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SOLICITANȚI ELIGIBILI
Municipii reședință de județ

Municipiul București

Alte municipii

Orașe

Comune

Județe (reprezentate prin consiliile județene) – I.4. elaborarea Planurilor de 

Amenajarea Teritoriului Județean.

PARTENERIATE
• Parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona 

periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile 

județene;

• Parteneriate cu autoritățile de la nivel central pentru efectuarea de achiziții 

centralizate.
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MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ

12.493.000 €
SUMA PREALOCATĂ / UAT

MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ
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Investiții eligibile 

din Fondul Local 

PNRR:

 Achiziția de 
vehicule 

nepoluante 
pentru 

transport 
public

Management 

inteligent 

urban/local

Puncte de 
reîncărcare 

pentru 
vehiculele 
electrice

Piste pentru 
biciclete și pentru 

alte vehicule 
electrice ușoare

la nivel local/

metropolitanConstruirea de 
locuințe nZEB 

plus pentru tineri 
vulnerabili/

specialiști educatie, 

sanatate

Elaborarea/ 
actualizarea în 
format digital a 

documentațiilor de 
amenajarea 

teritoriului și de 
urbanism.
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Investițiile de la I.1.3. (puncte de reîncărcare vehicule electrice) și I.4. (elaborarea / actualizarea în format 

GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană) NU se iau în calcul la accesarea 

sumei prealocate/UAT. Sumele accesate de UAT pe acele două componente se adaugă la suma prealocată.

I.1.1. I.1.2.

I.1.3. I.1.4. 

I.2.
 I.4. 



MUNICIPIU

4.193.550 EURO
SUMA PREALOCATĂ / UAT

I.1.1. Achiziția de vehicule nepoluante pentru transport public 

I.1.2. Management inteligent urban/local

I.1.3 Puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice

I.1.4. Piste pentru biciclete și pentru alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan

I.2 Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri vulnerabili/specialiști educatie, sanatate

I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de 

urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/ Plan 

Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

MUNICIPIU
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Investiții eligibile 

din Fondul Local 

PNRR:
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metropolitanConstruirea de 
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format digital a 
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amenajarea 

teritoriului și de 
urbanism.
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I.1.1. I.1.2.

I.1.3. I.1.4. 

I.2.
 I.4. 

Investițiile de la I.1.3. (puncte de reîncărcare vehicule electrice) și I.4. (elaborarea / actualizarea în format 

GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană) NU se iau în calcul la accesarea 

sumei prealocate/UAT. Sumele accesate de UAT pe acele două componente se adaugă la suma prealocată.



ORAȘ 3.189.815 EURO
SUMA PREALOCATĂ / UATORAȘ
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Investiții eligibile 

din Fondul Local 

PNRR:

 Achiziția de 
vehicule 

nepoluante 
pentru 

transport 
public

Management 

inteligent 

urban/local

Puncte de 
reîncărcare 

pentru 
vehiculele 
electrice

Piste pentru 
biciclete și pentru 

alte vehicule 
electrice ușoare

la nivel local/

metropolitanConstruirea de 
locuințe nZEB 

plus pentru tineri 
vulnerabili/

specialiști educatie, 

sanatate

 Reabilitare 
moderată clădiri 
publice pentru a 

îmbunătăți 
serviciile publice 
prestate la nivel 

de UAT

Elaborarea/ 
actualizarea în 
format digital a 

documentațiilor de 
amenajarea 

teritoriului și de 
urbanism.

PNRR

Investițiile de la I.1.3. (puncte de reîncărcare vehicule electrice) și I.4. (elaborarea / actualizarea în format GIS a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană) NU se iau în calcul la accesarea sumei 
prealocate/UAT. Sumele accesate de UAT pe acele două componente se adaugă la suma prealocată.

I.1.1. I.1.2.

I.1.3. I.1.4. 

I.2.

 I.4. 

 I.3. 



COMUNĂ 324.770 EUROCOMUNĂ SUMA PREALOCATĂ / UAT
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Investiții eligibile 

din Fondul Local 

PNRR:
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Investițiile de la I.1.3. (puncte de reîncărcare vehicule electrice) și I.4. (elaborarea / actualizarea în format GIS 
a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană) NU se iau în calcul la accesarea sumei 
prealocate/UAT. Sumele accesate de UAT pe acele două componente se adaugă la suma prealocată.

I.1.1. I.1.2.

I.1.3. I.1.4. 

I.2.

 I.4. 

 I.3. 



PNRR
FONDUL LOCAL

Detalii investiții eligibile 

Ghid disponibil: https://mdlpa.ro/pages/pnrr
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I.1.1 Achiziția de vehicule nepoluante pentru 

transport public

Costul stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice va fi cuprins în costul 
vehiculului - stații de încărcare rapidă - pe traseu – (o stație la 1-3 autobuze 
achiziționate) și stații de încărcare lentă - la autobază – câte una pentru fiecare 
vehicul achiziționat.

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (valori fără TVA)

Achiziția de tramvaie

2.000.000 bucată€/
510.200 bucată€/

Achiziția de troleibuze cu
emisii zero sau cu baterii

Achiziția de autobuze
nepoluante 12 - 18 m

621.000 bucată€/

Achiziția de autobuze
nepoluante 10 m
486.000 bucată€/

Achiziția de microbuze nepoluante 
250.000 bucată €/



PNRR

I.1.1 Achiziția de vehicule nepoluante pentru 
transport public

Achiziția de material rulant nou:

• Tramvaie (unidirecționale sau bidirecționale), în cazul în care solicitantul deține un sistem 

funcţional de transport public de călători cu tramvaiul sau în cazul în care se intenţionează 

reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport, în care sistemul de transport cu tramvaiul nu 

este funcţional la data depunerii cererii de finanţare.

• Troleibuze cu emisii zero sau cu autonomie extinsă (baterii), în cazul în care solicitantul deține un 

sistem funcţional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenţionează 

introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport, în care sistemul de transport 

cu troleibuzul nu este funcţional la data depunerii Cererii de finanţare.

• Achiziționarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice 

(aceasta va include și achiziția și instalarea stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de 

încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen,

• Microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) utilizate în scopuri comunitare – 

microbuze electrice și/sau pe hidrogen - doar pentru comune care nu au servicii de transport public.

Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.

Activități de proiectare (pentru stațiile de încărcare vehicule electrice) - cheltuieli pentru documentaţii 

suport şi obținere avize, acorduri, autorizații.



I.1.2  Sisteme inteligente de management urban/local

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (valori fără TVA)

Municipii, 

reședință de 

județ

€€ €

€€€

1.075.000

Municipiul 

București

1.000.000

Sectoarele

municipiului 

București

1.000.000
per municipiu per sector

Municipii, altele 

decât reședință 

de județ

500.000
per municipiu

Orașe

500.000
per oraș

Comune

bugetul maxim
prealocat pe
comună
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I.1.2  Sisteme inteligente de management urban/local

Activități eligibile conform ghid Fond Local și document PNRR:

• Managementul inteligent al traficului. 

• Soluții de reîncărcare.

• Centre de control al traficului - Soluții de sistem personalizate bazate pe un concept modular – 

pentru flexibilitate suplimentară și adaptare ușoară la cele mai diverse scenarii de trafic urban.

• Soluții de taxare – Schemele dinamice de taxare sunt din ce în ce mai utilizate ca un instrument 

important pentru administratorii orașelor și a traficului pentru a influența în mod durabil fluxul de trafic 

în și în afara orașelor și pentru a reduce emisiile. 

• Soluții integrate de parcare inteligentă 

• Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei 

• Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări 

• Sistem de semafoare interconectate 

• Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei 

• Sisteme de cântărire în mișcare 

• Semnal prioritar pentru circulația vehiculelor de urgență 

• Semnalizatoare cu mesaje dinamice 

• Planificator de călătorii pentru transportul public  

• Sisteme integrate de informare a călătorilor
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I.1.2. Activități eligibile pentru infrastructuri TIC, 
implementarea conceptului de Smart city/Smart village

• Utilizarea dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc (zonele montane). 

• Centru de monitorizare în timp real a situației din oraș – oferă acces în timp real la toate camerele, 

senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor 

• Sisteme de gestionare inteligente pentru sistemele de spații verzi. 

• Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice. 

• Mobilier urban inteligent. 

• Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public. 

• Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucție digitală (VR/AR).

• Ghișeu unic pentru mediul de afaceri. 

• Platformă pentru atragerea investițiilor. 

• Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare.

• Centre locale de inovare a comunității – aplică soluții inteligente pentru incluziune socială și oferă 

programe educaționale pentru comunitate. 

• Dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de învățământ profesional și tehnic. 

• Digitizarea sistemului de învățământ. 

• Baze de date GIS la nivel metropolitan. 

• Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de oraș (date 

sectoriale) sunt accesibile publicului.
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I.1.2. Activități eligibile pentru infrastructuri TIC, 
implementarea conceptului de Smart city/Smart village

• Funcționar public virtual. 

• Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică. 

• Platformă de servicii publice digitale. 

• Sistem de înregistrare și emitere a documentelor – permite înregistrarea și emiterea documentelor 

online, semnături electronice, etc. 

• Centru urbane de date și monitorizarea în timp real a stării orașului (corelată cu baza de date GIS de 

la PUG). 

• Aplicația City (aplicație pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel locale). 

• Plata online a taxelor și impozitelor.

• Sistem de planificare online – site web care permite programarea online a cetățenilor la diverse 

ghișee APL. 

• Chioșcuri de informare a serviciului public. 

• Platformă online și/sau aplicație mobilă pentru cartografierea consumului de energie la nivel de 

cartier sau oraș. 

• Rețea electrică inteligentă care poate fi implementată în diferite zone ale locuințelor colective (Grid 

inteligent). 

• Automatizarea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi 

• Infrastructură de igienizare „inteligentă” – pubele inteligente cu senzori și tehnologie bazată pe 

GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor. 

• Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-municipale și a consumului.
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I.1.3 - Puncte de reîncărcare vehicule electrice

Activități eligibile:

• Stațiile de încărcare vor fi amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat 

de către MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice 

necesare implementării investiției. 

• Amplasarea acestor stații de încărcare se va face în locuri accesibile publicului, în 

zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone 

mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - 

pentru limitarea nevoilor de deplasare). 

• Se recomandă amplasarea acestor puncte de încărcare în punctele multimodale, astfel 

încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își 

continue deplasarea utilizând transportul public.



I.1.4 - Piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice 
ușoare) la nivel local / metropolitan

Activități eligibile:

• Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru 

biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și 

poduri de-a lungul acestora.

• Lucrări de construcție pentru refacerea străzilor/trotuarelor în zona adiacentă în care au 

fost realizate pistele pentru biciclete (refacerea carosabilului/înlocuirea bordurilor) - în 

limita a 10% din valoarea proiectului.

• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție.

• Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare.

• Obținerea și amenajarea terenului.

• Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare.

• Activități de proiectare și asistență tehnică: cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi 

obținere avize, acorduri, autorizații.

165.000 EURO/KM, FĂRĂ TVA
SUMA MAXIMĂ ELIGIBILĂ CE POATE FI SOLICITATĂ



I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ 
locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ:

370,5 MIL. EURO

Investițiile trebuie să respecte cerințele nZEB plus.

(clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie cu 

cel puțin 20% față de cerința de construcție a clădirilor nZEB, în conformitate 

cu liniile directoare naționale.)

 

Investițiile se pot realiza pe baza proiectului tip elaborat de către 

MDLPA.

794 EURO/MP, FĂRĂ TVA
SUMA MAXIMĂ ELIGIBILĂ CE POATE FI SOLICITATĂ PE MP SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ



I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru 
a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale: 

747,5 MIL. EURO

Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, 

demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și 

certificatele de performanță energetică realizat la finalizarea investiției. 

440 EURO/MP, FĂRĂ TVA
SUMA MAXIMĂ ELIGIBILĂ CE POATE FI SOLICITATĂ



I.4. Elaborarea / actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism:

40 MIL. EURO

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru fiecare din documentații

Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ 237.000 euro, fara TVA

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM 112.000 euro, fara TVA

Plan de Mobilitate Urbană Durabila/PMUD 55.000 euro, fara TVA

Plan Urbanistic General/PUG:

Municipii resedinta de județ (și municipiul București) 647.000 euro, fara TVA

Municipii, altele decât resedințe de județ 157.000 euro, fara TVA

Orașe 104.000 euro, fara TVA

Comune 90.000 euro, fara TVA

Plan Urbanistic Zonal / PUZ 78.000 euro, fara TVA

PNRR
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FINANȚAREA ACORDATĂ ÎN CADRUL 
APELULUI DE PROIECTE

• Rata de finanțare este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri și a 

standardelor de cost precizate la fiecare investitie

• Solicitanții care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în 

prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanțare, în limita bugetelor 

predefinite pe categorii de UAT-uri 

• Sumele nu cuprind TVA, aceasta fiind asigurată de la bugetul de stat.



MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR
• Prima rundă de atragere de fonduri, va fi apel deschis tuturor 

UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare 

categorie de UAT. În cazul în care solicitarea respectă cerințele prevăzute 

în prezentul ghid și în limita bugetului prealocat beneficiarului, cu 

respectarea bugetului stabilit pentru fiecare investiție, se va proceda la 

semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației (MDLPA) și beneficiar.

• în care se vor disponibiliza  , A doua rundă de atragere de fonduri

fondurile necontractate, aplicând condiții specifice în vederea asigurării 

atingerii țintelor vizate pe fiecare componentă. În acest sens, după  

încheierea contractelor de finanțare aferente primei runde de atragere de 

fonduri, MDLPA va analiza gradul de implementare a țintelor din 

componentă și va stabili țintele care trebuie îndeplinite prin cea de-a 

doua rundă, de tip necompetitiv, pe principiul “primul venit, primul 

servit”.
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CALENDAR DEPUNERE PROIECTE

Investițiile vor fi implementate și finalizate până pe data de 30 iunie 2026.
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