportat la 

cererile și necesitățile de la nivel local. 
Activități eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - 

Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 

055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv 
resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de 

date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă 

criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență 
energetică: 

Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare 

pentru eliberarea terenului pentru construcția de locuințe; 
Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții; 

Proiectare și asistență tehnică; 

Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; 

Asigurarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice; 

Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, 

organizare șantier); 
Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri 

de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente 

informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte 
echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență 

energetică (cu contribuție de 100% pe digital). 

Suma maximă 

eligibilă ce poate 

fi solicitată 

pentru I.2. 

Construirea de 

locuințe pentru 

tineri/locuințe de 

serviciu pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ: 

 

Suma maximă 

eligibilă ce poate 

fi solicitată (mp 

suprafață 

construită) 

 

794 euro/mp, 

fără TVA 

Construcția de 

locuințe se poate 

realiza în baza 

proiectului tip 

pus la dispoziție 

de către 

MDLPA, care 

trebuie adaptat 

de beneficiar. 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/541/pnrr-fondul-local-construirea-de-locuinte-pentru-tineri-pentru-personal-din-sanatate-si-invatamant
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/541/pnrr-fondul-local-construirea-de-locuinte-pentru-tineri-pentru-personal-din-sanatate-si-invatamant
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/541/pnrr-fondul-local-construirea-de-locuinte-pentru-tineri-pentru-personal-din-sanatate-si-invatamant


 

 
 

 P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              8 

 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Reabilitarea 

clădirilor publice 

din orașe și 

comune 

Componenta 10,  

I.3) 

 

I.3 – Reabilitare 

moderată a clădirilor 

publice pentru a 

îmbunătăți furnizarea 

de servicii publice de 

către unitățile 

administrativ-

teritoriale 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienței 

energetice sau măsuri de eficiență energetică privind 
infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile 

de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică 

(100% Climate Tag și 40% Environmental Tag): 
Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor 

publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de 

servicii publice la nivel local. Investiția finanțează 
renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. 

Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului 

de energie primară, demonstrată prin studiul de audit 
energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de 

performanță energetică realizat la finalizarea investiției. 

Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice 
construite înainte de anul 2000. 
Activități eligibile: 
Lucrări de creștere a eficienței energetice: 

Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență 

tehnică; 

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; 

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 cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice; 

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/ lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se 

desfășoară activități educaționale; 

Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu 

dizabilități; 

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

Suma maximă 

eligibilă ce poate 

fi solicitată 

 

440 euro/mp, 

fără TVA 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/542/pnrr-fondul-local-reabilitare-cladirilor-publice-din-orase-si-comune
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/542/pnrr-fondul-local-reabilitare-cladirilor-publice-din-orase-si-comune
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local -  

Actualizarea în 

format digital a 

documentelor de 

amenajare a 

teritoriului și de 

planificare 

urbană 

Componenta 10,  

I.4) 

 

I.4 – 

Elaborarea/actualizar

ea în format GIS a 

documentelor de 

amenajare a 

teritoriului și de 

planificare urbană 

Autoritate publică 

locală 

Beneficiarii proiectelor 

depuse în cadrul 

apelului de proiecte pot 

fi: 

 

Unitățile administrativ-

teritoriale: 

municipii reședință de 

județ, municipiul 

București; 

alte municipii; 

orașe; 

comune; 

județe. 

Subdiviziunile 

administrativ-teritoriale 

ale municipiului 

București; 

Parteneriate între 

unitățile administrativ-

teritoriale, pentru 

participarea la una sau 

mai multe investiții din 

cadrul prezentei 

componente. 

Investiția are în vedere elaborarea în format digital și 
aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan 

Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului 

Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal 
Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, 

respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD. 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de 
planificare urbană și teritorială bazată pe principiile de 

dezvoltare durabilă și inteligentă și de spori accesul digital 

la documentațiile de amenajare a teritoriului și de 
urbanism. Investiția finanțează elaborarea sau actualizarea 

și/sau transpunerea în format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv a 
planurilor de mobilitate urbană durabilă. 

Activități eligibile (conform PNRR, activitățile eligibile 

pentru investiția I4 se încadrează la codul 011 - Soluții TIC 
guvernamentale, servicii electronice, aplicații): 

Sunt eligibile următoarele activități de elaborare/actualizare 

a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD în măsura în care 
au ca finalitate elaborarea/transpunerea și livrarea către 

MDLPA pentru încărcarea documentației în Observatorul 

Teritorial Național în format GIS: 
elaborare/actualizare studii de fundamentare și de 

specialitate a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD; 

elaborare/actualizare în format GIS a PATJ, PATZM, 
PUG, PUZ și PMUD; 

finalizarea elaborării/actualizării în format GIS a PATJ, 
PATZM, PUG, PUZ și PMUD; 

transpunerea în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și 

PMUD aprobate după 1 ianuarie 2018 cu condiția ca 
acestea să respecte conținutul prevăzut de Legea nr. 

350/2001 și de PNRR. 

Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, 
utilizând simultan două categorii de informații care 

fundamentează deciziile, respectiv: 

date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entități 
spațiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite 

administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, 

limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone 
funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemenea; 

date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile 

specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile 
spațiale reglementate. 

Suma maximă 
eligibilă ce poate fi 

solicitată pentru 

fiecare din 
documentații 

 

-Plan de Amenajare a 
Teritoriului 

Județului/PATJ 

237.000 euro 
-Plan de Amenajare a 

Teritoriului Zonal 

Metropolitan/PATZ
M 112.000 

euro 

-Plan de Mobilitate 
Urbană 

Durabilă/PMUD 

55.000 euro 
-Plan Urbanistic 

General/PUG 

Municipii reședință 
de județ (și 

municipiul București) 

647.000 euro 
Municipii, altele 

decât reședințe de 
județ 157.000 euro 

Orașe 104.000 euro 

Comune 90.000 euro 
-Plan Urbanistic 

Zonal/PUZ 78.000 

euro 

Rata de 

finanțare în 

cazul 

investițiilor 

aferente 
COMPONENTEI 

10 - Fondul 

local este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului, în 

limita bugetelor 

predefinite pe 

categorii de 

UATuri. 

30 iunie 
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h
ttp

s://w
w

w
.fo

n
d

u
ri-stru

ctu
rale.ro

/fisa-p
ro

iect/2
3

/p
lan

u
l-n

atio
n

al-d
e

-red
resare-si-

rezilien
ta/5

4
3

/p
n

rr-fo
n

d
u

l-lo
cal-actu

alizarea-in
-fo

rm
at-d

igital-a-d
o

cu
m

en
telo

r-d
e-

am
en

ajare
-a-te

rito
riu

lu
i-si-d

e-p
lan

ificare
-u

rb
an

a 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/543/pnrr-fondul-local-actualizarea-in-format-digital-a-documentelor-de-amenajare-a-teritoriului-si-de-planificare-urbana
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/543/pnrr-fondul-local-actualizarea-in-format-digital-a-documentelor-de-amenajare-a-teritoriului-si-de-planificare-urbana
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/543/pnrr-fondul-local-actualizarea-in-format-digital-a-documentelor-de-amenajare-a-teritoriului-si-de-planificare-urbana
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Centre 

comunitare 

integrate 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL,  

AP 8,      OS 

8.1B) 

OS 8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 

sănătate, 

comunitare și a 

celor de nivel 

secundar, în special 

pentru zonele 

sărace și izolate - 

Operațiunea B - 

Centre comunitare 

integrate 

Unităţile administrativ-

teritoriale care se regăsesc 

în cadrul Anexei 14 la 

Ghidul Solicitantului, 

precum şi parteneriatele 

între acestea şi: 
 

    Alte unităţi 

administrativ-teritoriale, 

definite conform 

Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul 

Administrativ, Art. 5, 

litera pp) și constituite 

potrivit Legii nr. 2 din 16 

februarie 1968 privind 

organizarea administrativă 

a teritoriului României, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare; 
    Orice alte autorități / 

instituții publice care pot 

contribui la buna 

implementare a proiectului 

definite conform 

Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 
 

 

 

    -construcţia / reabilitarea / modernizarea 

/ extinderea / dotarea centrelor comunitare 

integrate; 
    - 
 

Valoare 

minimă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

10.000 euro. 
 

Valoare 

maximă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

100.000 euro. 

Contribuţia 

proprie a 

solicitantului la 

realizarea 

proiectului este 

formată din 

contribuția la 

valoarea totală 

eligibilă a 

proiectului (în 

cuantum de 2%) 

și din contribuția 

la valoarea totală 

neeligibilă a 

proiectului (în 

cuantum de 

100%).  

30 iunie 

2022 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/549/p
or-8-1-b-
centre-
comunitare-
integrate-
regiuni-mai-
putin-
dezvoltate 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/549/por-8-1-b-centre-comunitare-integrate-regiuni-mai-putin-dezvoltate
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URA MARE, AP 
4, OS 4.1) 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri, 
coridoare ecologice 
etc.), situate în afara 
ariilor naturale 
protejate 

Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

și/sau proprietari ai 

fondului forestier 

național aflat în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

și/sau proprietari ai 

apelor de suprafață 

aflate în proprietate 
publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specifice 

și/sau proprietari de 

pajiști permanente 

aflate în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specifice 

și/sau proprietari de 

peșteri aflate în 

proprietate publică 

Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor 
lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
pajiști și a serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
peșteri și a serviciilor furnizate 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 
 

Variabilă 30 iunie 

2022,ora 
10:00 

h
ttp

s://w
w

w
.fo

n
d

u
ri-stru

ctu
rale.ro

/fisa-p
ro

iect/5
/p

ro
gram

u
l-

o
p

eratio
n

al-in
frastru

ctu
ra-m

are/4
3

3
/p

o
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-4
-1

-eco
siste

m
e

  

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Decontaminare 
a siturilor 
poluate istoric 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
4, O.S. 4.3) 

 Reducerea 

suprafețelor 

poluate istoric 

Autorităţile publice 

sau alte instituții 

publice, inclusiv 
structuri subordonate 
acestora, pentru situri 
contaminate istoric 

aflate în proprietate 

sau puse la dispoziţia 

acestora de către 
proprietar – printr-un 

act juridic - în 

vederea 

implementării 

proiectului 

    Activități specifice de reabilitare și 

ecologizare a siturilor contaminate istoric 

(eliberare suprafață contaminată și 

decontaminare a solului, inclusiv a apei 

freatice afectate, dacă este cazul), cu 

accent pe bio-decontaminare; 
     Remedierea amplasamentelor unor 

facilități, cum ar fi batale explorare și 

producție, amplasamente aferente 

rafinăriilor, etc.; 
     Activități specifice de 

închiriere/ecologizare/reabilitare/conserva

re a zonelor miniere, în vederea 

reabilitării și ecologizării terenurilor 

contaminate, inclusiv activitățile de 

eliminare/depozitare conformă a 

materialelor rezultate din implementarea 

acestor activități (a nu se înțelege 

construirea de depozite); 
     Activități de refacere a 

ecosistemelor naturale pe suprafață 

depoluată; 
     Asistență din partea proiectantului 

pe perioada executării lucrărilor, conform 

Legii nr. 10/1999, cu modificările și 

completările ulterioare; 
     Elaborare aplicație de finanțare, 

inclusiv documente suport; 
 Elaborare documentație/documentații 

de atribuire pentru contractele de servicii, 

lucrări și furnizare echipamente. 

NA 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 

Pentru 
beneficiari 
autorități 

publice 
locale / 

instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de la 
bugetul  local: 
Minim 2% 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de la 
bugetul de 

stat: 
Minim 15% 

30 iunie 

2022  

h
ttp

s://b
it.ly/2
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială (FRDS) 
 

Apelul 2 pentru 

propuneri de 

inițiative 

bilaterale în 

cadrul 

Programului 

„Dezvoltare 

locală, transfer 

de bune practici” 

Apelul de propuneri 

de inițiative 

bilaterale vizează 

facilitarea 

schimbului și 

transferului de 

informații, 

cunoștințe, 

tehnologie, 

experiență și bune 

practici între 

Promotorii de Proiect 

și partenerii lor din 

România, pe de o 

parte, respectiv 

entități relevante din 

Statele Donatoare și/ 

sau organizații 

internaționale, pe de 

altă parte, în domenii 

de interes și pe teme 

specifice proiectelor 

finanțate prin 

Programul 

Dezvoltare locală. 

 

entități implicate (în 

calitate de Promotori de 

Proiect sau de 

parteneri) 
 

în implementarea unui 

proiect finanțat în 

cadrul Programului 

Dezvoltare locală din: 
 

România, 
Islanda, 
Liechtenstein,  
Norvegia. 

 
 

  Prin intermediul acestuia va fi 

sprijinită participarea la întâlniri 

bilaterale și de tip rețea, sesiuni de 

formare și ateliere de lucru, vizite de 

studiu, conferințe și seminare relevante 

pentru tematica proiectului aflat în 

implementare. 
 

Cel puțin o entitate din Statele 

Donatoare sau dintr-o organizație 

internațională trebuie să fie implicată în 

activitățile bilaterale propuse. 

până la 5.000 de 

euro 
 1 mai 2024 

h
ttp

s://d
ezvo

ltare
-lo

cala.frd
s.ro

/ap
elu

l-2
-tran

sfer-d
e-b

u
n

e
-

p
ractici/ 

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Innovation 

Norway 

 

Programul 

Energetic în 

România - 

Cunoștințe 

sporite despre 

energie 

regenerabilă, 

eficiență 

energetică 

Obiectivul 

programului este 

„Energie cu consum 

mai mic de carbon și 

securitate sporită a 

aprovizionării”. 

Programul urmărește 

să stimuleze și să 

dezvolte cooperarea 

pe termen lung între 

Islanda, 

Liechtenstein, 

Norvegia (denumite 

în continuare „statele 

donatoare”) și 

România (statul 

beneficiar). 

Orice entitate, publică 

sau privată, comercială 

sau necomercială și 

organizație 

neguvernamentală, 

înființată ca persoană 

juridică în România 

 

Parteneri eligibili: Orice 

entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, stabilită 

ca persoană juridică în 

Norvegia sau în 

România 

Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., oferite 

publicului larg de către organizațiile de afaceri (IMM-uri, companii 

mari, incubatoare, acceleratoare etc.), sectorul public (organizații 

publice, entități publice locale, regionale sau centrale), instituții 

publice de învățământ , mediul academic, în domenii precum 

energia regenerabilă, eficiența energetică – conștientizarea 

publicului larg și formarea/competența. 

Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, 

eficienței energetice – conștientizare publicului larg și/sau 

autorităților publice. 

Acordarea de credite educaționale la nivel terțiar privind energia 

regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică 

(aprovizionarea) publicului larg. 

Instruirea personalului în consiliere energetică (de exemplu, cursul 

de conștientizare a energiei pentru orașe/comuna și bresle) pentru ca 

aceștia să fie mai capabili să răspundă nevoilor clienților. 

Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei 

mai eficient (de exemplu, explicarea modului de utilizare eficientă a 

cronometrelor, comenzilor, încălzitoarelor etc.). 

Sprijin pentru traininguri în implementarea sistemelor de 

management energetic, care includ eficiența energetică, generarea 

locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, 

crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități 

publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege. . 

Sprijinirea abilităților în ceea ce privește evaluarea preliminară, 

pregătirea (inclusiv atenuarea riscurilor) și dezvoltarea unei 

investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și 

cum se cumpără eficiență energetică. 

Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor 

interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi 

implementată (instruiri pentru factorii de decizie pentru a înțelege 

proiectele în ceea ce privește economiile MWh, în ceea ce privește 

creșterea profitabilității, eliberarea de cashflow, dificultăți în 

obținerea licențelor etc. ). 

Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu 

asociațiile de gospodării/blocuri, pentru ca proprietarii și 

proprietarii de locuințe să fie mai conștienți de beneficiile energiei 

regenerabile și/sau măsuri de eficiență energetică (renovare 

profundă, instalație fotovoltaică). pe acoperișuri etc.). 

Între 50.000 și 

200.000 euro 
 30 iunie 

2022, ora 

14:00 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/

