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Către, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

În atenția: Domnului Dan Vîlceanu, Ministru, M.I.P.E. 

                    Doamnei Ramona Moldovan, Director Direcția Generală Management P.N.R.R. 

 

Spre știință, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

În atenția, Domnului Ministru Attila CSEKE, 
 

 

Referitor la: consultarea ghidului specific aferent componentei C5 Valul Renovării din PNRR. 
 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimată Doamnă Director, 
 

Referitor la transmiterea de observații și propuneri de completare referitor la ghidurile 

specifice aferente Componentei C5 Valul Renovării, Consiliul Județean Harghita, a formulat și 

transmis mai multe observații cu privire la clarificarea mai multor aspecte. 

În completare prin prezenta dorim să Vă aducem în atenția Dvs. solicitarea de clarificare mai 

jos formulată: 

 

- Vă rugăm să ne indicați ca în Componenta C5 – Valul Renovării, AXA 2  - Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice - Operațiunea B.2: 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, punctul 2.7: 

 

“Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea 

eficienței energetice a clădirilor publice din mediul urban, deținute (aflate în proprietate 

publică sau în administrare) de entitățile eligibile menționate la secțiunea 2.6 și ocupate (în 

care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități 

publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria autorităților publice 

centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise la secțiunea 2.6), și care sunt 
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clădiri de uz ori de interes public, cu excepția celor industriale, în care utilizatorul principal 

este omul.” 

Conform celor menționate la punctul 2.7. prin prezentul apel de proiecte este sprijinită 

realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din mediul 

urban. 

 

Întrebarea pe care dorim să clarificăm este următoarea: 

Formularea actuală în Ghidul solicitantului înseamnă că Autoritățile eligibile pot depune 

cereri de finanțare numai pentru clădirile deținute în mediul urban sau conform punctului 

2.6. solicitanți eligibili Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT județ (locul de implementare 

a proiectelor ai căror beneficiari sunt UAT județ este situat în comune, orașe, municipii 

reședințe de județ, municipii) pot fi depuse cereri de finanțare și pentru clădiri situate în 

comune, municipii reședințe de județ, municipii? 

 

Așteptăm cu interes răspunsul Dvs. și rămânem în speranța că prin clarificarea celor mai sus 

menționate putem contribuii la o mai bună reglementare prin completarea/clarificarea 

Ghidurilor specifice aferente Componentei C5 Valul Renovării, în cadrul PNRR.  

 

 

 

Cu stimă, 
 

Bíró Barna Botond        Zonda Erika 

Vicepreședinte        Director general 
 

 

 

 

Molnár Zsuzsanna 

Consilier 
 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 02.03.2022 
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