
Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR  
FINANȚĂRI ACTIVE  

Denumire Perioadă depunere link 

I.1.1 -  Vehicule nepoluante destinate 

transportului public  

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.1.2 - Sisteme inteligente de 

management urban/local pentru 

transportul verde 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.1.3 - Puncte de reîncărcare vehicule 

electrice transport public local 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.1.4 - Infrastructură pentru biciclete la 

nivel local/metropolitan 
principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.1.4 Renovare integrată clădiri publice  principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.1.5 Renovare energetică clădiri 

publice 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.2 – Construirea de locuințe pentru 

tineri/pentru personal din sănătate și 

învățământ 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.3 – Reabilitare clădirilor publice din 

orașe și comune  

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I.4 - Actualizarea în format digital a 

documentelor de amenajare a 

teritoriului și de planificare urbană 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I1. Producție energie electrică - eoliană 

și solară - schema notificata (finanțare 

30 milioane de euro) 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

https://energie.gov.ro/pnrr/  

I1.1 Cabinete ale medicilor de familie 

sau asocieri de cabinete de asistență 

medicală primară 

04 august - 30 decembrie 2022 https://www.ms.ro/investitia-specifica-

i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-

familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-

asistenta-medicala-primara/  

I1.2 Renovare energetică blocuri din 

zone defavorizate 
principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 
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Denumire Perioadă depunere link 

I1.3 Renovare energetică clădiri 

rezidențiale 

principiul primul venit, primul 

servit, în limita alocării financiare 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 

I2.3 Secții de terapie intensivă pentru 

nou-născuți 

30 septembrie - 15 martie 2023 https://www.ms.ro/noutati/ 
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Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR  

Investiția I1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: 

Unități de asistență medicală ambulatorie din Planul Național de Redresare și 

Reziliență 

 

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din 

cadrul Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția 

I1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală 

ambulatorie din Planul Național de Redresare și Reziliență. 
 

Beneficiar eligibil poate fi orice unitate spitalicească publică cu personalitate 

juridică/fiscală în cadrul căreia își desfășoară sau își va desfășura activitatea (inclusiv cei care 

doresc înființarea) o unitate de asistență medicală ambulatorie.  
 

Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea:  

- Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 cu modificările şi 

completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale; 

- Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării şi ordinii publice 

și siguranței naționale respectiv Academiei Române; 

- Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în 

coordonarea acestora. 
 

Activități eligibile: 

- construcția/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. 
 

Cheltuieli eligibile: 

- cheltuieli ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației 

tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare; 

- cheltuieli pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare; 

- cheltuieli de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai 

mare de 2.467.100 lei fără TVA echivalentul a 500.000 euro fără TVA; 

- cheltuieli de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală 

privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în 

conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a 

Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu  modificările și completările ulterioare. 

 
 



Bugetul total alocat apelului este de 394.543.900 lei echivalent a 80.200.000 euro și se 

va realiza prin derularea unui apel deschis prin care se vor finanța 30 de ambulatorii/unități 

medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie din 

care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalități mai 

puțin dezvoltate.  

Valoarea minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 24.671 lei fără 

TVA reprezentând 5.000 euro fără TVA, iar valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate 

per proiect este de maxim 13.189.116,6 lei fără TVA echivalentul a 2,673 mil euro fără TVA. 

Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro începând cu data de 

25 septembrie 2022 ora 10:00, până pe 30 noiembrie 2022, ora 16:00. 

Informații suplimentare pot fi accesate pe link-ul  

https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-3-unitati-de-asistenta-medicala-ambulatorie/ sau 

solicitate pe adresa de e-mail alexandru.rogobete@ms.ro al dr. Alexandru Rogobete, consilier 

Ministru. 
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Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în data de 22 septembrie a.c., prima rundă 

de atragere de fonduri pentru subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin 

aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență.   

Obiectivul general al acestei subinvestiții este accelerarea procesului de extindere și de 

modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România. Accentul este pus pe colectarea 

separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu 

directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.  

De asemenea, se urmărește dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin 

suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a 

deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a 

tranziției la economia circulară. 

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor 

menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce 

nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri 

voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, 

deșeuri din construcții și demolări. 

Ținta propusă este construirea și operaționalizarea a  565 de centre de colectare cu aport 

voluntar până la jumătatea anului 2026. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția 

beneficiarilor un proiect tip pentru construirea centrelor de colectare. 
 

Beneficiari eligibili:  

- Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile acestora), organizate la nivel de 

municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora (ADI). 

- asocieri legale de UAT-uri, constituite pentru aplicarea la Planul Național de Redresare și 

Reziliență precum și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management 

integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/orașe/comune care 

dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor.  

Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare, dar cuantumul total cumulat 

al finanțării acordat în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.A, 1.B, 1.C nu poate depăși pragul 

maxim de 15 milioane de euro per beneficiar. O cerere de finanțare poate include una până la 

maximum 5 platforme. 

Valoarea maximă eligibilă  este de cel mult 778.720 euro/Centru de colectare prin aport 

voluntar, echivalentul fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent proiectului – tip.  

Din această sumă, costul aferent dotării unui centru de colectare prin aport voluntar cu 

utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale este de aproximativ 

280.000 euro, fără TVA. 



Perioada de depunere a proiectelor se încheie pe 22.11.2022, ora 12:00. 

Apelul are o abordare de tip necompetitiv, pe principiul “primul venit, primul servit”, în 

limita bugetului maxim eligibil prealocat de 587.860.000 euro. 

Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul PNRR sunt 

cuprinse în ghidul specific Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

APELULUI DE PROIECTE PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A pagina de internet  http://pnrr.mmap.ro . 
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Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

Pilonul IV.Coeziune socială și teritorială  

Componenta C11 - Turism și Cultură  

Investiția I5 Proiecte de educație prin cultură 

 

 

Administrația Fondului Cultural Național va lansa pe 1 noiembrie 2022 apelul de 

finanțare nerambursabilă pentru derulat în cadrul Programului Național de Redresare și 

reziliență, Pilonul IV.Coeziune socială și teritorială, Componenta C11 - Turism și Cultură, 

Investiția I5. 

 Beneficiarii vor avea la dispoziție 30 de zile de la data lansării pentru depunerea 

proiectelor, exclusiv în aplicația online, prin sistemul informatic disponibil la 

adresa https://www.afcn-pnrr.ro . 

Solicitanți eligibili sunt organizațiile nonguvernamentale - operatori culturali, care pot 

solicita și obține o singură finanțare/organizație în cadrul acestui apel de proiecte, cu condiția 

asigurării unei co-finanțări minime echivalente cu 10% din valoarea totală a proiectului, 

asigurate de autoritatea locală/județeană. 

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 3 milioane de euro, fără TVA, iar valoarea 

finanțării per proiect nu poate fi mai mică de 20.000 de euro și nu poate depăși 40.000 euro. 

Finanțarea se acordă în tranșe, un avans la semnarea contractului de maximum 80% din 

valoarea finanțării, ultima tranșă de minimum 20% după aprobarea decontului final pentru 

întreg proiectul. 

Proiectele propuse trebuie să atingă cel puțin două dintre următoarele priorități : 

- Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural 

local; 

- Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție; 

- Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței. 

Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să se deruleze după semnarea contractului (cel 

mai târziu 31.03.2023) până la 30 iunie 2024, iar proiectul trebuie să se adreseze unui grup 

țintă din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. 

Categorii de cheltuieli eligibile: 

- cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale 

consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar; 

- cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea,  

- cheltuieli cu închirieri de spații pentru desfășurarea activităților culturale,  

- cheltuieli cu închirieri de echipamente,  

- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate,  

- cheltuieli cu transportul de  bunuri, cheltuieli pentru consultanță de specialitate,  

- cheltuieli pentru realizare de tipărituri,  

- cheltuieli pentru organizare de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi de autor; 

- cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente 

salariilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

https://www.afcn-pnrr.ro/


- cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern şi internațional al personalului, 

participanților, invitaților sau beneficiarilor proiectului sub formă de sume forfetare al căror 

cuantum se aprobă prin programul de finanțare, cu încadrarea în limita maximă aprobată, 

potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor; 

- cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în 

procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate; 

- cheltuieli cu premii; 

- cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din 

totalul finanțării nerambursabile acordate. 

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere.  

Informații suplimentare pot fi accesate pe link-ul: 

https://www.afcn.ro/pnrr/apelul-de-finan-are-1.html sau solicitate pe adresa de e-mail 

contactpnrr@afcn.ro . 
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Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR 

Componenta 13, INVESTIȚIA 1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru 

copiii expuși riscului de a fi separați de familie 

 

Obiectivul programului: 

Crearea a aproximativ 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre 
care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul 
municipiilor, oraşelor şi comunelor 

Beneficiari eligibili: 

Furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează în comune, orașe și 
municipii, care pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale 
acreditați din toate regiunile țării 

Activități eligibile: construcția/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sociale 

Valoarea grantului: 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de: 

• 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal 
cu zero 

• 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de 
energie primara cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale 

Contribuția beneficiarului: 

0% (fără TVA) 

Termen limită: 
 
Data deschidere apel de proiecte: 30 septembrie 2022 

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 10:00 

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 noiembrie 2022, ora 23:59 

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 30 decembrie 2022 

Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 decembrie 2022 

Termen maxim de implementare a proiectelor: 31.12.2024 

 

Informații suplimentare pot fi accesate pe link-ul:  

https://www.mfamilie.gov.ro/docs/Ghid-specific-PNRR-C13I1-MFTES.pdf  

 

https://www.mfamilie.gov.ro/docs/Ghid-specific-PNRR-C13I1-MFTES.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Soluții pentru comunitate”: Proiecte de educație, sănătate și mediu dedicate 

ONG-urilor 

 

Beneficiari eligibili  
• ONG-uri înființate de cel puțin 2 ani; 
• Instituții și autorități publice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. 

Finanțare acordată - Vor fi finanțate 10 proiecte, cu granturi de până la 15.000 euro 

Termen limită de depunere - 07 octombrie 2022 



Finanțator - Synevo România 

Tipuri de proiecte eligibile - Proiectele câștigătoare se vor încadra în cel puțin una dintre 
următoarele categorii și subcategorii: 
- Educație 
- Diminuarea fenomenului de abandon școlar în rândul comunităților din mediul rural (grădiniță, 

școală primară, gimnaziu, liceu) 

- Îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ din medii defavorizate – asigurarea unor 

condiții optime (curățenie, toalete în școală), cabinet medical școlar, echipare laboratoare, 

bibliotecă, echipare săli de sport 

- Digitalizarea școlilor: echipamente, metode interactive de predare, metode interactive de formare 

a cadrelor didactice 

- Educație pentru un stil de viață sănătos (alimentație, activitate fizică, igienă, sănătate mentală, 

etc.) 

- Educație sexuală 

- Școli postliceale de asistenți medicali – susținerea unor idei diferite, programe de formare, 

finanțare pentru creșterea numărului de absolvenți, etc. 

- Educație pentru conștientizarea emoțiilor și gestionarea lor 

- Programe de consiliere în rândul elevilor pentru descoperirea aptitudinilor și îndrumare pentru 

următoarele etape școlare 

- Programe destinate tinerelor mame din mediul rural, care să vizeze creșterea și sănătatea copiilor 

- Programe de integrare în societate și dezvoltare personală a copiilor instituționalizați 

- Programe de justiție juvenilă alternativă și formare de specialiști în domeniu. 

- Sănătate 

- Programe de prevenție medicală în comunități defavorizate 

- Programe integrate în vederea îmbunătățirii stilului de viață al copiilor (de exemplu programe de 

prevenție medicală) 

- Programe de implementare a cursurilor de prim ajutor 

- Proiecte inovative cu aplicabilitate în sănătate 

- Programe integrate destinate recuperării diferitelor tipuri de dependență (droguri, alcool etc.) 

- Programe care să diminueze riscurile petrecerii unui timp îndelungat în fața dispozitivelor 

electronice (impact psihologic, postură, oftalmologie etc.) 

- Educație pro-sănătate 

- Programe de prevenție medicală în rândul copiilor instituționalizați. 

- Mediu 

- Proiecte menite să găsească soluții pentru realizarea mai multor spații verzi 

- Proiecte care pot diminua risipa de resurse (alimente, energie, apă etc.) 

- Programe de reciclare/reutilizare (educație, implementare, etc.) 

- Educatie pro-mediu. 
 

Criterii de eligibilitate 



În Campanie se pot înscrie organizațiile non-guvernamentale fără scop lucrativ (asociație, 

fundație, federație, înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în conformitate cu prevederile 

Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile), denumite „ONG” menționate și acceptate ca 

beneficiari ai sponsorizării în conformitate cu prevederile Legii Sponzorirării și care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

- Sunt înființate de cel puțin doi ani; 
- La data înscrierii au terminat de implementat cel puțin două proiecte cu impact social în domeniul 

educației, sănătății sau mediului, având rezultate concrete (cu demonstrarea impactului respectiv 
prin exemple etc) și cel puțin 100 de beneficiari/proiect; 

- Au experiență demonstrată și ușor de analizat în desfășurarea de proiecte de responsabilitate 
socială (raport anual de activitate sau altă modalitate transparentă de comunicare a activității 
anuale cum ar fi site web, raport de audit etc, precum și bilanț financiar pe ultimul an fiscal); 

- Au capacitatea de a dezvolta activități din domeniul pentru care depun proiectul, aspect care să 
reiasă din actul constitutiv/stututul propriu; 

- Sunt înființate și funcționează legal conform legislației din România și pot face dovada înscrierii și 
figurării în Registrul asociațiilor și fundațiilor și în Registrul entităților/unităților de cult.  

În Campanie se pot înscrie și instituțiile și autoritățile publice, care pot beneficia de sponsorizări 

potrivit legii („Instituțiile”) și care îndeplinesc următoarele condiții: 

- Au terminat de implementat cel puțin două proiecte cu impact social din domeniul educației, 
sănătății sau mediului, având rezultate concrete și cel puțin 100 de beneficiari/proiect; 

- Au experiență demonstrată și ușor de analizat în desfășurarea de proiecte de responsabilitate 
socială - raport anual de activitate sau altă modalitate transparentă de comunicare a activității 
anuale în domeniul responsabilității sociale (site web, raport de implicare socială etc); 

- Sunt înființate și funcționează legal conform legislației din România. 
Fiecare participant are dreptul să înscrie maximum 2 proiecte, care să răspundă criteriilor de 

eligibilitate din regulament. Dacă un participant va depune mai mult de două proiecte, vor fi luate în 

considerare în cadrul Campaniei numai primele două proiecte înscrise, conform ordinii cronologice, 

restul fiind respinse fără a fi verificate / analizate. 

Criterii de evaluare 

Impactul proiectului (30 de puncte din cele 100 de puncte maxime aferente notei finale) 
Coerența și eficiența proiectului (50 de puncte din cele 100 de puncte maxime aferente notei finale) 
Sustenabilitate (20 de puncte din cele 100 de puncte maxime aferente notei finale) 
 

Contact: campanie@solutiipentrucomunitate.ro 
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