
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, 
COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, 

AXA 1 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU 
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN 
CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, 

OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ 
MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE ÎN CADRUL 
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ (PNRR).



CINE POATE APLICA PENTRU NOUL 
PROGRAM DE REABILITARE 

TERMICĂ DIN CADRUL PNRR?

Orice asociație de proprietari.



CÂT TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ 
ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI?

• Programul de finanțare presupune 0 lei cofinanțare din 
partea cetățenilor sau a asociației de proprietari.

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



CE ASOCIAȚII VOR PRIMI FINANȚARE 
ȘI CÂȚI BANI SUNT ALOCAȚI?

Principiul după care vor fi onorate cererile asociațiilor de 
proprietari 
va fi acela al primului va fi acela al primului 
venit, primului servit. 



APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE 
ENERGETICĂ MODERATĂ A 
CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

MULTIFAMILIALE

Valoare eligibilă 

Județ

Valoare eligibilă 
PNRR renovare 

moderată 
(euro)

Valoare suplimentară 
cf. OUG 124/2021* 

(euro)

Valoare cumulată 
PNRR+sume OUG 

124/2021

Valoare totală 
eligibilă** (euro)

TELEORMAN 10.476.651 3.142.995 13.619.646 12.938.663



APELUL DE PROIECTE DE RENOVARE 
ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 
MULTIFAMILIALE

Județ

Valoare eligibilă 
PNRR renovare 

moderată 
(euro)

Valoare 
suplimentară cf. 
OUG 124/2021* 

(euro)

Valoare 
cumulată 

PNRR+sume 
OUG 124/2021

Valoare totală 
eligibilă**

(euro)

TELEORMAN 1.164.072 349.222 1.513.294 1.437.629



CARE ESTE VALOAREA UNUI 
PROIECT?

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 200 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără 
TVA;TVA;

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

• cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de 
încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

* Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.

** În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în 
considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor.



CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

Documentele solicitate sunt: Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari de intrare 
în programul mai sus mentionat si tabel cu semnături, care sa conțina:

• numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse 
(obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente); (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente); 

• numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu 
destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi
instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse 
(reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste 
categorii).



CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN 
CADRUL ACESTUI APEL?

•Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

•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;•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.



CÂND SE DEPUN PROIECTELE?  

•Prima rundă 

- 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: 31 decembrie 2022



FOARTE IMPORTANT!!!

În vederea actualizării evidențelor privind asociațiile de proprietari de pe 
raza municipiului Alexandria, vă informăm că, în conformitate cu 
prevederile art.105 și ale art.62 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea 
condominiilor, aveți obligația de a informa Compatimentul Fond Locativ 
și Asociațiile de Proprietari din cadrul Primăriei, cu privire la datele de 
contact actualizate privind reprezentanții asociației de proprietari.
Vă informăm că transmiterea acestor date vă facilitează accesul la 
programul de finanțare ce face parte din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) privind reabilitarea termică printr-o comunicare facilă 
și directă.



INFORMAȚIILE NECESARE 
ACTUALIZĂRII 

- datele privind președintele, membrii comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori și 
administratorul asociației (completate în tabelul de mai jos);

- codul de identificare fiscală al asociației de proprietari;

- ultimul proces verbal al adunării generale în care au fost aleși reprezentanții asociației;- ultimul proces verbal al adunării generale în care au fost aleși reprezentanții asociației;

- contractul de mandat al președintelui în funcție;

- adresa de e-mail prin care se poate comunica cu asociația de proprietari.

Vă rugăm ca informațiile solicitate și incluse în tabelul atașat să fie depuse în format electronic la 
adresa de e-mail propuneri@alexandria.ro 

Informații suplimentare privind PNRR

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/conferintapnrr24032022



#ContinuămÎmpreună!#ContinuămÎmpreună!
#ReconstruimAlexandriaEuropeană!


