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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

OCTOMBRIE 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
https://www.f

onduri 

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
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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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Guvernul 

României 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Programului 

privind creşterea 

eficienţei 

energetice a 

infrastructurii de 

iluminat public 

Optimizarea 

consumului de 

energie și, implicit, 

în reducerea 

facturilor la utilități, 

precum și 

în reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Unitățiledministrativ-

teritoriale organizate de 

la nivel de 

comună, oraș sau 

municipiu 

Sunt considerate eligibile următoarele: 

a)cheltuielile  pentru  elaborarea  auditului  

energetic  ; 

b)  cheltuielile  cu  consultanţa  ; 

c) cheltuielile pentru investiţia de bază: 

1. achiziţionarea şi montarea de: corpuri de 

iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de 

aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, 

linii electrice de joasă tensiune subterane sau 

aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a 

liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, 

accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armături, echipamente de comandă, 

automatizare şi măsurare utilizate pentru 

iluminatul public, pentru modernizarea şi/sau 

extinderea sistemului de iluminat; 

2. achiziţionarea şi instalarea sistemului de 

telegestiune; 

3. active necorporale noi (brevete, licenţe, 

know-how) necesare investiţiei de bază; 

d) cheltuieli pentru informare şi publicitate, 

conform cap. 5.4 din conţinutul-cadru al 

devizului general aprobat prin  , cu modificările 

şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului 

nr. 907/2016e) TVA aferentă proiectului, în 

condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu 

este recuperabilă, rambursabilă sau compensată 

prin orice alte mijloace potrivit prevederilor 

legale; 

e) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în 

care aceasta a fost solicitată şi nu este 

recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin 

orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. 

-comune cu o 

populaţie de 

până la 5.000 

de locuitori - 

maximum 

1.000.000 

lei; 

-comune cu o 

populaţie de 

peste 5.001 de 

locuitori - 

maximum 

2.000.000 lei; 

-oraşe - 

maximum 

3.000.000 lei; 

-municipii de 

rang I - 

maximum 

6.000.000 lei; 

-municipii de 

rang II - 

maximum 

5.000.000 lei.; 

 Perioada de 

depunere a 

cererilor de 

finanțare în 

aplicația 

informatică

, împreună 

cu 

documentaț

ia aferentă, 

începe în 

data de 

19.08.2022 

ora 10:00. 

h
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https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

integrată blocuri 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.1) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

(eficiență energetică 

și consolidare 

seismică); renovarea 

energetică moderată 

sau aprofundată a 

clădirilor publice, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

publice (eficiență 

energetică și 

consolidare 

seismică). 

Autoritate publică 

locală 

Lucrări de consolidare seismică a clădirilor 

existente; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

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 încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată[1]; 

Alte tipuri de lucrări; 

Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele 

fundamentale privind calitatea în construcții 

(securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu 

înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, 

protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă 

a resurselor naturale), aplicabile după caz. 

Alocarea 

financiară  

eligibilă  

orientativă  

pentru  lucrările   

de   intervenție 

integrate în 

cadrul rundei a 

doua este de 

15.000.000 euro   

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui: 

cost unitar pentru 

lucrările de 

consolidare 

seismică* de 500 

Euro/m2 (arie 

desfășurată ***), 

fără TVA. 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată ** de 

200 Euro/m2 

(arie desfășurată 

***), fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările conexe* 

de 500 Euro/m2 

(arie desfășurată 

***), fără TVA. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

23 

octombrie 

2022, ora 

23.59; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/532/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-blocuri
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/532/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-blocuri
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

energetică 

blocuri din zone 

defavorizate 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.2) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

(eficiență energetică 

și consolidare 

seismică); 

Operațiunea se 

adresează UAT-

urilor din mediul 

rural și urban, în care 

sunt identificate zone 

marginalizate, adică 

zone cu populație 

aflată în risc de 

sărăcie și excluziune 

socială 

Autoritate publică 

locală 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

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 încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată; 

Alte tipuri de lucrări. 

Alocarea   

financiară   

eligibilă  

orientativă  

pentru lucrările   

de  creștere   a 

eficienței 

energetice în 

cadrul rundei a 

doua este de 

60.000.000 euro 

Valoarea 

maximă eligibilă 

a proiectului 

corespunde unui 

cost unitar per 

componentă 

(bloc de 

locuințe) pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată* de 

200 Euro/m2 

(arie arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

 

* Costul unitar 

pentru lucrările 

de renovare 

include toate 

costurile eligibile 

aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

23 

octombrie 

2022, ora 

23.59; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/533/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-blocuri-din-zone-defavorizate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/533/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-blocuri-din-zone-defavorizate
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

energetică clădiri 

rezidențiale 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.3) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor rezidențiale 

multifamiliale, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

(eficiență energetică 

și consolidare 

seismică); 

Autoritate publică 

locală 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

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 încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată 

Alte tipuri de lucrări; 

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule 

electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), 

cu două puncte de încărcare/stație. 

Alocarea 

financiară eligibilă 

orientativă pentru: 

A. renovarea 

energetică 

moderată este de 

140.000.000 euro; 

B. renovarea 

energetică 

aprofundată este de 

35.000.000 euro. 

Valoarea maximă 

eligibilă a 

proiectului 

corespunde unui: 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată* de 200 

Euro/m2 (arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

aprofundată* de 

250 Euro/mp (arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

 Costul unitar 

pentru lucrările 

de renovare 

include toate 

costurile eligibile 

aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

23 

octombrie 

2022, ora 

23.59; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/534/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/534/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-rezidentiale
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

energetică clădiri 

publice (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5, 

I1.4) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor publice, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

publice (eficiență 

energetică și 

consolidare 

seismică). 

Autoritate publică 

locală; 

Autoritatea publică 

centrală 

 
Autoritățile publice centrale: 
ministerele, alte organe de 

specialitate care se 

organizează în subordinea sau 
în coordonarea Guvernului ori 

a ministerelor, instituțiile 

publice din subordinea sau 
coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor, autorităţile 

administrative autonome 
(înființate prin legi organice), 

Instituția prefectului (OUG 

nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare); 

Autoritățile și instituțiile 
publice locale: 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale (UAT județ*, 
municipiu reședință de județ, 

municipiu), Municipiul 

București și subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 

acestuia 

 

Parteneriate între 

entitățile de mai sus, în 

conformitate cu 

prevederile legale, cu 

respectarea condiției ca 

în cazul autorităților și 

instituțiilor publice 

locale partenerii să 

aparțină aceluiași județ; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

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 încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată* 

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; 

Alte tipuri de lucrări; 

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule 

electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 

22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 

Alocarea 

financiară  eligibilă  

orientativă  pentru   

lucrările   de   

intervenție 

integrate în cadrul 

rundei a doua este 

de 100.000.000 

euro. 

Valoarea maximă 

eligibilă a 

proiectului 

corespunde unui: 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

moderată* de 440 

Euro/m2 (arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările de 

renovare 

aprofundată* de 

500 Euro/m2 (arie 

desfășurată**), 

fără TVA; 

cost pentru o stație 

de încărcare rapidă 

(cu putere peste 

22kW) cu câte 

două puncte de 
încărcare/stație de 

25.000 Euro/stație. 

*Costul unitar 

pentru lucrările de 

renovare include 

toate costurile 

eligibile aferente 

proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

23 

octombrie 

2022, ora 

23.59; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/535/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-cladiri-publice
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/535/pnrr-valul-renovarii-renovare-integrata-cladiri-publice
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Renovare 

integrată clădiri 

publice (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 5,  

I1.5) 

 

Renovarea energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor publice, 

respectiv renovarea 

integrată a clădirilor 

publice (eficiență 

energetică și 

consolidare 

seismică). 

Autoritate publică 

locală 

Autoritatea publică 

centrală 

Instituție publică 

 
Autoritățile publice centrale: 
ministerele, alte organe de 

specialitate care se 

organizează în subordinea sau 
în coordonarea Guvernului ori 

a ministerelor, instituțiile 

publice din subordinea sau 
coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor, autorităţile 

administrative autonome 

(înființate prin legi organice), 

Instituția prefectului (OUG 

nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare); 

Autoritățile și instituțiile 
publice locale: 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale (UAT județ*, 
municipiu reședință de județ, 

municipiu), Municipiul 
București și subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 

acestuia 
Instituțiile publice și serviciile 

publice organizate ca instituții 

publice de interes local sau 
județean (finanțate din 

bugetul local), aflate în 

subordinea unităților 
administrativ teritoriale 

 

Parteneriate între 

entitățile de mai sus, în 

conformitate cu 

prevederile legale  

Lucrări de consolidare seismică a clădirilor 

existente; 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii; 

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 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; 

Alte tipuri de lucrări; 

Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 

republicată* 

Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele 

fundamentale privind calitatea în construcții 

(securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu 

înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, 

protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă 

a resurselor naturale), aplicabile după caz. 

Alocarea fondurilor 
în cadrul rundei a 

doua se va face la 

nivel național,fără a 
fi repartizate 

teritorial, pe județe. 

Alocarea financiară 
eligibilă orientativă 

pentru:- renovarea   

energetică   moderată   
este   de  500.000.000   

euro  și pentru   

stațiile   de   încărcare   
pentru   vehicule   

electrice   este   de 

1.400.000 euro; - 
renovarea   

energetică   

aprofundată   este   de  
150.000.000   euro  și 

pentru   stațiile   de   

încărcare   pentru   
vehicule   electrice   

este   de 675.000 

euro 
Valoarea maximă 

eligibilă a proiectului 
corespunde unui: 

cost unitar pentru 

lucrările de consolidare 

seismică* de 500 

Euro/m2 (arie 

desfășurată ***), fără 

TVA. 

cost unitar pentru 

lucrările de renovare 

moderată ** de 440 

Euro/m2 (arie 

desfășurată ***), fără 

TVA; 

cost unitar pentru 

lucrările conexe* de 500 

Euro/m2 (arie 

desfășurată ***), fără 

TVA. 

* Costul unitar pentru 

lucrările de consolidare 

seismică  sau, după caz, 

costul unitar pentru 
lucrările conexe include 

toate costurile eligibile 

aferente proiectului. 

Rata de 

finanțare 

acordată prin 

PNRR este de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectului fără 

TVA. 

23 

octombrie 

2022, ora 

23.59; 

 

Abordarea 

va fi de tip 

necompeti

tiv, pe 

principiul 

primul 

venit, 

primul 

servit. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/536/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-publice-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/536/pnrr-valul-renovarii-renovare-energetica-cladiri-publice-1
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Înnoirea 

parcului de 

vehicule 

destinate 

transportului 

public (achiziția 

de vehicule 

nepoluante), 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

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). 

 

Buget disponibil: 
238.140.000 €,pe 

baza principiului 

„primul venit/primul 
servit” din care: 

·        Microbuze: 

32.930.000 € 
·        Tramvaie: 

93.510.000 € 

·        Troleibuze: 
4.460.000 € 

·        Autobuze 10m: 

107.240.000 € 
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. 

27 

octombrie 

2022, ora 

23:59 
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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
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Asigurarea 

infrastructurii 

pentru 

transportul 

verde – ITS/alte 

infrastructuri 

TIC (sisteme 

inteligente de 

management 

urban/local), 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

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. 

Buget disponibil: 
60.520.000€,pe baza 

principiului „primul 

venit/primul servit”. 
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. 

27 

octombrie 

2022, ora 

23:59 
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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 - 

Asigurarea 

infrastructurii 

pentru 

transportul 

verde – puncte 

de reîncărcare 

vehicule electrice 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

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. 

Buget disponibil 
după apel: 

21.050.000€,pe baza 

principiului „primul 
venit/primul servit”. 

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. 

27 

octombrie 

2022, ora 

23:59 
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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 - 

Asigurarea 

infrastructurii 

pentru 

transportul 

verde – piste 

pentru biciclete 

la nivel 

local/metropolita

n, (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR,  

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. 

 

Buget disponibil după 

apel: 31.450.000€,pe 

baza principiului 

„primul venit/primul 

servit” 

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. 

27 

octombrie 

2022, ora 

23:59 
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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 nZEB 

plus - pentru 

tineri/locuințe de 

serviciu pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ, 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

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). 

Buget disponibil 

după apel: 

96.480.000€,pe 

baza principiului 

„primul 

venit/primul 

servit” 

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. 

27 

octombrie 

2022, ora 

23:59 
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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
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Fondul Local - 

Reabilitare 

moderată a 

clădirilor publice 

pentru a 

îmbunătăți 

furnizarea de 

servicii publice 

de către unitățile 

administrativ-

teritoriale 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

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. 

Buget disponibil: 

362.870.000€,pe 

baza principiului 

„primul 

venit/primul 

servit”. 

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. 

27 

octombrie 

2022, ora 

23:59 
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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 

 

Cabinete de 

planificare 

familială - în 

consultare 

publică (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 12,  

I1.5) 

În cadrul sub-

investiției vor fi 

dotate și/sau 

reabilitate 119 de 

cabinete de 

planificare familială 

existente. 

Orice entitate publică 

care deține o unitate 

sanitară în cadrul căreia 

există cabinet de 

planificare familială. 

 

De asemenea, sunt 

eligibile și entitățile 

publice care dețin o 

unitate sanitară în 

cadrul căreia există 

cabinet de ginecologie 

și pentru care 

conducătorul unității 

completează o 

declarație pe propria 

răspundere prin care își 

asumă că va derula și 

activități specifice 

planificării familiale 

prin cabinetul de 

ginecologie. 

Acțiuni specifice realizării de renovări și/sau dotări 

pentru cabinetele de planificare familială. 

Se pot finanța proiecte care conțin doar componenta 

de echipamente sau ambele componente. 

Un proiect poate conține: 
„Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o 

listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și 
pentru personalul de la unitatea sanitară unde este prezent 

cabinetul de planificare familială deține competențe, cu o 

valoare estimată de 323.077 lei fără TVA echivalentul a 
65.630 euro fără TVA. Dotarea minimă și obligatorie 

pentru fiecare cabinet de planificare familială. 

„Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la 
dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 49.227 lei 

fără TVA echivalentul a 10.000 de euro fără TVA. 
Componenta echipamente 

Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică 

centralizată în vederea achiziționării 
echipamentelor/dotărilor necesare; 

Excepțiile de la această achiziție centralizată sunt 

reprezentate de achiziția de mobilier (birou, scaun medic 
etc), pentru care se alocă suma maximă de 7.384 lei 

reprezentând 1500 de euro. 

Componenta Renovare - sunt acceptate doar lucrările de 
renovare care nu implică obținerea unei autorizații de 

construcție: 

Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, 
placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli 

interioare; 

Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile 
interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și 

sanitare; 

Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, 
vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se 

schimbă aspectul inițial sa; 

Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței 
energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare 

atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul 

acestora; 
Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori 

respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă 

forma acestora; 
Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de 

încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de 

producere a energiei electrice din surse 
regenerabile/eficiente 

energetic.regenerabile/eficiente energetic. 

 Rata de 

finanțare: 

100% - nu este 

necesară 

contribuție 

proprie din 

partea 

aplicantului. 

20 ianuarie 

2023 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/571/pnrr-planificare-familiala
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/571/pnrr-planificare-familiala
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 

 

Cabinete ale 

medicilor de 

familie sau 

asocieri de 

cabinete de 

asistență 

medicală 

primară (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 12,  

I1.1) 

Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea a 3.000 de 

(asocieri de) cabinete 

de asistență medicală 

primară (medici de 

familie) cu facilități 

de screening, 

diagnostic precoce și 

monitorizare a 

pacienților cronici, 

prioritizând 

cabinetele din mediul 

rural și din urbanul 

mic (inclusiv zone 

marginalizate/defavo

rizate și inclusiv 

pentru zonele 

defavorizate cu 

populație majoritar 

romă sau comunități 

rome, după caz). 

Microîntreprindere 

IMM 

Instituție publică 

Instituție de sănătate 

Orice entitate publică 

sau privată care are în 

componență cabinete de 

asistență medicală 

primară (medici de 

familie) care au 

contract cu Casele 

Județene de Asigurări 

de Sănătate sau cu Casa 

Asigurărilor de Sănătate 

a Apărării, Ordinii 

Publice, Siguranței 

Naționale și Autorității 

Judecătorești. 

Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip ”point of 
care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, 

ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi 

alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu 
scopul conformării la normele igienico-sanitare și al 

creșterii eficienței energetice. 

Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de 
echipamente” sau ambele componente. 

În acest sens: 

„Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o 
listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și 

pentru care medicul de familie deține competențe  cu o 

valoare estimată de 222.115 lei fără tva echivalentul a 
45.150 euro fără TVA; 

„Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la 

dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei 
fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără TVA. 
Componenta echipamente - Ministerul Sănătății va derula o 

achiziție publică centralizată în vederea achiziționării 

echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 - Listă 

echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o 

solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile 

înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat. Excepția de 

la această achiziție centralizată sunt reprezentate de achiziția de 

mobilier (birou, scaun medic etc), pentru care se alocă suma 

maximă de 4.919,5 lei reprezentând 1000 de euro; 

Componenta Renovare - sunt acceptate doar lucrările de renovare 

care nu implică obținerea unei autorizații de construcție: 

Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte 

finisaje interioare, precum și pardoseli interioare; 

Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare 

de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare; 

Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, 

placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul 

inițial sa; 

Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice 

în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se 

schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora; 

Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv 

lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora; 

Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de 

preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile/eficiente energetic. 

 Rata de 

finanțare: 

100% - nu este 

necesară 

contribuție 

proprie din 

partea 

aplicantului. 

30 

decembrie 

2022 
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 

 

Secții de terapie 

intensivă pentru 

nou-născuți 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 12,  

I2.3) 

Secții de terapie intensivă 
pentru nou-născuți 

Investiția vizează: 

extinderea capacității 
infrastructurii spitalicești 

dedicată îngrijirii 

pacientului critic neonatal 
(a) cu 124 de paturi 

adiționale (preponderent 

cazuri de grad 3) – 
inclusiv infrastructură și 

echipamente aferente, (b) 

dotarea cu echipamente 
medicale adecvate pentru 

90 de paturi existente si 

îmbunătățirea programului 
de screening (investiții în 

beneficiul a 25 de unități 

spitalicești dintre cele 69 
vizate pentru întreaga 

investiție); îmbunătățirea 

programului de screening, 
prin dotarea infrastructurii 

existente cu: mixer de aer-

oxigen pentru sala de 
naștere și pentru cezariană, 

monitor SN, monitor SOC, 
ventilator de transport cu 

FiO2 reglabil 21-100%, 

incubator de transport, 
dispozitiv laser, retcam 

pentru transport, 

oftalmoscop indirect, 
inclusiv instrumente; 

construirea și dotarea a 8 

centre regionale de 
formare (100 mp fiecare) 

pentru pacienții neonatali 

critici; 
achiziționarea a 12 unități 

mobile de terapie intensivă 

neonatală (nivel 3); 

Autoritate publică locală 

Instituție de sănătate 

Solicitanții eligibili sunt: 

-Unităţile administrativ-

teritoriale, definite 

conform Legii 

administrației publice 

locale nr. 215 din 23 

aprilie 2001, republicată 

cu modificările şi 

completările ulterioare și 

constituite potrivit Legii 

nr. 2 din 16 februarie 1968 

privind organizarea 

administrativă a 

teritoriului României, 

republicată, cu 

modificările și 

completările ulterioare. 

-Parteneriate între UAT și 

entități cu personalitate 

juridică proprie care au în 

componență una sau mai 

multe unități sanitare, 

respectiv imobilul (clădire 

și teren) în care 

funcționează unitatea 

sanitară. Liderul de 

proiect/parteneriat va fi 

Unitatea Administrativ 

Teritorială. 

-Instituții centrale care 

dețin rețea proprie 

sanitară. 

 

Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi:reabilitarea / modernizarea 

/extinderea/dotarea infrastructurii sanitare existente 

dedicate pacienților critici nou-născuți; 
achiziționarea de echipamente pentru infrastructura sanitară 

dedicată pacienților critici nou-născuți; 

construirii/amenajării și dotării a 8 centre regionale de 
formare pentru pacienții neonatali critici. 

Lista de echipamente pentru Centrele de nivel II și III în 

I.2.3.a: Apel dedicat secțiilor nou născuți: 
Aparate ventilație mecanică;Incubatoare; 

Monitoare semne vitale;Injectomate; 

Pompe de perfuzie;Dispozitiv laser (obligatoriu); 
Aparatură laser-retinopatie de prematuritate 

Ret-cam Shuttle-retinopatie de prematuritate (obligatoriu) 

Oftalmoscop indirect si instrumente (obligatoriu) 
Ecocardiograf portabil cu sonde cardiace, cap și abdomen 

Incubator de transport (obligatoriu) 

Monitor de transport 
Ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100 % 

(obligatoriu) 

Monitor semne vitale sala nașteri și sala operații cezariene  
Mixer aer-oxigen sala de nașteri și sala operații cezariene  

Instrumente (obligatoriu) 

Lista orientativă de dotare a unităților mobile de terapie 
intensivă neonatală nivel III: 

Troliu ansamblu echipamente medicale coustom 
Incubator transport cu lampa UV integrata 

Ventilator mecanic cu umidificator 

Monitor funcții vitale si extensie monitor central 
Monitor transcutanat gaze medicale 

Aparat oxid nitric inhalator;Defibrilator 

Seringi automate; Pompe volumetrice 
Pompa nutriție 

Ecograf portabil + tableta 

Aparat hipotermie corporala 
Încălzitor sânge 

Analizor gaze sangvine portabil 

Bilirubinometru 
Butelii aer 

Butelii oxigen 

Butelii oxid nitric 
Router transmisie date/video-live 

Mașina structura tip Box cu suspensii perne aer. 

  15 martie 

2023 
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