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Cap. I Planul Național de Redresare și Reziliență  

1.1 Prezentare generală 
Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar 
temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde 
euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar 
Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal 
al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face 
față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale 
economice. 
Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR, fiecare stat 
membru al UE a elaborat propriul Plande Redresare și 
Reziliență (PNRR), prin care au fost stabilite domeniile prioritare 
de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și 
creșterii capacității de reziliență.  
 
 

 
Planul de Relansare și Reziliență al României se constituie într-un document strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele 
necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană. 
 
PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse pentru a răspunde Recomandărilor Specifice de Țară 2019-
2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în 
aplicare până în iunie 2026. 
PNRR are la bază 6 piloni principali: 

1. Tranziția verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 

4. Coeziunea socială și teritorială; 

5. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională; 

6. Politici pentru generația următoare: copii și tineret, cum ar fi 
educația și competențele. 

Legislație relevantă: 

La nivel european: REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 

de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 

La nivel național: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 155 din 3 septembrie 

2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență 
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1.2 Mecanismul PNRR 

Mecanismul de Redresare și Reziliență este construit pe o logică diferită de fondurile de coeziune, fiind bazat pe rezultatele obținute la finalul 
perioadei de implementare. Condiționalitățile (milestones & targets) fac parte din procesul amplu de evaluare ex-ante și, ulterior, de 
monitorizare a progresului investițiilor și reformelor, finanțarea fiind acordată în funcție de atingerea jaloanelor și țintelor de pe parcursul 
celor cinci ani de implementare a planului.  
 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României prevede 507 jaloane și ținte legate de reformele și investițiile asumate. Un pachet 
robust de 107 investiții și mai mult de 50 de reforme vor contribui la abordarea eficientă a recomandărilor specifice de țară și la consolidarea 
potențialului de creștere economică. 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este coordonator la nivel național.  
 
Responsabilii sectoriali sunt coordonatorii de reforme și/sau investiții, adică ministerele de linie sau entitățile din coordonarea/ 
subordonarea/ sub autoritatea acestora sau instituții autonome. 
 
Coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt responsabili de îndeplinirea țintlor și jaloanelor. 
 
Apelurile de proiecte vor fi gestionate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții. 
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1.3 DNSH (Do No Significant Harm)  - Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în contextul articolului 17 din Regulamentul 

privind taxonomia (RT), respectiv UE nr. 2020/852, care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate 

de Regulamentul privind taxonomia, astfel:  

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii 

semnificative de gaze cu efect de seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea 

efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea 

respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea 

ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul 

în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere 

semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea 

respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, 

inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

 

Aplicarea principiul DNSH în contextul Mecanismului de Redresare și Reziliență 

 

Toate măsurile trebuie abordate în cadrul evaluării conform principiului DNSH.   

Fiecare Stat Membru  trebuie să furnizeze o evaluare conform principiului DNSH pentru fiecare măsură prevăzută în PNRR, astfel că, în conformitate cu 

Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, nicio măsură nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.  

Evaluarea conform principiului DNSH trebuie efectuată nu numai în ceea ce privește investițiile, ci și reformele.  

Pentru anumite măsuri, evaluarea conform principiului DNSH se poate desfășura sub o formă simplificată, dacă aceste măsuri nu impactează asupra 

mediului. 
 

 



 
  

 

6 
 

600 
milioane 

euro 

BUGET
REZULTATE

 
Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro) 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul II 2022 

Componenta 1. MANAGEMENTUL APEI 

Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți (l.e), 

prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Autoritățile publice locale (UAT), în 

parteneriat cu operatorii sistemelor 

existente: 

• municipii, inclusiv Bucureşti 

• oraşe 

• comune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Doar lucări pre-identificate în baza 
Planului accelerat de conformare 
cu Directivele europene 
 

➢ Accesul la finanțare: în funcție de 
nivelul de maturitate a proiectelor 
și în limita alocării disponibile 

 
➢ Prioritare, aglomerările mai mari 

de 2000 de locuitori echivalenți 
(l.e) care au sau care vor avea până 
la 31.12.2023 stații de epurare a 
apelor uzate finanțate prin alte 
surse 

 

Criterii de selecție 
PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

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), 

prioritizate prin Planul de accelerare a 

conformării cu Directivele europene  

 

➢ 1.600 km de rețele 

de distribuție a apei 

➢ cel puțin 2.500 km 

de rețele de canalizare 
în total 

http://www.mmediu.ro/
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200 
milioane 

euro 

BUGET
REZULTATE

Componenta 1. MANAGEMENTUL APEI 

Investiția 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți (l.e),  care împiedică 

atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate   

    

Cine poate beneficia de finanțare?           

Autoritățile publice locale (UAT),  

în parteneriat cu operatorii 

sistemelorul existente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ aglomerările mai mici de 2000 de 
l.e 

➢ nivelul de maturitate al 
proiectelor de investiții, în limita 
alocării disponibile 

➢ prioritate au aglomerările care 
afectează semnificativ starea 
corpurilor de apă și / sau starea 
de conservare a unor arii naturale 
protejate 

  

Lista indicativă a aglomerărilor sub 

2000 de l.e care pot face obiectul 

acestor investiții este cuprinsă în 

Planul național de management 

aferent porțiunii din bazinul 

hidrografic internațional al fluviului 

Dunărea care este cuprinsă pe 

teritoriul României. 

Criterii de selecție PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

In principal, lucrări de construcții necesare 

pentru sisteme individuale de colectare și 

epurare, care să asigure același nivel de 

protecție a mediului ca și sistemele 

centralizate, sisteme publice inteligente (fose 

comune) pentru procesarea apelor uzate 

urbane sau, în situații excepționale și 

temeinic justificate, prin colectarea în sistem 

centralizat și epurarea în stații existente. 

 

➢ Cel puțin 12.900 

sisteme individuale sau 
alte sisteme 
corespunzătoare 

➢ cel puțin 400 km de 

canalizare în total 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul II 2022 
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168 
milioane 

euro 

BUGET
REZULTATE

 

Componenta 1. MANAGEMENTUL APEI 

Investiția 3 - Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

              

      

Cine poate beneficia de finanțare?           

UAT-urile, prin intermediul operatorilor  

publici de apă și canalizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printr-un act normativ se va adopta 

Programul național Prima conectare 

la apă și canalizare, gestionat de 

AFM, în care se va detalia 

Mecanismul de implementare. 
 

Criterii de selecție 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

costuri de branșare / racordare a 

gospodăriilor vulnerabile (cu venituri 

reduse) la sistemul public de alimentare 

cu apă şi de canalizare, fără depășirea 

nivelului de 2000 de euro / gospodărie 

conectată 

 

Cel puțin 

88.400 

gospodării 

branșate/racordate 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul II 2022 
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730 

milioane 

euro 

BUGET
REZULTATE

 
Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro), în colaborare cu Gărzile forestiere 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2022 

Componenta 2. PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 

Investiția 1 - Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva 

Proprietari sau administratorii de 

pădure publici (Unități Administrativ 

Teritoriale sau diviziuni ale acestora 

pentru Municipiul București, inclusiv 

parteneriatele între acestea)  

Privați, proprietari de terenuri pretabile 

împăduririi (ex. terenuri degradate, 

terenuri agricole și intravilan etc.) 

    Finanțarea va fi acordată în condițiile    

unei /unor scheme de ajutor de stat 

notificată Comisiei Europene 

 

 

 

  

 

 

 

 

➢ respectarea regulilor obligatorii 
pentru împădurire / reîmpădurire 
stabilite, prin Strategia Națională 
Forestieră 2020 – 2030 și a 
normelor tehnice actualizate; 

➢ fac obiectul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului (EIM); 

➢ pădurile afectate de incendii 
forestiere, de fenomene 
meteorologice nefavorabile, de boli 
și dăunători și tăieri ilegale; 

➢ prioritar, pădurile calamitate și 
suprafețele neregenerate din ariile 
protejate Natura 2000; 

➢ zone în care habitatele forestiere 
au fost degradate prin tăieri ilegale 
sau necontrolate; 

➢ în mediul urban, se va avea în 
vedere abordarea la nivel de  peisaj 
Natura 2000. 

➢ 

Criterii de selecție PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ realizarea de noi păduri și 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 

➢ 56.700 ha de 

suprafețe noi împădurite 
sau reîmpădurite  

➢ 3.150.000 m2 de noi 

zone de păduri urbane 

http://www.mmediu.ro/
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50 
milioane 

euro 

BUGET
REZULTATE

 Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: 

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro), în colaborare cu  Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 

Proiectul de schemă de ajutor de stat va fi transmis în vederea aprobării CE: Trimestrul 4 2021 

Componenta 2. PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 

Investiția 2 - Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere 

 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva 

Administratorii sau proprietarii privați de 

pădure sau unitățile administrative care 

dețin păduri.  

În România producția de puieți este o 

activitate care se poate desfășura 

independent de deținerea de suprafețe de 

păduri, așadar beneficiarii acestui tip de 

investiții pot fi și operatori economici 

privați atestați să producă puieți 

forestieri.  

Finanțarea va fi acordată în condițiile    

unei /unor scheme de ajutor de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

Față de tehnologiile tradiționale, 
puieții necesită o suprafață mai mică 
datorită cultivării pe etaje 
posibilitatea plantării cu plantatoare 
mecanice, ceea ce conduce la creșterea 
productivității. 

➢ Pepinierele vor asigura producerea 
unei diversități cât mai mari de 
specii și proveniențe autohtone de 
puieți; 

➢ Materialul reproducător produs 
(specii de copaci și ecotipuri) va fi 
adecvat pentru condițiile climatice 
viitoare pentru România, prevăzute 
de scenariile climatice 

➢ Conformitatea investiţiilor cu 
principiul de “a nu prejudicia ȋn 
mod semnificativ” (DNSH); 

 
 

Criterii de selecție                  PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢dezvoltarea capacităților de producție de 

material reproducător (specii de copaci și 

ecotipuri) care sunt adecvate pentru condițiile 

climatice viitoare preconizate pentru România 

➢creșterea capacității de producție a puieților 

prin realizarea unor noi rezervații semincere și 

plantaje pentru semințe, capacități de 

prelucrare a semințelor, modernizare și 

înființare de pepiniere  

cel puțin 90 de 

pepiniere noi și 

renovate vor fi 

operaționalizate 

http://www.mmediu.ro/
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956 
milioane 

euro 

BUGET REZULTATE

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  Administrația Fondului pentru Mediu (www.afm.ro)  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 2 2022 

Componenta 3. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Investiția 1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale 

la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune 

Cine poate beneficia de finanțare?           

• municipii  

• sectoarele Municipiului București  

• orașe 

• comune 

• județe 

• OPERATORI ECONOMICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investițiile privind dezvoltarea, 
modernizarea și completarea 
pentru fiecare SMID (Sistem de 
management integrat al 
deșeurilor) la nivel de 
judet/municipiu/ oraș / comună 
sunt determinate în corelare cu 
Planul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor / Planul Municipal de 
Gestionare a Deșeurilor pentru 
București. 
 
Investiţiile se pot realiza la nivel 

judeţean, dar se vor finanța inclusiv 

proiecte individuale ale unităților 

administrativ teritoriale de bază 

(municipii/orașe/comune), în vederea 

accelerării extinderii și modernizării 

sistemelor de colectare separată și 

conformării cu directivele aplicabile 

Criterii de selecție 
 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Înființarea de centre de colectare prin aport 

voluntar  

➢ Construirea de insule ecologice digitalizate  

➢ Centre integrate de colectare separată prin 

aport voluntar destinate aglomerărilor urbane  

 

➢ 565 centre integrate de 

colectare prin aport 
voluntar 

➢ 13.752 insule 

ecologice 

➢ 15 centre integrate de 

colectare separată pentru 
aglomerări urbane 

 

Scheme/linii de finanţare 

necompetitive cu pre-condiții de 

finanțare 

http://www.afm.ro/


 
  

 

12 
 

255 
milioane euro 

BUGET
REZULTATE

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro) 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 2 2022 

Componenta 3. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Investiția 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole  

compostabile 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Fermele mari și UAT-urile, în special 

UAT comune (gestionarea gunoiului 

de grajd la nivel comunal) 

Schemă/linie de finanţare 

necompetitivă, cu pre-condiții de 

finanțare 

Măsura de investiții va fi 

implementată de către Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor, prin 

unitatea de implementare a 

proiectului Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selecţia proiectelor pentru fermele mari și 

UAT-uri se va face dupa principiul “cel mai 

mare impact pozitiv de mediu raportat la 

costul public al investiţiei”. 

Dintre criteriile de selecție, se menţionează 

următoarele:   

- numărul de animale, pentru a dovedi sursa 
reală (nu istorică) a poluării;   

- concentrația și tendința nitraților în apele 
subterane; 

 - disponibilitatea unui amplasament adecvat 
pentru construcții;   

- analiză cost-beneficii pozitivă; 
demonstrarea sustenabilității pe termen lung 
a investiției, inclusiv a modelelor de 
economie circulară (cu accent pe stațiile de 
biogaz);   

- disponibilitatea resurselor financiare 

pentru cofinanțare și pentru operarea în 

continuare a investițiilor; 

- consultări publice pozitive care 

demonstrează acceptarea socială a 

investiției de mediu. 

Criterii de selecție 
                             PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

                Dezvoltarea de sisteme de colectare și 

valorificare a gunoiului de grajd, ce pot cuprinde 

următoarele tipuri de echipamente/instalații/ 

construcții:  

➢platforme pentru fermierii mici și mijlocii; 

➢echipamente pentru creșterea sustenabilității 

platformelor comunale noi sau existente; 

➢platforme comunale noi; 

➢stații de biogaz și /sau compostare, ambalare și 

peletizare, la nivel de ferme mari sau de comunități 

de fermieri. 
➢ 150  sisteme integrate  

comunale 

➢ 94 sisteme comunale integrate 

pentru comunități cu platformă 
comunală existentă 

➢ 5 sisteme de compostare 

pentru comunitățile cu ferme 
mari 

➢ 5 sisteme de biogaz pentru 

comunități cu ferme foarte 
mari 

http://www.mmediu.ro/
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Axa 1

1 miliard €

Axa 2

1,17 miliarde €

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației (www.mdlpa.ro)  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2021 

Componenta 5. VALUL RENOVĂRII 

I.1  Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit 
existent 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Axa 1:  administrația publică locală, 

inclusiv autoritățile administrației publice 

locale de la nivelul sectoarelor municipiului 

București;  

 

Axa 2: autoritățile publice centrale,  

autoritățile și instituțiile publice locale, 

parteneriate între acestea, în conformitate 

cu prevederile legale, parteneriate dintre 

autorități și alte entități prevăzute de lege. 

 

Va fi elaborat un ghid specific pentru 
program. 

                                                                                        

    

 
  

 

 

 

Axa 1: Proiectele vor fi selectate în baza unor 

criterii minime privind performanța energetică 

a componentelor clădirii, a economiilor de 

energie finală și primară și a reducerilor de 

emisii de CO2. Criteriile de selecție vor include 

categoriile de lucrări eligibile precum și 

criteriile de performanță necesare pentru a 

putea evalua impactul fiecărui proiect.   

Axa 2: intervențiile propuse în clădirile 

publice vor fi prioritizate, prin utilizarea 

cumulativă a următoarelor criterii:  

● intervenții care conduc cel puțin la o 

renovare de amploare moderată, așa cum este 

definită în Recomandarea Comisiei privind 

renovarea clădirilor 2019/786 (alocare 100% 

verde); 

 ● intervenții la clădiri aflate în zone pentru 

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;  

● intervenții la clădiri cu rol funcțional în 

furnizarea unor servicii publice de sănătate, 

sociale, judiciare, socio-culturale, 

administrative etc, cu excepția instituțiilor de 

învățământ care vor fi tratate separat în cadrul 

componentei privind educația 

  

CRITERII DE SELECȚIE 
                 PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Axa 1 -  Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri 
rezidențiale multifamiliale: renovarea 

energetică moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale  

    (Alocare 1.000 mil. euro)  
 

➢ Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice: renovarea moderată sau 

aprofundată/ renovare integrată a 
clădirilor publice (Alocare 1.170 mil. euro)  
 

Buget total 

2,17  

miliarde euro 

http://www.mdlpa.ro/
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Clădirile încadrate prin raport de 

expertiză tehnică în clasele de risc 

seismic RsI și RsII nu vor putea 

beneficia de finanțare prin PNRR 

pentru lucrări de renovare 

energetică, decât dacă acestea sunt 

realizate integrat împreună cu 

lucrările de consolidare 

 

Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale  

3 APELURI DE PROIECTE (A CÂTE 2 RUNDE) 

  

 

 

 

 

ÎN CADRUL ACESTEI AXE VOR FI 

FINANȚATE: 

➢ proiecte de creștere a eficienței 

energetice sau proiecte demonstrative de 

eficiență energetică, asigurându-se un nivel de 

renovare moderată sau aprofundată, cu o 

reducere minimă a consumului de energie de 

30%, respectiv de 60%, și a emisiilor de CO2;  

➢ proiecte de renovare integrată (eficiență 

energetică și consolidare seismică) cu 

menținerea acelorași cerințe pentru renovarea 

energetică. 

1) apel pentru proiecte integrate 
(consolidare seismică și eficiență 
energetică moderată), în care 
fondurile necontractate după prima 
rundă vor fi puse la dispoziția tuturor 
UAT-urilor (inclusiv sectoarele din 
municipiul București), pe principiul 
primul venit, primul servit. 

2) rămâne deschis apelul pentru 
proiecte de renovare energetică, 
dedicat comunităților expuse riscului 
de sărăcie și excluziune socială pentru 
lucrări de renovare energetică 
moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, pentru care vor fi 
alocate fondurile necontractate din 
prima rundă, până la epuizarea 
acestora;   

 3) apel pentru proiecte de renovare 
energetică, teritorializat, în care 
fondurile necontractate după prima 
rundă destinate eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale 
vor fi puse la dispoziția tuturor UAT-
urilor (inclusiv sectoarele din 
municipiul București), pe principiul 
primul venit, primul servit, numai 
pentru lucrări de eficiență energetică. 

RUNDA 2 

1) apel pentru proiecte integrate 
(consolidare seismică și eficiență 
energetică moderată), pentru care vor 
fi alocați 100 mil. Euro pentru lucrări 
de consolidare seismică și 40 mil. Euro 
pentru lucrări de renovare energetică 
moderată 

2) apel pentru proiecte de renovare 
energetică dedicat comunităților 
expuse riscului de sărăcie și excluziune 
socială pentru lucrări de renovare 
energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale, pentru 
care vor fi alocate 20% din fondurile 
aferente eficienței energetice, în 
cuantum de 177,5 mil. Euro 

 3) apel pentru proiecte de renovare 
energetică, teritorializat, în care 
fondurile, în cuantum de 670 mil. Euro, 
vor fi puse la dispoziția tuturor UAT-
urilor (inclusiv sectoarele din 
municipiul București) pe județe, în 
funcție de numărul de clădiri 
rezidențiale multifamiliale și de 
populația județului.   

 

 

RUNDA 1 
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Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice (municipii reședință de județ și alte municipii)                                                                                    

2 APELURI DE PROIECTE (A CÂTE 2 RUNDE) 

 

1) apel pentru proiecte integrate 
(consolidare seismică și eficiență 
energetică moderată), în care 
fondurile necontractate după prima 
rundă destinate vor fi puse la 
dispoziția tuturor autorităților publice 
centrale, consiliilor județene, 
municipiilor reședință de județ și 
celorlalte municipii care nu sunt 
reședințe de județ, inclusiv 
sectoarelor municipiului București, pe 
principiul primul venit, primul servit. 

2) apel pentru proiecte de renovare 
energetică, în care fondurile 
necontractate după prima rundă 
destinate eficienței energetice a 
publice, vor fi puse la dispoziția 
tuturor autorităților publice centrale, 
consiliilor județene, municipiilor 
reședință de județ și celorlalte 
municipii care nu sunt reședințe de 
județ, inclusiv sectoarelor 
municipiului București, pe principiul 
primul venit, primul servit, numai 
pentru lucrări de eficiență energetică. 

RUNDA 2  

1) apel pentru proiecte integrate 
(consolidare seismică și eficiență 
energetică moderată), pentru care 
vor fi alocați 117 mil. Euro pentru 
lucrări de consolidare seismică și 
102,96 mil. Euro pentru lucrări de 
renovare energetică moderată.  

2) apel pentru proiecte de renovare 
energetică, în care fondurile, în 
cuantum de 937,54 mil. Euro, vor fi 
puse la dispoziția autorităților 
publice centrale, consiliilor 
județene, municipiilor reședință de 
județ și celorlalte municipii care nu 
sunt reședințe de județ, inclusiv 
sectoarelor municipiului București, 
teritorializat.   

   

 

 

RUNDA 1 

ÎN CADRUL ACESTEI AXE VOR FI 

FINANȚATE: 

 
a) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă 

a clădirii; 

b) Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente 

expuse la niveluri medii și ridicate de hazard seismic;  

c) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a 

sistemului de furnizare a apei calde de consum;  

d) Instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; 

utilizarea surselor regenerabile de energie; 

e) Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor 

de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea 

calităţii aerului interior;  

f) Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri;  

g) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 

h) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;  

i) Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în 

vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;  

j) Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 

mașini electrice;  

k) Asigurarea cu echipamente ce sprijină digitalizarea 

semnificativă a activităților desfășurate în cadrul clădirilor;  

 l) Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale 

(Instalații de oxigen); 

 m) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea 

organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale. 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (www.mcid.ro)  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 2 2022 

BUGET 
37 

milioane euro 

Componenta 7. TRANSFORMARE DIGITALĂ 

Investiția 17 - Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Consorții formate din: biblioteca 

județeană (cu rol coordonator), prin 

consiliul județean și biblioteci 

rurale/municipale împreună, prin 

consiliul județean și autoritatea locală.  

 
Din anul 3 de implementare, vor putea 

solicita finanțare și consorții formate 

doar din biblioteci locale prin autoritățile 

locale, chiar dacă la consorțiu nu 

participă biblioteca județeană/consiliul 

județean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granturi pe baza unei solicitări de 

finanțare pentru: 

➢ modernizări și extinderi de 
spații de biblioteci  
 

➢ achiziționarea de 
calculatoare/tablete și 
echipamente instruire 
 

➢ dotare maker-space-uri și 
biblioteci de obiecte 
 

➢ instruirea membrilor 
comunităților 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Modernizarea și extinderea a 105 de 

biblioteci, dintre care 5 sedii centrale de 
biblioteci județene și 100 biblioteci biblioteci 
rurale sau municipale. 

➢ Actualizarea/realizarea parcului de 
calculatoare și echipamente tehnice în 

1030 de biblioteci 
➢ Deschiderea de MakerSpace-uri în 10 

biblioteci județene sau municipale, 

precum și spații pentru biblioteci de 
lucruri în 100 de biblioteci municipale, 
orășenești sau rurale.  

➢ Instruirea a 1100 de bibliotecari 
➢ Dezvoltarea de 6 curricule pentru 

competențe digitale de bază  
➢ Instruirea a 100.000 de membri ai 

comunităților deservite de bibliotecile 

aplicante. 
➢ Realizarea unei platforme de e-

learning care să cuprindă și un repository 
pentru curriculele dezvoltate în cadrul 
programului, Platforma va asigura condițiile 

de accesibilitate și pentru persoanele cu 
dizabilități sau nevoi speciale. 

➢ Activarea unei aplicații de raportare 

automată care să ajute echipa care va 
realiza monitorizarea,  evaluarea regională și 

națională precum și măsurarea impactului. 
 

http://www.mcid.ro/
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580 milioane euro  din care: 
Municipiile reședință de județ și 
Municipiul București: 310 milioane 
euro 
Alte municipii: 70 milioane euro 
Orașe: 120 milioane euro  
Comune: 80 milioane euro  
 

 275 milioane euro  din care: 

Municipiile reședință de județ și 

Municipiul București: 50 milioane 
euro 
Alte municipii: 25 milioane euro 
Orașe: 100 milioane euro  

Comune: 100 milioane euro  

 

 

165 milioane euro  din care: 

Municipiile reședință de județ și 
Municipiul București: 50 milioane 

euro 
Alte municipii: 23,45 milioane euro 
Orașe: 20 milioane euro  
Comune: 71,55 milioane euro  

 

 180 milioane euro  din care: 

Municipiile reședință de județ și 
Municipiul București: 40 milioane 

euro 
Alte municipii: 30 milioane euro 
Orașe: 60 milioane euro  
Comune: 50 milioane euro  

 

 

Componenta 10. FONDUL LOCAL 

Investiția 1 - Mobilitate urbană durabilă                         

          ALOCARE FINANCIARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema de finanțare pentru prezenta 
investiție va stabili criteriile și condițiile 
ce trebuie îndeplinite pentru acordarea 
finanțării către UATB, prin apel  deschis 
și transparent de propuneri, astfel încât 
să se asigure atingerea țintelor și 
eficacitatea procesului de finanțare.  
 

Criterii generale: 

- Alinierea obligatorie a investițiilor cu 
Planurile de Mobilitate Urbană 
Durabilă/Strategiile Integrate de 
Dezvoltare Urbană/Planurile Generale 
de Urbanism, aprobate sau în curs de 
elaborare /aprobare;  

 

- Asigurarea serviciilor de transport 
public în zonele urbane funcționale și 
zonele periurbane. Asigurarea 
prioritizării și promovării transportului 
public prin planificarea benzilor și 
traseelor dedicate autobuzelor, pe 
arterele cele mai frecventate și 
congestionate.  
 

Criterii de selecție 
 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

1.1 Achiziția de material rulant nou nepoluant: 

tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze 
nepoluante  (ce au zero emisii); electrice sau 
cele pe hydrogen; microbuze nepoluante  (ce 

au zero emisii) utilizate în scopuri comunitare 
– doar la comune 

 
1.2 Pentru municipii: sisteme de transport 

inteligente și alte sisteme inteligente de 

management urban;   crearea / extinderea / 
modernizarea sistemelor de bilete integrate 
pentru călători - „e-bilete” sau „e-ticketing”. 

Pentru orașe: sisteme de transport inteligente 
și alte infrastructuri TIC; crearea / extinderea 
/ modernizarea sistemelor de bilete integrate 

pentru călători - „e-bilete” sau „e-ticketing”. 
Pentru comune: sisteme de transport 
inteligente și alte infrastructuri TIC;  

 
1.3 Puncte de încărcare rapidă a vehiculelor 

electrice cu o capacitate minimă de 50 kw 

 
 

 
1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel 

local/metropolitan 
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Cine poate beneficia de finanțare? 
Investiția 1 - Mobilitate urbană 

durabilă 
 

Municipii,  
inclusiv București 

Orașe Comune Parteneriatele și/sau ADI 

pentru proiectele 

desfășurate cu UAT din 

zona periurbană/zona 

metropolitană/ zona urbană 

funcțională și/sau cu 

consiliile 

județene/municipiul 

București 
1.1 Reînnoirea parcurilor de 

vehicule de transport public 

(achiziționarea de vehicule 

nepoluante); 

achiziție autobuze 

nepoluante - electric sau 

hidrogen 

achiziție autobuze 

nepoluante - electric sau 

hidrogen 

achiziția de microbuze 

nepoluante - electrice/hidrogen,  

pentru scopuri comunitare 

eligibile 

1.2 Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
ITS/alte infrastructuri TIC;  

 

sisteme de transport 

inteligente și alte sisteme 

inteligente de management 

urban;   crearea / extinderea 

/ modernizarea sistemelor 

de bilete integrate pentru 

călători - „e-bilete” sau „e-

ticketing”. 

sisteme de transport 

inteligente și alte sisteme 

inteligente de management 

urban;   crearea / extinderea 

/ modernizarea sistemelor 

de bilete integrate pentru 

călători - „e-bilete” sau „e-

ticketing”. 

sisteme de transport inteligente 

și alte infrastructuri TIC; 

(recomandate în UAT din 

zonele urbane funcționale). 

 
 

eligibile 

1.3 Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
puncte de reîncărcare 
vehicule electrice; 

Puncte de încărcare rapidă a 

vehiculelor electrice cu o 

capacitate minimă de 50 kw 

:Puncte de încărcare rapidă 

a vehiculelor electrice cu o 

capacitate minimă de 50 kw 

Puncte de încărcare rapidă a 

vehiculelor electrice cu o 

capacitate minimă de 50 kw 

eligibile 

1.4 Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
infrastructurii pentru biciclete 
la nivel local/metropolitan. 

realizarea/modernizarea de 

infrastructurii pentru 

biciclete/mijloace de 

transport nemotorizate, 

inclusiv pasaje, poduri). 
 

realizarea/modernizarea de 

infrastructurii pentru 

biciclete/mijloace de 

transport nemotorizate, 

inclusiv pasaje, poduri). 

realizarea/modernizarea de 

infrastructurii pentru 

biciclete/mijloace de transport 

nemotorizate, inclusiv pasaje, 

poduri). 

eligibile 

Procesul de contractare va începe prin publicarea schemei de finanțare. Distribuția fondurilor se va organiza în două runde de atragere a 
fondurilor – prima rundă – acces pentru toate UAT, în limita bugetului prealocat. Înainte de această etapă, MDLPA publică schema de 
finanțare, care va cuprinde cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite de către UAT pentru obținerea finanțării. În a doua rundă, 
organizată în 2022, se vor redistribui fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea în prima rundă. În această rundă 
secundă vor fi stabilite condiții mai restrictive, în sensul asigurării atingerii țintelor vizate în cadrul componentei. După această rundă vor 
vor fi finalizate toate contractele de finanțare între MDLPA și beneficiarii eligibili. 



 
  

 

19 
 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (www.mdlpa.ro)  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2022 

Investiția 2 - Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ            

Cine poate beneficia de finanțare? 

➢ Municipii și cele 6 sectoare ale 

Municipiului București 

➢ Municipii, altele decât cele 

reședință de județ 

➢  Orașe 

➢ Comune 

Construcția de locuințe de serviciu 

pentru specialiști din sănătate și 

învățământ este eligibilă doar pentru 

orașe și comune.  

Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI 
pentru proiectele desfășurate cu UAT 
din zona periurbană/zona 
metropolitană/zona urbană     
funcțională și/sau cu consiliile 
județene/ 
Distribuția fondurilor se va organiza în 
două runde de atragere a fondurilor 
– prima rundă – acces pentru toate 
UAT, în limita bugetului prealocat. În 
a doua rundă, ce va fi organizată în 
2022 – se redistribuie fondurile 
rămase neutilizate către cei care au 
cheltuit alocarea în prima rundă.  

 

 

 

 

Schema de finanțare se elaborează în 

baza prevederilor Strategiei Naționale 

a Locuirii, în cadrul căreia va fi 

identificată și mapată nevoia de 

locuințe pentru tineri/ de serviciu 

pentru specialiști din sănătate și 

educație. 

Vor fi stabilite criterii pentru 

eligibilitatea UAT beneficiare, respectiv, 

a categoriilor de persoane care vor 

beneficia de aceste locuințe.  

Schema va cuprinde necesitatea 

corelării construcției de locuințe cu alte 

măsuri de integrare socială, precum și 

evidențierea evitării segregării sociale. 

Criterii de selecție  

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Construcția de locuințe pentru tineri; 
 

➢ Construcția de locuințe de serviciu 
pentru specialiști din sănătate și 
învățământ 
 

 

       Sunt eligibile costurile pentru: 
 

• obținerea terenului aferent construcțiilor 
 

• proiectarea și execuția lucrărilor 
 

• dotarea construcțiilor 
 

 285 milioane euro  

50 milioane euro municipii reședință de 

județ și cele 6 sectoare ale Municipiului București 

75 milioane euro alte municipii 

50 milioane euro orașe 

110 milioane euro comune 

 

http://www.mdlpa.ro/
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (www.mdlpa.ro)  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2022 

Investiția 3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale            

Cine poate beneficia de 

finanțare? 

➢ Orașe 

➢ Comune 

➢ Parteneriatele și/sau ADI 

pentru proiectele desfășurate 

cu UAT din zona 

periurbană/zona 

metropolitană/zona urbană 

funcțională și/sau cu consiliile 

județene. 

Lucrările vor fi efectuate la 

clădirile publice care aparțin 

orașelor și comunelor: sedii de 

primărie, biblioteci, cămine 

culturale, case de cultură, 

muzee, case memoriale, centre 

de informare turistică, sedii de 

poliție, sedii de unități sanitare 

publice, unități școlare și creșe. 

 

 

 

 
Schema de finanțare va stabili criteriile și 
condițiile pentru includerea la finanțare a 
obiectivelor de investiții care îndeplinesc, 
printre altele, următoarele condiții:  
- Sunt eligibile numai orașele și comunele;  

- Sunt eligibile numai clădirile publice cu 
funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor 
publice (ex. primării, biblioteci, clădiri ale 
serviciilor publice sociale, etc);  

- Implementarea proiectelor de reabilitare 
moderată vor contribui la reducerea cu 30% a 
consumului de energie primară, atestat prin 
certificatele de performanță energetică;  

- Pentru investițiile în reabilitarea clădirilor 
publice, costurile care nu țin de sistemele de 
îmbunătățire a eficienței energetice nu vor 
depăși pragul de 10% din valoarea totală a 
costurilor.  
 

Criterii de selecție PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ lucrări de reabilitare termică 

 
➢ sisteme alternative de producere a energiei 

electrice și/sau termice pentru consum 
propriu 

 

➢ lucrări de instalare/reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 
mecanică 

 
➢ reabilitare/modernizare a instalațiilor de 

iluminat în clădiri 

 
➢ sisteme de management energetic integrat 

pentru clădiri  

 
➢ modernizarea sistemelor tehnice ale 

clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 

clădirilor pentru soluții inteligente. 

 

Buget: 575 milioane euro  

 

200 milioane euro pentru orașe 

375 milioane euro pentru comune 
 

http://www.mdlpa.ro/
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (www.mdlpa.ro)  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2022 

Investiția 4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism           

Cine poate beneficia de 

finanțare? 

• Municipii reședință de județ și 
municipiul București; 

• Alte municipii; 

• Orașe; 

• Comune; 

• Consiliile județene (pentru PATJ) 

• ADI/Zonele Metropolitane 
(pentru PATZM)  
 

Sunt eligibile parteneriatele 

și/sau ADI pentru proiectele 

desfășurate în parteneriat cu 

UAT din zona periurbană /zona 

metropolitană/ zona urbană 

funcțională și/sau cu consiliile 

județene, respectiv MDLPA 

(pentru documentațiile ce se 

elaborează pentru zone care 

cuprind monumente înscrise în   

Lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO). 

 

 

 

 

  

Se va aplica principiul ”primul venit, primul 
servit”;  

Distribuția alocării financiare se va organiza 
în două runde de atragere a fondurilor:  

 

➢ în prima rundă – acces pentru toate UAT 
urile, în limita bugetului alocat; 

➢ în a doua rundă, ce va fi organizată în 
2022 – se redistribuie fondurile rămase 
neutilizate către cei care au cheltuit 
alocarea în prima rundă. În această rundă 
secundă vor fi însă condiții mai restrictive, 
în sensul asigurării atingerii țintelor vizate 
pe componentă (în cazul în care se 
constată după prima rundă că există ținte 
care se află în riscul de a nu fi atinse, 
finanțarea va fi efectuată doar pentru 
atingerea acestor ținte). 

  

Criterii de selecție  

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Elaborarea/actualizarea de Planuri 

Urbanistice Generale în format digital 

➢ Elaborarea/actualizarea de Planuri 

Urbanistice Zonale în format digital 

➢ Elaborarea/actualizarea de Planuri de 

Amenajarea Teritoriului Județean în 

format digital 

➢ Elaborarea/actualizarea de Planuri de 

Amenajarea Teritoriului Zonal 

Metropolitan în format digital.  

➢ Elaborarea/actualizarea de Planuri de 

Mobilitate Urbană Durabilă în format 

digital.  

 

 Buget: 40 milioane euro  
 

Rezultate: 378 de documentații, din 

care: 

▪ 262 de documentații PUG;  
▪ 5 documentații PATJ;       
▪ 1 documentație PATZM; 
▪ 60 de documentații PUZ; 
▪ 50 de PMUD. 

 
 

http://www.mdlpa.ro/


 
  

 

22 
 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2022 

Componenta 11. TURISM ȘI CULTURĂ 

Reforma 1 - Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Organizația de Management al Destinației 

va fi o entitate cu personalitate juridică, 

care realizează politica de dezvoltare 

turistică a destinației, inclusiv politica de 

marketing a destinației, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare, reunind o serie 

de alte organizații, precum: operatori 

economici de profil, instituții ale sectorului 

public, asociații profesionale și patronale, 

organisme de reglementare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

                     Înființarea și operaționalizarea a  

   8 

      organizații de management al destinației 

1.Mecanism de finanțare pentru susținerea dezvoltării 
rețelei de OMD-uri – 2.000.000 euro - o serie de apeluri 
de proiecte, la care OMD-urile vor putea aplica, fiind 

finanțate următoarelor tipuri de activități: 
✓ Digitalizarea destinațiilor turistice și inovația în turism;  
✓Marketingul destinațiilor turistice (analize, studii, 

strategii, brand, promovare).  
 

2. Program de consolidare a capacității /asistență 

tehnică pentru dezvoltarea OMD –1.000.000 euro -  o 
serie de activități pentru implementarea unui program de 
asistență națională pentru a sprijini dezvoltarea unei rețele 

de OMD-uri în România, prin consultarea unor servicii din 
partea experților, pentru:  
✓ furnizarea de asistență tehnică /servicii de consultanță 

pentru elaborarea planurilor de afaceri pentru OMD-uri, 
în conformitate cu noua legislație a OMD-urilor;  

✓ furnizarea de asistență tehnică /servicii de consultanță 

pentru OMDurile înființate;  
✓ elaborarea unui ghid informativ pentru înființarea unui 

OMD, în conformitate cu noua legislație.  

✓ Profesionalizarea activităților desfășurate de OMD-uri, 
prin cursuri de formare și pregătire continuă a 
personalului ce lucrează în aceste organizații.  

 

3.Program de investiții în infrastructura turistică la 
nivelul destinațiilor –7.000.000 euro - serie de apeluri de 
proiecte la care autoritățile locale integrate în OMD-uri vor 

putea aplica pentru finanțarea următoarelor tipuri de 
activități: proiecte de infrastructură pentru a spori 
accesibilitatea, sustenabilitatea și dezvoltarea destinațiilor 

turistice. 

10 
 milioane 

euro 

 

Destinațiile optime pentru înființarea 
OMD-ului sunt  identificate pe baza: 
 
- capacității lor de a atrage turiști 
internaționali; 
- capacității de promovare a 
transformării socio-economice durabile 
/ ecologice în zonele rurale și 
defavorizate;  
- potențialului de a crea locuri de muncă 
potențialul de creare de noi locuri de 
muncă.  

Criterii de selecție 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Compania 
Națională de Investiții, Unitățile Administrativ Teritoriale afectate de investiție 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2022 

Componenta 11. TURISM ȘI CULTURĂ 

Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale 

Cine poate beneficia de finanțare?           

UAT-urile afectate de investiție (la acest 

moment nu au fost selectate obiectivele 

de investiție din cadrul fiecărui traseu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, se vor avea în vedere: 
➢ Digitalizarea valorilor aferente celor 12 rute  
➢ Crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor  
➢ Marcarea și semnalizarea fiecărei rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 
➢ Crearea unei oferte culturale integrate  
 

 

  

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Finanțarea Rutei castelelor: Reabilitarea a 5 
castele și a infrastructurii specifice în toate 
regiunile României.  

➢ Finanțarea Rutei curiilor din zona 
Transilvaniei: Reabilitarea a 5 curii și a 
infrastructurii specifice 

➢ Finanțarea Rutei culelor: Reabilitarea a 5 
cule și a infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea Rutei bisericilor de lemn: 
Reabilitarea a 10 biserici de lemn și a 
infrastructurii specifice în toate regiunile 
României.  

➢ Finanțarea Rutei mănăstirilor din zona 
Moldovei: Reabilitarea a 5 mănăstiri și a 
infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea Rutei Sfântul Ladislau pe 
teritoriul României: Reabilitarea a 5 
biserici/clădiri de patrimoniu și a 
infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea Traseului Castrelor Romane: 
Reabilitarea a 5 castre și a infrastructurii 
specifice  

➢ Ruta cetăților: Reabilitarea a 5 cetăți și a 
infrastructurii specifice  

➢ Refacerea peisajului cultural din Delta 
Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei: Reabilitarea a 30 obiective tradiționale 
(de ex: case tradiționale, gospodării 
tradiționale, șure, etc) din Delta Dunării și a 
infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea rutei satelor cu arhitectură 

Buget  

103, 52 

milioane euro 

Dintre siturile ce vor fi incluse în cele 

12 rute, în vederea restaurării vor fi 

selectate cele care îndeplinesc 

următoarele criterii: 

➢  să facă parte din una dintre cele 
12 rute;  

➢ să aibă cel puțin studiul de 
prefezabilitate realizat la data 
selectării și, până la data 
semnării contractului, să aibă 
realizat studiul de fezabilitate și 
toate autorizațiile/documentele 
necesare lucrărilor/execuției 
contractului.  
 

Criterii de selecție 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și 

Turismului, Unitățile Administrativ Teritoriale afectate de investiție 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2022 

Investiția 4 - Amenajarea a 3.000 km de trasee velo la nivel național, inclusiv traseele EuroVelo si Via Transilvanica și 

circuitele velo adiacente acestora, precum și alte trasee ce vor fi selectate cu preponderență pe digurile 

cursurilor de apă administrate de către Administrația Națională Apele Române (ANAR) 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației împreună cu: 

• Consiliile Județene  

• Autoritățile Publice Locale 

• Asocieri ale acestora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Pentru dezvoltarea infrastructurii 

velo naționale, în cadrul studiilor 

specifice pentru traseele 

cicloturistice vor fi identificate și 

selectate pentru finanțare traseele 

care pun în valoare în mod durabil 

elementele de patrimoniu și peisaj 

natural și cultural. 

Criterii de selecție  

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

Amenajarea a 3.000 km de 

trasee velo naționale, inclusiv traseele 

EuroVelo (din care minim 1000 km cu 

îmbrăcăminte asfaltică) 

Activități eligibile: 

➢ Activități de expropriere pentru 

realizarea traseelor cicloturistice; 

➢ Studii și proiecte tehnice pentru 

amenajarea traseelor (studii 

geotehnice, proiecte tehnice, studii 

topografice); 

➢ Amenajarea căilor de rulare, 

asigurare îmbrăcăminte asfaltică/ cu 

suprafață lucrată și întreținută, alta 

decât asfalt (ex. macadam, 

materiale non-invazive, etc.), după 

caz, inclusiv alte elemente 

constructive care să asigure 

continuitatea infrastructurii; 

➢ Amenajare marcaje, semnalizări. 

 

Buget  

247,5 

milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Culturii/Administrația Fondului Cultural Național  
 

Termen estimativ pentru semnarea contractelor de finanțare: Trimestrul 1 2023 

Componenta 11. TURISM ȘI CULTURĂ 

Investiția 5 - Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 

Cine poate beneficia de finanțare?           

UAt-uri cu mai puțin de 50.000 de locuitori 

Investiția cuprinde:  

• Un program de finanțare, derulat timp de 

2 ani, într-un sistem de fonduri echivalente 

și în parteneriat cu autoritățile locale, pentru 

programe culturale, anuale sau multianuale, 

implementat la nivel local, în localități cu o 

populație mai mică de 50.000 de locuitori.  

• Un program-pilot pentru finanțarea 

proiectelor de educație prin cultură, 

beneficiarii finanțării fiind unități de 

învățământ din localități cu o populație mai 

mică de 50.000 de locuitori.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

                      

 

Punerea în aplicare a două 

programe-pilot de finanțare care vor viza 

dezvoltarea unor proiecte culturale și/sau 

de educație culturală, pentru 50 de 

localități cu o populație mai mică de 50 000 

de locuitori.  

7,79 
 milioane 

euro 

 

Criterii de selecție propuse:  

✓ număr /tipuri de 
beneficiari/participanți,  

✓ beneficii educaționale pe termen 
scurt, mediu și lung,  

✓ obiective educaționale (istorie, 
geografie, logică etc.),  

✓ criterii artistice /de creativitate,  
✓ criterii ecologice / bio-diversitate 

/ natură / mediu,  
✓ criterii de incluziune etc.  
 

Criterii de selecție 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2022 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară 

      Cine poate beneficia de finanțare?           

▪ Unități Administrativ Teritoriale 

▪ Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri a medicilor de familie 

▪ Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății 

▪ Unități sanitare din subordinea UAT-

urilor 

 
Cel puțin 75% din toate contractele 
semnate cu asociații de cabinete / medici 
de familie vor fi localizate în regiuni sau 
municipalități marginalizate. 
 
Criteriile de selectare a zonelor deservite 
medical vor fi: caracteristicile populației, 
acoperirea populației cu asigurări de 
sănătate, disponibilitatea resurselor umane 
necesare, disponibilitatea infrastructurii 
fizice adecvate, accesibilitatea geografică. 

 

Asociațiile de cabinete / cabinete ale 
medicilor de familie vor fi echipate sau 
renovate pe baza unui apel deschis. 
 

 

 

Ministerul Sănătății va elabora 
criteriilor de prioritizare aferente 
investițiilor în cabinetele medicilor de 
familie.  
Finanțarea va fi acordată cu prioritate 
cabinetelor medicale astfel: 
➢ Vor avea prioritate cabinetele din 
mediul rural; 
➢ Pentru cabinetele din mediul urban, 
vor fi prioritizate cele din orașele de 
rang III (cf. legii 351/2001, actualizată), 
urmate de cele de rang II și de cele de 
rang I; 
➢ Pentru cabinetele din mediul urban 
(rang II și I) vor putea accesa finanțare 
medicii de familie organizați într-o 
formă asociativă (cabinete medicale 
grupate; cabinete medicale asociate; 
societate civila medicală), care au 
sediul în aceeași clădire.  

Criterii selecție 
        PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 

3000 cabinete ale medicilor de familie sau 

asocieri de cabinete de asistență medicală 
primară, constând în: 
 

➢ aparatură de laborator de tip ”point of 
care” 

➢ echipamente medicale de tipul: 
electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și 
instrumentar medical 

➢ fonduri pentru renovarea clădirii cu 
scopul conformării la normele igienico-sanitare și 
a creșterii eficienței energetice  

➢ dotări de aparatură medicală de 
laborator și imagistică 

 

 

Buget  

180,45 

milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2022 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 1.2 Unități medicale mobile                 
Cine poate beneficia de finanțare?    

        
• Unități Administrativ Teritoriale 

• Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri a medicilor de familie 

• Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății 

• Unități sanitare din subordinea 

UAT-urilor 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Unități medicale mobile vor fi alocate 

centrelor regionale care derulează în acest 

moment activități de screening pentru 

cancerul cervical și care au deja expertiză 

în astfel de activități (10 caravane în 8 

centre).  

Caravanele care urmează să fie 

achiziționate trebuie să dispună de cea mai 

bună tehnologie disponibilă din punctul de 

vedere al respectării mediului, pentru a 

asigura conformitatea cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01).  

 

Criterii selecție 
           PRIN PNRR SE 

FINANȚEAZĂ 

 

Dezvoltarea de caravane medicale 
care vor putea derula activități de screening 

pentru cancerul mamar și pentru cancerul 
cervical în zonele cu acces limitat la servicii de 
asistență medicală specializată, inclusiv pentru 

zonele defavorizate cu populație majoritar 
romă sau comunități rome, după caz. 

 

Buget  

4,02  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2022 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 1.3 Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 
de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie 

     

Cine poate beneficia de finanțare?           

• Unități Administrativ Teritoriale 

• Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri a medicilor de 

familie 

• Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății 

• Unități sanitare din subordinea 

UAT-urilor 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Selecția va ține seama și de lista 
proiectelor care sunt înscrise pe lista 
de rezervă a cererii de proiecte din 
cadrul Programului Operațional 
Regional (2014-2020) și alte proiecte, 
în funcție de nivelul lor de maturitate.  
 
Cel puțin 20 de unități de asistență 
medicală ambulatorie vor fi situate în 
regiuni sau localități mai puțin 
dezvoltate.  
 
Următoarele regiuni/localități sunt 
considerate a fi mai puțin dezvoltate: 
regiunile/localitățile în care PIB-ul/cap 
de locuitor < 75 % din media UE-27 (în 
conformitate cu definiția UE).  
 

Criterii selecție         

 PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

➢ reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 

infrastructurii ambulatorii existente  
 

➢ îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru 
serviciile medicale și căile de acces  

 

➢ asigurarea/modernizarea utilităților generale 
și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe 

amplasamentul obiectivului de investiții) 
 

➢ achiziționarea de echipamente pentru 
infrastructura ambulatorie 

 

 

Buget  

80,2  
milioane 

euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2022 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 1.4 Centre comunitare integrate  
      Cine poate beneficia de finanțare?           

• Unități Administrativ Teritoriale 

• Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri a medicilor de familie 

• Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății 

• Unități sanitare din subordinea 

UAT-urilor 

Centrele comunitare integrate vor 
beneficia de investiții pe baza unei 
metodologii de prioritate care va fi 
elaborată de Ministerul Sănătății în 
consultare cu reprezentanți ai 
autorităților publice locale. Aceste 
orientări prioritare vor fi o parte 
integrantă a Manualului Centrelor 
Comunitare Integrate. 

Se estimează că vor avea prioritate 
comunitățile din mediul rural, 
marginalizate, inclusiv zonele 
defavorizate cu populație majoritar 
romă sau comunități rome, după caz. 

 

 

 

Prioritizarea Unităților Administrativ-
Teritoriale trebuie să ia în considerare: 

- numărul de persoane vulnerabile pe 
comunitate (minimum 500 de persoane 
vulnerabile din punct de vedere medical, 
social sau economic); 

- disponibilitatea asocierii cu alte localități 
vulnerabile; 

- existența unei asistente comunitare și a 
unui asistent social / asistent social 
tehnician; 

- Unități Administrativ-Teritoriale fără 
medic de familie sau cu un număr 
insuficient de medici de familie față de 
populație; 

- existența unei decizii a consiliului local de 
înființare a centrelor comunitare integrate; 

- identificarea localității ca zonă rurală 
marginalizată. 

Criterii selecție 

         

       PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

   200 de centre 

comunitare integrate vor fi 

construite/ reabilitate/modernizate/extinsă 

infrastructura existentă și/sau dotate 

 

Buget  

40,2  
milioane 

euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2022 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 1.5 Cabinete de planificare familială    
    

Cine poate beneficia de finanțare?           

• Unități Administrativ Teritoriale 

• Cabinete ale medicilor de 

familie/Asocieri a medicilor de familie 

• Unități sanitare din subordinea 

Ministerului Sănătății 

• Unități sanitare din subordinea UAT-

urilor 

Unitățile sanitare care au în administrare 

cabinetele de planificare familială vor 

accesa finanțarea și vor implementa 

proiectul. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Unitățile sanitare publice care 
au în structura organizatorică 
cabinete de planificare familială 
vor aplica pentru finanțare. 
Acestea vor fi responsabile de 
derularea și implementarea 
proiectelor. 
 

Criterii selecție 
         

    PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

Dotarea și/sau reabilitarea a 119 

de cabinete de planificare 
familială existente. 

Cabinetele existe vor beneficia 

de: 

➢ intervenții de reabilitare și reamenajare 
  

➢ dotări de aparatură medicală de laborator și 
imagistică (microscoape, ecograf, IT, 
instrumentar medical, mijloace de transport - 

electrice sau biciclete, etc). 

 

Buget  

10  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2022 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 2.1 Infrastructură spitalicească publică nouă 

Investiția 2.2 Echipamente și aparatură medicală 

Cine poate beneficia de finanțare?           

● Unitățile Sanitare din subordinea Ministerul 

Sănătății  

● Unitățile Sanitare din subordinea UAT-urilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRIN PNRR SE  

FINANȚEAZĂ 

      Cel puțin 25 de unități      
medicale sau spitale publice vor 

fi construite și/sau dotate prin 
finanțare parțială din PNRR 

 

Investițiile vor consta în: 

• investiții în infrastructură spitalicească 
publică nouă (Alocare - 1.089.05 
mil.euro)     
 

• investiții în echipamente medicale și 
aparatură pentru infrastructura sanitară nou 

construită, precum: paturi, unități de 
decontaminare, echipamente IT, cărucioare 
de urgență, defibrilatoare, pompe de perfuzie, 

sisteme de monitorizare fiziologică, sisteme 
de monitorizare fiziologică pentru îngrijiri 
acute, ventilatoare pentru unități de terapie 

intensivă, sisteme de scanare de uz general. 

     (Alocare – 635,00 mil.euro)     

Buget  

1,72  
miliarde 

euro 

 
 
⚫ proiecte de investiții de 

importanță considerabilă; 

⚫ gradul de maturitate a 

proiectelor de investiții în 

infrastructura spitalicească 

publică;  

⚫ calendarul estimativ de 

implementare al investiției; 

⚫ procentul componentelor verzi 

și digitale ale investițiilor 

propuse 

 

Criterii selecție 



 
  

 

32 
 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2021 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 2.3 Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți 

Cine poate beneficia de finanțare?          
  
● Unitățile Sanitare din subordinea 
Ministerul Sănătății  
● Unitățile Sanitare din subordinea UAT-
urilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Au fost identificate 69 de spitale 

(de urgență, județene, municipale, 
de obstetrică-ginecologie) și 
institute care ar beneficia de 
această măsură. Capacitatea 
curentă a acestora și nevoile de 
dotare, în ceea ce privește 
capacitatea existentă de paturi 
pentru nou-născuți cu afecțiuni 
critice, diferă de la un spital/institut 
la altul.   

Ministerul Sănătății va centraliza și 
mapa nevoile de investiții de la 
nivelul unităților sanitare din țară, 
va întocmi procedurile de 
prioritizare și selecție a 
beneficiarilor, va monitoriza 
implementarea investițiilor.  

Criterii selecție            

  PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ extinderea capacității infrastructurii 
spitalicești dedicate pacienților critici neonatali:  

(i) cu 124 de paturi suplimentare – inclusiv 
infrastructura și echipamentele aferente; 

(ii) dotarea a 90 de paturi existente cu 

echipamente medicale adecvate;  
 

➢ îmbunătățirea programului de 

screening prin dotarea infrastructurii existente 

cu: mixer aer-oxigen pentru camera de nașteri și 

pentru secția de cezariene, monitor SN, monitor 
SOC, ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-
100 %, incubator de transport, dispozitiv laser, 

aparat RetCam, oftalmoscop indirect, inclusiv 
instrumente;  
 

➢ achiziționarea a 12 unități mobile de terapie 

intensivă neonatală (nivelul 3);  

 

➢ construirea și dotarea a 8 centre regionale de 

formare (câte 100 m² fiecare) pentru pacienții critici 

neonatali.  

 

 

Buget  

80,2  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Sănătății 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2021 

Componenta 12. SĂNĂTATE 

Investiția 2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale 

Cine poate beneficia de finanțare?    
        

• Unitățile sanitare din subordinea 
Ministerul Sănătății;  

• Unitățile sanitare din subordinea 
UAT-urilor 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Sănătății va centraliza 
și mapa nevoile de investiții de la 
nivelul unităților sanitare din țară, 
va întocmi procedurile de 
prioritizare și selecție a 
beneficiarilor, va monitoriza 
implementarea investițiilor.  

 

Criterii selecție 
            

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

 

Cel puțin 25 de spitale publice vor 

beneficia de echipamente și materiale care 
contribuie la reducerea riscului de infecții 
nosocomiale, cum ar fi echipamentele 
pentru controlul microbiologic al aerului din 
blocurile operatorii și unitățile de terapie 
intensivă, prin intermediul unor instalații de 
climatizare specifice, precum și al unor 
instalații pentru dezinfectarea personalului 
medical.  

Buget 

150,38  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi 

Adopţii (ANDPDCA) / Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2021 

Componenta 13. REFORME SOCIALE 

Investiția 1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie 

Cine poate beneficia de finanțare?    
       
UAT și parteneriatele între UAT, prin  

furnizorii publici de servicii sociale. 

Programul va încuraja dezvoltarea și 
acordarea serviciilor în parteneriat public - 
public (între 2 sau mai multe UAT-uri, intre 
UAT si Consiliul Județean, sau intre UAT, 
respectiv CJ și MMPS), iar ulterior finalizării 
investiției prin implementarea sistemului 
de externalizare către furnizorii privați, cu 
menținerea monitorizării din partea AAPL și 
ministerului de resort cu atribuții în 
domeniul social), pentru a facilita ulterior 
asigurarea sustenabilității investițiilor.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Pentru implementarea programului 
va fi lansat un apel de proiecte în 
cadrul căruia vor fi finanțate 
numai proiecte care au la bază o 
cerere de finanțare care 
demonstrează interesul şi 
implicarea autorităților locale în 
rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă în ceea ce privește 
activitatea de prevenire a separării 
copilului de familie şi nevoia 
pentru respectivul serviciul social.  
Autoritățile locale  au obligația de 
a  identifica şi prioritiza nevoile de 
servicii pentru copiii aflați în risc 
de separare de familie, în vederea 
elaborării unei propuneri de 
proiect. 

Mecanism de implementare 

  PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

                     150 de servicii comunitare 

de prevenire a separării copilului de familia sa la 

nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, 
respectiv:  
 

➢ Centre de zi pentru copii aflați în situație 
de risc de separare de părinți;  

➢ Centre de zi de recuperare pentru copii 

cu dizabilități; 
➢ Centre de zi pentru consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii;  

➢ Menținerea a 4.500 de copii în familie, prin 
asigurarea accesului acestora la serviciile de 
prevenire a separării copilului de familie. 

 

50,27  

milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale                                     

(MMPS)     

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 2 2022 

Componenta 13. REFORME SOCIALE 

Investiția 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități 

Investiția 2.1 Reabilitarea/Renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități 

Cine poate beneficia de finanțare?    

       
UAT și parteneriate între UAT, prin 
furnizorii publici de servicii sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Programul (PNRR) va fi gestionat și 
implementat prin intermediul unei Unități 
de Management, înființată pe perioadă 
determinată, în cadrul căreia va fi angajat 
personal din sursă externă, în afara 
organigramei existente.  

Unitatea de Management va elabora un 
manual de implementare a programului, 
care va constitui instrumentul de sprijin în 
vederea implementării programului de 
către solicitanți, în calitate de beneficiari ai 
finanțării. 

Cerințele cu privire la dimensionarea 
spațiilor și accesibilizarea acestora 
(condiții obligatorii pentru licențierea 
acestora) sunt prevăzute de Normativul 
privind adaptarea clădirilor civile și 
spațiului urban la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-

2012 - Revizuire NP 051/2000" aprobat 
prin Ordinul nr.189/2013. 

 

Mecanism de implementare 

        PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

Reabilitarea, 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), pentru un număr de 

aprox. 1.000 persoane cu 

dizabilități/an. 

Buget  

11,25  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

(MMPS) 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2022 

Componenta 13. REFORME SOCIALE 

Investiția 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități 

Investiția 2.2 Dezvoltarea de infrastructură socială nouă 

Cine poate beneficia de finanțare?    

UAT și Consiliile Județene, prin 
furnizorii publici de servicii sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul (PNRR) va fi gestionat și 
implementat prin intermediul unei Unități de 
Management, înființată pe perioadă 
determinată. Aceasta va elabora un manual 
de implementare a programului, care va 
constitui instrumentul de sprijin în vederea 
implementării programului de către 
solicitanți, în calitate de beneficiari ai 
finanțării. 

Programul de finanțare va încuraja 
dezvoltarea și acordarea serviciilor în 
parteneriat, public - public (între 2 sau mai 
multe UAT-uri, intre UAT si Consiliul 
Județean, sau intre UAT, respectiv CJ și 
MMPS 

Clădirile nou-construite vor respecta 
obiectivul privind necesarul de energie 
primară cu cel puțin 20 % mai mic decât 
cerința pentru clădirile al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero conform 
orientărilor naționale, ceea ce se va asigura 
prin certificate de performanță energetică.  

Mecanism de implementare 

     PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

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. 
 

Buget  

38,9  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

(MMPS) 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2022 

Componenta 13. REFORME SOCIALE 

Investiția 4 Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane vârstnice  

Cine poate beneficia de finanțare?    

UAT și parteneriate între UAT, prin 
furnizorii publici de servicii sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pentru implementarea programului va fi 
lansat un apel de proiecte.  

Autoritățile administrației publice locale au 
obligația de a estima numărul persoanelor 
vârstnice dependente care necesită sprijin 
pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice, 
a celor care nu primesc ajutor pentru 
îndeplinirea activităţilor instrumentale ale 
vieţii zilnice din partea îngrijitorilor 
informali şi voluntari și de a elabora 
indicatori de eficienţă cost/beneficiu.  

Programul va încuraja dezvoltarea și 
acordarea serviciilor sociale în parteneriat 
public - public și public-privat, cu 
asigurarea sustenabilității investițiilor.   

Finanțarea va fi condiționată de 
prezentarea unui angajament al 
UAT/beneficiarului finanțării în vederea 
asigurării sustenabilității, respectiv 
funcționării propriu-zise a serviciilor 
înființate pe o perioadă de minim 5 ani. 

Criterii selecție 
        PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

Înființarea a: 

• 71 de servicii de tip centre de zi de 

asistență și recuperare pentru persoane 
vârstnice  

• 71 de unități de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice 
 

care 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). 

Centrele vor oferi  asistență socială și servicii 

de reabilitare, iar fiecare va avea cel puțin o 
echipă mobilă de furnizori de servicii pentru 
persoanele în vârstă care nu se pot deplasa la 

centru. 

Buget  

87,56  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul I 2026 

 

Componenta 14. BUNĂ GUVERNANȚĂ 

Investiția 3 Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă 

Cine poate beneficia de finanțare?    

ONG și APL 
Organizațiile neguvernamentale vor 
încheia parteneriate cu autoritățile 
administrative locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MIPE va gestiona schema de granturi și va 
lansa call-uri de proiecte competitive 
pentru selectarea organizațiilor 
neguvernamentale/ proiectelor ce vor fi 
finanțate în acord cu obiectivele stabilite;   

Mecanismul de sprijin progresiv al 
intervențiilor la nivelul comunității este 
asumat prin contractul de finanțare, 
respectiv contractul de parteneriat cu 
administrația;  

Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul 
proiectului vor fi folosite în perioada de 
derulare a acestuia;  

Structura partenerială va fi deschisă astfel 
încât să permită prezența unei diversități a 
ONG-urilor locale;  

Durata maximă a proiectului este de 48 de 
luni, cu condiția implementării de 
intervenții pe parcursul a cel puțin 2 cicluri 
bugetare anuale. 

Mecanism de implementare 

        PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

50 de structuri parteneriale între 

organizațiile neguvernamentale și autoritățile 
administrației publice locale pentru dezvoltarea 
proiectelor de sprijinire a dezvoltării 

comunităților locale și creșterea fluxului de 
informații dinspre, și către, societatea civilă și 

administrație. 

50 de planuri de intervenție la 

nivelul comunității 

50 de instrumente de lucru 

dezvoltate pentru sporirea capacității interne a 

administrației de a deservii cetățenii.   

Cel puțin 100 de intevenții anuale 

la nivelul comunității în domenii 
relevante pentru creșterea calității vieții 

cetățenilor din comunitate 

Buget  

20  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: 

Ministerul Educației / Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 2 2022 

 

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 1 Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 

110 de creșe cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii. 

Cine poate beneficia de finanțare?    

Operatorii publici (primării/UAT)  
 
Este posibil ca măsura să fie implementată 
prin intermediul CNI, în numele şi pentru 
UAT sau în parteneriat cu acestea. 
Guvernul va adopta programul-cadru 
intersectorial pentru dezvoltarea 
serviciilor de educație timpurie unitare, 
incluzive și de calitate și va asigura 
monitorizarea implementării cadrului 
legislativ necesar pentru înființarea, 
organizarea și funcționarea serviciilor de 
educație timpurie (standard și 
complementare), cu precădere a celor 
destinate copiilor sub 3 ani.  
Demersurile privind investițiile în 
infrastructură (construirea și dotarea 
celor 110 de creșe) vor fi făcute de 
operatorii publici (primării) care vor fi 
interesați de schema de granturi și care 
se încadrează în criteriile stabilite de 
Ministerul Educației și Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi              
Administraţiei. 

 

 

 

 

 

Pre-condiţii de acordare a finanţarii:  
➢ existența unei strategii la nivel local 

de dezvoltare a serviciilor de educație 
timpurie;  

➢ numărul copiilor cu vârsta până în 3 
ani raportat la capacitatea de 
cuprindere a serviciilor de educație 
timpurie existente pe o rază de max.2-
3 km;  

➢ numărul de cereri din partea 
părinților, nesoluționate, pentru acest 
tip de servicii (cel puțin 50) etc., 
precum și în baza nevoilor specifice 
ale comunităților marginalizate.  

 
Criterii de acordare a finanţării:  

➢ atingerea obiectivului privind 
obținerea unei energii primare cu 20% 
mai scăzute decât cerințele pentru 
clădiri ZEB din reglementările 
naționale și care va fi dovedită prin 
certificate de performanță energetică 

 

Mecanism de implementare 

             PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

Construirea și operaționalizarea  

a   110  creșe 

Buget  

230  

milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Educației  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 1 2023 

 

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 2 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate 

Cine poate beneficia de 
finanțare?    

Operatori publici 
(primării/UAT) și privați. 

 
Ministerul Educației va avea 
responsabilitatea elaborării 
și lansării apelului pentru 
schema de granturi și, 
ulterior, consilierii și 
monitorizării beneficiarilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pre-condiţii de acordare a finanţarii:  
➢ existența unei strategii la nivel local de dezvoltare a 

serviciilor de educație timpurie, în care să fie luată în calcul 
și varianta serviciilor complementare, pentru cazul în care 
numărul copiilor cu vârsta până în 3 ani/de la naștere la 6 
ani care nu beneficiază de un serviciu de educație timpurie 
standard, din lipsa locurilor libere este de cel puțin 20; 

➢ cereri nesoluționate din partea părinților, pentru acest tip 
de servicii;  

➢ existența unor spații oferite de unități de învățământ de 
stat sau private, de instituții din comunitate (primărie, 
biserică, casă de cultură etc.) sau de alți furnizori de 
educație timpurie, care pot fi utilizate pentru înființarea 
unor astfel de servicii complementare, precum și de 
existența unui personal specializat în localitate și/sau de 
disponibilitatea personalului existent în serviciile de 
educație din comunitate pentru a deservi și aceste servicii; 

➢ existența unor programe educaționale ale unor furnizori de 
educație timpurie de stat sau privați acreditați care pot 
sprijini creșterea accesului și a participării la educație a 
grupurilor dezavantajate etc. 

 
Criterii de acordare a finanţării:  

➢ atingerea obiectivului privind obținerea unei energii 
primare cu 20% mai scăzute decât cerințele pentru 
clădiri ZEB din reglementările naționale și care va fi 
dovedită prin certificate de performanță energetică 

 

Criterii de selecție 

                     PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

         

Înfiinţarea şi operaţionalizarea a 

412 servicii complementare,  

care vor deservi aproximativ 

20.600 de copii. 

Buget 

103  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Educației  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 4 2021 

 

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 4 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar  

Cine poate beneficia de finanțare?    

Unitățile de învățământ cu risc crescut 
de abandon școlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de propuneri pentru atribuirea de 
granturi în favoarea unităților de învățământ 
pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării 
tranziției de la învățământul secundar inferior 
la cel superior, pe baza a 5 indicatori definiți în 
Mecanismul de Avertizare Timpurie în 
Educație.  
 
Pe baza indicelui de vulnerabilitate privind 
părăsirea timpurie a școlii, s-au clasificat 
școlile MATE în trei categorii, în funcție de 
prioritatea intervenției: ridicată, medie și 
scăzută. 
 
Unitățile de învățământ cu prioritate ridicată, 
care necesită o intervenție imediată, sunt 
considerate a fi cele care primesc un punctaj 
total cuprins între 3,5 și 5 și care prezintă mai 
multe elemente de vulnerabilitate, cum ar fi 
un număr ridicat de cadre didactice 
suplinitoare, o rată ridicată a abandonului 
școlar, o rată scăzută de participare și 
rezultate slabe la evaluarea națională. Acestor 
școli li se va acorda prioritate pentru finanțare.  
 

Criterii de selecție 

de 

                 PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ activități pedagogice și de sprijin;  
➢ activități extracurriculare;  
➢ lucrări minore și achiziționarea de 

bunuri;  
➢ subvenții pentru elevii din grupuri 

vulnerabile;  
➢ parteneriate cu ONG-uri pentru 

activități de sprijin și/sau 

extracurriculare  
➢ echipamente și software (de 

exemplu, computere, laptopuri, 
camere foto / video, imprimante 

multifuncționale etc.) și alte bunuri 
/ echipamente necesare 
activităților;  

➢ mobilier pentru spații de activități 
școlare  

➢ resurse educaționale, cărți, reviste, 
publicații 

➢ achiziția de CLEVER CLASSROOM 
pentru predare - învățare 

digitalizată, conexiune la internet 

Buget 

500  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Educației  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2023 

 

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 6 Scheme de sprijin pentru dezvoltarea 10 consorții regionale (clustere de invatamant dual) între unitățile 

administrative teritoriale, unitățile de învățământ - licee și universități, camere de comerț și/sau agenți economici, 

alți parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de pregatire a elevilor, și pentru dezvoltarea și 

dotarea a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare (infrastructură socială care să deservească 

învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic) 

      Cine poate beneficia de finanțare?    

Parteneriat încheiat între unul sau mai 
mulţi operatori economici sau între o 
asociaţie /un consorţiu de operatori 
economici, unitatea de învăţământ, 
universitate şi unitatea administrativ-
teritorială pe raza căreia se află unitatea 
şcolară, alți parteneri relevanți, inclusiv 

de la nivel european. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- fiecare structură de parteneriat care va sta la baza 
creării consorțiului de învățământ dual este 
alcătuită din următoarele tipuri de entități: unități 
de învățământ profesional și tehnic inclusiv dual, 
universități tehnologice, agenți economici și Unități 
Administrativ Teritioriale, alți parteneri 
naționali/europeni relevanți care pot aduce 
plusvaloare consorțiului;  
-consorțiile de învățământ dual participă ca structuri 
funcționale, în baza unui acord de colaborare agreat 
înainte de depunerea ofertei de participare;  
- potențialul economic și demografic oferit de zona 
unde va funcționa consorțiul regional de învățământ 
dual;  
- de preferat, fiecare structură partenerială va fi 
amplasată într-o regiune distinctă/fiecare regiune 
de dezvoltare, pentru a asigura o distribuție 
geografică egală la nivel național;  
- pentru a se asigura conformitatea cu Orientările 
tehnice DNSH (2021/C58/01), criteriile de 
eligibilitate prevăzute în mandatul pentru viitoarele 
cereri de propuneri de proiecte vor conține o listă 
de excludere a anumitor activități 

Criterii de selecție 

 

                            

 

    PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 
 

Construirea a 10 campusuri 

profesionale integrate pentru 
educație și formare profesională 
  

Schemă de grant pentru 10 

consorții de învățământ dual 
 

Investiții în 10 campusuri 

profesionale integrate mixte 
(licee și universități tehnice)  

 

Buget 

338  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Educației  

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2023 

 

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 9 Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ  

 Cine poate beneficia de finanțare?    

Achizițiile de echipamente tehnologice vor 
avea loc descentralizat, la nivelul școlilor sau 
prin intermediul ISJ-urilor sau a autorităților 
locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea acestei investiții se va 
realiza prin crearea unei scheme de 
finanțare pentru dotarea școlilor cu 
echipamente digitale pentru a sprijini 
învățarea în sistem virtual și hibrid. 

Vor fi prioritizare școlile cu un număr 
ridicat de elevi din medii dezavantajate, 
din mediul rural, aceștia urmând a fi primii 
beneficiari ai intervenției. 

Criterii de selecție 

 

                            

                     PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

➢ Asigurarea resurselor tehnologice în 
unitățile de învățământ (echipamente 

digitale pentru învățarea în sistem 

blended learning) pentru 3600 

unități școlare  
 

➢ Modernizarea a 5200 laboratoare 

de informatică în laboratoare 
educaționale digitale inteligente in 

unitățile de invatamant preuniversitar.  
 

➢ Dezvoltarea de 1100 hub-uri 

tehologice școlare de tip Smart Lab 

 

Buget 

478,5  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 2 2026 

  

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 12 Sprijin pentru consorțiile școlare rurale 

Cine poate beneficia de finanțare?    

GAL sau asocieri de GAL 

În procesul de luare a deciziilor legate de 
dezvoltarea și funcționarea campusurilor 
vor fi implicati: Grupurile de Acțiune Locală, 
UAT-urile de pe raza consorțiului, mediul de 
afaceri local și societatea civilă, Consiliile 
Județene. 

Cheia acestui pilot constă în implicarea mai 
multor actori în procesul de luare a 
deciziilor legate de dezvoltarea și 
funcționarea campusurilor: Grupurile de 
Acțiune Locală, UAT-urile de pe raza 
consorțiului, mediul de afaceri local și 
societatea civilă, Consiliile Județene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Consorțiile vor fi selectate pe baza a cel 
puțin două criterii:  
 
i) dacă demonstrează declinul demografic al 
microregiunii pe care o vizează în ultimii 
șapte ani și ii) dacă dovedesc un 
angajament scris al autorităților publice 
locale responsabile cu zona vizată.  
 

Clădirile nou-construite vor respecta 
obiectivul privind necesarul de energie 
primară cu cel puțin 20 % mai mic decât 
cerința pentru clădirile al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero conform 
orientărilor naționale, ceea ce se va asigura 
prin certificate de performanță energetică.  
 
La selecția școlilor se va acorde prioritate 

școlilor situate în zone rurale, izolate și 

subdezvoltate.  

 

Criterii de selecție 

 

                   PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Crearea a 3 campusuri moderne, cu o 

capacitate de minim 300 de 
locuri/campus, prevăzute cu: 
 
• facilități educaționale moderne,  
• spații pentru activități de tip after-

school, 

• săli și terenuri de sport, 

• spații pentru ateliere de practică, 

• laboratoare,  
• facilități pentru desfășurarea 

activităților nonformale, 

• bucătărie și facilități de cazare 
pentru elevi și cadrele didactice, 

• facilități pentru cadrele didactice.  
 

Buget 

29,97  
milioane euro 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Educației 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2023 

 

Componenta 15. EDUCAȚIE 

Investiția 13 Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (ÎPT) 

Cine poate beneficia de finanțare?    

Școlile și autoritățile locale, Consiliile Județene si primăriile,  

pentru dotarea laboratoarelor de informatică din cadrul unităților 

de invatamant IPT. 

Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școală. 

Fiecare instituție va beneficia de un grant în valoare maximă de  

18.350 euro, pentru dotarea unui laborator de informatică. 

 
 

Investiția 14 Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 

     Cine poate beneficia de finanțare?    

Școlile și autoritățile locale, Consiliile Jude 

ene si primăriile,  

pentru dotarea atelierelor școlare din cadrul unităților de  

invatamant IPT. 

Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școală. 

Prin intermediul schemei de finanțare, fiecare școală IPT  

va beneficia de un grant în valoare maximă de 100.000 euro. 

 

 
 
 

 

                            

      PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

Dotarea cu infrastructuri și 
instrumente digitale pentru predare a 

909 unități de învățământ 

profesional și tehnic  

Buget 

16,36  
milioane euro 

 

                            

     PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

Dotarea cu infrastructuri și instrumente 

digitale pentru predare a 909 unități 

de învățământ profesional și tehnic  

Buget 

90,9  
milioane euro 


