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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

NOIEMBRIE 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
https://www.f

onduri 

Guvernul 

României 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Programul de 

realizare a 

pistelor pentru 

biciclete 

Obiectivul 

Programului îl 

reprezintă 

dezvoltarea 
infrastructurii velo în 

România prin 

finanţarea 

pistelor de biciclete. 

Scopul Programului 

îl reprezintă 

îmbunătăţirea 

calităţii mediului prin 

reducerea emisiilor 

de gaze 

cu efect de seră prin 
stimularea utilizării 

transportului 

nepoluant, 

concomitent cu 

reducerea traficului 

motorizat. 

a)unităţile administrativ-

teritoriale, astfel cum sunt 

definite în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

organizate la 

nivel de judeţ, comună, oraş, 

municipiu de rang I/II, 

municipiul Bucureşti şi 

subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale 

acestuia; 

b)asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară, astfel cum 

sunt definite la art. 4 alin. (1) 

lit. b). 

(2) din Ghidul apelului. În 

cadrul aceleiaşi sesiuni de 

finanţare, UAT în numele 

cărora ADI depune cerere de 

finanţare nu 

au dreptul să depună cerere de 

finanţare în calitate de 

solicitant 

Prin Program se finanţează: 
a)realizarea de piste pentru biciclişti pe 

partea carosabilă sau acostament; 

b)realizarea de piste pentru biciclişti pe 
amplasament nou, altul decât drum 

carosabil, acostament 

sau trotuar; 

c)realizarea de piste pentru biciclişti în 
cadrul trotuarelor 

În cadrul proiectelor, suma maximă care 

poate fi finanţată pentru realizarea unui km 
de traseu 

de piste de biciclişti şi care reprezintă 

100% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile este: 

a)1.000.000 lei/km pentru pistele de 

biciclişti care presupun lucrări pe 

amplasamente separate de 
drum, neamenajate ca trotuar sau parte 

carosabilă; 

b)350.000 lei/km pentru pistele de 
biciclişti care presupun lucrări pe carosabil 

sau trotuar existent. 

 

Finanţarea se acordă 

pentru fiecare 

categorie de 

solicitant, după cum 

urmează: 

a)UAT - Municipiul 

Bucureşti - maximum 

75.000.000 lei; 

b)subdiviziunea 

municipiului 

Bucureşti - maximum 

45.000.000 lei; 

c)UAT - municipiu 

de rang I - maximum 

37.000.000 lei; 

d)UAT - municipiu 

de rang II - maximum 

30.000.000 lei; 

e)UAT - oraş - 

maximum 

22.000.000 lei; 

f)comună cu mai 

puţin de 5.000 de 

locuitori - maximum 

3.700.000 lei; 

g)comună cu mai 

mult de 5.001 de 

locuitori - maximum 

7.500.000 lei; 

h)UAT - judeţ - 

maximum 

22.000.000 lei. 

Finanţarea se 
acordă în 
procent de 
100% din 
cheltuielile 
eligibile , în 
limita 
sumelor ce 
pot fi 
acordate 
pentru fiecare 
categorie de 
solicitanţi 

Perioada de 
depunere: 
04 
noiembrie 
2022, ora 
10.00 – 09 

decembrie 
2022, ora 
14.00 
sau până la 
epuizarea 
bugetului 
alocat 
sesiunii de 

finanțare 

h
ttp

s://w
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https://www.afm.ro/piste_biciclete_ghid.php
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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. 
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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
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Extinderea 

sistemelor de apă 

și canalizare în 

aglomerări mai 

mari de 2000 de 

locuitori  (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 1, 

I1.) 

 

Obiectivul acestei 

componente este 

asigurarea sustenabilă a 

apei pentru un viitor sigur 

al populației, mediului și 

economiei. 

 

În special, componenta 

vizează: 

 

(1) creșterea gradului de 

acces al populației, în 

special din zonele rurale, 

la un serviciu public de 

apă și canalizare conform 

cu cerințele legislației 

Uniunii Europene și 

asigurarea accesului 

tuturor categoriilor sociale 

la acest serviciu; 

 

(2) creșterea gradului de 

siguranță a acumulărilor 

existente; 

 

(3) consolidarea capacității 

administrative și de 

răspuns a Administrației 

Naționale Apele Române 

(ANAR) în situații de 

urgență, în special în ceea 

ce privește infrastructura 

de gospodărire a apelor; 

 

(4) îmbunătățirea 

acurateței prognozelor 

pentru sistemele de 

atenționări și avertizări 

meteorologice în vederea 

reducerii numărului de 

decese și de răniri cauzate 

de fenomene 

meteorologice extreme. 

-UAT-urile și/ sau asociațiile 

acestora (ADI), inclusiv 

subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale Municipiului 

București (sectoarele) definite 

conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-Operatorii Locali (OL) din 

sectorul de apă/apă uzată care 

sunt înființați conform Legii 

nr. 51/2006 și au în  gestiune 

directă serviciul de alimentare 

cu apă și/ sau de canalizare, 

conform prevederilor Legii 

nr. 241/ 2006 și ale Legii nr. 

51/ 2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Operatorii Regionali (OR) 

(în numele Asociațiilor de 

Dezvoltare Intercomunitară), 

care sunt companii existente, 

acționariatul OR este format 

exclusiv din membri ai 

Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară existente, OR 

acționează în baza 

Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor; 

Activități necesare pentru extinderea rețelelor 

de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în 

aglomerările mai mari de 2 000 de locuitori 

echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul de 

accelerare a conformării cu Directivele 

europene.  

 

Activitățile propuse prin proiect pot fi: 

 
1. Extinderea rețelelor existente de distribuție a 

apei: 

 

Extindere rețea de distribuție a apei - utilizarea 

de către rețeaua din proiect a unor elemente din 

cadrul rețelelor apă existente (ex: gospodării de 

apă, rezervoare, stații de tratare, stații de 

pompare, rețele de alimentare cu apă, etc.). 

 

2. Extinderea rețelelor existente de apă uzată: 

 
Extindere rețea apă uzată - utilizarea de către 

rețeaua din proiect a unor elemente din cadrul 

rețelelor de apă uzată existente (ex: stații de 

epurare, bazine de decantare, aerare, rețele de 

apă uzată, etc.). 

 

Proiectele privind extinderea infrastructurii de 

apă/apă uzată vor prevedea în mod obligatoriu 

branșamentele la rețelele de alimentare cu apă 

și racordurile la rețelele de apă uzată. 

 

Nu sunt eligibile activitățile de construire a 
stațiilor de epurare a apei uzate sau a stațiilor 

de tratare în vederea potabilizării. 

Valoarea maximă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

15.000.000 euro fără 

TVA, echivalent a 

73.792.500,00 lei și 

corespunde: 

   - unui cost unitar de 

112.500 euro/km, 

echivalent a 

553.443,75 lei/km, 

fără TVA, pentru 

extinderea rețelelor 

de distribuție a apei; 

   - unui cost unitar de 

168.000 euro/km, 

echivalent a 

826.476,00 lei/km 

fără TVA, pentru 

extinderea rețelelor 

de apă uzată. 

*Costul unitar a fost 

determinat prin 

raportarea alocării 

financiare din PNRR 

la țintele aferente 

Investiției 1 din 

Componenta 1 – 

Managementul apei. 

În cererea de 

finanțare, respectarea 

cerinței de mai sus va 

fi asigurată prin 

utilizarea pentru 

determinarea valorii 

maxime eligibile a 

proiectului, a 
următoarei formule 

de calcul: 

Valoarea maximă 

eligibilă a proiectului 

= (nr. km *cost unitar 

extindere rețele apă) 

+ (nr. km*cost unitar 

extindere rețele apă 

uzată) 

Rata de 
finanțare 
acordată prin 
PNRR este de 
100% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
fără TVA. 

 
o Data și 

ora de 
închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
24.11.2022, 
ora 12.00. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/608/c1-i1-extinderea-sistemelor-de-apa-si-canalizare-in-aglomerari-mai-mari-de-2000-de-locuitori-echivalenti
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/608/c1-i1-extinderea-sistemelor-de-apa-si-canalizare-in-aglomerari-mai-mari-de-2000-de-locuitori-echivalenti
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/608/c1-i1-extinderea-sistemelor-de-apa-si-canalizare-in-aglomerari-mai-mari-de-2000-de-locuitori-echivalenti
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Prima conectare 

la sistemul public 

de alimentare cu 

apă și canalizare 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 1, 

I3.) 

 

Obiectivul acestei 

componente este 

asigurarea sustenabilă a 

apei pentru un viitor sigur 

al populației, mediului și 

economiei. 

Măsura vizează sprijinirea 

familiilor și persoanelor 

singure cu venituri reduse 

(care au media veniturilor 

bănești nete lunare sub 

salariul minim brut pe țară 

garantat la plată pe 

membru de familie) pentru 

plata cheltuielilor de 

branșare/racordare la 

sistemul public de 

alimentare cu apă și/sau de 

canalizare. 

Obiectiv specific: 

Creșterea gradului de 

acces al populației la 

serviciul public de apă și 

canalizare. 

Finanțarea PNRR se 

acordă pentru 

implementarea 

Programului „Prima 

conectare la sistemul 

public de alimentare cu 

apă și de canalizare”. 

 

 

 

Autoritate publică locală 

Autoritatea publică centrală 

Operator Regional de apă/apă 

uzată/irigații 

Operatorii Locali (OL) din 

sectorul de apă/apă uzată, 

trebuie să fie licențiați de 

către ANRSC pentru operarea 

sistemului public de 

alimentare și/sau canalizare; 

sa aibă în gestiune directă 

serviciul de alimentare cu apă 

şi de canalizare, conform 

prevederilor Legii nr. 241/ 

2006, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale 

Legii nr. 51/ 2006, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 

- Operatorii Regionali (OR) 

de Apă trebuie să fie licențiați 

de către ANRSC pentru 

operarea sistemului public de 

alimentare și/sau canalizare; 

să acționeaze în baza 

Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor, contract 

prin care autoritățile locale 

exercită asupra OR un 

„control similar” celui 

exercitat asupra propriilor 

departamente. 

 

- Partenerii sunt UAT/ADI pe 

raza cărora/membrilor cărora 

se prevede racordarea la 

rețeaua publică de canalizare 

și/sau branșarea la rețeaua 

publică de alimentare cu apă a 

unor utilizatori eligibili. 

Sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare 

a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) 

la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau 

de canalizare, respectiv: 

 

-lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul 

public existent de alimentare cu apă; 

lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul 

public existent de canalizare. 
 

În cazul UAT în care există atât sistem de 

alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, 

sunt eligibile gospodăriile pentru care se 

solicită finanțare atât pentru realizarea 

lucrărilor de branșare la sistemul public 

existent de alimentare cu apă, cât și pentru 

lucrările de racordare la sistemul public 

existent de canalizare.   

Valoarea maximă 

eligibilă a proiectului 

corespunde unui: 

 

Cost unitar de cel 

mult 1.900 

euro/gospodărie 

racordată și/sau 

branșată la sistemul 

public de alimentare 

cu apă şi de 

canalizare, fără TVA. 

În cererea de 

finanțare va fi 

justificată respectarea 

cerinței de mai sus, 

utilizând formula de 

calcul: Valoarea 

maximă eligibilă a 

proiectului = (nr. 

gospodării *cost 

unitar branșare și/sau 

racordare) 

Rata de 
finanțare 
acordată prin 
PNRR este de 
100% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
fără TVA. 

Data și ora 
de 

închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
15.12.2022, 
ora 23.59. 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/609/c1-i3-prima-conectare-la-sistemul-public-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/609/c1-i3-prima-conectare-la-sistemul-public-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/609/c1-i3-prima-conectare-la-sistemul-public-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Centre de 

colectare cu 

aport voluntar 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 3, 

I1.a) 

 

Obiectiv general: 

Accelerarea procesului de 

extindere și modernizare a 

sistemelor de gestionare a 

deșeurilor în România cu 

accent pe colectarea 

separată, măsuri de 

prevenție, reducere, 

reutilizare și valorificare în 

vederea conformării cu 

directivele aplicabile și 

tranziției la economia 

circulară. 

 

Obiectiv specific: 

Dezvoltarea unui 

management al deșeurilor 

eficient, prin 

suplimentarea capacităților 

de colectare separată, 

pregătire pentru reutilizare 

și valorificare a deșeurilor 

în vederea continuării 

procesului de conformare 

cu prevederile directivelor 

specifice și a tranziției la 

economia circulară. 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale (UAT) (inclusiv 

subdiviziunile/ sectoarele 

acestora), organizate la nivel 

de municipiu, oraș, comună și 

județ și asocieri ale acestora 

(ADI); 

Alte Asocieri legale de UAT-

uri constituite pentru 

aplicarea la PNRR precum și 

în scopul dezvoltării, 

modernizării și completării 

sistemelor de management 

integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ 

sau la nivel de 

municipii/orașe/comune care 

dețin infrastructura necesară 

prestării serviciului public de 

gestionare a deșeurilor. 

a) Cheltuielile pentru înființarea centrelor de 
colectare prin aport voluntar: 

 
Lucrări privind amenajarea terenului și asigurarea 
utilităților necesare obiectivului de, în interiorul 
amplasamentului; 
Lucrări privind organizarea de șantier, conform 
proiectului – tip; 
Construcții și instalații, conform proiectului – tip; 
Dotări, utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale, conform proiectului – tip 
(vehiculele/utilajele achiziționate în cadrul acestei 
măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie 
disponibilă, din punct de vedere al respectării 
mediului); 
Cheltuielile cu proiectarea și consultanța - capitol 3 
din conținutul-cadru al devizului general aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Probe tehnologice și teste; 
Alte costuri generale necesare implementării 
proiectului. 
 
b) Cheltuieli privind informarea și publicitatea 
(conform prevederilor manualului de identitate 
vizuală (MIV) al PNRR): 
 

Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presă 
privind începerea lucrărilor; 
 Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la 
locul implementării proiectului; 
Cheltuieli cu mijloace de afișaj outdoor pe o 
perioadă de minim 6 luni de la recepție și în 
cuantumul a minim 1% din valoarea cheltuielilor 
eligibile; 

Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și 
conștientizare a populației/grupului țintă. 

Valoarea maximă 
eligibilă a 

proiectului 
corespunde unui 
cost de cel mult 
778.720 
euro/CAV, 
echivalentul a 
3.830.914 lei, fără 
TVA, în 

conformitate cu 
devizul general 
aferent proiectului 
– tip, din care 
costul aferent 
dotării centrului de 
colectare prin aport 
voluntar cu utilaje 

și echipamente 
tehnologice, 
inclusiv dotări și 
active necorporale 
este de 
aproximativ 
280.000 euro, 
echivalentul a 
1.377.460 lei, fără 

TVA. 

Rata de 
finanțare 
acordată prin 
PNRR este de 
100% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
fără TVA. 

Tip de apel:  
apel de 

proiecte 
necompetiti
v, pe 
principiul 
“primul 
venit, 
primul 
servit” 

Data și ora 
de 
închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
11 
noiembrie 
2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/592/c3-i1-a-infiintarea-de-centre-de-colectare-prin-aport-voluntar
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/592/c3-i1-a-infiintarea-de-centre-de-colectare-prin-aport-voluntar
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Insule ecologice 

digitalizate 

pentru 

colectarea 

separată a 

deșeurilor 

(Planul Național 

de Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 3, 

I1.b) 

 

Obiectiv general: 

Accelerarea procesului de 

extindere și modernizare a 

sistemelor de gestionare a 

deșeurilor în România cu 

accent pe colectarea 

separată, măsuri de 

prevenție, reducere, 

reutilizare și valorificare în 

vederea conformării cu 

directivele aplicabile și 

tranziției la economia 

circulară. 

 

Obiectiv specific: 

Dezvoltarea unui 

management al deșeurilor 

eficient, prin 

suplimentarea capacităților 

de colectare separată, 

pregătire pentru reutilizare 

și valorificare a deșeurilor 

în vederea continuării 

procesului de conformare 

cu prevederile directivelor 

specifice și a tranziției la 

economia circulară. 

Autoritate publică locală 

Autoritatea publică centrală 
Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate 
(ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri 

de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și 
carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, 
deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale. 
Solicitantul poate să aleagă doar dintre următoarele 
tipuri de insule ecologice digitalizate: 
Insula Tip 1: Insulă supraterană încasetată cu 5 
containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate 
cele 5 fracții: biodegradabil; rezidual; sticlă, plastic 

și metal, hârtie și carton. 
Insula Tip 2: Insulă supraterană compusă din 5 
containere supraterane staționare proiectate si 
fabricate conform standardelor europene in vigoare, 
cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții: 
Biodegradabil: între 2 mc și 3 mc; Rezidual: între 2 
mc și 3 mc; Sticlă: între 2 mc și 3 mc; Plastic și 
metal: între 3 mc și 5 mc; Hârtie și carton: între 3 mc 

și 5 mc. 
Insula Tip 3: Insulă subterană cu containere 
individuale, compusă din 5 containere cu 
următoarele capacități pentru cele 5 fracții: 
Biodegradabil: între 2 mc și 3 mc; Rezidual: între 2 
mc și 3 mc; Sticlă: între 2 mc și 3 mc; Plastic și 
metal: între 4 mc și 5 mc; Hârtie și carton: între 4 mc 
și 5 mc; 
Structurile tipurilor de insule prezentate mai sus nu 

pot fi modificate.  Pentru insulele tip 2 și pentru 
insulele tip 3 sunt necesare autovehicule speciale 
pentru golirea containerelor.  
Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi 
asigurat un număr de 200 de cartele de acces. 
Achiziționarea de cartele suplimentare cade în 
sarcina beneficiarului. 
Insulele ecologice digitalizate supraterane nu 

necesită lucrări de construcții-montaj. 
Insulele ecologice digitalizate subterane necesită 
lucrări de construcții-montaj, care vor fi realizate de 
beneficiar din surse proprii. 

Valoarea maximă 
eligibilă a 

proiectului 
corespunde unui 
cost unitar eligibil, 
după cum 
urmează: 
 
Insule supraterane 
încasetate cu 

containere de 1.1 
metri cubi – 
10.000 Euro/ 
insulă, fără TVA; 
Insule supraterane 
cu containere 
individuale – 
19.000 Euro/ 

insulă, fără TVA; 
Insule subterane cu 
containere 
individuale – 
50.000 Euro/ 
insulă, fără TVA; 

Rata de 
finanțare 
acordată prin 
PNRR este de 
100% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
fără TVA. 

Data și ora 
de 

închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
14 
noiembrie 
2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/587/c3-i1-i1b-construirea-de-insule-ecologice-digitalizate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/587/c3-i1-i1b-construirea-de-insule-ecologice-digitalizate
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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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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/572/pnrr-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/572/pnrr-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/572/pnrr-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara
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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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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/575/pnrr-sectii-de-terapie-intensiva-pentru-nou-nascuti
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/575/pnrr-sectii-de-terapie-intensiva-pentru-nou-nascuti
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Guvernul 

României 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Programul 

privind 

instalarea de 

staţii de 

reîncărcare cu 

putere normală 

Obiectivul Programului îl 

reprezintă dezvoltarea 

infrastructurii de 

alimentare a vehiculelor cu 

energie electrică 

 

Scopul programului îl 

reprezintă îmbunătăţirea 

calităţii mediului prin 

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră prin 

stimularea utilizării 

vehiculelor electrice şi 

vizează dezvoltarea 

transportului ecologic, prin 

instalarea de staţii de 

reîncărcare cu putere 

normală. 

Instituţii publice 
Unităţi administrativ-

teritoriale şi subdiviziuni 
administrativ-teritoriale 
ale municipiului Bucureşti 
Localităţi care nu sunt 
unităţi administrativ-
teritoriale, dar sunt 
atestate ca staţiuni 
turistice 

Asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară 

Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare ce 

îndeplinesc următoarele caracteristici: 

 

sunt formate din minimum două puncte de reîncărcare, 

alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de 

distribuţie; 

permit încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în 

curent alternativ, la o putere de minimum 3,7 kW şi 

maximum 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare; 

sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR 

EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru 

vehicule electrice); 

sunt echipate cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule 

(Type 2), conform descrierii din standardul SR EN62196-2, 

pentru încărcarea în curent alternativ; 

comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point 

Protocol - minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba 

română şi în limba engleză, în cazul în care are meniu. 

Suma maximă 

finanţată pentru 

instalarea unei staţii 

de reîncărcare 

reprezintă 100% din 

totalul cheltuielilor 

eligibile şi este de: 

20.000 lei pentru o 

staţie de reîncărcare 

cu o putere de 

minimum 3,7 kW şi 

maximum 7,3 kW; 

60.000 lei pentru o 

staţie de reîncărcare 

cu o putere de 

minimum 7,4 kW şi 

maximum 22 kW. 

Finanţarea se acordă 

pentru fiecare 

categorie de solicitant 

după cum urmează: 
instituţie publică, 

inclusiv unitatea de 

învăţământ de stat - 

maximum 400.000 

lei; 

UAT - municipiu de 

rang I - maximum 

5.000.000 lei; 

UAT - municipiu de 

rang II - maximum 

4.000.000 lei; 

UAT - oraş - 

maximum 2.000.000 

lei; g)UAT - comună 
- maximum 

1.000.000 lei; 

UAT - judeţ - 

maximum 4.000.000 

lei. 

Finanţarea se 

acordă în 
procent de 

100% din 

valoarea 

cheltuielilor 
eligibile, în 

limita sumelor 

ce pot fi 
acordate 

pentru fiecare 

categorie de 
solicitanţi. 

23 
decembrie 

2022, ora: 
14:00 
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https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/650/afm-programul-privind-instalarea-de-statii-de-reincarcare-cu-putere-normala
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/650/afm-programul-privind-instalarea-de-statii-de-reincarcare-cu-putere-normala

