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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Cuprins
1.
2.
3.
4.

Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții (POIM 3.1)
Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiență energetică - ELENA (European Local ENergy Assistance)
Programul național de construcții de interes public sau social (CNI)
Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
5. Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
6. Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
7. Apel de proiecte pentru rețele de gaze
8. Valul Renovării (PNRR)
9. Fondul Local (PNRR)
10. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan (PNRR)
11. Producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar)
12. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) (PNRR)
13. Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
14. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
15. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
16. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
17. Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor proiecte noi de investiții (POIM 3.1)


Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României



Solicitanți eligibili: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene; Ministerul Mediului; Instituții publice cu
responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului; Primăria Municipiului Bucureşti,
primăriile de sector; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/ Administrația Fondului pentru Mediu; Administrația Fondului pentru
Mediu.



Obiectivul programului: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în
România



Activități eligibile: Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al
deşeurilor; Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase si nepericuloase; Sprijin pentru pregătirea
portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (după caz).



Valoarea grantului: Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FC+ 13% buget de stat)



Contribuția beneficiarului: 2%



Termen limită: 01. 07. 2022



Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiența energetică - ELENA (European Local
ENergy Assistance)


Finanțator: Banca Europeană de Investiții



Solicitanți eligibili: : Autoritati publice locale, Autoritati regionale, Organisme publice



Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor inovante locale și regionale în domeniul energiilor re-generabile și eficienței energetice,
cu precădere pentru construcții și transporturi



Activități eligibile: Dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente; Integrarea de sisteme de energie regenerabilă la nivelul clădirilor:
panouri solare, panouri fotovoltaice; Dezvoltarea de sisteme de transport public curate și eficiente din punct de vedere energetic



Valoarea grantului: 15 milioane euro - Până la 90% din costurile eligibile



Contribuția beneficiarului: 10%



Termen limită: permanent



Informații suplimentare: https://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Programul național de construcții de interes public sau social (CNI)


Finanțator: Guvernul României



Solicitanți eligibili: : Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții
de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor
legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”



Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat
anterior de beneficiar



Activități eligibile: Compania Națională de Investiții S.A.(CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social
(PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și
completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) –n), din Anexa 3 a actului normativ menționat
anterior.



Valoarea grantului: -



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: depunere continuă



Informații suplimentare: https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/ghid_de_depunere_CNI_martie_2021.pdf
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru
elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență


Finanțator: Guvernul României



Solicitanți eligibili: ministerele de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/locale sau
asociaţii de dezvoltare comunitare; b) instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ,
municipii şi oraşe, autorităţile publice central; c) unităţile sanitare; d) instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetaredezvoltare din România; e) operatorii de apă şi canalizare; f) autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;



Obiectivul programului: Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea
de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii
durabile



Activități eligibile: Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite
Ministerul Fondurilor Europene, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură



Valoarea grantului: În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia



Contribuția beneficiarului: neprecizată



Termen limită: neprecizat



Informații suplimentare: https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public


Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu



Solicitanți eligibili: Unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu



Obiectivul programului: Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor
corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă.



Activități eligibile: Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii: a) este prevăzut a se realiza în intravilan, pe domeniul public/privat,
aflat în proprietatea/administrarea solicitantului sau a autorității deliberative a acestuia; b) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de
sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului
comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică; c) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat
public și ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat asumate prin cererea de finanțare; d) cuprinde și achiziționarea și instalarea
sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiție propus; e) demonstrează economie de energie de minimum 25%; f) prevede realizarea iluminatului
stradal-rutier și/sau stradalpietonal; nu sunt acceptate la finanțare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în
afara celui menționat mai sus.



Valoarea grantului: Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale, după cum urmează: pentru comune cu o populație de până la
5.000 de locuitori — maximum 1.000.000 lei; pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori — maximum 2.000.000 lei; pentru orașe — maximum
3.000.000 lei; pentru municipii de rang 0 — municipiul București — maximum 25.000.000 lei; pentru municipii de rang I — maximum 6.000.000 lei; pentru
municipii de rang II — maximum 5.000.000 lei.



Contribuția beneficiarului: 0



Termen limită: Înscrierile în aplicație se realizează începând 25 octombrie 2021, în limita a 150% a bugetului alocat Programului.



Informații suplimentare: https://www.afm.ro/iluminat_public.php
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie


Finanțator: Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice, conform HG 807/2014



Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică



Obiectivul programului: Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie
pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.



Activități eligibile: Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, sub formă
de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate
beneficia o întreprindere. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul
4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. În cazul închirierii
construcţiilor aferente investiţiei iniţiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării
planului de investiţii. Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: trebuie să fie exploatate exclusiv de
întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele
întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la
finalizarea investiţiei; să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.



Valoarea grantului: Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere din regiunea Centru: 37,5 mil. euro



Contribuția beneficiarului: 50%



Termen limită: 31 decembrie 2023



Informații suplimentare: https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII

Apel de proiecte pentru rețele de gaze


Finanțator: Ministerul Dezvoltării, prin Programul ”Anghel Saligny”



Solicitanți eligibili: Autoritățile locale



Obiectivul programului: Realizarea a 2.500 km de conducte de gaze și branșarea a 150.000 familii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.



Activități eligibile: Înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale, extinderea sistemului existent de distribuție a gazelor naturale, precum și
modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale. Cererile se depun în platforma
digitală https://investitii.mdlpa.ro/



Valoarea grantului: Buget total 55,5 miliarde de lei.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: 26 aprilie 2022



Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/ministerul-dezvoltarii-deschide-saptamana-viitoare-apelurile-de-proiecte-pentru-retelele-de-gaze-finantate-prinanghel-saligny.html
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Valul Renovării
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile Administrativ Teritoriale – UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia
 Obiectivul programului: Investițiile urmăresc, în principal, lucrări de renovare energetică a blocurilor și a clădirilor publice, precum și proiecte integrate
de consolidare seismică și eficientizare energetică.
 Activități eligibile: Se estimează că se vor putea renova circa 4.333 de clădiri, din care 1.733 blocuri şi 2.600 clădiri publice, cu un buget de 2,82 miliarde
de euro. Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a
consumului de energie cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare, pentru fiecare clădire.
 Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/mp (arie desfășurată),
fără TVA; cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA; cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste
22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație. Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o
stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu
mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

 Contribuția beneficiarului: Nu se solicită cofinanţare nici din partea autorităţilor locale, nici din partea proprietarilor şi se aplică principiul primul venit –
primul servit.

 Termen limită: 1 aprilie 2022 – 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/reabilitarea-energetica-si-seismica-a-cladirilor-rezidentiale-de-locuit-si-a-celor-publice.html
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Fondul Local
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: a. Unitățile administrativ-teritoriale, respectiv: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune,
județe, reprezentate prin consiliile județene. b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sectoarele municipiului București; c. Parteneriate între unitățile administrativteritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care sunt membri ai
unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); d. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe
investiții din cadrul prezentei componente. Aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; e. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale
și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate.
 Obiectivul programului: Fondul Local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea
urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

 Activități eligibile: I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții: I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
(achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/local); I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice; I.1.4 - Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan; I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de
serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la
nivelul unităților administrativ-teritoriale, I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.
 Valoarea grantului: Bugetul total aferent investițiilor din cadrul componentei este de 2,1 miliarde euro.
 Contribuția beneficiarului: 0%
 Termen limită: Apelul de proiecte se va lansa în 1 aprilie, proiectele se pot depune până la 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28457/pe-1-aprilie-se-lanseaza-apelurile-de-proiecte-dedicate-autoritatilor-locale11
finantate-prin-pnrr-componentele-valul-renovarii-si-fondul-local

Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unități administrativ-teritoriale și subdiviziunile UAT de pe tot teritoriul României.
 Obiectivul programului: Se urmărește înființarea Centrului Național de Coordonare Velo (CNCV), în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, și crearea cadrului pentru operaționalizarea, la nivel național, a 3.000 km de trasee cicloturistice, având un buget dedicat de 247,5
milioane de euro.
 Activități eligibile: Investiția finanțează realizarea de piste de biciclete în intravilanul și extravilanul localităților. Investițiile în acest tip de infrastructură
publică nu vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste
obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat. Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse
riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin
includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 Valoarea grantului: Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată: 165.000 euro/km, fără TVA
 Contribuția beneficiarului: 0%
 Termen limită: 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar)
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se adresează microîntreprinderilor, întrepriderilor mici și
mijlocii, cât și întreprinderilor mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, care au ca activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele,
activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți),
corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de
energie electrică și care au depus la Ministerul Energiei oferta în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru acordarea ajutorului de stat, înaintea
demarării lucrărilor.
 Obiectivul programului: Ministerul Energiei a anunțat ieri, 30 martie 2022, lansarea apelului de proiecte pentru producție de energie din surse
regenerabile (eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanțare din PNRR. Ghidul Specific are ca obiect sprijinirea investițiilor în noi
capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de
finalizare a proiectelor, respectiv conectare la rețea – luna iunie 2024.
 Activități eligibile: Aplicațiile pentru apelul de proiecte se depun pe platforma PNRR.
 Valoarea grantului: Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum: Energie eoliană: 1.300.000 Euro/MWpentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv); 650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. Energie solară:
750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv); 425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1
MW. Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 31 martie – 31 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28581/un-nou-apel-finantat-prin-pnrr-a-fost-lansat-peste-450-milioane-de-euro13
pentru-productie-de-energie-din-surse-regenerabile-eolian-si-solar

Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe,
reprezentate prin consiliile județene; Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale pentru
realizarea unor investiții - aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care
sunt membri ai unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate.
 Obiectivul programului: Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi.
 Activități eligibile: Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice/hidrogen,
tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen.

 Valoarea grantului: Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată: Achiziția de tramvaie: 2.000.000 euro /bucată, fără TVA, Achiziția de troleibuze cu emisii
zero sau cu baterii: 510.200 euro /bucată, fără TVA, Achiziția de autobuze nepoluante 12-18 m: 621.000 euro /bucată, fără TVA, Achiziția de autobuze
nepoluante 10 m: 486.000 euro /bucată, fără TVA, Achiziția de microbuze nepoluante: 250.000 euro /bucată, fără TVA.
 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 30 mai 2022

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe,
reprezentate prin consiliile județene; Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale pentru
realizarea unor investiții - aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care
sunt membri ai unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate
 Obiectivul programului: Îmbunătățirea calității locuirii.
 Activități eligibile: Se vor finanța unități de locuit pentru tineri și pentru specialiști în sănătate și educație. Investițiile se pot realiza pe baza proiectului
tip elaborat de către MDLPA. Lucrările de construcție a obiectivelor de investiții sunt încredințate prin licitație deschisă, transparentă, nediscriminatorie și
necondiționată. Autoritățile publice locale vor pune la dispoziția utilizatorilor interesați locuințele în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu,
gratuit sau la un cost minimal care va acoperi strict necesarul de întreținere pentru a asigura funcționarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de
întreținere a clădirilor/locuințelor.
 Valoarea grantului: Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pe mp suprafață construită: 794 euro/mp, fără TVA.

 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe,
reprezentate prin consiliile județene; Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale pentru
realizarea unor investiții - aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care
sunt membri ai unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate
 Obiectivul programului: Ajutor pentru investiții în infrastructură, accesibilă public, de reîncărcare a vehiculelor rutiere fără emisii sau cu emisii reduse.
 Activități eligibile: Investiția permite achiziționarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile toate categoriile de UAT. Stațiile de
încărcare vor fi amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și
prevederile tehnice necesare implementării investiției. Amplasarea acestor stații de încărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite
de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de
locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de încărcare în punctele multimodale, astfel
încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public.
 Valoarea grantului: Beneficiarul trebuie să solicite un număr minim de stații de reîncărcare vehicule electrice, conform condițiilor apelului și Anexei 1 a
acestuia. Achiziția de puncte de reîncărcare va fi realizată centralizat de către MDLPA.
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/local)
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe,
reprezentate prin consiliile județene; Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale pentru
realizarea unor investiții - aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care
sunt membri ai unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate
 Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor verzi și digitale, a tranziției digitale, și reducerea disparităților regionale.
 Activități eligibile: Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia
Informațiilor și Comunicațiilor) – de exemplu: sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de e-ticketing, sistem inteligent de transport în comun, sisteme
inteligente de managementul clădirilor publice pentru eficientizarea consumurilor de energie, sisteme de detecție și semnalizare incendiu, sisteme de
monitorizare, sisteme de eficientizarea interacțiunii cu publicul.
 Valoarea grantului: Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru această investiție (fără TVA): Municipii reședință de județ: 1.075.000
euro/municipiu, Municipiul București: 1.000.000 euro, Sectoarele municipiului București: 1.000.000 euro/sector, Municipii altele decât reședințele de
județ: 500.000 euro/municipiu, Orașe: 500.000 euro/oraș, Comune: bugetul maxim prealocat pe comună.
 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 30 mai 2022

17

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active

Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe,
reprezentate prin consiliile județene; Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale pentru
realizarea unor investiții - aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care
sunt membri ai unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate
 Obiectivul programului: Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii
publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile.

 Activități eligibile Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în
faza de proiectare și certificatele de performanță energetică realizat la finalizarea investiției. Clădirea reabilitată/modernizată/ nu va fi exploatată
comercial, nu va fi utilizată pentru desfășurarea unor activități economice și va fi pusă la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu.
 Valoarea grantului: Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată: 440 euro/mp, fără TVA.
 Contribuția beneficiarului: -

 Termen limită: 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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Apeluri de proiecte INVESTIȚII
Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de
sărăcie și excluziune socială
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Operațiunea se adresează UAT-urilor din mediul rural și urban, în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populație
aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, astfel încât prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană dedicate
acestor zone, să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială. Investițiile realizate vor
răspunde nevoilor comunităților marginalizate care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la condiții decente de locuire.
 Obiectivul programului: Acest apel de proiecte este destinat clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și
excluziune socială.
 Activități eligibile: Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei
energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.
 Valoarea grantului: Cost unitar per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie arie desfășurată), fără
TVA;
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 30 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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