Au fost publicate cele 5 ghiduri dedicate autorităților locale, finanțate prin PNRR,
componenta Valul Renovării

Vineri, 25 martie 2022, au fost publicate în Monitorul Oficial ghidurile specifice Componentei 5 Valul Renovării, precum și Schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea
Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale
multifamiliale”.
Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică
moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale
Solicitanții pot fi: Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu
reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti).
Alocarea financiară
Tipuri de lucrări

Valoare
eligibilă
PNRR (euro)

Valoare
suplimentară cf.
OUG 124/2021*
(euro)

Valoare
cumulată
PNRR+sume
OUG 124/2021

Valoare totală
eligibilă**
(euro)

Lucrări de consolidare 100.000.000
seismică

30.000.000

130.000.000

123.500.000

Lucrări de renovare
energetică moderată

40.000.000

12.000.000

52.000.000

49.400.000

Total

140.000.000

42.000.000

182.000.000

172.900.000

Descarcă ghid Operațiune A.1

Operațiunea A.2 – Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale
pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială
Solicitanții pot fi: Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu
reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti).
Alocarea financiară
• Alocare financiară din PNRR: 177.500.000 Euro
• Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 53.250.000 Euro
• Alocare financiară totală: 230.750.000 Euro.
• Realocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de minimis, în cuantum de 11.537.500
Euro (5% din 230.750.000 Euro)
• Alocare financiară totală eligibilă: 219.212.500 Euro.
Descarcă ghid Operațiunea A.2

Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale
multifamiliale
Solicitanții pot fi: Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu
reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti).
Alocarea financiară
Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice este
de 670.000.000 Euro.
Descarcă ghid Operațiunea A.3

Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată)
a clădirilor publice
Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
• Autoritățile publice centrale;
• Autoritățile și instituțiile publice locale;
• Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.
Alocarea financiară pentru lucrările de intervenții integrate:
Tipuri de lucrări

Valoare eligibilă
PNRR (euro)

Valoare suplimentară
cf. OUG 124/2021*
(euro)

Valoare totală
eligibilă** (euro)

Lucrări de consolidare
seismică

117.000.000

35.100.000

152.100.000

Lucrări de renovare
energetică moderată

102.960.000

30.888.000

133.848.000

Total

219.960.000

65.988.000

285.948.000

Descarcă ghid Operațiunea B.1
Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
•
•
•

Autoritățile publice centrale;
Autoritățile și instituțiile publice locale;
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.

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din
cadrul Operațiunii B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice este
de 937.540.000 Euro.
Descarcă ghid Operațiunea B.2

Perioada de depunere
Toate cele cinci apeluri PNRR au acceași perioadă de depunere a propunerilor de proiecte,
respectiv:
Prima rundă:
•
•
•
•

Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022;
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59;
Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022.

A doua rundă:
•
•
•
•

Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022;
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59;
Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.

