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Posibilitati finantare nerambursabila prin Planul National de Redresare si Rezilienta 

(PNRR) pentru Unitati Administrativ Teritoriale 

 

Componenta 1. Sistemul de management al apei 
I.1 Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți 
(l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene, inclusiv distribuție de apă. (Buget: 600 
mil euro) 

 Beneficiari: autoritățile locale (UAT: municipii inclusiv București/orașe/comune), în parteneriat cu 
operatorulexistent. 

 Se vor finanța investiții identificate în cadrul Planului accelerat de conformare cu Directivele europene. 
 Prioritare, orașe mai mari de 2000 de locuitori echivalenți (l.e) care au sau care vor avea până la 31.12.2023 

stații de epurare a apelor uzate. 
 
I.2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a 
corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate (Buget: 200 mil euro) 

 Beneficiari: autoritățile locale în parteneriat cu operatorul existent.UAT-urile care pot face obiectul 
acestorinvestiții sunt  în Planul național de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional 
al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României. 

 Se vor finanța: Soluțiile tehnice de canalizare fezabile stabilite la nivel de proiect, care pot fi sisteme 
individuale de colectare și epurare, care să asigure același nivel de protecție a mediului ca și sistemele 
centralizate, sisteme publice inteligente (fose comune) pentru procesarea apelor uzate urbane sau, în situații 
excepționale și temeinic justificate, prin colectarea în sistem centralizat și epurarea în stații existente. Nu se 
va finanța construirea de stații de epurare. 

 
I.3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente (Buget: 
168 mil euro, estimare: 88.400 gospodării, 2000 de euro / gospodărie conectată) 

 Beneficiari: La nivel local, implementat de UAT, prin intermediul operatorilor publici de apă și canalizare. 
 Se vor finanța: costuri de branșare / racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
 

Componenta 3. Managementul deșeurilor 
I.1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe/comune. 
I.1.a Înființarea de platforme de colectare cu aport voluntar și de pregătire pentru reutilizare pentru includerea în 
circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de 
deșeuri (Buget: 452 mil euro) 
I.1.b Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local (Buget: 200,1 
mil euro) 
I.1.c Centre integrate înființate și operaționale pentru aglomerări urbane privind colectarea separată, inclusiv a 
fluxurilor speciale de deșeuri (textile, baterii, deșeuri din construcții și demolări etc), transportul și transferul 
deșeurilor, în corelare cu prevederile Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (Buget: 83,7 mil euro) 
I.1.d Construirea de instalații de tratare reciclare deșeuri colectate separat în vederea atingerii țintelor de reciclare 
din pachetul economiei circulare (Buget: 220 mil euro) 

 Beneficiari: UAT municipii /sectoarele Municipiului/București/orașe/comune/județe, prin AFM. 
 Se vor finanța: 
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a) Investițiile pentru fiecare SMID (Sistem de management integrat al deșeurilor) /municipiu/ oraș / comună sunt 
determinate în corelare cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor / Planul Național de Gestionare a 
Deșeurilor. 

b) Investițiile se pot realiza la nivel județean, dar se vor finanța inclusiv proiecte individuale ale unităților 
administrativ teritoriale de bază (municipii/orașe/comune) în vederea accelerării extinderii și modernizării 
sistemelor de colectare separată și conformării cu directivele aplicabile. 

 
I.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile. 
(Buget: 255 mil euro) 

 Beneficiari: Fermele mari și UAT-urile, în special UAT comune (gestionarea gunoiului de grajd la nivel 
comunal). 

 Se va finanța: Dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, ce pot cuprinde 
următoarele tipuri de echipamente / instalații / construcții: 

a) Sisteme integrate comunale (platformă comunală, platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii și 
echipamente pentru gestionarea compostului); 

b) Sisteme comunale integrate pentru comunități cu platformă comunală existentă (platforme individuale pentru 
fermieri mici și mijlocii și echipamente pentru gestionarea compostului); 

c) Sisteme de compostare pentru comunitățile cu ferme mari (stație de compostare și echipamente pentru 
gestionarea compostului); 

d) Sisteme de biogaz pentru comunități cu ferme foarte mari. 
 

Componenta 5. Fondul pentru valul renovării 
Axa 1 Reziliența și eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale: renovarea energetică moderată sau 
aprofundată/renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale -blocuri (Buget: 1 mld euro) 

 Beneficiari direcți: administrația publică locală, inclusiv autoritățile administrației publice locale de la nivelul 
sectoarelor municipiului București; Beneficiari indirecți: asociațiile de proprietari. 

 Se vor finanța: proiecte de creștere a eficienței energetice sau proiecte demonstrative de eficiență energetică, 
asigurându-se un nivel de renovare moderată sau aprofundată, cu o reducere minimă a consumului de energie 
de 30%, respectiv de 60%, și a emisiilor de CO2; proiecte de renovare integrată (eficiență energetică și 
consolidare seismică) cu menținerea acelorași cerințe pentru renovarea energetică. 

 Prima rundă  - Sesiunea de depuneri de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00 - 30 mai 2022, ora 23.59. 
 A doua rundă - Sesiunea de depuneri de proiecte 1 septembrie 2022, ora 10.00 - 31 octombrie 2022, ora 23.59. 

 
Axa 2 Reziliența și eficiența energetică a clădirilor publice (sedii ale administrației publice centrale și locale, clădiri 
publice care deservesc diferite servicii publice): renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor 
publice ale autorităților sau instituțiilor publice centrale și locale din domeniile administrație publică, justiție, cultură, 
sănătate, ordine publică și securitate națională (Buget: 1,17 mld euro) 

 Beneficiari direcți/indirecți: Autoritățile și instituțiile publice locale:  
a) Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București (UAT județ, municipii 

reședința de județ și alte municipii); 
b) Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate 

din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale: 
c) Instituția prefectului; 
d) Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale. 

 Se vor finanța: proiecte de creștere a eficienței energetice sau proiecte demonstrative de eficiență energetică, 
asigurându-se un nivel de renovare moderată sau aprofundată, cu o reducere minimă a consumului de energie 
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de 30%, respectiv de 60%, și a emisiilor de CO2; proiecte de renovare integrată (eficiență energetică și 
consolidare seismică) cu menținerea acelorași cerințe pentru renovarea energetică. 

 Prima rundă - Sesiune depunere proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00 - 30 mai 2022, ora 23.59. 
 A doua rundă - Sesiune depunere proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00 - 31 octombrie 2022, ora 23.59. 

 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără 
TVA. 
 

Componenta 7. Transformare digitală 
I.17 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni centre de competențe digitale. (Buget: 37 mil euro) . 

 Beneficiari: consorții formate din biblioteca județeană (cu rol coordonator) prin Consiliul Județean și biblioteci 
rurale/municipale împreună prin Consiliul Județean și autoritatea locală. În funcție de situația din bibliotecile 
publice din județul respectiv, fiecare consorțiu va face o analiză de nevoi și va include în aplicație planul de 
activități. Din anul 3 de implementare, vor putea solicita finanțare și consorții formate doar din biblioteci locale 
prin autoritățile locale, chiar dacă la consorțiu nu participă biblioteca județeană/consiliul județean. 

 Se vor finanța: 
a) Modernizarea și extinderea a 105 de biblioteci dintre care 5 sedii centrale de biblioteci județene și 100 

biblioteci rurale sau municipale; o dezvoltarea a 6 curriculum pentru competențe digitale de bază, instruirea 
bibliotecarilor, dezvoltarea unei platforme de e-learning, activități de coordonare, management de proiect, 
monitorizare și evaluare de impact, raportare; 

b) Actualizarea/realizarea parcului de calculatoare și echipamente tehnice în 1030 de biblioteci;  
c) Deschiderea de MakerSpace-uri în 10 de biblioteci județene sau municipale, precum și spații pentru Biblioteci 

de lucruri în 100 de biblioteci municipale, orășenești sau rurale. 
 

Componenta 10. Fondul local Verde și Digital 
I.1. Mobilitate urbană durabilă 
I.1.1 Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (Buget de 580 mil euro) 

 Beneficiari: 
- Municipii reședință de județ și municipiul București (achiziție autobuze nepoluante-electric sau hidrogen); 
- Municipii, altele decât cele reședință de județ (achiziție autobuze nepoluante - electric sau hidrogen); 
- Orașe (achiziție autobuze nepoluante - electric sau hidrogen); 
- Comune (achiziția de microbuze nepoluante - electrice/hidrogen, 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. 
 Se va finanța: Achiziția de material rulant nou nepoluant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze nepoluante 

(ce au zero emisii); electrice sau cele pe hidrogen; microbuze nepoluante (ce au zero emisii) utilizate în scopuri 
comunitare – doar la comune. 
 

I.1.2 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul public (Buget 275 mil euro)  
 Beneficiari: Municipii reședință de județ și municipiul București (inclusiv sectoarele municipiului București); 

Municipii, altele decât cele reședință de județ; Orașe; Comune. Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru 
7 proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu 
consiliile județene 

 Se vor finanța: 
a) Pentru municipii: sisteme de transport inteligente și alte sisteme inteligente de management urban; crearea / 

extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători - „e-bilete” sau „e-ticketing”. 
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b) Pentru orașe: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; crearea / extinderea / modernizarea 
sistemelor de bilete integrate pentru călători - „e-bilete” sau „e-ticketing”. 

c) Pentru comune: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; (recomandate în UAT din zonele 
urbane funcționale). 

 
I1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice (Buget de 165 mil euro) 

 Beneficiari: Municipii reședință de județ și municipiul București (inclusiv sectoarele municipiului București); 
Municipii, altele decât cele reședință de județ; Orașe; Comune. Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru 
proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu 
consiliile județene/ municipiul București. 

 Se vor finanța: achiziționarea de puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 
50 kw. Se recomandă punctele de reîncărcare cu o capacitate minimă de 71 kw, asigurând astfel reducerea 
timpilor de încărcare. 

 
I1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 
local/metropolitan (Buget de 180 mil euro) 

 Beneficiari: Municipii reședință de județ și municipiul București (inclusiv sectoarele municipiului București); 
Municipii, altele decât cele reședință de județ; Orașe; Comune. Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru 
proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu 
consiliile județene. 

 Se vor finanța: realizarea/modernizarea de infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport 
nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri). 

 
I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri / locuințe de necesitate/ locuințe de serviciu pentru specialiști 
din sănătate și învățământ (Buget de 285 mil eur) 

 Beneficiari: 
- Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București; Orașe, Comune. Construcția de locuințe de serviciu 

pentru specialiști din sănătate și învățământ este eligibilă doar pentru orașe și comune. 
- Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona 

metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București. 
 Se va finanța: Construcția de locuințe pentru tineri, de locuințe de necesitate și de locuințe de serviciu pentru 

specialiști din sănătate și învățământ. Sunt eligibile costurile pentru obținerea terenului aferent construcțiilor, 
pentru proiectarea și execuția lucrărilor, precum și dotarea construcțiilor. 

 
I3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile 
administrativ-teritoriale (Buget de 575 mil euro) 

 Beneficiari: Orașe, Comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona 
periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene. 

 Se vor finanța: lucrări de reabilitare termică; sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau 
termice pentru consum propriu; lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică; reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 
clădirilor pentru soluții inteligente. Lucrările vor fi efectuate la clădirile publice care aparțin orașelor și 
comunelor: sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale, centre de 
informare turistică, sedii de poliție, sedii de unități sanitare publice, unități școlare și creșe, care au cu funcțiuni 
de furnizare/prestare a serviciilor publice. 
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I4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism de tip Plan 
de Amenajarea Teritoriului Județean/ Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/ Plan Urbanistic 
General/ Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (Buget: 40 mil euro) 

 Beneficiari: Municipii reședință de județ și municipiul București, Alte municipii; Comune; Consiliile județene 
(pentru PATJ), ADI/Zonele Metropolitane (pentru PATZM). Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru 
proiectele desfășurate în parteneriat cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană 
funcțională și/sau cu consiliile județene, respectiv MDLPA (pentru documentațiile ce se elaborează pentru 
zone care cuprind monumente înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO). 

 Se vor finanța: Elaborarea sau actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a teritoriului (PATJ, PATZM) 
și a planurilor urbanistice (PUG, PUZ), respectiv a planurilor de mobilitate urbană (PMUD) pentru alinierea la 
noile principii ale Politicii Urbane a României și ale Codului. 

 

Componenta 11. Turism și cultură 
I1.Investiția: Sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute, din care: Ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor 
de lemn, mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților, ruta caselor 
cu arhitectură tradițională, ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării. 

 Beneficiari: 
- Unitățile administrativ teritoriale: Ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor de lemn, mănăstirilor din zona 

Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților; 
- Consiliile Județene, muzeele satului și alte muzee care au drept specific protejarea patrimoniului vernacular 

pentru Ruta caselor cu arhitectură tradițională, ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării. 
 Se vor finanța: 

- promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon a 225 de situri aparținând 
celor 12 rute culturale. 

- din cele 12 rute culturale, vor fi restaurate următoarele situri (care să le permită să fie pe deplin accesibile 
turiștilor și publicului): 5 castele; 5 curii; 10 biserici din lemn; 5 cule (locuințe ale nobililor români); 5 mănăstiri 
din Moldova; 5 biserici/situri pe ruta Sfântului Ladislau; 5 castre romane; 5 fortărețe; 30 de case tradiționale 
din Delta Dunării; 150 de case rurale tradiționale. 

 
I.4. Crearea cadrului pentru operaționalizarea la nivel național a traseelor cicloturistice. Implementarea a 3000 km 
de trasee velo naționale (Buget 247,5 mil euro) 

 Beneficiari: consiliile județene, autoritățile publice locale, fiind eligibile și asocierile dintre acestea, împreună 
cu MDLPA. 

 Se vor finanța: Activități de expropriere pentru realizarea traseelor cicloturistice; Studii și proiecte tehnice 
pentru amenajarea traseelor (studii geotehnice, proiecte tehnice, studii topografice); Amenajarea căilor de 
rulare, asigurare îmbrăcăminte asfaltică/ cu suprafață lucrată și întreținută, alta decât asfalt (ex. macadam, 
materiale non-invazive, etc.), după caz, inclusiv alte elemente constructive care să asigure continuitatea 
infrastructurii; Amenajare marcaje, semnalizări. 

 
Componenta 12. Sănătate 
R.1. Reforma gestionării fondurilor publice din sănătate va lua forma unei plăți (recompense) pentru furnizorii de 
servicii medicale, un "Fond pentru calitatea serviciilor medicale", inclusiv prin modificarea sau crearea de reglementari 
aplicabile. (Buget 70 mil Euro) 

 Beneficiari: UAT municipii reședință de județ/municipii/sectoarele Municipiului 
Bucureşti/oraşe/comune/judeţe, după caz. Măsura se va adresa, în prima fază, (1) furnizorilor de servicii 
medicale spitalicești și ambulatorii care sunt organizați ca entități publice din punct de vedere al statutului 
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juridic si, ulterior, (2) medicilor de familie organizați în cabinete individuale, grupate, asociate, societăți civile 
medicale, alte forme de furnizare de asistență medicală primară. 

 Se va finanța: Stimularea îmbunătățirii calității și a cost-eficienței serviciilor de sănătate prin crearea, pilotarea 
și implementarea acelor mecanisme financiare care recompensează performanța furnizorilor de asistență 
medicală, și anume finanțarea pe bază de rezultate a serviciilor de sănătate. 

 

Componenta 13. Reforma socială 
I1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii în situații de risc – 150 centre (Buget 50,27 mil Euro) 

 Beneficiari: UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale. 
 Se vor finanța: Construcție/reabilitare de clădiri care să deservească copiii aflați în situații de risc; 

Utilarea/mobilarea acestora; Funcționarea serviciilor; Funcționarea unei unități mobile aferente centrului care 
să furnizeze serviciile într-o manieră similară celei din centru. 

 
I2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Buget 50,27 mil 
Euro) 

 Beneficiari: UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale. 
 Se vor finanța: Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, eficientizare energetică, 

recompartimentarea și dotarea a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip centre de zi (25) și centre de servicii 
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (25)// pentru un număr de aprox. 1.000 persoane cu 
dizabilități/an. 

 
I4 Crearea unei rețele de centre de asistență și recuperare pentru vârstnici (Buget 87,56 mil Euro) 

 Beneficiari: UAT și parteneriate între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale. 
 Se vor finanța: înființarea a 71 de servicii de tip centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane 

vârstnice, iar fiecare va avea cel puțin o echipă mobilă de furnizori de servicii pentru vârstnici care nu vor 
putea veni la centru. Construcție/reabilitare de clădiri care deservesc vârstnicii din comunitate, în sensul 
oferirii de servicii de asistență și recuperare, utilarea/mobilarea acestora, funcționarea serviciilor, 
funcționarea unei unități mobile aferente centrului care să furnizeze serviciile într-o maniera similară celei din 
centru. 

 

Componenta 14. Buna guvernanță 
Crearea de structuri parteneriale locale APL – societatea civilă care să favorizeze prezența unei diversități de ONG-
uri locale active alături de administrația publică în procesele obișnuite de decizie pentru comunitate (Buget 20 mil 
Euro) 

 Beneficiari: Organizații neguvernamentale în parteneriat cu APL/UAT (județean sau local) 
 Se vor finanța: Cel puțin 50 de planuri de intervenție la nivelul comunității. Cel puțin 50 de instrumente de 

lucru dezvoltate pentru sporirea capacității interne a administrației de a deservi cetățenii. 
 

Componenta 15. Educație 
I1. Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 110 de 
creșe cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii. (Buget 230 mil Euro) 

 Beneficiari: Operatorii publici (primării/UAT) / Este posibil ca măsura să fie implementată prin intermediul 
CNI în numele şi pentru UAT sau în parteneriat cu acestea. 

 Se vor finanța: Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe. 
 
I2. Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru 
grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București. (Buget 103 mil Euro) 
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 Beneficiari: operatori publici (primării/UAT) și privați 
 Se vor finanța: cheltuieli cu dotarea și echiparea spațiilor puse la dispoziție de beneficiarii acestora sau, în 

cazul în care beneficiarul grantului nu dispune de un spațiu corespunzător, acestea și cheltuielile pentru 
achiziționarea unui spațiu compus din containere, în limita a 10% din valoarea grantului. Granturile se alocă 
în vederea sprijinirii derulării unor activități educaționale, cât mai aproape de domiciliu, pentru copiii care 
nu pot accesa serviciile de educație timpurie standard din diferite motive de natură culturală, educațională, 
materiale sau de infrastructură, îndeosebi a copiilor din grupuri defavorizate (ex: roma, copii cu CES, copii 
din comunități izolate sau din comunități dezavantajate socio-economic etc.) 

 
I6. Scheme de sprijin pentru dezvoltarea 10 consorții regionale (clustere de învățământ dual) între unitățile 
administrative teritoriale, unitățile de învățământ - licee și universități, camere de comerț și/sau agenți economici, alți 
parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de pregătire a elevilor, și pentru dezvoltarea și dotarea 
a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare (infrastructură socială care să deservească învățământul 
dual preuniversitar și universitar tehnologic) (Buget 338 mil Euro) 

 Beneficiari: Prin intermediul autorităților locale se vor lansa procedurile de achiziție publică a furnizorilor de 
servicii de construcție pentru 10 campusuri liceale și universitare. Parteneriat încheiat între unul sau mai 
mulţi operatori economici sau între o asociaţie /un consorţiu de operatori economici, unitatea de 
învăţământ, universitate şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, alți 
parteneri relevanți, inclusiv de la nivel european 

 Se vor finanța: organizarea şi desfășurarea stagiilor de practică; asigurarea condițiilor materiale - utilaje, 
echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilități necesare pentru practica 
elevilor; asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, 
organizată la operatorul economic etc. 

 
I13. Dotarea laboratoarelor de informatică din toate unitățile de învățământ IPT (Buget 16,38 mil Euro) 

 Beneficiari: Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școală. Astfel, școlile și autoritățile locale, prin CJ si 
Primarii, vor lansa în sistem competitiv schemele de finanțare pentru dotarea laboratoarelor. 

 Se vor finanța: granturi în valoare maximă de 18.350 euro, pentru dotarea unui laborator de informatica. Ca 
urmare a implementării schemei se preconizează că vor fi dotate în mod etapizat 909 de laboratoare de 
informatică. Investiția este corelată cu Investiția 8 (Program de formare la locul de muncă pentru personalul 
didactic) 

 
I14. Dotarea atelierelor școlare din unitățile de învățământ IPT (Buget 90,9 mil Euro) 

 Se va finanța: Dotarea atelierelor de practică din cele 909 de unități de învățământ IPT, exclusiv liceele cu 
profil agricol. Prin intermediul schemei de finanțare, fiecare școală IPT va beneficia de un grant în valoare 
maximă de 100.000 euro. 

 Beneficiari: Achizițiile se vor realiza prin ISJ sau prin UAT/școală. 
 
I9: Schemă de finanțare a echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar (Buget 478, 5 mil Euro) 

 Beneficiari: Școli/ISJ-urilor/autorități locale. 
 Se vor finanța: Asigurarea resurselor tehnologice în unitățile de învățământ (care nu au mai beneficiat de 

dotări echipamente IT prin alte tipuri de programe), în total 3600 unități școlare dotate. Vor fi achiziționate 
ecrane inteligente interactive în fiecare sală de clasă, laptopuri/tablete pentru fiecare cadru didactic și elev, 
cu softuri educaționale preinstalate și conexiune la internet asigurate, echipamente periferice etc.). 
Modernizarea a 5200 laboratoare de informatică în laboratoare educaționale digitale inteligente în unitățile 
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de învățământ preuniversitar (în afara celor IPT). Dezvoltarea de 1100 hub-uri tehnologice școlare de tip 
Smart Lab. 

 Cum: Achizițiile de echipamente tehnologice vor avea loc descentralizat, la nivelul școlilor sau prin 
intermediul ISJ urilor sau a autorităților locale. 

 
I11. Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar pentru 
atingerea standardelor de calitate, altele decât unitățile gimnaziale și de IPT finanțate prin granturi. (Buget 600 mil 
Euro) 

 Beneficiari: Școli/ISJ-urilor/autorități locale. 
 Se vor finanța: mobilier școlar, dotări și echipamente specializate de predare pentru elevii dezavantajați, 

inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, digitalizarea laboratoarelor, atelierelor si cabinetelor 
școlare, respectiv achiziția de softuri școlare, simulatoare, în general materiale didactice digitale pentru 
învățarea aplicată a disciplinelor școlare, altele decât cele pentru sălile de clasa si laboratoarele de 
informatică sau atelierele de practica din rețeaua IPT. 

 
 


