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1. FINANTARE EUROPEANĂ 2021-2027

 Coordonarea programării pentru perioada 2021-2027 la nivel național asigurată de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 Programele Operaționale Regionale sunt elaborate la nivel de regiune și vor fi 
gestionate de Agențiile de Dezvoltare Regională

 MDLPA acționează pentru a pregăti orașele – proiect strategic pregătit pentru 2021-
2027, în parteneriat cu ANCPI și INCAS și cu sprijin JASPERS pentru elaborarea de 
bănci de date urbane în regiunea Sud-Muntenia



2. FINANTARE PRIN PNRR

Componente gestionate de MDLPA : 

 Componenta 5 (Valul renovării)

 Componenta 10 (Fondul local pentru tranziție verde și digitală)

Componente la care va contribui MDLPA : 

 Componenta 11 (Turism și cultură) – cicloturism 

 Componenta 15 (România educată) – construcție creșe



PNRR – COMPONENTA VALUL RENOVĂRII - REFORME

R1. Realizarea unui cadru legislativ și normativ suport, simplificat și actualizat, 
care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi

R1.a Sistematizarea și codificarea legislației  care să sprijine implementarea investițiilor în  
tranziția spre clădiri verzi (trim. II 2025)

ȚINTĂ: Reducerea cu cel puțin 50% a timpului necesar pentru eliberarea autorizațiilor de 
construire de către entitățile relevante, comparativ cu 2020, de la 270 de zile la 135 de zile 
pentru întregul proces de obținere a autorizațiilor de construire.

R1.b Optimizarea cadrului legislativ și normativ care să sprijine implementarea investițiilor 
în tranziția spre clădiri verzi (trim. IV 2022)



PNRR – COMPONENTA VALUL RENOVĂRII - REFORME

R2. Asigurarea cadrului strategic și procedural care să sprijine reziliența seismică 
a fondului construit - Optimizarea cadrului legislativ privind reducerea riscului 
seismic și implementarea de măsuri integrate de renovare

R2.a Adoptarea Strategiei naționale de reducere a riscului seismic și pregătirea cadrului de 
implementare inclusiv pentru măsuri integrate de renovare (trim. IV 2022)

JALON: adoptarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic și pregătirea cadrului de 
implementarea a acesteia (metodologia de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, elaborarea ghidului 
de intervenții integrate)

R2.b Optimizarea cadrului legislativ privind reducerea riscului seismic al clădirilor 
existente (trim. IV 2022)

JALON: intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea riscului seismic al clădirilor



PNRR – COMPONENTA VALUL RENOVĂRII – INVESTIȚII

I1. Instituirea unui fond ”Renovation wave” (2,17 miliarde Euro)

I1.a. Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența clădirilor 
rezidențiale multifamiliale (buget: 1 miliard Euro)

ȚINTĂ: renovarea energetică a cca. 4,37 milioane mp de clădiri rezidențiale multifamiliale (cca. 
1.100 blocuri renovate P+8E cu 64 apartamente/bloc, din care cca. 100 blocuri renovate și 
consolidate)

I1.b. Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri publice 
(buget: 1,17 miliarde Euro)

ȚINTĂ: renovarea energetică a cca. 2,3 milioane mp de clădiri publice (cca. 2.500 clădiri renovate 
cu o suprafață de aprox.900 mp/clădire, din care cca. 250 clădiri renovate și consolidate)



PNRR – COMPONENTA VALUL RENOVĂRII – INVESTIȚII

I2. Realizarea registrului național digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului 
energetic al clădirilor (5 milioane Euro)

ȚINTĂ: Registrul național digital al clădirilor, dezvoltat și operațional; registrul va fi 
operationalizat, disponibil online, cu o secțiune pilot care va include și informațiile referitoare 
la clădirile renovate prin intermediul investițiilor finanțate prin PNRR

Termen: trim. IV 2024

I3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor -
dezvoltarea de cursuri de pregătire și formare profesională și organizarea de sesiuni de instruire
(10 milioane Euro)

I4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice (14,85 milioane Euro)



 Obiectivul investiției este de a crea o bază de 
date națională a clădirilor, care să cuprindă 
informații de bază cum ar fi tipologia clădirilor, 
consumul de energie și riscul seismic 

 Registrul va fi geo-referențiat, relaționat și 
interoperabil cu băncile de date urbane locale 
și cu alte registre naționale.  

 Aceasta va permite printre altele monitorizarea 
consumului energetic al clădirilor

 Termen: decembrie 2024

REGISTRUL NAȚIONAL AL CLĂDIRILOR



PNRR – FONDUL LOCAL

Reforme:

 R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă

 Aprobarea și intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile 

 Crearea structurii pentru acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea PMUD 

 R2. Crearea cadrului de politică pentru transformarea urbană durabilă

 Aprobarea și intrarea în vigoare Legii zonelor metropolitane 

 Aprobarea și intrarea în vigoare a Politicii urbane a României (PUR)

 R3. Crearea cadrului de politică pentru transformarea rurală durabilă: stabilirea consorțiilor administrative în zonele 
rurale funcționale 

 Aprobarea și intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ pentru stabilirea unor consorții administrative în zonele rurale 
funcționale

 R4. Imbunătățirea calității locuirii 

 Aprobarea și intrarea în vigoare a Strategiei naționale a locuirii (SNL) și a planului de acțiune pentru a reduce lipsa severă de locuințe

 R5. Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor

 Aprobarea și intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor 

 Crearea platformei digitale urbane de date interoperabile 



PNRR – FONDUL LOCAL

Investiții:

 I1. Mobilitatea urbană durabilă (intervenție susținută de reforma R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă)

 I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);

 I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;

 I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;

 I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

 I2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ (intervenție 
susținută de reforma  R4. Îmbunătățirea calității locuirii)

 I3.  Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-
teritoriale, intervenție susținută de reformele R2. Crearea cadrului de politici pentru transformarea urbană durabilă și de R3. Crearea cadrului de 
politici pentru transformarea rurală durabilă: stabilirea consorțiilor administrative în zone rurale funcționale

 I4. Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană (intervenție 
susținută de reforma R5. Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor)

Buget: 2,1 milioane euro 



INVESTIȚII
I.1 INTERVENȚII PENTRU MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ

I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public

 Buget: 580 milioane euro

 Beneficiari direcți: reședințe de județ și municipiul București (autobuze, tramvaie, troleibuze),
municipii, altele decât cele reședință de județ (autobuze), orașe (autobuze), comune
(microbuze pentru scopuri comunitare). Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru
proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană
funcțională și/sau cu consiliile județene.

 Termen și ținte: Achiziția și recepția a cel puțin 1135 vehicule curate până în 2026



INVESTIȚII
I.1 INTERVENȚII PENTRU MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ

I.1.2. ITS/alte infrastructuri TIC

 Buget: 275 milioane euro

 Beneficiari direcți: reședințe de județ (inclusiv București), municipii, orașe, comune,
parteneriate și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona
metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene

 Termen și ținte: 491 sisteme până în trimestrul 2 din 2026, din care 50% (246) finalizate până
în 2024



INVESTIȚII
I.1 INTERVENȚII PENTRU MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ

I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru
vehiculele electrice

 Buget: 275 milioane euro

 Beneficiari direcți: reședințe de județ (inclusiv București), municipii, orașe, comune,
parteneriate și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona
metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene

 Termen și ținte: 491 sisteme până în trimestrul 2 din 2026, din care 50% (246) finalizate până
în 2024



INVESTIȚII PROPUSE
I.1 INTERVENȚII PENTRU MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ

I.1.4. Asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel
local/metropolitan

 Buget: 180 milioane euro

 Beneficiari directi: reședințe de județ, municipii, orașe, comune, sectoarele Municipiului
București, parteneriate și/sau ADI

 Termen și ținte: 1091 km piste operaționale pentru biciclete finalizate, incluzând măsuri
privind siguranța rutieră, până în trimestrul 2 din 2026, din care 50% (546 km) până în 2024.



INVESTIȚII PROPUSE
I.4.  ELABORAREA/ACTUALIZAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIILOR DE 
AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DE URBANISM

Buget: 40 milioane euro

Beneficiarii direcți: municipii reședință de județ și municipiul București; alte municipii; orașe;
comune; consiliile județene (pentru PATJ); ADI/Zone Metropolitane (pentru PATZM)

Termen și ținte: elaborarea în format digital și aprobarea a 378 documentații până în trimestrul 2
din 2026 (Planuri de Amenajarea Teritoriului Județean/ Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal
Metropolitan/ Planuri Urbanistice Generale/ Planuri Urbanistice Zonale/ Planuri de Mobilitate
Urbană Durabilă)



VĂ MULȚUMESC
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI


