
Minister responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Ghiduri disponibile: https://mdlpa.ro/pages/pnrr

C5 - VALUL RENOVĂRII 

PNRR



ALOCARE FINANCIARĂ TOTALĂ

Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

social 

Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

Clădiri 

publice 

renovare 

integrată 

172.900.000 € 230.750.000 € 827.450.000 €

937.540.000 € 285.948.000 €



Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

C5 - VALUL RENOVĂRII:



Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

Solicitanți eligibili:

• Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului 

București 

• UAT: comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului 

Bucureşti)

Alocarea financiară pentru lucrările de intervenții integrate:

123.500.000 € 

LUCRĂRI DE
CONSOLIDARE
S E I S M I C Ă

49.400.000 € 

LUCRĂRI DE
RENOVARE
ENERGETICĂ
MODERATĂ

C5 - VALUL RENOVĂRII:



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

Valoarea maximă eligibilă a proiectului 

corespunde unui:

• Cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA.consolidare seismică 500 €/mp

• Cost unitar pentru lucrările de r de  (arie desfășurată), fără TVA;enovare moderată 200 €/mp

• Cost unitar pentru  de  (arie desfășurată), fără TVA.lucrările conexe 500 €/mp

Prin prezentul apel de proiecte NU se finanțează:

• Blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I și II de risc seismic prin raport de 

expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie 

pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.

• Blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

Categoriile de cheltuieli eligibile

aplicabile acestui apel de proiecte

...



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

• 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;

• 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;

• îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul.

heltuieli pentru lucrări de  

C
consolidare seismică

(cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la 

capitolul 4):



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

• 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.

heltuieli pentru lucrări de 

C
creștere a eficienței 

energetice (cuprinse în devizul general - HG nr. 

907/2016, la capitolul 4):



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

• 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.

heltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale 

Cprivind (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu calitatea în construcții 

înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva 

zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), după caz (cuprinse în devizul 

general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

integrată 

172.900.000 €

documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de 

execuție, elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic, 

înainte și după intervenţie, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, 

comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 

907/2016) la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 

4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6.

heltuieli pentru 

C
elaborarea sau actualizarea 

documentațiilor tehnico-economice: 

Cheltuieli neeligibile
•  Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă;

•  Investițiile privind înlocuirea cazanului din centrala termică proprie a clădirii;

•  Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), cap. 4 

(pct. 4.5 și 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1);

•  Alte cheltuieli privind imobilul (clădire și teren) pe care se realizează investiția, care nu se încadrează 

în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4, din devizul general, descrise mai sus.



CALENDAR DEPUNERE PROIECTE

Investițiile vor fi implementate și finalizate până pe data de 30 iunie 2026.
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MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR

• Prima rundă de atragere de fonduri, va fi apel deschis pentru toți 

beneficiarii eligibili pentru acest apel de proiecte, în limita 

bugetului maxim eligibil. Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu 

termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul 

venit, primul servit, cu respectarea cerințelor privind încadrarea clădirilor 

publice, prin raport de expertiză tehnică în clasele de risc seismic RsI și 

RsII, situate în zone în care valoarea de vârf a accelerației terenului 

pentru proiectare la cutremur a(g).

• Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri 

necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua rundă de 

atragere de fonduri.  În această rundă abordarea va fi de tip 

necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare  , pe 

principiul “primul venit, primul servit”.

PNRR



F INANȚAREA ACORDATĂ ÎN 
CADRUL APELULUI DE PROIECTE

• acordată  este de  din valoarea Rata de finanțare prin PNRR 100%

cheltuielilor eligibile fără TVA ale proiectului .

• În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă 

cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul 

coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul 

Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie 

cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar/lider de 

parteriat/partener.

PNRR



C5 - VALUL RENOVĂRII:

Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

social 

230.750.000 €



Solicitanți eligibili:

• Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului 

București 

• UAT: comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului 

Bucureşti)

Alocarea financiară 

177.500.000 € 

A L O C A R E 
FINANCIARĂ 
D I N  P N R R

53.250.000 € 
A L O C A R E 
F I N A N C I A R Ă
SUPLIMENTARĂ

C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

social 

230.750.000 €

pe lângă finanțarea din PNRR, 
conform art. 24 alin (1) din 
O.U.G . nr. 124/2021



C5 - VALUL RENOVĂRII:

Valoarea maximă eligibilă a proiectului 

corespunde unui  per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare cost unitar

moderată de  (arie arie desfășurată**), fără TVA.200 €/mp

Prin prezentul apel de proiecte NU se finanțează:

• Blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I și II de risc seismic prin raport de 

expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie 

pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.

• Blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice.

Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

social 

230.750.000 €



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

social 

230.750.000 €

Activitățile eligibile

aplicabile acestui apel de proiecte

...



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

social 

230.750.000 €

• Lucrări de creștere a eficienței energetice: 

• 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.



MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR

PNRR
• Prima rundă de atragere de fonduri, va fi apel deschis pentru toți 

beneficiarii eligibili pentru acest apel de proiecte, în limita 

bugetului maxim eligibil. Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu 

termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul 

”primul venit, primul servit”, în limita alocării financiare. 

• Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri 

necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua rundă de 

atragere de fonduri.  În această rundă abordarea va fi de tip 

necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare  , pe 

principiul “primul venit, primul servit”.



C5 - VALUL RENOVĂRII:

Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

827.450.000 €



Solicitanți eligibili:

• Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București 

• UAT: comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti)

C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

827.450.000 €



Alocarea financiară 

16.242.558 € 

C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

827.450.000 €

14.625.000 € 

Apelul de proiecte de renovare energetică 

moderată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale:

Dâmbovița - valoare totală eligibilă 

Pentru este solicitanții eligibili 

prevăzută o pentru alocare distinctă 

instalarea stațiilor de încărcare 

pentru vehicule electrice- alocare 

financiară totală.

1.804.729 € 

1.625.000 € 

Apelul de proiecte de renovare energetică 

aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale:

Dâmbovița - valoare totală eligibilă 

Pentru  este solicitanții eligibili

prevăzută o pentru alocare distinctă 

instalarea stațiilor de încărcare 

pentru vehicule electrice- alocare 

financiară totală.



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

827.450.000 €

Valoarea maximă eligibilă a proiectului 

corespunde unui: 

• cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA;renovare moderată 200 €/mp

• cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA;renovare aprofundată 250 €/mp

• cost pentru o  (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de stație de încărcare rapidă

încărcare/stație de .25.000 €/stație

Prin prezentul apel de proiecte NU se finanțează:

• Blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I și II de risc seismic prin raport de 

expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie 

pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.

• Blocurile de locuințe  cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

827.450.000 €

Activitățile eligibile

aplicabile acestui apel de proiecte

...



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

rezidențiale 

renovare 

energetică

827.450.000 €

Lucrări de creștere a eficienței energetice:

• 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.

•

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 

22kW), cu două puncte de încărcare/stație.



MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR

PNRR
• Prima rundă de atragere de fonduri, va fi apel deschis pentru toți 

beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului 

maxim eligibil. Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de 

depunere a cererilor de finanțare, . pe principiul ”primul venit, primul servit”

• Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri 

necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua rundă de atragere 

de fonduri.  În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen 

limită de depunere a cererilor de finanțare  , pe principiul “primul venit, 

primul servit”.

Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de 

proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural 

proiecte nou-depuse.



C5 - VALUL RENOVĂRII:

Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

937.540.000 €



Solicitanți eligibili:

• Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu - reședință de județ, municipiu).

• Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele 

Municipiului Bucureşti).

• Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau 

județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ 

teritoriale.

• 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).

C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

937.540.000 €

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.



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

937.540.000 €

Alocarea financiară 

21.114.920 € 

13.000.000 € 

Apelul de proiecte de renovare energetică 

moderată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale:

Dâmbovița - valoare totală eligibilă 

Pentru toate tipurile de solicitanți, 

este prevăzută o alocare distinctă 

pentru instalarea stațiilor de 

încărcare rapidă - alocare financiară 

totală: .

2.892.455 € 

3.250.000 € 

Apelul de proiecte de renovare energetică 

aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale:

Dâmbovița - valoare totală eligibilă 

Pentru toate tipurile de solicitanți, 

este prevăzută o alocare distinctă 

pentru instalarea stațiilor de 

încărcare rapidă - alocare financiară 

totală: .



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

937.540.000 €

Valoarea maximă eligibilă a proiectului 

corespunde unui: 

• cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA;renovare moderată 440 €/mp

• cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA;renovare aprofundată 500 €/mp

• cost pentru o  (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de stație de încărcare rapidă

încărcare/stație de 25.000 €/stație.



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

937.540.000 €

Activitățile eligibile

aplicabile acestui apel de proiecte

...



C5 - VALUL RENOVĂRII:
Clădiri 

publice 

renovare 

energetică 

937.540.000 €

Lucrări de creștere a eficienței energetice: 

• 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.

Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu 

putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.



MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR

PNRR
Prima rundă de atragere de fonduri:

• Apeluri deschise pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de 

proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pe de o parte pentru 

fiecare județ, în cazul autorităților publice locale, și pe de altă parte pentru 

autoritățile publice centrale.

• Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor 

de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit.

•

Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, 

acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri.

• În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de 

depunere a cererilor de finanțare, .pe principiul primul venit, primul servit

Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de 

proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural 

proiecte nou-depuse.
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Solicitanți eligibili:

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).

• Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local 

sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ 

teritoriale.

• Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

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).



Alocarea financiară: 

152.100.000 € 
lucrări de consolidare 

seismică

C5 - VALUL RENOVĂRII:
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133.848.000 € 
lucrări de renovare 
energetică moderată

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: 

• cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA;consolidare seismică 500 €/mp

• cost unitar pentru lucrările de  de  (arie desfășurată), fără TVA;renovare moderată 440 €/mp

• cost unitar pentru lucrările conexe de  (arie desfășurată), fără TVA.500 €/mp
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Activitățile eligibile

aplicabile acestui apel de proiecte

...
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• Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente încadrate prin 

raport de expertiză tehnică în clasele de risc seismic RsI sau RsII, situate în 

zone în 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, 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 creștere a eficienței energetice: 

• 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; 
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• 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.

• Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții

(securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, 

protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz: 

• 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.



MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR

PNRR
Prima rundă de atragere de fonduri:

• Apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili pentru acest apel de proiecte, în limita 

bugetului maxim eligibil.

•  va fi de  , cu termen limită de depunere a cererilor de Abordarea tip necompetitiv

finanțare, , cu respectarea cerințelor privind pe principiul primul venit, primul servit

încadrarea clădirilor publice, prin raport de expertiză tehnică, în clasele de risc seismic RsI 

sau RsII, și privind situaarea acestora în zone în 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, pentru IMR=225 ani (a se 

vedea Anexa 4 la prezentul ghid).

• În cadrul primei runde,  pentru apelul de proiecte de renovare integrată alocarea financiară

(consolidare seismică și renovare energetică moderată) este dedicată lucrărilor de 

consolidare seismică, complementar însoțite de lucrări de renovare energetică.

• Proiectele de renovare integrată din acest apel cuprind obligatoriu lucrări de consolidare 

seismică, însoțite de lucrări de renovare energetică moderată pentru fiecare 

componentă din cadrul proiectului.



MOD DE SELECȚIE A PROIECTELOR

PNRR
A doua rundă de atragere de fonduri:

Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face 

obiectul celei de-a doua rundă de atragere de fonduri:

În această rundă  va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a abordarea

cererilor de finanțare, pe .principiul primul venit, primul servit

Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a 

doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Clădiri 

publice 

renovare 

integrată 

285.948.000 €


