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Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte:
- proiecte integrate (consolidare seismică și
eficiență energetică):
- intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale
construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;
- intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni
seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;
- lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

1

Componenta 5.
Valul renovării

95

I1.a

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
Axa 1 - Schema de
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
granturi pentru
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
eficiență energetică • Alte tipuri de lucrări.
și reziliența în
clădiri rezidențiale utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz:
multifamiliale
• Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;
• Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;
• Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;
• Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;
• Dotarea cu echipamente digitale performante;
• Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții.

Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ,
Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti),
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare

1.000.000.000

da

04.02.2022

01.04.2022

31.12.2022

1.170.000.000

nu

04.02.2022

01.04.2022

31.12.2022

- proiecte de renovare energetică:
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
• Alte tipuri de lucrări.

Schema va finanța următoarele tipuri de proiecte:
- proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică):
a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,2g, pentru IMR=225 ani:
• intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale
construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;
• intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni
seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;
• lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
• Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
• Alte tipuri de lucrări.
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Componenta 5.
Valul renovării

96

I1.b

Axa 2 - schema de
granturi pentru
eficiență energetică
utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz:
și reziliență în
• Lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;
clădiri publice
• Lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;
• Lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;
• Lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;
• Dotarea cu echipamente digitale performante;
• Alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții.
- proiecte de renovare energetică:

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
• Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
• Alte tipuri de lucrări.

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și
renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1 pot fi:
• Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a
ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
• Autoritățile și instituțiile publice locale:
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune),
Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti),
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din
bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
● Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.
Solicitanții proiectelor depuse în cadrul Apelul de proiecte de renovare energetică moderată
(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1)/ aprofundată (PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1) a clădirilor publice, pot fi:
• Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a
ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
• Autoritățile și instituțiile publice locale:
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ , municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti),
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din
bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
● Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în
cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să aparțină aceluiași județ.
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Componenta 5.
Valul renovării

108, 109

Componenta 10.
294-297
Fondul local

5

Componenta 10.
298-300
Fondul local

6

Componenta 10.
301-303
Fondul local

7

8

Componenta 10.
304-306
Fondul local

Componenta 10.
317
Fondul local

I3

Consolidarea
capacității
profesionale a
specialiștilor și
lucrătorilor în
domeniul
construcțiilor prin
dezvoltarea de
cursuri de formare
privind eficiența
energetică a
construcțiilor

Profesioniștii sau specialiștii cu activitate în construcții care desfășoară activitate ca persoane fizice autorizate,
în mod individual și independent, în condițiile legii, sau - persoanele juridice - angajatorii persoanelor instruite,
dacă specialiștii sau lucrătorii cu activitate în construcții ce au fost instruiți sunt angajații acestora.

Cel puțin 8 000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor trebuie să fi obținut certificarea absolvirii cursului de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice.

10.000.000

posibil da

10.11.2022

31.01.2022

nu este cazul

I1.1

• achiziția de material rulant nou:
o tramvaie (unidirecționale sau bidirecționale),
o troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
Înnoirea parcului de o achiziționarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (aceasta va include și achiziția și instalarea stații de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la autobază) sau
autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor pentru transportul public de călători pe apă,
vehicule destinate
transportului public o microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) – microbuze electrice și/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse).
• Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.
(achiziția de
vehicule nepoluante) • Activități de proiectare și asistență tehnică (pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice).

580.000.000

nu

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

I1.2

Asigurarea
infrastructurii pentru
transportul verde –
ITS/alte
infrastructuri TIC
(sisteme inteligente
de management
urban/local)

275.000.000

nu

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

I1.3

Asigurarea
infrastructurii pentru
• Achiziția de echipamente;
transportul verde –
• Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi amplasate echipamentele;
puncte de
• Montajul și branșarea echipamentelor.
reîncărcare vehicule
electrice

165.000.000

da

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

I1.4

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

• Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete;
• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție;
• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare;
• Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori, etc;
• Amenajarea terenului;
• Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare;
• Proiectare și asistență tehnică.

180.000.000

nu

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

I2

Construirea de
locuințe pentru
tineri și pentru
specialiști din
sănătate și
învățământ

• Activități eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date,
senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică
• Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcția de locuințe;
• Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții;
• Proiectare și asistență tehnică;
• Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
• Asigurarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice;
• Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier);
• Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital)

285.000.000

nu

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

• Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft):
• sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 - digitalizarea transportului urban,
• sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și
aplicații pentru managementul local);
• Lucrările de construcţii pentru montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor;
• Activități de proiectare și asistență tehnică.

a. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
întreprinderi (echipamente/echipamente și teritoriului României, republicată, respectiv:
- municipii reședință de județ, municipiul București,
- alte municipii,
- orașe,
- comune,
- județe.
b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
c. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale.
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Componenta 10.
320
Fondul local

10

Componenta 10.
323
Fondul local

12

Componenta 15.
456
Educație

I3

Lucrări de creștere a eficienței energetice:
• Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență tehnică;
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
Reabilitarea
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
moderată a clădirilor
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
publice pentru a
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
îmbunătăți
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
furnizarea de servicii
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
publice de către
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
unitățile
• Lucrări pentru echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
administrativ• Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
teritoriale
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale/ lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se
desfășoară activități educaționale;
• Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități;
• Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii.

575.000.000

nu

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

I4

Elaborarea/actualiza
rea în format GIS a
• Sunt eligibile următoarele activități de elaborare/actualizare a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD în măsura în care au ca finalitate elaborarea/transpunerea și livrarea către MDLPA pentru încărcarea documentației în Observatorul
documentelor de
Teritorial Național în format GIS;
amenajare a
• Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile.
teritoriului și de
urbanism

40.000.000

nu

04.02.2022

16.05.2022

31.12.2022

I1

Construirea,
echiparea și
operaționalizarea a
110 creșe

230.000.000

nu

06.05.2022

30.06.2022

01.09.2022

Activitati de construire ocupare si operationalizare pentru crese:
Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului;
• Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții;
• Proiectare și asistență tehnică
• Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
• Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier).

Operatorii publici (primării) interesați de schema de granturi și care se încadrează în criteriile stabilite de
Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

TOTAL GENERAL

4.510.000.000

