
la data de 15.07.2022
Legendă

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget stimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 1. 

Managementul 

apei  - Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

 I1. Extinderea sistemelor de apă 

și canalizare în aglomerări mai 

mari de 2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin 

Planul accelerat de conformare 

cu directivele europene

Extinderea sistemelor de apă 

și canalizare în aglomerări 

mai mari de 2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin 

Planul accelerat de 

conformare cu directivele 

europene

lucrări de construcții necesare pentru extinderea rețelelor de apă și 

canalizare în localități cuprinse în aglomerările mai mari de 2000 de 

locuitori echivalenți (l.e)

autoritățile locale / operatorii de 

servicii publice de apă și canalizare
420,000,000

01.11.2022 (SUPUS 

CONSULTĂRII PUBLICE )

2

Componenta 1. 

Managementul 

apei - Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Consolidarea cadrului de 

reglementare pentru 

managementul sustenabil al 

sectorului de apă și apă uzată și 

pentru accelerarea accesului 

populației la servicii de calitate 

conform directivelor europene/ 

I2. Colectarea apelor uzate în 

aglomerări mai mici de 2 000 de 

locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări 

bune a corpurilor de apă și / sau 

afectează arii naturale protejate

Colectarea apelor uzate în 

aglomerări mai mici de 2 000 

de locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări 

bune a corpurilor de apă și / 

sau afectează arii naturale 

protejate

construire sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și rețele de 

canalizare 

autorități locale/ operatorii de 

servicii publice de apă și canalizare
120,000,000

(SUPUS CONSULTĂRII PUBLICE 

)

3

Componenta 1. 

Managementul 

apei- Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

 I3 Sprijinirea conectării 

populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare existente

Sprijinirea conectării 

populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă 

și canalizare existente

conectare la apă și canalizare a gospodăriilor 
autoritățile locale / operatorii de 

servicii publice de apă și canalizare
168,000,000

octombrie 2022 (SUPUS 

CONSULTĂRII PUBLICE)

CALENDAR CENTRALIZATOR APELURI DE PROIECTE ÎN CADRUL PNRR - PUBLICI

INFORMATII GENERALE
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4

Componenta 1. 

Managementul 

apei - Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Consolidarea cadrului de 

reglementare pentru 

managementul sustenabil al 

sectorului de apă și apă uzată și 

pentru accelerarea accesului 

populației la servicii de calitate 

conform directivelor europene/ 

I2. Colectarea apelor uzate în 

aglomerări mai mici de 2 000 de 

locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări 

bune a corpurilor de apă și / sau 

afectează arii naturale protejate

Colectarea apelor uzate în 

aglomerări mai mici de 2 000 

de locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări 

bune a corpurilor de apă și / 

sau afectează arii naturale 

protejate

retele de canalizare construite si operationale  in aglomerari mai mici de 

2000 l.e.

autorități locale/ operatorii de 

servicii publice de apă și canalizare
80,000,000

01.09.202201.09.2022 

(SUPUS CONSULTĂRII 

PUBLICE)

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 2. 

Păduri și 

protecția 

biodiversității - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Reforma

sistemului de

management și a

celui privind

guvernanța în

domeniul forestier

prin dezvoltarea unei

noi Strategii

forestiere naționale

și a legislației

subsecvente/ I1. Campania

națională de

împădurire și

reîmpădurire,

inclusiv păduri

urbane

Campania națională de 

împădurire și reîmpădurire, 

inclusiv păduri urbane

realizarea de noi păduri; noi suprafețe cu vegetație forestieră în zonele 

vulnerabile la schimbările climatice; reîmpădurirea suprafețelor din fondul 

forestier în care nu s-a realizat regenerarea de către proprietari și 

administrator; Înființarea de păduri urbane; 

Regia Națională a Pădurilor - 

Romsilva, proprietari sau 

administratorii de pădure publici 

(UAT-uri, inclusiv parteneriatele 

între acestea) sau privați, proprietari 

de terenuri pretabile împăduririi

730,000,000 15.09.2022

2

Componenta 2. 

Păduri și 

protecția 

biodiversității - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Reforma

sistemului de

management și a

celui privind

guvernanța în

domeniul forestier

prin dezvoltarea unei

noi Strategii

forestiere naționale

și a legislației

subsecvente / I2. Dezvoltarea de

capacități moderne

de producere a

materialului forestier

de reproducere

Dezvoltarea de capacități 

moderne de producere a 

materialului forestier de 

reproducere

realizarea unor noi rezervații semincere și plantaje pentru semințe, 

capacități de prelucrare a semințelor, modernizare și înființare de 

pepiniere, inclusiv pentru producția de puieți cu rădăcină protejată

deținătorii și administratorii de 

păduri(RNP Romsilva, administratorii 

sau proprietarii sau UAT)

50,000,000 15.01.2023

INFORMAȚII GENERALE



3

Componenta 2. 

Păduri și 

protecția 

biodiversității - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R2. Reforma sistemului de 

management al ariilor naturale 

protejate în vederea 

implementării coerente și eficace 

a Strategiei Europene privind 

biodiversitate/ I4.2 Reconstrucția

habitatelor de pajiști

în ariile naturale

protejate

Reconstrucția habitatelor de 

pajiști în ariile naturale 

protejate

refacere habitate de pajiști ANANP/UAT 35,000,000 01.04.2023

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 3. 

Managementul 

deșeurilor - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției 

către economia circulară/ I1.a 

Înființarea de centre de 

colectare cu aport voluntar

Înființarea de centre de 

colectare cu aport voluntar
construire și operaționalizare centre de colectare prin aport voluntar UAT-uri și ADI-uri 452,200,000

01.09.2022 (A FOST SUPUS ÎN 

CONSULTARE PUBLICĂ ÎN 

DATA DE 30.05.2022)

2

Componenta 3. 

Managementul 

deșeurilor - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției 

către economia circulară/ I1.b 

Construirea de insule ecologice 

digitalizate pentru colectarea 

separată a deșeurilor la nivel 

local

Construirea de insule 

ecologice digitalizate pentru 

colectarea separată a 

deșeurilor la nivel local

construire și operaționalizare insule ecologice digitalizate UAT-uri și ADI-uri 200,100,000

01.09.2022 (A FOST SUPUS ÎN 

CONSULTARE PUBLICĂ ÎN 

DATA DE 30.05.2022)

3

Componenta 3. 

Managementul 

deșeurilor - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției 

către economia circulară/ I1.c. 

Centre integrate de colectare 

separată pentru aglomerări 

urbane

Centre integrate de colectare 

separată pentru aglomerări 

urbane

construirea și operaționalizarea centrelor integrate de colectare prin aport 

voluntar
UAT-uri și ADI-uri 83,700,000 01.09.2022

4

Componenta 3. 

Managementul 

deșeurilor - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției 

către economia circulară/ I1.d 

Construirea de instalații de 

reciclare a deșeurilor în vederea 

atingerii țintelor de reciclare din 

pachetul economiei circulare

Construirea de instalații de 

reciclare a deșeurilor în 

vederea atingerii țintelor de 

reciclare din pachetul 

economiei circulare

Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor
persoane juridice de drept privat sau 

de drept public
220,000,000 01.09.2022

INFORMAȚII GENERALE



5

Componenta 3. 

Managementul 

deșeurilor - 

Ministerul 

Mediului Apelor 

și Pădurilor

R1. Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției 

către economia circulară/ I2 

Dezvoltarea infrastructurii pentru 

managementul gunoiului de grajd 

și al altor deșeuri agricole 

compostabile

Dezvoltarea infrastructuri i 

pentru management ul 

gunoiului de grajd și al altor 

deșeuri agricole compostabile

instituire și punere în funcțiune a sistemelor integrate de colectare a 

deșeurilor agricole compostabile

ferme mari și UAT-uri; fermieri mici 

și mijlocii
255,000,000 iunie 2023

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1,000,000,000

Prima rundă 01.04.2022 - 

30.05.2022, A doua rundă 

01.09.2022-31.10.2022

Componenta 5. 

Valul renovării - 

MDLPA

1

INFORMAȚII GENERALE

Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte:

- proiecte integrate (consolidare seismică și

eficiență energetică):

- intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a 

construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau 

a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor 

nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente 

structurale suplimentare;

 - intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii 

existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau 

înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la 

acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

 - lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

• 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.

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:

• Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, 

inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;

• Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;

• Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;

• Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la 

îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;

• Dotarea cu echipamente digitale performante;

• Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale 

privind calitatea în construcții.

- proiecte de renovare energetică:

• 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.

clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Unitățile Administrativ Teritoriale - 

UAT comună, oraș, municipiu, 

municipiu reședință de județ, județ, 

Municipiul București și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestuia 

(sectoarele Municipiului Bucureşti), 

definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare

Axa 1 - Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și 

reziliența în clădiri 

rezidențiale multifamiliale
I1.a



1,000,000,000

Prima rundă 01.04.2022 - 

30.05.2022, A doua rundă 

01.09.2022-31.10.2022

Componenta 5. 

Valul renovării - 

MDLPA

1

Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte:

- proiecte integrate (consolidare seismică și

eficiență energetică):

- intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a 

construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau 

a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor 

nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente 

structurale suplimentare;

 - intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii 

existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau 

înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la 

acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

 - lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

• 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.

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:

• Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, 

inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;

• Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;

• Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;

• Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la 

îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;

• Dotarea cu echipamente digitale performante;

• Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale 

privind calitatea în construcții.

- proiecte de renovare energetică:

• 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.

clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Unitățile Administrativ Teritoriale - 

UAT comună, oraș, municipiu, 

municipiu reședință de județ, județ, 

Municipiul București și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestuia 

(sectoarele Municipiului Bucureşti), 

definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare

Axa 1 - Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și 

reziliența în clădiri 

rezidențiale multifamiliale
I1.a



Componenta 5. 

Valul renovării - 

MDLPA

2

Prima rundă 01.04.2022 - 

30.05.2022, A doua rundă 

01.09.2022-31.10.2022

Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte:

- proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică):

de expertiză tehnică în clasele de risc seismic RsI sau RsII, situate în zone în 

care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur 

a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de 

proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru 

IMR=225 ani

• intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a 

construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau 

a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor 

nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente 

structurale suplimentare;

• intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii 

existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau 

înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la 

acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

• lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

• 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 pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, 

conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 

clădirilor, republicată;

• 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.

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:

• Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, 

inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;

• Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;

• Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;

• Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la 

îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;

• Dotarea cu echipamente digitale performante;

• Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale 

privind calitatea în construcții.

- proiecte de renovare energetică:

• 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 

I1.b

Axa 2 - schema de granturi 

pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice
1,170,000,000

Solicitanții proiectelor depuse în 

cadrul Apelul de proiecte de 

renovare integrată (consolidare 

seismică și renovare energetică 

moderată)  a clădirilor publice, titlu 

apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1  pot fi: 

• 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, orașe, comune), 

Municipiul București și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestuia 

(sectoarele Municipiului Bucureşti),

definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare

Instituțiile publice și serviciile 

publice organizate ca instituții 

publice de interes local sau județean 

(finanțate din bugetul local), aflate 

în subordinea unităților administrativ 

teritoriale;

definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu 

modificările și completările 

ulterioare.

● Parteneriate între entitățile de mai 

sus, în conformitate cu prevederile 

legale.

Solicitanții proiectelor depuse în 

cadrul Apelul de proiecte de 

renovare energetică moderată 

(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1)/ 

aprofundată 

(PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1) a 

clădirilor publice,   pot fi: 

• 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 



Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

Componenta 5. 

Valul renovării - 

MDLPA

INFORMAȚII GENERALE

2

Prima rundă 01.04.2022 - 

30.05.2022, A doua rundă 

01.09.2022-31.10.2022

Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte:

- proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică):

de expertiză tehnică în clasele de risc seismic RsI sau RsII, situate în zone în 

care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur 

a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de 

proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru 

IMR=225 ani

• intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a 

construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau 

a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor 

nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente 

structurale suplimentare;

• intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii 

existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau 

înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la 

acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;

• lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

• 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 pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, 

conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 

clădirilor, republicată;

• 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.

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:

• Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, 

inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;

• Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;

• Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;

• Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la 

îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;

• Dotarea cu echipamente digitale performante;

• Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale 

privind calitatea în construcții.

- proiecte de renovare energetică:

• 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 

I1.b

Axa 2 - schema de granturi 

pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice
1,170,000,000

Solicitanții proiectelor depuse în 

cadrul Apelul de proiecte de 

renovare integrată (consolidare 

seismică și renovare energetică 

moderată)  a clădirilor publice, titlu 

apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1  pot fi: 

• 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, orașe, comune), 

Municipiul București și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestuia 

(sectoarele Municipiului Bucureşti),

definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare

Instituțiile publice și serviciile 

publice organizate ca instituții 

publice de interes local sau județean 

(finanțate din bugetul local), aflate 

în subordinea unităților administrativ 

teritoriale;

definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu 

modificările și completările 

ulterioare.

● Parteneriate între entitățile de mai 

sus, în conformitate cu prevederile 

legale.

Solicitanții proiectelor depuse în 

cadrul Apelul de proiecte de 

renovare energetică moderată 

(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1)/ 

aprofundată 

(PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1) a 

clădirilor publice,   pot fi: 

• 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 



1

Componenta 6. 

Energie - 

Ministerul 

Energiei

I2

Infrastructura de distribuţie a 

gazelor regenerabile 

(utilizarea gazului natural în 

combinaţie cu hidrogenul 

verde ca măsură de 

tranziție), precum şi 

capacităţile de producţie a 

hidrogenului verde și / sau 

utilizarea acestuia pentru 

stocarea energiei electrice

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități 

noi, inclusiv extinderea de capacități  de producție a hidrogenului verde

Operatori de productie, transport și 

distribuţie gaz natural, 

Întreprinderi mici, mijlocii și mari 

producătoare de energie electrică,  

Întreprinderi mici, mijlocii și mari 

producătoare/consumatoare de 

hidrogen, 

Unităţi administrativ-teritoriale, 

inclusiv asocieri/ parteneriate 

formate din solicitanți menționați 

în categoriile enunțate.

Societăţile IMM și intreprinderi mari, 

inclusiv întreprinderi nou înființate

Institute naționale de cercetare-

dezvoltare în domeniul energiei.

114,425,000

Data deschidere apel de 

proiecte: 29.06.2022, ora 

10,00 

Dată şi oră începere depunere 

de proiecte: 29.06.2022, ora 

10,00 

Dată şi oră închidere depunere 

de proiecte: 31.07.2022, ora 

17,00 

2

Componenta 6. 

Energie - 

Ministerul 

Energiei

I3

Măsura de investiții 3 - 

Dezvoltarea de capacităţi de 

producţie pe gaz, flexibile și 

de înaltă eficienţă, pentru 

cogenerarea de energie 

electrică și termică (CHP) în 

sectorul încălzirii 

centralizate, în vederea 

atingerii unei decarbonizări 

profunde

Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul 

încălzirii centralizate

Societăţile (întreprinderi mici, 

mijlocii și mari) constituite conform 

prevederilor Legii nr. 31/1990 

privind societățile republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sau conform dispozițiilor 

Legii 346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, care 

au ca obiect de activitate 

producerea energiei electrice și 

termice în cogenerare (CHP) în 

sectorul încălzirii centralizate, în 

sensul Legii nr. 325/2006. 

Unităţi administrativ teritoriale 

(UAT)/subdiviziunile administrativ-

teritoriale, definite prin Legea nr. 

215/2001, cu modificările și 

completările ulterioare, care produc 

energie termică în scopul furnizării 

în reţeaua de transport şi distribuţie 

pentru asigurarea serviciului public 

de alimentare cu energie termică 

388.050.000 euro 

Dată deschidere apel de 

proiecte: 30.06.2022, ora 18:00

Dată şi oră închidere depunere 

de proiecte: 15.08.2022, ora 

17:00



3

Componenta 6. 

Energie - 

Ministerul 

Energiei

I3

Dezvoltarea de capacităţi de

producţie pe gaze, flexibile și

de înaltă eficienţă, pentru

cogenerarea de energie

electrică și termică (CHP) în

termoficarea urbană, în

vederea realizării unei

decarbonizări profunde

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea 

centralelor de cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în termoficarea 

urbană, pe gaz ;

Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin 

cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană, aferente unităților 

de cogenerare construite/modernizate

Societăţile (întreprinderi mici, 

mijlocii și mari) constituite conform 

prevederilor Legii nr. 31/1990 

privind societățile republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sau conform Legii 

346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, care 

au ca obiect de activitate 

producerea energiei electrice și 

termice în cogenerare (CHP) în 

termoficarea urbană. 

Unități administrativ-teritoriale 

definite conform prevederilor legale 

în vigoare. 

300 mil euro
Lansat 31.03.2022 - 

30.06.2022

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 9. 

Suport pentru 

sectorul privat, 

cercetare, 

dezvoltare și 

inovare - 

Ministerul 

Cercetării 

Digitalizării și 

Inovării

I5

Înființarea și 

operaționalizarea centrelor 

de competență

Activități CDI: de implementare a agendei strategice de cercetare și 

inovare a componenței naționale a agendei europene a misiunii respective. 

Maxim 70 % din bugetul Centrului de Competență.

Activități de upgrade echipamente și infrastructuri de cercetare – maxim 10 

% din bugetul Centrului de Competență.

Instituții de cercetare, IMM, UAT 25,000,000 30.09.2022

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I1.1

Înnoirea parcului de vehicule 

destinate transportului public 

(achiziția de vehicule 

nepoluante)

• achiziția de material rulant nou: 

o tramvaie (unidirecționale sau bidirecționale),

o troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),

o achiziționarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de 

eșapament) - electrice (aceasta va include și achiziția și instalarea stații de 

reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la 

autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor pentru 

transportul public de călători pe apă,

o microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) – microbuze 

electrice și/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele 

(autobuze de dimensiuni reduse).

• Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/stațiilor de 

reîncărcare a autobuzelor electrice.

• Activități de proiectare și asistență tehnică (pentru stațiile de reîncărcare 

vehicule electrice).

580,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

a. Unitățile administrativ-teritoriale, 

definite conform O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare și constituite potrivit Legii 

nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului 

României, republicată, respectiv:

- municipii reședință de județ, 

municipiul București, 

- alte municipii,

- orașe,

- comune,

- județe.

b. Subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului 

București, definite conform O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;

c. Parteneriate între unitățile 

administrativ-teritoriale.

INFORMAȚII GENERALE

INFORMAȚII GENERALE



2

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I1.2

Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de 

management 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 

       • 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)  

• Lucrările de construcţii pentru montarea și punerea în funcțiune a 

echipamentelor.

• Activități de proiectare și asistență tehnică.

275,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

3

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I1.3

Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – 

puncte de reîncărcare 

vehicule electrice

• Achiziția de echipamente;

• Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim 

de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule 

electrice) unde vor fi amplasate echipamentele;

• Montajul și branșarea echipamentelor.

165,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

4

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I1.4

Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – 

piste pentru biciclete la nivel 

local/metropolitan

• Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii 

pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru 

biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, culoare pentru 

biciclete; 

• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție;

• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare;

• Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: 

rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori, etc;

• Amenajarea terenului; 

• Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de 

semnalizare;

• Proiectare și asistență tehnică.

180,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

5

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I2

Construirea de locuințe 

pentru tineri și pentru 

specialiști din sănătate și 

învățământ

• 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)

285,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

a. Unitățile administrativ-teritoriale, 

definite conform O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare și constituite potrivit Legii 

nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului 

României, republicată, respectiv:

- municipii reședință de județ, 

municipiul București, 

- alte municipii,

- orașe,

- comune,

- județe.

b. Subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului 

București, definite conform O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;

c. Parteneriate între unitățile 

administrativ-teritoriale.



6

7

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I3

Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți furnizarea de 

servicii publice de către 

unitățile administrativ-

teritoriale

575,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

8

Componenta 10. 

Fondul local - 

MDLPA

I4

Elaborarea/actualizarea în 

format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de 

urbanism

• Sunt eligibile următoarele activități de elaborare/actualizare a PATJ, 

PATZM, PUG, PUZ și PMUD în măsura în care au ca finalitate 

elaborarea/transpunerea și livrarea către MDLPA pentru încărcarea 

documentației în Observatorul Teritorial Național în format GIS

• Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând 

simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile.

40,000,000 16.05.2022 - 30.06.2022

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 11 - 

Turism si Cultură 

- MIPE

Investiția 1. Promovarea celor 12 

rute turistice/culturale

Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale
promovarea siturilor incluse în rute

UAT, parteneriate între acestea, 

institutii publice, persoane juridice 

de drept public, universitati, 

persoane juridice de drept privat, 

unități aparținând unui cult religios, 

ONG

10,005,000
Apel 1 - 25.02.2022. Apel 2. 

03.05.2022

2

Componenta 11 - 

Turism si Cultură 

- Ministerul 

Culturii

Investiția 1. Promovarea celor 12 

rute turistice/culturale

Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale (apel 

necompetitiv)

restaurarea siturilor incluse în cele 12 rute turistice

UAT, parteneriate între acestea, 

institutii publice, persoane juridice 

de drept public, universitati, 

persoane juridice de drept privat, 

unități aparținând unui cult religios, 

ONG

93,480,000
Lansat până la data de 30 

iunie 2022, ora 24.00.

a. Unitățile administrativ-teritoriale, 

definite conform O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare și constituite potrivit Legii 

nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului 

României, republicată, respectiv:

- municipii reședință de județ, 

municipiul București, 

- alte municipii,

- orașe,

- comune,

- județe.

b. Subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului 

București, definite conform O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;

c. Parteneriate între unitățile 

administrativ-teritoriale.

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  

• 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, 

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/ 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

INFORMAȚII GENERALE



3
I2. Modernizarea/crearea de 

muzee și memoriale

Activități eligibile pentru implementarea Investiției 2:

- achiziție imobil (teren sau clădire);

- Inventariere, documentare, proiectare, reabilitare, restaurare, conservare 

și punerea în valoare a unor monumente/obiective/ansambluri 

reprezentative prin folosirea materialelor de construcții cu eficienta 

energetica și reducerea emisiilor cu efect de sera;

- Construirea de muzee, spații expoziționale noi și dotarea acestora;

- Digitalizarea obiectelor de patrimoniu și publicarea acestora online, 

asigurând accesul pentru toți cei interesați în patrimoniul acestor muzee;

 - Amenajare acces din DN/DJ spre monument/obiectiv;

 -  Marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei;

 - Dezvoltarea de infrastructură la scară mică (puncte de odihnă, locuri de 

belvedere);

 - Ecologizare, igienizare și reabilitare peisagistică a zonelor cu impact 

negativ;

 - Marketing, management și digitalizare;

 - Dezvoltare și livrare ofertă culturală.

68,480.000 mil. Euro
Lansat până la data de 30 

iunie 2022, ora 24.00.

•	Unitățile Administrativ Teritoriale 

(definite conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările 

ulterioare):Municipiul Timișoara, 

Municipiul Satu Mare, Municipiul 

Târgu Mureș și Municipiul Sfîntu 

Gheorghe, după caz. Proiectele pot 

fi implementate în parteneriat cu 

Compania Națională de Investiții.

•	Instituții publice/ structuri 

guvernamentale în parteneriat cu 

Compania Națională de Investiții: 

-	Institutul Național pentru 

Studierea Holocaustului din România 

„Elie Wiesel”, înființat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 902 din 4 

august 2005 privind înființarea 

Institutului Național pentru Studierea 

Holocaustului din România ”Elie 

Wiesel”, 

-	Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER) înființat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1372 din 18 

noiembrie 2009 (*actualizată) privind 

înființarea, organizarea și 

funcționarea Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului 

și Memoria Exilului Românesc,

-	 Muzeul de Istorie al Transilvaniei, 

insituție aflată în subordinea 

Ministerului Culturii. 

•	Unitate de cult (Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română Alba Iulia – Schitul 

Înălțarea Sfintei Cruci)

•	Persoanele juridice de drept privat 

(definite conform OG nr. 26/2000 cu 

modificările și completările 

ulterioare), care au drepturi reale 

pentru care poate fi acordat dreptul 

de intervenție asupra obiectivului 

(avize/autorizație de 

construire)(Fundaţia Academia 

Civică) în parteneriat cu Compania 

Națională de Investiții.

INFORMAȚII GENERALE



Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1 I1

Reabilitarea, modernizarea și dotarea  de (asocieri de) cabinete de 

asistență medicală primară (medici de familie). Cel puțin 75% din toate 

contractele semnate cu asociații de cabinete / medici de familie trebuie să 

fie localizate în regiuni sau municipalități marginalizate.

Unități Administrativ Teritoriale

Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri ale medicilor de 

familie

Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății

Unități sanitare din subordinea UAT-

urilor

180.450.000
Lansat în consultare publică 

pană în 13 iunei 2022

2 I1.5

Cabinete de planificare familială. În cadrul sub-investiției vor fi dotate 

și/sau reabilitate 119 de cabinete de planificare

familială existente.

Aplicanții pot fi 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

Lansat în consultare publică 

pană în 22 iulie 2022

3

Componenta 12. 

Sănătate - 

Ministerul 

Sănătății

I1
Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești

Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri 

noi) și dotarea  de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor 

structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie. Cel puțin 

20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau 

municipalități mai puțin dezvoltate

Unități Administrativ Teritoriale

Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri ale medicilor de 

familie

Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății

Unități sanitare din subordinea UAT-

80.200.000 septembrie 2022

4

Componenta 12. 

Sănătate - 

Ministerul 

Sănătății

I1
Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești

Construirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea de centre 

comunitare integrate. Cel puțin 100 de centre comunitare integrate vor fi 

situate în regiuni și localități marginalizate.

Unități Administrativ Teritoriale

Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri ale medicilor de 

familie

Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății

Unități sanitare din subordinea UAT-

40.200.000 septembrie 2022

5

Componenta 12. 

Sănătate - 

Ministerul 

Sănătății

I1
Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești
Dotarea și/sau reabilitarea de cabinete de planificare familială existent

Unități Administrativ Teritoriale

Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri ale medicilor de 

familie

Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății

10.000.000 septembrie 2022

6

Componenta 12. 

Sănătate - 

Ministerul 

Sănătății

I2
Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice 

Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale. 

Unitățile Sanitare din subordinea 

Ministerul Sănătății 

Unitățile Sanitare din subordinea 

UAT-urilor
150,375,000 septembrie 2022

7

Componenta 12. 

Sănătate - 

Ministerul 

Sănătății

I2
 Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice 

Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul 

diagnosticării precoce, tratamentului antenatal/neonatal și postnatal.

Unitățile Sanitare din subordinea 

Ministerul Sănătății 

Unitățile Sanitare din subordinea 

UAT-urilor

80.200.000 septembrie 2022

Componenta 12. 

Sănătate - 

Ministerul 

Sănătății

Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești



Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget estimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1

Componenta 13. 

REFORME 

SOCIALE - 

Ministerul 

Muncii

I.2 Reabilitarea, renovarea și 

dezvoltarea infrastructurii 

sociale pentru persoanele cu 

dizabilități

Reabilitarea/Renovarea 

infrastructurii sociale 

pentru persoanele cu 

dizabilități

Activitati de reabilitare, consolidarea (inclusiv seismică), 

modernizarea, eficientizare energetică, recompartimentarea și 

dotarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip centre de zi (25) și 

centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii (25), care 

funcționează în baza standardelor specifice de calitate minime 

obligatorii și care asigură activități pentru un număr de aprox. 1.000 

persoane cu dizabilități/an; investițiilor de tip reabilitare, consolidare, 

modernizare, recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii 

comunitare de tip: centre de zi și centre de servicii de recuperare 

neuromotorie ambulatorii, prin apel deschis, pe baza îndeplinirii 

criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții.

De asemenea prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare 

pentru dotarea serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul 

furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii pentru un 

număr cât mai mare de persoane adulte cu dizabilități din comunitate 

sau din comunitățile învecinate.

Beneficiari direcți: furnizori 

publici de servicii sociale, unități 

administrativ teritoriale

Grup țintă: 1.000 persoane cu 

dizabilități/an

11,250,000

(consultare publică pană la 

30.06.2022). Termen estimat 

lansare apel de proiecte: 10 

august 2022 

Termen estimat evaluare 

proiecte: 10 august 2022-10 

noiembrie 2022 

Termen estimat semnare 

contracte de finanțare: 11 

noiembrie 2022 – 15 

decembrie 2022

2

Componenta 13. 

REFORME 

SOCIALE

I.2 Reabilitarea, renovarea și 

dezvoltarea infrastructurii 

sociale pentru persoanele cu 

dizabilități

Dezvoltarea de 

infrastructură socială nouă

Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unui număr de 55 de 

servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de 

recuperare neuromotorie ambulatorii și centre de servicii de asistență 

și suport, care vor asigura activități pentru un număr de aprox. 4870 

persoane cu dizabilități timp de 4 ani. Se va elabora și derula un 

program național de finanțare a investițiilor pentru construirea, 

dotarea și asigurarea funcționării unui număr de 55 de servicii 

comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de recuperare 

neuromotorie ambulatorii și servicii de asistență și suport.

Prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru 

dotarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru o perioadă de 

maxim 24 luni, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea 

asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane 

adulte cu dizabilități din comunitate sau din comunitățile învecinate.

Beneficiarii direcți sunt CJ și UAT, 

cu încurajarea parteneriatelor 

între acestea prin furnizorii publici 

de servicii sociale.

Grup țintă: persoanele cu 

dizabilități - aprox. 4870 persoane 

timp de 4 ani.

38,900,000

(consultare publică pană la 

30.06.2022). Termen estimat 

lansare apel de proiecte: 30 

august 2022 

Termen estimat evaluare 

proiecte: 1 septembrie 2022 - 

29 noiembrie 2022 

Termen estimat semnare 

contracte de finanțare: 2 

decembrie 2022 – 31 

decembrie 2022.



4

Componenta 13. 

REFORME 

SOCIALE

I1

Crearea unei rețele de centre de 

zi pentru copiii expuși riscului de 

a fi separați de familie

activitati de constructie de centre de zi pentru copii

Beneficiarii direcți sunt UAT și 

parteneriatele între UAT, prin furnizorii 

de servicii sociale

Grup țintă: copii aflați în situații de 

vulnerabilitate.

50,270,000 9/30/2022

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget stimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

3

Componenta 13. 

REFORME 

SOCIALE

30 iunie 2023

INFORMAȚII GENERALE

Construirea, dotarea și asigurarea funcționării a 71 de servicii de tip 

centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice și a 

71 de unități de îngrijire la domiciliu (UID) pentru persoane vârstnice, 

asociate centrelor de zi, care vor funcționa în baza standardelor 

minime de calitate revizuite în cadrul Reformei R7 și vor acorda 

servicii unui număr estimativ de 5700 de persoane vârstnice (3800 de 

beneficiari ai serviciilor de zi și 1900 de beneficiari ai unităților de 

îngrijire la domiciliu).

În centrele de zi de asistență și recuperare se vor asigura servicii de 

îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de 

recuperare și reabilitare funcțională, activități terapeutice și 

ocupaționale, precum și consiliere psihologică, linie telefonică de 

urgență, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport 

pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor, 

acordare de alimente și ajutoare materiale etc. Centrele vor fi dotate 

cu aparatura medicală și de recuperare, echipamente și materiale 

pentru terapii de recuperare și relaxare și pentru activități 

terapeutice și ocupaționale, etc. Unitățile de îngrijire la domiciliu vor 

fi create  în locația centrelor de zi și vor asigura echipe mobile pentru 

a acorda îngrijiri la domiciliu persoanelor care nu se pot deplasa la 

centrele de zi, constând în ajutor pentru realizarea activităților de 

bază și instrumentale ale vieții zilnice, îngrijiri medicale curente, 

kinetoterapie, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală, activități 

terapeutice și ocupaționale, etc. UID-urile vor fi dotate cu mijloace de 

transport și echipamente medico-sanitare. Programul va finanța 

inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea centrelor de zi și a 

unităților de îngrijire la domiciliu și funcționarea acestora (prin plata 

standardului de cost/beneficiar) timp de maxim 2 ani, pentru a veni în 

sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii 

pentru un număr cât mai mare de persoane vârstnice din comunitate 

sau din comunitățile învecinate.

Beneficiari direcți: autoritățile 

administrației publice locale, 

furnizori publici de servicii sociale; 

va fi încurajat parteneriatul public-

public sau public-privat

Grup țintă: persoane vârstnice 

dependente din România aflate în 

situație de risc social care au 

nevoie de servicii de îngrijire de 

lungă durată, acordate în centre 

de zi de asistență și recuperare 

sau la domiciliu;  

familiile/aparținătorii persoanelor 

vârstnice și întreaga societate.

87,560,000

Crearea unei rețele de 

centre de zi de asistență și 

de recuperare pentru 

persoane vârstnice

I.4 Dezvoltarea unei rețele de 

centre de îngrijire de zi și de 

reabilitare pentru persoane 

vârstnice



1

Componenta 14. 

Buna guvernanță - 

MIPE

Investiția 3 Crearea de structuri 

parteneriale locale între 

autoritățile locale și societatea 

civilă

Crearea de structuri 

parteneriale între 

administrația publică locală și 

societatea civilă

1. Cel puțin 50 de structuri parteneriale formate, cu procese funcționale de 

colaborare evidențiate și internalizate de către administrație prin politici și 

proceduri interne;

2. Cel puțin 50 de planuri de intervenție la nivelul comunității, care să 

cuprindă indicatori de realizare și bugete asociate, inclusiv cu privire la 

regularitatea procesului de consultare, precum și reliefarea rolului fiecărei 

părți;               3. Cel puțin 50 de instrumente de lucru dezvoltate pentru 

sporirea capacității interne a administrației de a deservi cetățenii.

4. Cel puțin 100 de intervenții anuale la nivelul comunității, în domenii de 

intervenție relevante pentru creșterea calității vieții locuitorilor din 

comunitate (respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, 

dezvoltare comunitară cu implicarea cetățenilor, participarea grupurilor 

vulnerabile la decizia locală, eradicarea sărăciei și incluziunea socială).

ONG si APL 20,000,000 Apr-23

Nr. 

crt.

Denumirea 

componentei 

PNRR

Denumire reformă/investiție Denumire Apel Activități eligibile Categorii solicitanți eligibili Buget stimativ (EUR) Dată estimată lansare apel 

1
Componenta 15. 

Educație - MDLPA
I1

Construirea, echiparea și 

operaționalizarea a 110 creșe

Activitati de construire ocupare si operationalizare pentru crese: 

Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea 

terenului; 

• Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții;

• Proiectare și asistență tehnică 

• Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;

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

șantier).

Operatorii publici (primării)  

interesați de schema de granturi și 

care se încadrează în criteriile 

stabilite de Ministerul Educației și 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei

230,000,000

Începerea depunerii de 

proiecte: 30 iunie 2022, ora 

10:00

- Închiderea depunerii de 

proiecte: 30 iulie 2022, ora 

23:59
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