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Actiuni Urbane Inovatoare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general este de a oferi mediului urban din Europa resursele de 
a implementa solutii noi si inovatoare pentru a face fata provocarilor cu 
care se confrunta zonele orasenesti, pentru a evalua modul in care aceste 
solutii 
functioneaza in practica si raspund la complexitatea vietii reale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Administratii publice locale urbane, democratic alese, cu cel putin 50.000 
locuitori si grupuri sau asociatii de administratii publice locale (incluzand 
gruparile transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel putin 50.000 
locuitori. 
Parteneri: 
Institutii publice sau private, agentii, organizatii, institutii de educatie, etc. 
 
Activitati eligibile  
Proiectele UIA trebuie sa fie inovatoare, participative, transferabile, 
masurabile, de calitate, sa  furnizeze autoritatilor urbane capacitatea de 
a-si asuma riscuri si de a experima solutiile cele mai inovatoare si mai 
creative si sa furnizeze zonelor urbane din Europa resursele necesare 
pentru a experimenta solutii inovatoare la provocarile lor majore urbane. 
Prioritati /Teme: 
– integrarea migrantilor si refugiatilor; 
– economia circulara; 
– mobilitate urbana sustenabila. 

 
Valoare grant: 
Maxim 5.000.000 euro/ proiect 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

50 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

80% 

Termen limită 

14 aprilie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
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Programul privind efectuarea de lucrări destinate 
eficienței energetice, beneficiari persoane juridice 

Casa Verde PLUS pentru persoane juridice 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

90% 

Obiectiv 
Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului de energie utilizata in 
cladiri, eficientizare energetica prin stimularea utilizarii materialelor izolatoare 
fabricate din surse regenerabile si fara Compusi Organici Volatili. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi Administrativ-Teritoriale,  

 Instituţii Publice,  

 Organizaţii nonguvernamentale; 
 
Activitati eligibile 
Obiectul programului il reprezinta efectuarea de lucrari destinate eficientei 
energetice prin finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu 
Tipuri de imobile eligibile: 
Unitati si institutii de invatamant, Unitati medicosanitare si spitale, Centre 
maternale, Camine pentru persoane varstnice, Centre reabilitare, Cantine 
sociale, Adaposturi de noapte, Centre de plasament ale copilului 
 
Valoare grant:  
 
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu în 
limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin 
bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii. 
(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național. 
(3) Valoarea finanţarii este de până la maximum 500 000 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile. 
 
Informatii suplimentare  
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-
26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf
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Programul privind gestionarea deșeurilor 

Componenta COMPOST 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
cantităţii de deşeuri transportată şi depozitată la rampele de deşeuri prin 
compostarea 
individuală - descompunerea aerobă a biodeșeurilor, în propriile gospodării. 
Reciclarea individuală prin digestie aerobă şi conversie în fertilizator organic a 
biodeseurilor rezultate din propriile gospodării; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Unitatile administrativ teritoriale 
 
Activitati eligibile 
 

Fiecarei gospodarii ii va reveni o singura unitate de producere a compostului. In 
functie de nevoi, tipurile de unitati eligibile care pot fi achizitionate in cadrul 
Programului sunt: 
a) Unitatile individuale de producere a compostului de tip monobloc, special 
concepute pentru descompunerea aeroba a biodeseurilor si conversia in 
compost – fertilizator organic, cu volum cuprins intre 200 l si 400 l; 
b) Unitati individuale de producere a compostului cu tambur rotativ special 
concepute pentru descompunerea aeroba a biodeseurilor si conversia in 
fertilizator organic. 
 
Valoare grant:  
 
- Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu în 
limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin 
bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii. 
- Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național. 
 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
gestionarea-deseurilor/2011 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-gestionarea-deseurilor/2011
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-gestionarea-deseurilor/2011
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-gestionarea-deseurilor/2011
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 
infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Subprograme şi beneficiari eligibili 
Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 
comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 
comunelor; 
Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 
municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în 
condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele 
componente ale acestora; 
Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, 
precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale 
judeţene. 

Activitati eligibile 
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de 
realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 
următoarele domenii specifice: 
sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 
sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 
unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 
unităţi de învăţământ special de stat; 
unităţi sanitare; 
drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 
drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 
interiorul localităţilor; 
poduri, podeţe sau punţi pietonale; 
obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 
multifuncţionale, teatre; 
platforme de gunoi; 
pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 
modernizarea bazelor sportive; 
sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor 
publice din subordinea acestora; 
infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 
valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

 
Valoare grant:  
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. 
 

Informatii suplimentare 
http://www.mdrap.gov.ro/lucrari-publice/pndl 
 

Guvernul României 
 

Buget apel 

2.270.000 mii lei 
 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mdrap.gov.ro/lucrari-publice/pndl
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.3 A Investitii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice 
Componenta – Infrastructura de acces AGRICOLĂ 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea 
accesibilitatii exploatatiilor agricole; 
Modernizarea si adaptarea cailor de acces; 
Asigurarea unei bune aprovizionari si un acces mai facil catre 
consumatori si pietele de desfacere 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite 
conform legislatiei nationale in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole 
catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole). 
 
Valoare grant:  
 
100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 Euro/ 
proiect pentru drumurile agricole de acces. 
 

 
Informatii suplimentare: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_acces_agricola 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

32,8 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30.06.2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 
Schema de Ajutor de Stat Sprijin acordat intreprinderilor pentru 
investitii necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii 
infrastructurii silvice – submasura 4.3 

Componenta - Infrastructura de acces silvică 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea investitiilor de modernizare si infiintare de drumuri pentru 
accesibilizarea padurilor. 
 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de 
padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in 
vigoare 
Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, 
proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare 
Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit 
conform legislatiei in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere. 
Sunt eligibile în cadrul schemei  următoarele costuri:  
(a) construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor forestiere;  
(b) achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, 
licențe, drepturi de autor și mărci;  
(c) costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), 
cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 
pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității 
economice, inclusiv studiile de fezabilitate. 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect 

 
Informatii suplimentare 
 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4
_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acc
es_silvica 
 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

88,7 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30 iunie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 7.6 Investitii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare 
a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 
monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 
zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în  
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, 
de clasă (grupă) B. 
 

Activitati eligibile 
 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor 
monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi 
construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces 
ale așezămintelor monahale de clasă B; 

 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

 achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Valoare grant:  
 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, negeneratoare de profit, dar nu va depăși 500.000 euro; 

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, generatoare de profit, dar nu va depăși 200.000 euro; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

100,4 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

80% - 100% 

Termen limită 

30 iunie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 
2020 
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea 
dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru 
a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita 
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea 
unor categorii noi de consumatori.  
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un 
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de 
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol/pomicol, in functie de submasura. 

 Fermieri; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

 Organizatii neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de 
agrement si de alimentatie publica. 
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati 
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, întreprindere 
individuala, întreprindere familiala). 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin 
doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 
produse alimentare), si/sau 

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi. 
 

Valoare grant:  
Maxim 100.000 euro 
 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea 
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice - BUNICII 

COMUNITĂȚII - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

15.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii  singuri sau 
în parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. organizații ale 
vârstnicilor) 

 Autorități publice locale  în parteneriat cu actorii sociali relevanți 
(de ex. organizații ale vârstnicilor) 

 
Activitati eligibile 
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii (ex. 
consiliere, servicii psiho-socio-medicale, pentru persoanele în situații de 
dependență măsuri de acompaniament, etc.) în concordanţă cu nevoile 
specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea 
serviciilor de bază. 
 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 400.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Apelul este destinat exclusiv dezvoltării rețelei naționale de servicii 
sociale de proximitate destinate persoanelor vârstnice dependente sau 
aflate în risc de excluziune socială, precum și promovării îmbătrânirii 
active. 

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-
europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.12 Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor 
care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 
ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă, 4.14 Creșterea 
numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității 

COPIII MAI ÎNTÂI 2016 – Apelul 1 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Intervențiile din cadrul Priorității de investiții 9iv - Creșterea accesului la servicii 
accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituționalizarea copiilor 
aflați în 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcționale la 
30.06.2016, cu prioritate: în județele care nu au închis nici un centru de 
plasament în județele în care funcționează peste 3 centre de plasament clasice 
sau a centrelor de plasament clasice în care sunt îngrijiți peste 100 copii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului in 
parteneriat cu furnizori de servicii sociale. 
 
Activitati eligibile 

 Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la 
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii 

Orice alte masuri care vin in sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de 
servicii la nivelul comunitatii 

Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu varsta pana in 18 ani sau 
pana la 26 ani daca urmeaza programe de educatie/formare) 

Furnizarea de servicii si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii 
in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a institutionalizarii 

Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti 
maternali la nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe de formare 
si de schimb de experienta; dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale 
pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de tip familial, 
identificare si monitorizare copii aflati in risc de separare de familie (ex. aplicare 
fisa de identificare a riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015, 
identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor catre serviciile de sanatate si de 
educatie etc). 
 
Valoare grant:  
Valoare minima proiect 450.000 euro  
Valoarea maxima 1.300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continuă. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 

 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe;  
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 
învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în 
educație și formare; 

EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.511.937 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiective specifice: 
- O.S.6.2.  „Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității roma și a celor din mediul rural” 
- O.S.6.6. „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive” 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții, structuri/ alte 
organisme aflate în subordinea/ coordonarea MENCS şi alte organisme publice 
cu atribuţii în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea 
calității în învățământul preuniversitar. 
 
Parteneri eligibili: 
i. Agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea 
MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării 
profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 
ii. Instituții de învățământ (ISCED 0-2) acreditate, publice şi private, din 
rețeaua școlară națională 
iii. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară şi servicii 
alternative, publici şi privați; 
iv. Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel 
preuniversitar; 
v. ONG uri; 
vi. Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații 
sindicale). 
 
Activitati eligibile 

 formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a 
personalului de ingrijire din crese; 

• amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de 
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor; 
• testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national obligatoriu pentru 
invatamantul anteprescolar in crese pilot. 
 
Valoare grant:  
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect 
în valoare de  13.511.937 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip necompetitiv, fără termen 
limită de depunere. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-
euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf 
 
 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese
http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP3–OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor 
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 
reciclare a deşeurilor în România  

Finanțator 

UE (FC) si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4,2 mld. Euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Obiectiv 
Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, prin prioritatea de investiții 6i - Investiții în sectorul 
deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a 
răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc 
aceste cerințe și Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor 
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 
România vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea 
conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate 
prin sectorul de mediu. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Consiliile Judetene 

 Primaria Municipiului Bucuresti 
 
Activitati eligibile 

A. Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor 
(prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de 
valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de 
depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații 
de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi 
unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică 
ş.a.: 

Proiecte fazate integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor 
Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013, dar nu au 
fost finalizate în timp pentru demararea implementării 

B. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la 
nivelul municipiului Bucureşti; 

C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 și post 2020 (după caz). 

 
Valoare grant:  
 
Nu exista plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe bază de 
listă de proiecte prioritare sau preidentificate. 
Solicitările se vor primi în perioada: 25.04.2016 – 31.12.2018 
 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice 
în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de 
carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse 
regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogas, 
geotermal) – sectorul productie 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, 
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni 
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP3–OS 3.2 Dezvoltarea structurii integrate de apa si apa 
uzata  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4,2 mld. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
 
Promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea 
conformarii cu cerintele directivelor din sector. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Operatorii regionali din sectorul de apa/ apa uzata 

 Primaria Municipiului Bucuresti 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu 
Administratia Nationala ”Apele Romane” si Ministerul Sanatatii 

 
Activitati eligibile 
 

 Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate) 

 Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea 
monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei 
potabile 

 Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 si post 2020 (dupa caz) 

 
Valoare grant:  
 
Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale 
proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 
milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor 
majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la 
costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu 
depășesc acest proiect sunt proiecte non-majore. 
 
Informatii suplimentare  
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Regional 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 3  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 
OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si 
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri 
energetice mari. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice centrale 
Autorități și instituții publice locale 
 
Criterii de eligibilitate 
• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 
• introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru 
prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei 
calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de 
ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, 
precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după caz; 
• utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de 
energie a clădirii; 
• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie 
(ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente 
pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea 
condiţiilor de confort interior);  
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea 
normelor şi reglementărilor tehnice; 
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 
(înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, 
lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări 
de reparații la fațade etc.); 
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a 
emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 
Informatii suplimentare 
Apelurile de proiecte au la bază principiul competitivităţii, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanțare.  
 
Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative 
și eligibilității pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost 
depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită sau condițiile de 
închidere a apelului în conformitate cu ghidurile specifice. Nu pot fi redepuse 
proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și 
financiară. 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.1b  
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

326,14 milioane euro 
(50,85 mil euro pt Regiunea 

NE) 

Valoare minimă eligibilă: 
100 000 euro/ proiect 

Valoare maximă eligibilă: 

25 milioane euro/ proiect 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% autorități și instituții 
publice locale, 

respectiv 
85% FEDR si bugetul de 

stat 
15% autorități publice 

centrale 

Termen limită 

28.08.2017, ora 10 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.1b
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POR 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 4 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor strategii integrate de 
dezvoltare urbana (SIDU) care abordeaza provocarile economice, de mediu, 
climatice, demografice si sociale din orase. 
SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale 
de dezvoltare urbana. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Municipiile resedinta de judet sau parteneriatele dintre acestea si unitatile 
administrativ-teritoriale (UAT) din zona functionala urbana. 

 
Criterii de eligibilitate 
Conditiile pentru acordarea finantarii prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 
2014-2020 sunt: 
• Existenta unei strategii integrate de dezvoltare urbana 
• Fundamentarea investitiilor propuse in cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana 
Durabila 
(PMUD) 
• Existenta Documentului Justificativ pentru finantarea din Fonduri ESI 2014-
2020, care 
reprezinta planul de investitii aferent SIDU cu finantare din Fondurile ESI 2014-
2020 Prin intermediul acestor documente strategice, municipiile isi stabilesc 
domeniile pe care intentioneaza sa le dezvolte, din cele patru prioritati de 
investitii aferente Axei prioritare 4: 
• mobilitate urbana durabila (PI 4.1), 
• reconversia terenurilor urbane degradate (PI 4.2), 
• revitalizarea comunitatilor defavorizate (PI 4.3), 
• infrastructura de educatie (PI 4.4). 
Dupa evaluarea si aprobarea documentelor programatice de dezvoltare urbana 
(SIDU, PMUD si Document Justificativ pentru finantarea din Fonduri ESI 2014-
2020), proiectele prioritizate si selectate de catre Autoritatea Urbana, respectiv 
municipiul resedinta de judet/ADI, dupa caz vor fi depuse pentru finantare in 
cadrul apelurilor de 
proiecte deschise pentru prioritatile de investitie/axele prioritare ale 
programelor operationale specifice, cu respectarea conditiilor specifice de 

finantare a apelurilor de proiecte respective. 
 

http://www.inforegionordest.ro/axa-4 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

638,79 milioane euro 
(223,70 mil euro pt 

Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

Termen limită 

Data inceperii depunerii 
de documente strategice 
(SIDU si PMUD):  
20 februarie 2017 
 
Data inchiderii apelului de 
documente strategice 
(SIDU si PMUD): 

21 august 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/axa-4
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POR 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 5 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.2 – Apel 2 
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere 

a zgomotului  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante 
sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
1. Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, cu excepția municipiilor 

reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării 
urbane. 

2. Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT 
județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. 

 
Activitati eligibile: 

 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare 
avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural; 

 realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

 amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; 
plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și 
arbuști); 

 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale 
amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

 achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene; 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; 

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare 
biciclete, împrejmuire etc); 

 modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus 
intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în 
măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității 
la obiectivul de investiții, și în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor 
eligibile aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 
5.1.1, din bugetul proiectului); 

 înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; 

 realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin 
proiect. 

 
Informatii suplimentare 
Finanțarea proiectelor în cadrul actualelor apeluri de proiecte POR 2017/5/5.2/2 
se va face având la bază principiul competitivităţii în ordinea punctajului obţinut 
doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primul apel POR 
2016/5/5.2/1 și în limita sumelor ce rămân disponibile. 
 

 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/axa-5-prioritatea-5-2 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

89,96 milioane euro (15,75 

mil euro pt Regiunea NE) 

Valoare minimă eligibilă: 
100 000 euro/ proiect 

Valoare maximă eligibilă: 

5 milioane euro/ proiect 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% UAT 

Termen limită 

15.10.2017, ora 12 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/axa-5-prioritatea-5-2
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POR 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 7 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1 – Apel 2 
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice (Investiţii în infrastructura de turism) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice 
 
Categorii solicitanti eligibili 
3. Unitățile administrativ teritoriale  
4. Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale. 

 
Activitati eligibile: 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice 
balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 
109/2000, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor 
aferente; 

 Amenajarea obiectivelor turistice naturale  de utilitate publică precum şi 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea 
atracțiilor turistice; 

 Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat. 
 
Informatii suplimentare 
Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului 
de stat. 
Apelul de proiecte are la bază principiul competitivităţii, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finantare. 
 
Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul 
apelului este consumat mai devreme. 

 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/axa-7-prioritatea-7-1 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

97,35 milioane euro (17,05 

mil euro pt Regiunea NE) 

Valoare minimă eligibilă: 
100 000 euro/ proiect 

Valoare maximă eligibilă: 

5 milioane euro/ proiect 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% UAT 

Termen limită 

21.10.2017, ora 12 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/axa-7-prioritatea-7-1
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POR 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 6, 
PRIORITATEA DE INVESTITII 6.1 
STIMULAREA MOBILITĂȚII REGIONALE PRIN 
CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ȘI TERȚIARE 
LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR 

MULTIMODALE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă cresterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T 
prin  modernizarea drumurilor judetene. 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitatile administrativ-teritoriale din judete, precum si parteneriate intre acestea 
sau parteneriate intre o unitate administrativ teritoriala de judet si unitati 
administrativ teritoriale la nivel de municipiu, oras, comuna. 
 
Criterii de eligibilitate 
 modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor 
relevanțicreșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri 
judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul 
public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee 
compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri 
județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) 
cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru 
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres. 

 construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean 
ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de 
sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți 
de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică 
orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.  

 construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea 
doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TENT a drumurilor 
județene) şi construirea pasarelelor pietonale;  

 construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează 
un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru 
transport public pe traseul drumului județean;  

 realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti 
(construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde 
geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă 
verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică  

 realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și 
parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea 
de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele 
generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice 
sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc. 
 
Informatii suplimentare 
 
Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro  
Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, Exceptie: proiectele care 
se realizeaza in parteneriat, intre mai multe unitati administrative (judete), caz 
in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/axa-6-prioritatea-6-1  
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

807,78 milioane Euro 
(139,16 mil. Euro pt 

Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

06.07.2017, ora 15:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/axa-6-prioritatea-6-1
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane vârstnice 
 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Grupul vulnerabil 
pentru acest apel: persoanele vârstnice. În înţelesul prezentului 
document, persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta 
de 65 de ani (în conformitate cu art 6 alin. b al Legii nr. 292 din 20 
decembrie 2011 a asistenţei sociale).    
 
Categorii solicitanti eligibili 
A.  Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public; 
B.   Entitați de drept privat: 
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în România 
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau codului 
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de 
culte.  
C.  Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi 
B 
 
Criterii de eligibilitate 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, 
în care, prin infrastructură se înțelege clădirea cu  utilităţi şi dotări. 
Servicii sociale: centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre de preparare şi 
distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie. 
 
Informatii suplimentare 
 
Finanţarea se va acorda pe principiul competitivităţii, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanţare, cu prag de respingere şi cu prag de 
calitate.  
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/ fiecare membru al 
parteneriatului, după caz, trebuie să aibă personalitate juridică.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3  
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

26,79 milioane euro (4,69 

mil. Euro pt Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

29.08.2017, ora 12,00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane cu dizabilitati 
 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este 
dedicat persoanelor cu dizabilitati.    
 
Categorii solicitanti eligibili 

A. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

B. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in 

parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri. 

Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi, 

destinate persoanelor cu dizabilitati 

 constructia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de locuinte 

protejate pentru persoane cu dizabilitati. 

Informatii suplimentare 
 
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv și este destinat obiectivului 
de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din centrele 
rezidențiale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari)  și foarte mari 
(capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi.   
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie și obțin 
punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea 
depunerii cererii de finanțare, conform principiului “primul venit, primul 
servit”. 
O cerere de finanțare respinsă în etapa de verificare a conformității 
administrative și eligibilității, poate fi corectată și redepusă în cadrul 
prezentului apel de proiecte în limita termenului de depunere proiecte. 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b 
 
 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

16,65 milioane euro  

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii 
 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului 
vulnerabil ”copii”, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament 
care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au 
inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de 
plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70 
copii.    
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea 
pot incheia parteneriate cu:  
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea 
UAT si care desfasoara activitati in domeniul social. 
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, 
conform legislatiei aplicabile in vigoare: 
•    asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,  
•       unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 
inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte 
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din 
parteneriat. 
Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale 

fara componenta rezidentiala, destinata copiilor 

 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial/ 

apartamente, etc., pentru copii 

Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere (6 
luni) şi este destinat proiectelor ce decurg din îndeplinirea cerinţei Comisiei Europene 
de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfăşurată de către 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), prin 
intermediul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din 
instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate, SIPOCA 2”. 
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie, obținând punctajul minim 
de 50 puncte, vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, conform 
principiului: „primul venit, primul servit”. 
 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c
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POR 2014 -2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei 
publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant 
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare 
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept 
privat care infiinteaza un incubator de afaceri) 

 Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri 

 Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si 
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate, 
sindicate, camere de comert 
 

Activitati eligibile 
 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 

 Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, 
extinderea spatiilor aferente 

 Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale 
 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 

 Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri 
 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 7.000.000 Euro 

 

Informatii suplimentare:  
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-
2020.html 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20,60 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer 
tehnologic in domenii de specializare inteligenta 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Infrastructurile de inovare si transfer tehnologic acreditate conform 
legislatiei in vigoare 

 Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer 
tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, 
respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu 
echipamente si software necesare; 

 achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv 
consultanta specializata in afaceri; 

 investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 
cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT. 
 

Apelul pentru scrisori de intentie s-a incheiat in data de 24 martie 2017. 
Portofoliul de scrisori de intentie a fost avizat de Consortiul Regional de 
Inovare si va fi aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.  
Dupa finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru 
apelul de proiecte aferent Axei 1 POR. 
Important: Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul axei prioritare 
1 POR – promovarea transferului tehnologic vor fi conditionati de 
depunerea, in prealabil, a unei scrisori de intentie. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si 

maxim 3.000.000 Euro 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/axa-1 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

36,15 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/axa-1
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 
miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central 
pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei 
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii 
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru 
pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la 
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din 
Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED
/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Programul Transnational DUNAREA 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea politicilor publice si a cooperării instituționale, implementate 
de un parteneriat transnațional extins. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități locale / regionale / naționale; 

 Organisme de drept public; 

 Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); 

 Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-uri. 

 Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria, 
Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si 
Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si 
Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile 
Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). 

 
Activitati eligibile  
 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea 
Dunării 
 

 Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in 
Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498; 
 
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-
documents 
 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

222 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
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Programul ERASMUS 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de 
competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si 
îmbunătățirea competentelor lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

Activitati eligibile  
 
Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in 
Domeniul Educației si Formarii Profesionale: 

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 
tineret 
 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si 
Cultura de la Bruxelles: 

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Programul educaţia şi conştientizarea publicului 

privind protecția mediului înconjurător 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

95% 

Obiectiv 
Prin program se finanțează activităţi de educaţie şi conştientizare care să vizeze 
unul sau mai multe dintre domeniile de finanțare ale programului, identificate ca 
măsuri-cheie în procesul de tranziție la economia verde,din una sau mai multe 
dintre următoarele categorii: 

a) ecoturism și turism durabil 
b) economia circulara și managementul deșeurilor 
c) regenerare urbana și clădiri verzi 
d) eco-antreprenoriat și eco-inovare 
e) achiziţii verzi 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizaţii neguvernamentale 
 
Parteneri pot fi:  
a) organizaţii neguvernamentale şi nonprofit  
b) universităţi, alte instituţii de educaţie sau institute de cercetare nonprofit  
c) institutii ale administratiei publice locale judetene, sau centrale 

 
Activitati eligibile 
a) dezvoltarea de activități de învățare practică și în scopuri demonstrative, ateliere, 
cursuri, competiții, programe în natură și activități pe teren și altele similare care să 
conducă la conștientizare și educare prin abordare participativă a grupului-țintă cu ajutorul 
inițiativelor concrete. Acestea vor implica participarea directă a publicului țintă vizat și vor 
avea un nivel înalt de interactivitate; 
b) dezvoltarea de produse, servicii, aplicații web și mobile și alte activități concrete 
dedicate educării și conștientizării publicului cu privire la domeniile de finanțare ale acestui 
apel; 
c) activități specifice de educație/sensibilizare/conștientizare orientate către categorii de 
grupuri-țintă eligible cu scopul obținerii angajamentului acestora pentru atingerea scopului 
programului și contribuția la domeniile de finanțare – profesori, educatori, lideri de opinie 
formali și informali, mediul de afaceri; 
d) organizarea de activități mobile de tip caravană și campanii la firul-ierbii pentru 
constientizare, educare si incurajare a actiunii efective; 
e) organizarea de conferințe, evenimente, festivaluri; 
f) organizarea și derularea de campanii media cu diverse componente – tv, presa, internet 
(pagina web aferenta proiectului si media sociale), outdoor, utilizarea de tipărituri - pentru 
conștientizare și de educare; 
g) realizare concept grafic, strategie, design și creație de identitate, plan de campanie, 
informare, promovare, organizare de eveniment. 
 

Valoare grant:  
(1) Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 
(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor 
bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, 
aprobat conform legii. 
(3) Suma alocată sesiunii se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere 
a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administraţiei Fondului pentru 
Mediu. 
(4) Valoarea finanţarii este de până la maximum 450.000 lei, aferentă cheltuielilor 

eligibile. 

 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-
educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-
inconjurator/1824 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
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Programul privind conservarea biodiversității și 

administrarea ariilor naturale protejate 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
îmbunătățirea si menținerea stării de conservare a ariilor naturale protejate din 
România și implicit a speciilor și habitatelor de interes conservativ, care au stat 
la baza declarării ariilor naturale protejate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ - 
teritoriale ale acestora,  

 Instituţii publice,  

 Organizaţii neguvernamentale,  

 Muzee,  

 Institute de cercetare-dezvoltare de drept public,  

 Instituții de învățământ superior acreditate. 
 
Activitati eligibile 
Programul își propune să finanțeze proiecte ce contribuie la îmbunătățirea și menținerea 
stării de conservare a ariilor naturale protejate din România și implicit a speciilor și 
habitatelor de interes conservativ, care au stat la baza declarării ariilor naturale protejate, 
astfel încât: 
a) să realizeze implementarea de măsuri de conservare destinate speciilor și habitatelor 
de interes conservativ care au stat la baza declarării ariilor naturale protejate de pe 
teritoriul României, cu scopul îmbunătățirii și/sau menținerii stării de conservare a 
acestora; 
b) să promoveze implementarea de abordări demonstrative și bune practici în domeniul 
conservării biodiversității, adresate ariilor naturale protejate din România; 
Tipurile de activități cuprinse în proiectele finanțate sunt următoarele: 
a) activități pregătitoare prin intermediul cărora se asigură baza teoretică pentru 
implementarea activităților concrete de conservare. Activitățile vizează elaborarea de 
studii de fezabilitate, ce includ realizarea și realizarea studiilor subsecvente, care 
fundamentează în mod detaliat măsurile de conservare ce vor fi implementate. 
b) activități/măsuri concrete de conservare adresate speciilor, habitatelor și elementelor 
de interes conservativ ale ariilor naturale protejate din România. Se urmărește ca prin 
intermediul acestor activități să se obțină rezultate, cum ar fi 
reconstrucția ecologică/ refacerea unor habitate - se cuantifică suprafață restaurată în ha, 
protejarea unor specii, numărul speciilor vizate. 
c) activități de informare și conștientizare a factorilor interesați vizați de măsurile de 
conservare implementate în cadrul proiectului. 

 
Valoare grant:  
(1) Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 
(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor 
bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, 
aprobat conform legii. 
(3) Suma alocată sesiunii se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere 
a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administraţiei Fondului pentru 
Mediu. 
(4) Valoarea finanţarii este de până la maximum 2.250.000 lei, aferentă cheltuielilor 

eligibile. 

 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-
protejate/1828 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 
Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

Finanțator 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

  

Descriere program 

Buget apel 

40.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor 
publice; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Justitiei; 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici; 
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 
Parteneri eligibili pot fi: 
Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale; 
Unitati administrativ-teritoriale – judete si orase organizate ca municipii; 
Subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului 
Bucuresti; 
Autoritati administrative autonome; 
ONG-uri; 
Parteneri sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele 
de asociere ale acestora cu personalitate juridica); 
Institutii de invatamant superior acreditate. 
Activitati eligibile 
Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia: 

 actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii 
cu normele de conduita; 

 sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze 
punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii; 

 masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate 
de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA; 

 cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a 
actiona ca un centru  autentic de resurse anticoruptie; 

 dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a 
riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei; 

 efectuarea de sondaje privind perceptia publica, studii, analize si cercetari 
stiintifice privind  aspecte legate de coruptie; 

 elaborarea si implementarea unor mecanisme de cooperare cu 
intreprinderile si societatea civila, precum si intre autoritatile publice privind 
monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie; 

Educatie anticoruptie: 

 cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din 
autoritatile si institutiile publice; 

 cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza in special 
personalului din autoritatile si institutiile publice. 

 
Informatii suplimentare 
Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului non-competitiv, este cu 
termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 
40.000.000,00 lei.  
 
Suma minimă aferentă unui proiect:    700.000,00 lei    
Suma maximă aferentă unui proiect: 12.000.000,00 lei 
 
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-
nr-ip-72016/ 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-ip-72016/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-ip-72016/
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Actiuni Urbane Inovatoare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general este de a oferi mediului urban din Europa resursele de 
a implementa solutii noi si inovatoare pentru a face fata provocarilor cu 
care se confrunta zonele orasenesti, pentru a evalua modul in care aceste 
solutii 
functioneaza in practica si raspund la complexitatea vietii reale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Administratii publice locale urbane, democratic alese, cu cel putin 50.000 
locuitori si grupuri sau asociatii de administratii publice locale (incluzand 
gruparile transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel putin 50.000 
locuitori. 
Parteneri: 
Institutii publice sau private, agentii, organizatii, institutii de educatie, etc. 
 
Activitati eligibile  
Proiectele UIA trebuie sa fie inovatoare, participative, transferabile, 
masurabile, de calitate, sa  furnizeze autoritatilor urbane capacitatea de 
a-si asuma riscuri si de a experima solutiile cele mai inovatoare si mai 
creative si sa furnizeze zonelor urbane din Europa resursele necesare 
pentru a experimenta solutii inovatoare la provocarile lor majore urbane. 
Prioritati /Teme: 
– integrarea migrantilor si refugiatilor; 
– economia circulara; 
– mobilitate urbana sustenabila. 

 
Valoare grant: 
Maxim 5.000.000 euro/ proiect 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

50 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

80% 

Termen limită 

14 aprilie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
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Programul privind efectuarea de lucrări destinate 
eficienței energetice, beneficiari persoane juridice 

Casa Verde PLUS pentru persoane juridice 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

90% 

Obiectiv 
Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului de energie utilizata in 
cladiri, eficientizare energetica prin stimularea utilizarii materialelor izolatoare 
fabricate din surse regenerabile si fara Compusi Organici Volatili. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi Administrativ-Teritoriale,  

 Instituţii Publice,  

 Organizaţii nonguvernamentale; 
 
Activitati eligibile 
Obiectul programului il reprezinta efectuarea de lucrari destinate eficientei 
energetice prin finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu 
Tipuri de imobile eligibile: 
Unitati si institutii de invatamant, Unitati medicosanitare si spitale, Centre 
maternale, Camine pentru persoane varstnice, Centre reabilitare, Cantine 
sociale, Adaposturi de noapte, Centre de plasament ale copilului 
 
Valoare grant:  
 
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu în 
limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin 
bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii. 
(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național. 
(3) Valoarea finanţarii este de până la maximum 500 000 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile. 
 
Informatii suplimentare  
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-
26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.3 A Investitii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice 

Componenta – Infrastructura de acces AGRICOLĂ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea 
accesibilitatii exploatatiilor agricole; 
Modernizarea si adaptarea cailor de acces; 
Asigurarea unei bune aprovizionari si un acces mai facil catre 
consumatori si pietele de desfacere 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite 
conform legislatiei nationale in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole 
catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole). 
 
Valoare grant:  
 
100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 Euro/ 
proiect pentru drumurile agricole de acces. 
 

 
Informatii suplimentare: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_acces_agricola 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

32,8 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30.06.2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 7.6 Investitii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare 
a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 
monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 
zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în  
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de 
clasă (grupă) B. 
 

Activitati eligibile 
 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale 
ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B; 

 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

 achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Valoare grant:  
 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, negeneratoare de profit, dar nu va depăși 500.000 euro; 

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, generatoare de profit, dar nu va depăși 200.000 euro; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

100,4 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

80% - 100% 

Termen limită 

30 iunie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru 
cooperare orizontală și verticală între actorii din 
lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și 
pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea 
dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru 
a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita 
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea 
unor categorii noi de consumatori.  
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un 
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de 
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol/pomicol, in functie de submasura. 

 Fermieri; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

 Organizatii neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de 
agrement si de alimentatie publica. 
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati 
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, întreprindere 
individuala, întreprindere familiala). 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin 
doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 
produse alimentare), si/sau 

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi. 
 

Valoare grant:  
Maxim 100.000 euro 
 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea 
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice - BUNICII 

COMUNITĂȚII - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

15.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii  singuri sau 
în parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. organizații ale 
vârstnicilor) 

 Autorități publice locale  în parteneriat cu actorii sociali relevanți 
(de ex. organizații ale vârstnicilor) 

 
Activitati eligibile 
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii (ex. 
consiliere, servicii psiho-socio-medicale, pentru persoanele în situații de 
dependență măsuri de acompaniament, etc.) în concordanţă cu nevoile 
specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea 
serviciilor de bază. 
 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 400.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Apelul este destinat exclusiv dezvoltării rețelei naționale de servicii 
sociale de proximitate destinate persoanelor vârstnice dependente sau 
aflate în risc de excluziune socială, precum și promovării îmbătrânirii 
active. 

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-
europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate


 pag. 43 
Catalogul surselor de finanțare – 9/2017, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.12 Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor 
care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 
ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă, 4.14 Creșterea 
numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității 

COPIII MAI ÎNTÂI 2016 – Apelul 1 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Intervențiile din cadrul Priorității de investiții 9iv - Creșterea accesului la servicii 
accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituționalizarea copiilor 
aflați în 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcționale la 
30.06.2016, cu prioritate: în județele care nu au închis nici un centru de 
plasament în județele în care funcționează peste 3 centre de plasament clasice 
sau a centrelor de plasament clasice în care sunt îngrijiți peste 100 copii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului in 
parteneriat cu furnizori de servicii sociale. 
 
Activitati eligibile 

 Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la 
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii 

Orice alte masuri care vin in sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de 
servicii la nivelul comunitatii 

Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu varsta pana in 18 ani sau 
pana la 26 ani daca urmeaza programe de educatie/formare) 

Furnizarea de servicii si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii 
in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a institutionalizarii 

Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti 
maternali la nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe de formare 
si de schimb de experienta; dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale 
pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de tip familial, 
identificare si monitorizare copii aflati in risc de separare de familie (ex. aplicare 
fisa de identificare a riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015, 
identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor catre serviciile de sanatate si de 
educatie etc). 
 
Valoare grant:  
Valoare minima proiect 450.000 euro  
Valoarea maxima 1.300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continuă. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 

 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe;  
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 
învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în 
educație și formare; 

EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.511.937 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiective specifice: 
- O.S.6.2.  „Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității roma și a celor din mediul rural” 
- O.S.6.6. „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive” 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții, structuri/ alte 
organisme aflate în subordinea/ coordonarea MENCS şi alte organisme publice 
cu atribuţii în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea 
calității în învățământul preuniversitar. 
 
Parteneri eligibili: 
i. Agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea 
MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării 
profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 
ii. Instituții de învățământ (ISCED 0-2) acreditate, publice şi private, din 
rețeaua școlară națională 
iii. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară şi servicii 
alternative, publici şi privați; 
iv. Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel 
preuniversitar; 
v. ONG uri; 
vi. Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații 
sindicale). 
 
Activitati eligibile 

 formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a 
personalului de ingrijire din crese; 

• amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de 
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor; 
• testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national obligatoriu pentru 
invatamantul anteprescolar in crese pilot. 
 
Valoare grant:  
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect 
în valoare de  13.511.937 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip necompetitiv, fără termen 
limită de depunere. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-
euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf 
 
 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese
http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul 

productie 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, 
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni 
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Regional 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane vârstnice 
 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Grupul vulnerabil 
pentru acest apel: persoanele vârstnice. În înţelesul prezentului 
document, persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta 
de 65 de ani (în conformitate cu art 6 alin. b al Legii nr. 292 din 20 
decembrie 2011 a asistenţei sociale).    
 
Categorii solicitanti eligibili 
A.  Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public; 
B.   Entitați de drept privat: 
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în România 
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau codului 
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de 
culte.  
C.  Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi 
B 
 
Criterii de eligibilitate 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, 
în care, prin infrastructură se înțelege clădirea cu  utilităţi şi dotări. 
Servicii sociale: centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre de preparare şi 
distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie. 
 
Informatii suplimentare 
 
Finanţarea se va acorda pe principiul competitivităţii, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanţare, cu prag de respingere şi cu prag de 
calitate.  
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/ fiecare membru al 
parteneriatului, după caz, trebuie să aibă personalitate juridică.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3  
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

26,79 milioane euro (4,69 

mil. Euro pt Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

29.08.2017, ora 12,00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane cu dizabilitati 
 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este 
dedicat persoanelor cu dizabilitati.    
 
Categorii solicitanti eligibili 

C. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

D. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in 

parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri. 

Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi, 

destinate persoanelor cu dizabilitati 

 constructia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de locuinte 

protejate pentru persoane cu dizabilitati. 

Informatii suplimentare 
 
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv și este destinat obiectivului 
de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din centrele 
rezidențiale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari)  și foarte mari 
(capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi.   
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie și obțin 
punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea 
depunerii cererii de finanțare, conform principiului “primul venit, primul 
servit”. 
O cerere de finanțare respinsă în etapa de verificare a conformității 
administrative și eligibilității, poate fi corectată și redepusă în cadrul 
prezentului apel de proiecte în limita termenului de depunere proiecte. 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b 
 
 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

16,65 milioane euro  

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii 
 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului 
vulnerabil ”copii”, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament 
care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au 
inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de 
plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70 
copii.    
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea 
pot incheia parteneriate cu:  
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea 
UAT si care desfasoara activitati in domeniul social. 
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, 
conform legislatiei aplicabile in vigoare: 
•    asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,  
•       unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 
inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte 
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din 
parteneriat. 
Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale 

fara componenta rezidentiala, destinata copiilor 

 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial/ 

apartamente, etc., pentru copii 

Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere (6 
luni) şi este destinat proiectelor ce decurg din îndeplinirea cerinţei Comisiei Europene 
de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfăşurată de către 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), prin 
intermediul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din 
instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate, SIPOCA 2”. 
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie, obținând punctajul minim 
de 50 puncte, vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, conform 
principiului: „primul venit, primul servit”. 
 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei 
publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant 
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare 
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept 
privat care infiinteaza un incubator de afaceri) 

 Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri 

 Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si 
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate, 
sindicate, camere de comert 
 

Activitati eligibile 
 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 

 Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, 
extinderea spatiilor aferente 

 Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale 
 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 

 Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri 
 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 7.000.000 Euro 

 

Informatii suplimentare:  
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-
2020.html 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20,60 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 

Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic 
in domenii de specializare inteligenta 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Infrastructurile de inovare si transfer tehnologic acreditate conform 
legislatiei in vigoare 

 Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer 
tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, respectiv 
constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente si 
software necesare; 

 achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanta 
specializata in afaceri; 

 investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 
cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT. 
 

Apelul pentru scrisori de intentie s-a incheiat in data de 24 martie 2017. 
Portofoliul de scrisori de intentie a fost avizat de Consortiul Regional de 
Inovare si va fi aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.  
Dupa finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru 
apelul de proiecte aferent Axei 1 POR. 
Important: Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul axei prioritare 1 
POR – promovarea transferului tehnologic vor fi conditionati de depunerea, 
in prealabil, a unei scrisori de intentie. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si 

maxim 3.000.000 Euro 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/axa-1 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

36,15 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/axa-1
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Programul ERASMUS 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de 
competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si 
îmbunătățirea competentelor lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

Activitati eligibile  
 
Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in 
Domeniul Educației si Formarii Profesionale: 

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 
tineret 
 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si 
Cultura de la Bruxelles: 

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Programul educaţia şi conştientizarea publicului 

privind protecția mediului înconjurător 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

95% 

Obiectiv 
Prin program se finanțează activităţi de educaţie şi conştientizare care să vizeze 
unul sau mai multe dintre domeniile de finanțare ale programului, identificate ca 
măsuri-cheie în procesul de tranziție la economia verde,din una sau mai multe 
dintre următoarele categorii: 

f) ecoturism și turism durabil 
g) economia circulara și managementul deșeurilor 
h) regenerare urbana și clădiri verzi 
i) eco-antreprenoriat și eco-inovare 
j) achiziţii verzi 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizaţii neguvernamentale 
 
Parteneri pot fi:  
a) organizaţii neguvernamentale şi nonprofit  
b) universităţi, alte instituţii de educaţie sau institute de cercetare nonprofit  
c) institutii ale administratiei publice locale judetene, sau centrale 

 
Activitati eligibile 
a) dezvoltarea de activități de învățare practică și în scopuri demonstrative, ateliere, 
cursuri, competiții, programe în natură și activități pe teren și altele similare care să 
conducă la conștientizare și educare prin abordare participativă a grupului-țintă cu ajutorul 
inițiativelor concrete. Acestea vor implica participarea directă a publicului țintă vizat și vor 
avea un nivel înalt de interactivitate; 
b) dezvoltarea de produse, servicii, aplicații web și mobile și alte activități concrete 
dedicate educării și conștientizării publicului cu privire la domeniile de finanțare ale acestui 
apel; 
c) activități specifice de educație/sensibilizare/conștientizare orientate către categorii de 
grupuri-țintă eligible cu scopul obținerii angajamentului acestora pentru atingerea scopului 
programului și contribuția la domeniile de finanțare – profesori, educatori, lideri de opinie 
formali și informali, mediul de afaceri; 
d) organizarea de activități mobile de tip caravană și campanii la firul-ierbii pentru 
constientizare, educare si incurajare a actiunii efective; 
e) organizarea de conferințe, evenimente, festivaluri; 
f) organizarea și derularea de campanii media cu diverse componente – tv, presa, internet 
(pagina web aferenta proiectului si media sociale), outdoor, utilizarea de tipărituri - pentru 
conștientizare și de educare; 
g) realizare concept grafic, strategie, design și creație de identitate, plan de campanie, 
informare, promovare, organizare de eveniment. 
 

Valoare grant:  
(1) Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 
(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor 
bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, 
aprobat conform legii. 
(3) Suma alocată sesiunii se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere 
a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administraţiei Fondului pentru 
Mediu. 
(4) Valoarea finanţarii este de până la maximum 450.000 lei, aferentă cheltuielilor 

eligibile. 

 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-
educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-
inconjurator/1824 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824
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Programul privind conservarea biodiversității și 

administrarea ariilor naturale protejate 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
îmbunătățirea si menținerea stării de conservare a ariilor naturale protejate din 
România și implicit a speciilor și habitatelor de interes conservativ, care au stat 
la baza declarării ariilor naturale protejate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ - 
teritoriale ale acestora,  

 Instituţii publice,  

 Organizaţii neguvernamentale,  

 Muzee,  

 Institute de cercetare-dezvoltare de drept public,  

 Instituții de învățământ superior acreditate. 
 
Activitati eligibile 
Programul își propune să finanțeze proiecte ce contribuie la îmbunătățirea și menținerea 
stării de conservare a ariilor naturale protejate din România și implicit a speciilor și 
habitatelor de interes conservativ, care au stat la baza declarării ariilor naturale protejate, 
astfel încât: 
a) să realizeze implementarea de măsuri de conservare destinate speciilor și habitatelor 
de interes conservativ care au stat la baza declarării ariilor naturale protejate de pe 
teritoriul României, cu scopul îmbunătățirii și/sau menținerii stării de conservare a 
acestora; 
b) să promoveze implementarea de abordări demonstrative și bune practici în domeniul 
conservării biodiversității, adresate ariilor naturale protejate din România; 
Tipurile de activități cuprinse în proiectele finanțate sunt următoarele: 
a) activități pregătitoare prin intermediul cărora se asigură baza teoretică pentru 
implementarea activităților concrete de conservare. Activitățile vizează elaborarea de 
studii de fezabilitate, ce includ realizarea și realizarea studiilor subsecvente, care 
fundamentează în mod detaliat măsurile de conservare ce vor fi implementate. 
b) activități/măsuri concrete de conservare adresate speciilor, habitatelor și elementelor 
de interes conservativ ale ariilor naturale protejate din România. Se urmărește ca prin 
intermediul acestor activități să se obțină rezultate, cum ar fi 
reconstrucția ecologică/ refacerea unor habitate - se cuantifică suprafață restaurată în ha, 
protejarea unor specii, numărul speciilor vizate. 
c) activități de informare și conștientizare a factorilor interesați vizați de măsurile de 
conservare implementate în cadrul proiectului. 

 
Valoare grant:  
(1) Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 
(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor 
bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, 
aprobat conform legii. 
(3) Suma alocată sesiunii se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere 
a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administraţiei Fondului pentru 
Mediu. 
(4) Valoarea finanţarii este de până la maximum 2.250.000 lei, aferentă cheltuielilor 

eligibile. 

 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-
protejate/1828 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-protejate/1828
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020 
Premierea participarii la Orizont 2020 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei la nivel international in domeniul 
cercetarii si inovarii; 

 Consolidarea sistemului national de CDI prin intensificarea 
colaborarii in Cercetarea europeana de excelenta; 

 Cresterea calitatii proiectelor cu participanti romani la Orizont 
2020, precum si a rolului jucat de catre acestia in viitoarele 
proiecte Orizont 2020; 

 Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in 
proiecte cu finantare internationala; 

 Cresterea ponderii finantarii externe in totalul cheltuielilor 
nationale de cercetare-dezvoltare 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizatii de cercetare de drept public sau privat din Romania care 
implementeaza proiectele castigate la competitiile Orizont 2020 
 
Activitati eligibile 
 
Finantarea nationala se aloca pentru activitati suport in sprijinul 
activitatilor de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.). 
Aceasta finantare va fi alocata departamentului din universitate sau 
institutului, care deruleaza proiectul finantat de Comisia Europeana. 
Activitatile propuse trebuie sa conduca la consolidarea capacitatii 
institutionale de a participa in mod sustinut la noi competitii organizate in 
cadrul Programului Cadru Orizont 2020. 
 
Valoare grant:  
 

 25% din valoarea grantului de tip ERC; 

 15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair; 
Pentru restul instrumentelor de finantare din Programul Orizont 2020: 

 10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei gazda 
din Romania in  calitatea de coordonator al proiectului; 

 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei 
gazda din Romania in calitatea de coordonator de pachet de 
lucru. 

 
Informatii suplimentare: 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-
Orizont2020.html 

 

Guvernul României 

Buget apel 

depunere continua 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PN III 
Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, 
dezvoltare si inovare – Cecuri de inovare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de  
inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
IMM-uri care: 
- au avut activitate in ultimul exercitiu financiar incheiat 
- au o cifra de afaceri cel putin egala cu valoarea solicitata de la bugetul 
de stat 
- au personal angajat in ultimul exercitiu financiar 
 
Furnizorii de servicii sunt unitati de cercetare de drept public. 
 
Activitati eligibile 
 
Cecurile de inovare trebuie sa conduca la o accelerare a transferului 
tehnologic intre organizatiile publice de cercetare (Furnizori de servicii) si 
IMM-uri (Beneficiari); 
 
Cecurile de inovare trebuie sa rezolve probleme CDI punctuale ale 
beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern si care necesita o abordare cu 
potential real pentru noi produse /servicii cu impact in piata. 
 
Cecurile de inovare pot fi eliberate domeniile de specializare inteligenta. 
 
Categoriile de activitati eligibile sunt: 
- cercetare industriala 
- dezvoltare experimentala 
- studii de fezabilitate tehnica 
- protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform specificatiilor 
proiectului 
- inovare de proces si organizationala in servicii 
- procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare 
 
Valoare grant: maxim 50.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html 
 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual 20.250.000 lei, din care 

6.750.000 lei in 2017 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PN III 
Proiecte de cercetare ERA-NET / ERA-NET Cofund 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea 
colaborării in cercetarea europeana de excelenta; 

 Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea 
cooperării internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in 
parteneriat cu alte tari, activități comune de cercetare, echipe de 
cercetare mixte, in vederea accesării altor fonduri disponibile prin 
programele de cercetare-dezvoltare la nivel international; 

 Cresterea vizibilitatii României la nivel international in domeniul 
cercetarii si inovarii. 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Institutii de invatamant superior publice si private acreditate; 

 Institute Nationale de CDl; 

 Alte organizatii de cercetare de drept public sau privat; 

 Agenti economici (IMM-uri si intreprinderi mari); 

 Unitati de administratie publica locala sau centrala; 

 Organizatii nonguvernamentale. 

 Entitatile mentionate mai sus pot participa la competitia trans-
nationala ca unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte 
institutii din Romania. 

 Institutiile, altele decat cele prevazute in OG 57/2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare, pot participa in acest tip de 
proiecte doar cu finantare proprie. 
 

Activitati eligibile 
Proiectele declarate câștigătoare in urma competitiilor trans-nationale 
ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt finantate din fonduri publice, respectiv 
din Planul National de CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada 
2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si 
internationala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020.  
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET Cofund in cadrul 
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 
este urmatorul: 

 2016: 3.575.500 lei; 

 2017: 17.000.000 lei; 

 2018: 22.450.000 lei; 

 2019: 25.000.000 lei. 
 

Valoare grant:  
Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonator al 
proiectului transnational; 
Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in proiectul 
transnațional. 
 
Informatii suplimentare 
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%2
0INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2
009062016_1.pdf 
 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual 68.025.500 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2009062016_1.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2009062016_1.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2009062016_1.pdf
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 Educatie si competente 
PI 10i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 
secundar de calitate 
CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de 
prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii 
din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea 
de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de 
predare; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice si agenții, structuri/alte 
organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme 
publice cu atribuții in domeniul educației si formarii profesionale, inclusiv 
asigurarea calității in învățământul preuniversitar. 
Parteneri eligibili: 
Agenții, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si 
alte organisme publice cu atribuții in domeniul educației si formarii 
profesionale, inclusive  asigurarea calității in învățământul preuniversitar; 
Instituții de învățământ (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din  rețeaua    
școlara naționala; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlara si servicii 
alternative, publici si privați; 
Autoritățile publice locale cu atribuții in domeniul educației de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri;  
Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale). 

 
Activitati eligibile 
Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon 
scolar, in special prin programe de sprijin individualizat si adaptare 
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare. 
Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national scolar obligatoriu 
(inclusiv pentru invatamantul special si invatamantul de tip a doua sansa) in 
vederea orientarii pe formarea de competente cheie si pe nevoile de 
dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul primar si secundar, inclusiv prin 
utilizarea de solutii digitale/de tip TIC. 
Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului 
revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice), in 
special cele de tipul resurselor educationale deschise. 
Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din 
invatamantul preuniversitar gimnazial  
 

Valoare grant:  
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur 
proiect in valoare de 38.250.000 euro. 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 
 
 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 Educatie si competente  
PI 10i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
O.S.6.2. - Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; 
 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Ministerul Educației Naționale si Cercetării Stiintifice si agentii, structuri/alte 
organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme 
publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv 
asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar. 
 
Parteneri eligibili: 
Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS 
si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii 
profesionale, inclusive  asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar; 
Institutii de invatamant (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din  
reteaua    scolara nationala 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii 
alternative, publici si privati; 
Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri;  
Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale). 

 
Activitati eligibile 

 formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a 
personalului de ingrijire din crese; 

 amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de 
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor; 

 testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national 
obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar in crese pilot 
 

Valoare grant:  
 
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur 
proiect in valoare de 13.511.937 euro. 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 
 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 
MARITIME 2014-2020 
Masura II.3 Investitii productive in acvacultura – eficienta 
utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor 
chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei (OS 

2.3) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Obiectivul general pentru acvacultura este de a imbunatati viabilitatea 
economica a intreprinderilor, de a garanta siguranta si sanatatea 
alimentara, de a construi avantaje competitive pentru acest sector. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii 
ONG-uri 
 
Activitati eligibile 
 
Investitii care conduc la o reducere substantiala a impactului intreprinderilor 
din domeniul acvaculturii asupra consumului si calitatii apei. 
 
POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de acvacultura inchise in care 
produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea 
apei, reducandu-se la minimum cantitatea apei utilizate. 
 
Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea productiei si/sau modernizarea 
intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi 
astfel de intreprinderi, cu conditia ca acest lucru sa fie in conformitate cu 
Planul Strategic National Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii, postat 
pe site-ul www.ampeste.ro. 
 
Valoare grant: 
 
Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în 
anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA –ul 
doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de 

TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA‐ul. 

 50% pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG‐uri 
cu activitate economica in domeniul acvaculturii 

 70% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-uri 
si ONG-uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii 
 

Informatii suplimentare 
 
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-
consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-
productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-
utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-
minimizare-a-utilizarii.html 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

30% - 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in 
atragerea finantarii externe pentru cercetare; 

 Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si 
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; 

 Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele 
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru 
Inovare (EIP) etc; 

 Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene 
si internationale de cercetare; 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Cresterea competitivitatii economiei 
romanesti prin CDI 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a 
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii 
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare 
stiintifica; 

 Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de 
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta; 

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect 
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul 
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic 

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de 
profil; 

 Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin 
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si 
relevantei activitatilor CDI; 

 Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de 
cercetare catre comunitatea internationala; 

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare 
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din 
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea 
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare) 

 Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si 
interconectare) 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul 

productie 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, 
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni 
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP3–OS 3.2 Dezvoltarea structurii integrate de apa si apa 
uzata  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4,2 mld. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
 
Promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea 
conformarii cu cerintele directivelor din sector. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Operatorii regionali din sectorul de apa/ apa uzata 

 Primaria Municipiului Bucuresti 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu 
Administratia Nationala ”Apele Romane” si Ministerul Sanatatii 

 
Activitati eligibile 
 

 Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate) 

 Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea 
monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei 
potabile 

 Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 si post 2020 (dupa caz) 

 
Valoare grant:  
 
Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale 
proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 
milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor 
majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la 
costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu 
depășesc acest proiect sunt proiecte non-majore. 
 
Informatii suplimentare  
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei 
publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant 
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare 
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept 
privat care infiinteaza un incubator de afaceri) 

 Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri 

 Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si 
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate, 
sindicate, camere de comert 
 

Activitati eligibile 
 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 

 Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, 
extinderea spatiilor aferente 

 Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale 
 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 

 Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri 
 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 7.000.000 Euro 

 

Informatii suplimentare:  
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-
2020.html 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20,60 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 

Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer 
tehnologic in domenii de specializare inteligenta 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Infrastructurile de inovare si transfer tehnologic acreditate conform 
legislatiei in vigoare 

 Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer 
tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, 
respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu 
echipamente si software necesare; 

 achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv 
consultanta specializata in afaceri; 

 investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 
cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT. 
 

Apelul pentru scrisori de intentie s-a incheiat in data de 24 martie 2017. 
Portofoliul de scrisori de intentie a fost avizat de Consortiul Regional de 
Inovare si va fi aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.  
Dupa finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru 
apelul de proiecte aferent Axei 1 POR. 
Important: Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul axei prioritare 
1 POR – promovarea transferului tehnologic vor fi conditionati de 
depunerea, in prealabil, a unei scrisori de intentie. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si 

maxim 3.000.000 Euro 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/axa-1 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

36,15 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/axa-1
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

Axa Prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Apel 2.1/A Microintreprinderi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive 
identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de 
Dezvoltare Regionala 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in 
categoria microintreprinderilor,  

 Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare 
cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu 
normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și/sau are cel puțin 
un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de 
finanțare, 

 Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in 
regiunea de dezvoltare in care este depusa cererea de finantare.  
  
 

Activitati eligibile 

 lucrari de construire/ extindere/modernizare a spatiilor de 
productie/prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a 
utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 

 achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de 
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura 
mijloacelor fixe; 

 achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul 
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care 
utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru 
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita 
a 15% din valoarea eligibila a proiectului; 

 investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi si active similare; 

 investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii 
si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de 
comercializare on-line. 

 

Valoare grant: Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce 
poate fi acordată unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali 
consecutivi este de 200.000 de euro 

 
Informatii suplimentare 

http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

40,99 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

27 aprilie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor 
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii 

muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia 
Nationala pentru Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează 
în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din 
mediul rural; 

 Vor fi finantate investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase 
CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific; 

 Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel 
puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar 
oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal 
anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior 
depunerii cererii de finanțare. 

 Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în 
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

 
Activitati eligibile 

 Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod 
obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat 
regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile 
prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat 
regional în active necorporale. 

 Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: investiții in active 
corporale (lucrări de construire/modernizare si extindere a spatiilor de 
producție/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților 
generale aferente; achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, 
instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura 
mijloacelor fixe;  achiziționarea de instalații/ echipamente specifice in 
scopul obținerii unei economii de energie), investiții in active 
necorporale). Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în 
active necorporale ori lucrări de modernizare. 

 Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Certificarea/recertificarea 
produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare 
acreditat; certificarea/recertificarea sistemelor de management al 
calității (ISO 9001), al mediului (ISO14001), al siguranței alimentelor 
(ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (OHSAS 18001), al 
securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al 
calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT 
(ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau 
integrate; investiții specifice procesului de internaționalizare 
(participarea, la nivel internațional, înafara României, la târguri, misiuni 

comerciale, expoziții, în calitate de expozant). 

 
Valoare grant: Valoarea grantului este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 1.000.000 Euro 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/por-2014-2020 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

30,28 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max.70% 

Termen limită 

23 august 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/por-2014-2020
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget 
de 2,3 miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul 
central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru 
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea 
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea 
conditiilor-cadru pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale 
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor 
din Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMI
NG/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/C
LOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Programul Transnational DUNAREA 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea politicilor publice si a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități locale / regionale / naționale; 

 Organisme de drept public; 

 Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); 

 Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-uri. 

 Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria, 
Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si 
Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si 
Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina 
(oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, 
Odessa). 

 
Activitati eligibile  
 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea 
Dunării 
 

 Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in 
Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498; 
 
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-
main-documents 
 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

222 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
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Programul ERASMUS 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de 
competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si 
îmbunătățirea competentelor lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

Activitati eligibile  
 
Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in 
Domeniul Educației si Formarii Profesionale: 

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 
tineret 
 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si 
Cultura de la Bruxelles: 

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020 
Premierea participarii la Orizont 2020 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei la nivel international in domeniul 
cercetarii si inovarii; 

 Consolidarea sistemului national de CDI prin intensificarea 
colaborarii in Cercetarea europeana de excelenta; 

 Cresterea calitatii proiectelor cu participanti romani la Orizont 
2020, precum si a rolului jucat de catre acestia in viitoarele 
proiecte Orizont 2020; 

 Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in 
proiecte cu finantare internationala; 

 Cresterea ponderii finantarii externe in totalul cheltuielilor 
nationale de cercetare-dezvoltare 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizatii de cercetare de drept public sau privat din Romania care 
implementeaza proiectele castigate la competitiile Orizont 2020 
 
Activitati eligibile 
 
Finantarea nationala se aloca pentru activitati suport in sprijinul 
activitatilor de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.). 
Aceasta finantare va fi alocata departamentului din universitate sau 
institutului, care deruleaza proiectul finantat de Comisia Europeana. 
Activitatile propuse trebuie sa conduca la consolidarea capacitatii 
institutionale de a participa in mod sustinut la noi competitii organizate in 
cadrul Programului Cadru Orizont 2020. 
 
Valoare grant:  
 

 25% din valoarea grantului de tip ERC; 

 15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair; 
Pentru restul instrumentelor de finantare din Programul Orizont 2020: 

 10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei gazda 
din Romania in  calitatea de coordonator al proiectului; 

 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei 
gazda din Romania in calitatea de coordonator de pachet de 
lucru. 

 
Informatii suplimentare: 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-
Orizont2020.html 
 

Guvernul României 

Buget apel 

depunere continua 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PN III 
Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, 
dezvoltare si inovare – Cecuri de inovare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de  
inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
IMM-uri care: 
- au avut activitate in ultimul exercitiu financiar incheiat 
- au o cifra de afaceri cel putin egala cu valoarea solicitata de la bugetul 
de stat 
- au personal angajat in ultimul exercitiu financiar 
 
Furnizorii de servicii sunt unitati de cercetare de drept public. 
 
Activitati eligibile 
 
Cecurile de inovare trebuie sa conduca la o accelerare a transferului 
tehnologic intre organizatiile publice de cercetare (Furnizori de servicii) si 
IMM-uri (Beneficiari); 
 
Cecurile de inovare trebuie sa rezolve probleme CDI punctuale ale 
beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern si care necesita o abordare cu 
potential real pentru noi produse /servicii cu impact in piata. 
 
Cecurile de inovare pot fi eliberate domeniile de specializare inteligenta. 
 
Categoriile de activitati eligibile sunt: 
- cercetare industriala 
- dezvoltare experimentala 
- studii de fezabilitate tehnica 
- protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform specificatiilor 
proiectului 
- inovare de proces si organizationala in servicii 
- procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare 
 
Valoare grant: maxim 50.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html 
 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual 20.250.000 lei, din care 

6.750.000 lei in 2017 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PN III 
Proiecte de cercetare ERA-NET / ERA-NET 
Cofund 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea 
colaborării in cercetarea europeana de excelenta; 

 Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea 
cooperării internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in 
parteneriat cu alte tari, activități comune de cercetare, echipe de 
cercetare mixte, in vederea accesării altor fonduri disponibile prin 
programele de cercetare-dezvoltare la nivel international; 

 Cresterea vizibilitatii României la nivel international in domeniul 
cercetarii si inovarii. 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Institutii de invatamant superior publice si private acreditate; 

 Institute Nationale de CDl; 

 Alte organizatii de cercetare de drept public sau privat; 

 Agenti economici (IMM-uri si intreprinderi mari); 

 Unitati de administratie publica locala sau centrala; 

 Organizatii nonguvernamentale. 

 Entitatile mentionate mai sus pot participa la competitia trans-
nationala ca unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte 
institutii din Romania. 

 Institutiile, altele decat cele prevazute in OG 57/2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare, pot participa in acest tip de 
proiecte doar cu finantare proprie. 
 

Activitati eligibile 
Proiectele declarate câștigătoare in urma competitiilor trans-nationale 
ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt finantate din fonduri publice, respectiv 
din Planul National de CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada 
2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si 
internationala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020.  
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET Cofund in cadrul 
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 
este urmatorul: 

 2016: 3.575.500 lei; 

 2017: 17.000.000 lei; 

 2018: 22.450.000 lei; 

 2019: 25.000.000 lei. 
 

Valoare grant:  
Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonator al 
proiectului transnational; 
Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in proiectul 
transnațional. 
 
Informatii suplimentare 
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%2
0INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2
009062016_1.pdf 
 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual 68.025.500 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2009062016_1.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2009062016_1.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2009062016_1.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri 

în concordanță cu SCAP 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

  

Descriere program 

Buget apel 

35.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sprijină măsuri ce vizează adaptarea 
structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru 
realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea 
planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și 
reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și 
instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor 
publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
A) Categorii de solicitanți eligibili 
Pot depune proiecte în cadrul acestei cereri de proiecte următoarele instituții: 
• ONG-uri; 
• Parteneri sociali. 
B) Categorii de parteneri eligibili  
Pot fi parteneri în cadrul acestei cereri de proiecte următoarele tipuri de instituții, 
care au expertiza și competențele necesare și dovedite pentru a sprijini 
realizarea obiectivelor proiectului propus: 
• ONG-uri; 
• Parteneri sociali; 
• Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare; 
• Academia Română. 
 
Activitati eligibile 
Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali: 

 dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare și evaluare a 
politicilor publice; 

 dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și 
civic; 

 dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative 
la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP; 

 dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea 
inițiativelor de reformă a administrației publice și de interacțiune cu 
autoritățile și instituțiile administrației publice; 

 dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG prin instruiri, activități 
întreprinse în comun, participarea și dezvoltarea de rețele tematice 
locale/naționale/europene; 

 dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în 
viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a 
egalități de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile. 

 
Informatii suplimentare 
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere și are o alocare 
financiară de 35.000.000,00 lei: 
• Alocarea financiară pentru regiunea mai puțin dezvoltată: 28.224.000,00 
lei; 
• Alocarea financiară pentru regiunea mai dezvoltată : 6.776.000,00 lei. 
Suma minimă aferentă unui proiect:    250.000,00 lei    
Suma maximă aferentă unui proiect: 1.000.000,00 lei 
 

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-
solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/ 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 
Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

Finanțator 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

  

Descriere program 

Buget apel 

40.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor 
publice; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Justitiei; 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici; 
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 
Parteneri eligibili pot fi: 
Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale; 
Unitati administrativ-teritoriale – judete si orase organizate ca municipii; 
Subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului 
Bucuresti; 
Autoritati administrative autonome; 
ONG-uri; 
Parteneri sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele 
de asociere ale acestora cu personalitate juridica); 
Institutii de invatamant superior acreditate. 
Activitati eligibile 
Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia: 

 actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii 
cu normele de conduita; 

 sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze 
punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii; 

 masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate 
de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA; 

 cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a 
actiona ca un centru  autentic de resurse anticoruptie; 

 dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a 
riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei; 

 efectuarea de sondaje privind perceptia publica, studii, analize si cercetari 
stiintifice privind  aspecte legate de coruptie; 

 elaborarea si implementarea unor mecanisme de cooperare cu 
intreprinderile si societatea civila, precum si intre autoritatile publice privind 
monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie; 

Educatie anticoruptie: 

 cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din 
autoritatile si institutiile publice; 

 cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza in special 
personalului din autoritatile si institutiile publice. 

 
Informatii suplimentare 
Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului non-competitiv, este cu 
termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 
40.000.000,00 lei.  
 
Suma minimă aferentă unui proiect:    700.000,00 lei    
Suma maximă aferentă unui proiect: 12.000.000,00 lei 
 
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-
nr-ip-72016/ 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-ip-72016/
http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-nr-ip-72016/
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 Educatie si competente 
PI 10i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 
secundar de calitate 
CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de 
prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii 
din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea 
de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de 
predare; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice si agenții, structuri/alte 
organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme 
publice cu atribuții in domeniul educației si formarii profesionale, inclusiv 
asigurarea calității in învățământul preuniversitar. 
Parteneri eligibili: 
Agenții, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si 
alte organisme publice cu atribuții in domeniul educației si formarii 
profesionale, inclusive  asigurarea calității in învățământul preuniversitar; 
Instituții de învățământ (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din  rețeaua    
școlara naționala; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlara si servicii 
alternative, publici si privați; 
Autoritățile publice locale cu atribuții in domeniul educației de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri;  
Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale). 

 
Activitati eligibile 
Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon 
scolar, in special prin programe de sprijin individualizat si adaptare 
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare. 
Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national scolar obligatoriu 
(inclusiv pentru invatamantul special si invatamantul de tip a doua sansa) in 
vederea orientarii pe formarea de competente cheie si pe nevoile de 
dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul primar si secundar, inclusiv prin 
utilizarea de solutii digitale/de tip TIC. 
Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului 
revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice), in 
special cele de tipul resurselor educationale deschise. 
Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din 
invatamantul preuniversitar gimnazial  
 

Valoare grant:  
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur 
proiect in valoare de 38.250.000 euro. 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 
 
 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 Educatie si competente 
PI 10i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
O.S.6.2. - Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; 
 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Ministerul Educației Naționale si Cercetării Stiintifice si agentii, structuri/alte 
organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme 
publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv 
asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar. 
 
Parteneri eligibili: 
Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS 
si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii 
profesionale, inclusive  asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar; 
Institutii de invatamant (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din  
reteaua    scolara nationala 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii 
alternative, publici si privati; 
Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri;  
Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale). 

 
Activitati eligibile 

 formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a 
personalului de ingrijire din crese; 

 amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de 
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor; 

 testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national 
obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar in crese pilot 
 

Valoare grant:  
 
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur 
proiect in valoare de 13.511.937 euro. 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 
 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 
MARITIME 2014-2020 
Masura II.3 Investitii productive in acvacultura – eficienta 
utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor 
chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei 

(OS 2.3) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Obiectivul general pentru acvacultura este de a imbunatati viabilitatea 
economica a intreprinderilor, de a garanta siguranta si sanatatea 
alimentara, de a construi avantaje competitive pentru acest sector. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii 
ONG-uri 
 
Activitati eligibile 
 
Investitii care conduc la o reducere substantiala a impactului intreprinderilor 
din domeniul acvaculturii asupra consumului si calitatii apei. 
 
POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de acvacultura inchise in care 
produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea 
apei, reducandu-se la minimum cantitatea apei utilizate. 
 
Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea productiei si/sau modernizarea 
intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi 
astfel de intreprinderi, cu conditia ca acest lucru sa fie in conformitate cu 
Planul Strategic National Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii, postat 
pe site-ul www.ampeste.ro. 
 
Valoare grant: 
 
Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în 
anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA –ul 
doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de 

TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA‐ul. 

 50% pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG‐uri 
cu activitate economica in domeniul acvaculturii 

 70% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-uri 
si ONG-uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii 
 

Informatii suplimentare 
 
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-
consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-
productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-
utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-
minimizare-a-utilizarii.html 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

30% - 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-minimizare-a-utilizarii.html
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in 
atragerea finantarii externe pentru cercetare; 

 Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si 
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; 

 Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele 
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru 
Inovare (EIP) etc; 

 Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene 
si internationale de cercetare; 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Cresterea competitivitatii economiei 
romanesti prin CDI 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a 
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii 
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare 
stiintifica; 

 Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de 
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta; 

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect 
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul 
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic 

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de 
profil; 

 Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin 
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si 
relevantei activitatilor CDI; 

 Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de 
cercetare catre comunitatea internationala; 

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare 
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din 
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea 
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare) 

 Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si 
interconectare) 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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Programul national multianual pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul 
intreprinderilor mici si mijlocii 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private 
infiintate de catre femei, promovarea unui sistem de informare si instruire, care 
sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea 
aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in scopul implicarii lor in structuri 
economice private. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Microintreprinderile; Persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati 
economice in mod independent; Intreprinderile individuale care au au cel putin 6 
luni de la inregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de 
inscriere on-line in Program; 
cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina cel putin 50% din partile 
sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul 
persoanei fizice autorizate (PFA)/ intreprinderii individuale (II) care desfasoara 
activitati economice, sa fie femeie; codul CAEN pe care acceseaza programul 
este eligibil. 
 

Activitati eligibile 
 
Se asigura participarea gratuita la conferinte regionale si internationale, 
workshop-uri, pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in program. 
 
Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice programului se pot 
suporta urmatoarele: 
• cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pe perioada desfasurarii 
conferintelor regionale si internationale, workshop-uri pentru aplicantii 
selectati, speakeri, organizatori si reprezentantii ministerului, precum si 
pentru membrii retelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din 
Romania, 
• cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pentru participarea la 
evenimentele Comisiei Europene dedicate antreprenoriatului feminine a 
membrilor retelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din Romania, 
• editare/multiplicare de brosuri, materiale de promovare si prezentare, 
cheltuieli de inchiriere sali, cheltuieli de protocol si alte cheltuieli necesare 
organizarii. 
 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
www.aippimm.ro  cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 

 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/ 

 

Guvernul României 

Buget apel 

1.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
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Programul national multianual pentru 
sustinerea mestesugurilor si artizanatului 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si 
conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile 
cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care 
desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile 
individuale, intreprinderile familiale, asociatii profesionale sau fundatii si 
au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un 
numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu 
specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului. 
 
Activitati eligibile 
 
Programul consta in organizarea Targului National pentru Artizanat si 
Mestesuguri 2017, pe durata a 3 zile. 
 
Perioada de desfasurare a Targului precum si locatia vor fi afisate pe site-
ul institutiei cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea evenimentului. 
 
In cadrul targului national beneficiarii eligibili vor putea prezenta 
produsele proprii (mestesugaresti si/sau de artizanat) si vor putea 
desfasura activitati economice in conditiile legislatiei in vigoare. De 
asemenea, beneficiarii prezenti la targ vor putea organiza la standul 
propriu pentru vizitatorii interesati, sesiuni de ateliere de lucru. 
In cadrul atelierelor de lucru artizanii si mestesugarii vor explica si 
demonstra practic cum se pregatesc si se obtin produsele lor. 
 
Valoare grant 
 
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va 
depasi 2000 lei pentru targ. 
Suma maxima aferenta cazarii pentru beneficiari este de maxim 1600 
lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare. 
 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
www.aippimm.ro  cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

890.000 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
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Programul national multianual de 
microindustrializare 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare, cresterea 
volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare 
Categorii solicitanti eligibili 
Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii ce au cel putin 2 exercitii 
financiare incheiate si codul CAEN pentru care solicita finantare este 
eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul 
inscrierii online. 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din 
urmatoarele categorii eligibile: 

 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); 

 Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru 
cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru 
etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 

 Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de 
teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de 
inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare 
ecologica, licente), software-uri; 

 Echipamente IT tehnica de calcul; 

 Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie; 

 Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 
3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor 
umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale 
de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 

 Realizarea unei pagini web; 

 Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul 
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care 
utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea 
activitatilor pentru care a solicitat finantare; 

 Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente 
spatiului de lucru sau productie; 

 Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale; 

 Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, 
datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.); 

 Consultanta. 
 
Valoare grant: Maxim 450.000 lei  
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/ 
 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

74.359.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/


 pag. 87 
Catalogul surselor de finanțare – 9/2017, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul de dezvoltare si modernizare a 
activitatilor de comercializare a produselor 
si serviciilor de piata 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si 
serviciilor de piata 
Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de 
servicii de piata 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), 
respectiv societăţi si societăţi cooperative care au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 2 ani 
calendaristici de la infiintare. 
 
Activitati eligibile 

 achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul; 

 achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 

 achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru 
etichetare; 

 achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 

 achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si 
instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii 
de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor 
pentru care a solicitat finantare; 

 achizitionarea de electro si motostivuitoare; 

 investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, 
marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), 
software pentru comertul on-line, software-uri necesare  
desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si  
serviciilor de piata; 

 achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 
3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor 
umane si materiale; 

 achizitionarea de autoutilitare, cu exceptia vehiculelor de 
transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, 
solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de 
marfuri in contul tertilor sau contra cost; 

 certificarea unui sistem de management al calitatii/ 
mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei 
alimentelor; 

 realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si 
a produselor sau serviciilor promovate; 

 achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul 
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care 
utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru 
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; etc. 

Valoare grant: max.250.000 lei 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

49.949.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
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Programul pentru stimularea infiintarii 
intreprinderilor mici si mijlocii 
Start-up Nation - Romania 
 
Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 
Cresterea numarului de afaceri si revigorarea mediului economic, 
cresterea numarului de salariati, reducerea numarului de someri si 
cresterea consumului. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderile infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare 
a ordonantei de urgenta nr. 10/30.01.2017. 
Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul 
Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului. 
 
Activitati eligibile 
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente 
achizitionarii de corporale si/sau necorporale: 
Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv 
software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a 
solicitat finantare; 
Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de 
bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de 
marcat electronice fiscale; 
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren 
simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de 
marfuri in contul tertilor sau contra cost; 
Echipamente IT tehnica de calcul; 
Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 
Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si 
materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004; 
Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei 
economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse 
regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a 
solicitat finantare; 
Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului 
de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii; 
Cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si 
spatii pentru prestari servicii si comert; 
Realizarea unei pagini web; 
Achizitionarea de active necorporale referitoare la software pentru 
comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care 
se solicita finantare; 
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale; 
Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii 
finantarii. 
 
Valoare grant: max.200.000 lei 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/actualizare-proiect-
hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-normelor-de-
implementare-a-oug-nr-10-2017/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/actualizare-proiect-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-normelor-de-implementare-a-oug-nr-10-2017/
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/actualizare-proiect-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-normelor-de-implementare-a-oug-nr-10-2017/
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/actualizare-proiect-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-normelor-de-implementare-a-oug-nr-10-2017/
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Programul de sustinere a internationalizarii 

operatorilor economici romani 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Conform OUG nr. 8/2017 privind Programul de sustinere a 
internationalizarii operatorilor economici romani, se va facilita 
promovarea produselor si serviciilor IMM-urilor pe pietele externe, 
stimuland comunicarea si parteneriatul in afaceri si pregatind 
intreprinzatorul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi piete. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi mici si mijlocii. 
 
Activitati eligibile 
 

 Participari la targuri si expozitii internationale, organizate in 
strainatate, cu stand propriu; 

 Participari la misiuni economice organizate in strainatate; 

 Crearea identitatii vizuale a unei firme (marca, sigla, slogan); 

 Realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru 
prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in 
limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala; 

 Participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in 
domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi 
piete; 

 Documentare de piata si alte tipuri de activitati de promovare si 
sustinere a internationalizarii. 
 

Valoare grant 
 
Maxim 50.000 lei/an pentru fiecare beneficiar. 
 
Informatii suplimentare 
http://gov.ro/ro/stiri/program-de-promovare-a-firmelor-romane-ti-
pe-pietele-externe 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://gov.ro/ro/stiri/program-de-promovare-a-firmelor-romane-ti-pe-pietele-externe
http://gov.ro/ro/stiri/program-de-promovare-a-firmelor-romane-ti-pe-pietele-externe
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Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
societatilor prin investitii realizate de 
investitorii individuali in conditiile Legii nr. 
120/2015 privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Obiectivul schemei este de a sprijini dezvoltarea microintreprinderilor 
si a intreprinderilor mici prin investitii de capital financiar realizate de 
investitorii individuali business angels in conditiile Legii nr. 120/2015 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Microintreprinderi si intreprinderi mici care realizeaza investitii in 
domeniile eligibile prevazute de schema. 
 
Activitati eligibile 
 
Prin acordarea ajutorului de minimis, se intelege recunoasterea 
caracterului de ajutor de minimis pentru investitia, efectuata intr-o 
societate, prin majorare de capital social, de catre o persoana fizica, 
beneficiara de facilitati fiscale conform Legii nr. 120/2015. 
 
Investitia efectuata este asimilata cu acordarea unui ajutor de minimis, 
intrucat este realizata in vederea acordarii de facilitati fiscale persoanei 
fizice, in calitate de investitor, implicandu-se astfel resurse bugetare de 
stat prin renuntarea la incasarea unor venituri sub forma de impozite. 
 
Investitorul, asociatii societatii si societatea solicitanta vor incheia, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2015, un acord de contributie in 
care se va mentiona obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea 
de parti sociale si prima de emisiune. In acordul de contributie se va 
mentiona si planul de afaceri pentru care investitorul va investi si care va 
fi intocmit intr-o forma agreata in comun de investitor si societate. 
 
Societatea va stabili cu investitorul suma, adusa ca aport in numerar la 
majorarea capitalului social, ce va constitui ajutor de minimis pentru 
societate. 
 
Societatea va declara pe proprie raspundere suma convenita, in baza 
careia investitorul va beneficia de prevederile Legii nr. 120/2015. 
 
Valoare grant 
 
Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate societatii nu poate 
depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani 
fiscali consecutivi 
 
Informatii suplimentare 
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-
dezbatere-publica 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica


 pag. 91 
Catalogul surselor de finanțare – 9/2017, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania 
pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor 

mici si mijlocii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri 
de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa 
faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile 
globalizarii pietelor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoane fizice –antreprenori existenti sau potentiali precum si top 
manageri 
 
Activitati eligibile 
 
Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD EMPRETEC 
Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in 
domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in 
scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, 
necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. 
 
Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea 
celor 5 centre EMPRETEC (un centru national – EMPRETEC Romania 
si 4 centre regionale – EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, 
EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura 
in 4 locatii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj-Napoca, 
Constanta, Craiova, Iasi). 
 
Perioadele de desfasurare a workshop-urilor si locatiile vor fi afisate pe 
site-ul www.aippimm.ro. Numarul maxim de beneficiari este de 30 
participanti/workshop. 
 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

504.000 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
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Programul pentru organizarea Targului 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii 2017 – TIMM 
2017 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul Programului il constituie organizarea a opt Targuri pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii - TIMM 2017, prin promovarea spiritului 
antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă 
în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii 
întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii 
economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul 
IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi 
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi 
susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, 
stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile 
cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care 
desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile 
individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau 
fundatiile. 
 
Activitati eligibile 
Programul consta in organizarea celei de-a VIII-a editii nationale a 
Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2017, in regiunile de 
dezvoltare ale Romaniei, pe o perioda de minim 3 zile. 
Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 

 organizarea unei expozitii structurata pe sectiuni concomitente 

 organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri 
si prezentari in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de 
succes si a competentelor antreprenoriale, imbunatatirii 
performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularii 
intreprinderilor inovative, promovarii produselor si serviciilor 
romanesti, precum si stimularii si sustinerii internationalizarii IMM; 

 diseminarea de materiale informative referitoare la initierea si 
dezvoltarea afacerilor. 

 
Valoare grant:  
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va 
depasi pentru targ 2000 lei. 
Suma maxima acordata pentru cheltuielile aferente este de maxim 1600 
lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare. 
 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/ 

 

Guvernul României 

Buget apel 

5.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max 100% 

Termen limită 

apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/
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Programul “Primul centru de agrement” 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Stimularea initiativei private, prin facilitarea accesului la finantare (statul 
garanteaza pentru investitii considerate de catre institutiile de creditare 
ca fiind de risc, pentru ca antreprenorii nu au capacitatea de a oferi 
suficiente garantii), crearea si mentinerea de locuri de munca, precum si 
extinderea sezonului turistic 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
IMM-urile din sectorul turismului, care isi propun sa infiinteze/dezvolte 
centre de agrement 
 
Activitati eligibile 
 
Programul sustine realizarea de investitii pentru crearea infrastructurii 
necesare desfasurarii activitatilor de agrement, prin acordarea de garantii 
de catre stat in procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim 
240.000 de euro/1milion de lei/investitie) pentru creditele de investitii 
destinate infiintarii si dezvoltarii centrelor de acest tip. 
 
Valoare grant 
 
Garantii pentru creditele de investitii in procent de maximum 80%, 
echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1 milion de lei/investitie 
 
Informatii suplimentare 
 
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-
de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.80% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
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Programul Pilot Start-Up Mediu pentru 
tehnologii de obținere a materialelor și/sau 
produselor cu impact redus asupra mediului 
prin utilizarea de materii prime naturale 
și/sau materii prime reciclate 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Reducerea impactului asupra mediului prin încurajarea obținerii de 
materiale și/sau produse din materii prime naturale și/sau materii prime 
reciclate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoana juridica romana, care desfasoara activitati economice pe 
teritoriul Romaniei, functioneaza si are activitate economica de cel putin 1 
an, la data depunerii dosarului de finantare, si are cel putin un exercitiu 
financiar anual incheiat iar obiectul/ele de activitate autorizat/autorizate 
permite/permit productia materialelor si/sau produselor rezultate din 
utilizarea investitiilor finantate. 

 
Activitati eligibile 
 
Investitii in tehnologii de obtinere a materialelor si/sau produselor cu 
impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale 
si/sau materii prime reciclate. 
 
Cheltuielile eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis sunt: 
a) investitii legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati 
existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse 
noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de 
productie al unei unitati existente; 
b) realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii 
utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului, 
cu dotarile aferente; 
c) achizitia de utilaje, instalatii, echipamente noi necesare indeplinirii 
obiectivelor prezentului proiect; 
d) montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice; 
e) instalare si punerea in functiune; 
- pregatirea personalului de exploatare - cheltuielile necesare 
instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a 
utilajelor si tehnologiilor; 
- probe tehnologice si teste - cheltuielile aferente executiei 
probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la 
receptie, omologarilor; 
f) studii de fezabilitate, proiect tehnic, in limita a 8% din cheltuielile eligibile 
pentru investitia de baza. 
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile 
daca activele achizitionate sunt noi. 

 
Valoare grant: max.200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare: 
http://afm.ro/eco_business.php 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://afm.ro/eco_business.php
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Programul Pilot Start-Up Mediu Ecoturism 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Stimularea conservarii naturii in contextul tranzitiei la economia verde 
prin implementarea conceptului de destinatie de ecoturism in zonele ce 
au asociate/care includ arii naturale protejate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Unitati administrativteritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ - 
teritoriale ale acestora, institutii publice, organizatii neguvernamentale, 
operatori economici, muzee, institutii din sistemul national de cercetare 
dezvoltare, institutii de invatamant superior acreditate 

 
Activitati eligibile 
 
Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru crearea unor trasee 
tematice integrate si a infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii 
destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme de finantare: 
 
• Tema de finantare A - dezvoltarea de infrastructura de acces, de puncte 
de informare turistica si protectia mediului/refugii, de infrastructura de 
informare si interpretare a naturii si culturii locale si facilitati pentru servicii 
locale de ecoturism: 
A.1. Proiecte privind activitati de constructie / amenajare / dotari  
A.2. Proiecte ce includ activitati complementare 
 
• Tema de finantare B - programe de crestere a capacitatii resurselor 
umane pentru managementul si administrarea destinatiei la nivelul zonelor 
ce au asociate arii naturale protejate - cursuri de pregatire si specializare 
profesionala pentru personalul autoritatii publice locale, al ariei protejate si 
al operatorilor de activitati turistice sau de planificare turistica in aria 
dedicata proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea de organizare de 
evenimente culturale, sportive, gastronomice cu caracter responsabil 
avand impact negativ de mediu si social minim 

 
Valoare grant: max.200.000 Euro 
 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-
proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-
programului-pilot-start-up-mediu-ecoturism/2025 
 
 
 

 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-pilot-start-up-mediu-ecoturism/2025
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-pilot-start-up-mediu-ecoturism/2025
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-pilot-start-up-mediu-ecoturism/2025
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PN III 
Proiecte EUREKA Tradiţional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Susținerea participării companiilor din România, in parteneriat cu 
organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care 
facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor si a cunoștințelor, 
accesul la rețele transnaționale de colaborare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
În cadrul proiectelor EUREKA, coordonatorul român al proiectului este o 
întreprindere mica, mijlocie sau mare, cu activitate principala sau  
secundara de cercetare. 
 
Ca si partener in cadrul unui proiect pot participa atât întreprinderi, cât si 
organizații de cercetare.. 

 
Activitati eligibile 
 
Inițiativa EUREKA are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltării de 
proiecte internaționale pentru companiile din România in colaborare cu 
alte state membre EUREKA. 
 
Proiectele EUREKA sunt de următoarele tipuri: 

 Proiect EUREKA Traditional (Network); 

 Proiect EUREKA Cluster; 

 Proiect Eurostars. 
 
In România, finanțarea naționala se face in cadrul Programului Cooperare 
Europeana si Internaționala – PNCDI III, in urma selecției, in regim de 
competiție, pentru proiecte EUREKA Tradițional si proiecte EUREKA 
Cluster, in limita bugetului anual alocat acestor tipuri de proiecte. 
 
Bugetul alocat subprogramului 3.5 „Alte inițiative şi programe europene şi 
internaţionale” - proiecte EUREKA Tradițional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars se prezintă altfel:  

 2016: 3.400.000 lei; 

 2017: 7.270.399 lei;  

 2018: 20.164.097 lei 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Tradițional 
Maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster 
Maxim 700.000 lei / an / proiect Eurostars 
 
Informatii suplimentare 
 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html 
 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual 38.834.496 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 
2020 
Schema de Ajutor de Stat Sprijin acordat intreprinderilor pentru 
investitii necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii 
infrastructurii silvice – submasura 4.3 

Componenta - Infrastructura de acces silvică 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea investitiilor de modernizare si infiintare de drumuri pentru 
accesibilizarea padurilor. 
 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de 
padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in 
vigoare 
Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, 
proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare 
Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit 
conform legislatiei in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere. 
Sunt eligibile în cadrul schemei  următoarele costuri:  
(a) construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor forestiere;  
(b) achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, 
licențe, drepturi de autor și mărci;  
(c) costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), 
cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 
pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității 
economice, inclusiv studiile de fezabilitate. 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect 

 
Informatii suplimentare 
 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4
_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acc
es_silvica 
 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

88,7 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30 iunie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 7.6 Investitii asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare 
a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 
monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 
zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în  
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de 
clasă (grupă) B. 
 

Activitati eligibile 
 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale 
ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B; 

 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

 achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Valoare grant:  
 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, negeneratoare de profit, dar nu va depăși 500.000 euro; 

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, generatoare de profit, dar nu va depăși 200.000 euro; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

100,4 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

80% - 100% 

Termen limită 

30 iunie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru 
cooperare orizontală și verticală între actorii din 
lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și 
pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea 
dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru 
a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita 
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea 
unor categorii noi de consumatori.  
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un 
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de 
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol/pomicol, in functie de submasura. 

 Fermieri; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

 Organizatii neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de 
agrement si de alimentatie publica. 
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati 
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, întreprindere 
individuala, întreprindere familiala). 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin 
doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 
produse alimentare), si/sau 

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi. 
 

Valoare grant:  
Maxim 100.000 euro 
 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.4 Investitii in crearea si 

dezvoltarea de activitati neagricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își 
creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale. 
Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului 
de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale; 
Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, 
creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural 
și urban; 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural; 

 Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul 
rural, care fac dovada cofinanțării; 

 Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică 
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-
agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 
microîntreprinderi și întreprinderi mici  
 

Activitati eligibile 

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-
agricole (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de 
marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor 
chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor 
lemnoase;  fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice; 

 Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte 
activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare 
manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc); 

 Investitii legate de furnizarea de servicii: medicale, sociale, sanitar-
veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice; 
servicii de consultanta, contabilitate, audit; activitati de servicii in 
tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, 
administrative, etc. 

 Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-
turistice, proiecte de activitati de agrement;  

 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea 
comercializarii. 

 

Valoare grant: max. 90% din costul total al proiectului, dar nu mai mult 
de  

200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali, cu conditia respectarii 
prevederilor Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_6_4_modernizare_activitati_neagricole?amp;lang=RO 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

35 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014 - 2020 
Submasura 9.1 Infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul agricol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt 
membri ai acestor grupuri la cerințele pieței; 

 Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea 
pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea 
cumpărătorilor en-gros; 

 Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, 
acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; 

 Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile 
de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea 
proceselor de inovare și pentru protejarea mediului. 

 

Categorii solicitanti eligibili 
Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare: 
– culturi de câmp; 
– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol); 
– creșterea animalelor și păsărilor, mixte; 
 

Activitati eligibile 
Sunt sprijinite cheltuielile rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de 
producatori din sectorul agricol, prevazute in Planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 
Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile 
planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate 
mai jos: 

 adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai 
acestor grupuri la cerintele pietei; 

 introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru 
vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros; 

 stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, 
acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

 alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum 
ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de 
comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare. 

Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent 
activitatilor mentionate anterior. 
 

Valoare grant: va fi de 100% dar nu va depăși: 
–  anual 10% din valoarea producției comercializate 
–  100.000 euro/ an 
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția 
comercializată prin intermediul grupului astfel: Anul I - 10%; Anul II - 8%; 
Anul III - 6%; Anul IV - 5%;  Anul IV - 4%;  
Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar 
degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani 
de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. 

Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

5 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 9.1a Infiintarea grupurilor de 
producatori in sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole; 
O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari; 
Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a 
producției; 

 Crearea și promovarea lanțurilor scurte; 

 Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță 
alimentară etc; 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform Ordonantei 
Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop 
principal comercializarea in comun a produselor agricole, deservesc interesele 
membrilor prin investitiile prevazute in proiect, se incadreaza in definitia IMM-urilor 
(microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si 
completarile ulterioare), si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea 
competenta dupa 1 ianuarie 2014 si inainte de solicitarea sprijinului. 

 
Activitati eligibile 
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de 
producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse si care trebuie sa detalieze activitatile planificate 
ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos: 

 adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai 
acestor grupuri la cerintele pietei; 

 introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatire 
pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei 
acordand atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

 alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori 
cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, 
precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare. 
Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent 
activitatilor mentionate anterior. 

 

Valoare grant:  
100% și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției 
comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an. 
Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în 
tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care 
grupul de producători a fost recunoscut. 
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual 
prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti un sprijin calculat pe baza 
valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 
trei ani înainte de aderarea la grup. 
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată 
prin intermediul grupului, in diferite procente. 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?
amp;lang=RO 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

2 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 

Submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole 
prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării 
producției agricole și a calități produselor obținute; 

 Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și 
transformarea acestora în exploatații comerciale; 

 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor 
de investiții; 

 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea 
directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor 
alimentare integrate. 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

 Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative 
agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației 
naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor; 
 

Activitati eligibile 
Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile 
prevazute prin submasura: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea  
construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive; 

 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și  
comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț 
alimentar integrat; 

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi  
echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de  
transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate 
în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar 
integrat; 

 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru  
struguri de masă și alte culturi perene; 

 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele  
comunitare în cazul tinerilor fermieri; 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și  
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
 
Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

105 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1a Investitii in exploatatii 

pomicole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si 
echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de 
procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor 
existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 

 grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative 
agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației 
naționale în vigoare, care activează în sectorul pomicol, cu 
condiția ca investițiile realizate să deservească interesele 
propriilor membri. 

Activitati eligibile 

 investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv  
in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului 
de masini si utilaje agricole; 

 investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole,  
inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor; 

 infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul  
fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la 
poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate 
exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a 
proiectului; 

  investitii in producerea si utilizarea energiei din surse  
regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu 
ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrulfermei, ca si 
componenta secundara inc adrul unui proiect de investitii, iar energia 
obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu; 

 investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica  
si/sau termica, prin utilizarea biomasei, ca si componenta secundara in 
cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv 
consumului propriu; 

 infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei,  
inclusiv  utilitati si racordari; 

 investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul  
tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care 
sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul 
instalarii; 

 investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software 
si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci 
 
Valoare grant: variabila 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

100 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO


 pag. 105 
Catalogul surselor de finanțare – 9/2017, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 
2020 
Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice 

Componenta – infrastructura de irigatii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea 
restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii 
participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole. 
Eficientizarea utilizarii apei in agricultura. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizaţii/ Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, 
constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei 
în vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente 
statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare 
a apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si 
stocare a apei de irigat. 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente 
statiilor de punere sub presiune (SPP) 
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii 
aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP) 

 
Informatii suplimentare: 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_irigatii 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

150 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 
2014- 2020 
Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in 

procesarea/marketingul produselor agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și 
comercializare; 

 Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi 
produse; 

 Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea 
consumului de energie și a emisiilor GES; 

 Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile; 

Categorii solicitanti eligibili 

 Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; 

 Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți 
cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de 
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care 
deservesc interesele membrilor; 

Activitati eligibile 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. 
etichetare, ambalare); 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de 
colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități 
de ambalare; 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile 
standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și 
comercializarea produselor agro-alimentare; 

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, 
eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de 
căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul 
propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca 
și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii; 

Valoare grant:  

 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de 
producători/cooperative 

 40% pentru alte întreprinderi 
si nu va depăși: 
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu 
presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care 
nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț 
alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru 
forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul 
proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar 
integrat. 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_2_procesare_produse_agricole?amp;lang=RO 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

100 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 
2014- 2020 
Submasura 4.2a Investitii in procesarea si marketingul 

produselor din sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 modernizarea și crearea de unități de procesare; 

 introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și 
procese tehnologice; 

 creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

 scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES. 
Categorii solicitanti eligibili 

 Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației 
naționale în vigoare; 

 Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții 
corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor 
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității 

Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. 
Activitati eligibile 

 Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, 
conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul 
pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea 
bauturilor alcoolice 

 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si 
mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime. 

 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in 
scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte 

 Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta 
energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a 
deseurilor in unitatea proprie. 

 Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si 
conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru 
prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare. 

 Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, 
ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate). 

 Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale 
 

Valoare grant:  
 Intreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot 
lanțul alimentar; 
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, 
depozitare, condiționare, procesare și comercializare); 

 Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un 
lanț alimentar integrat;  
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat 
(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare). 
Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor 
eligibile, fără a depăși: 
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un 
lanț alimentar integrat; 

· 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_
pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

12 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de 

activitati neagricole in zone rurale 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de 
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii 
întreprinzători din mediul rural; 
Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 
dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural; 
Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale; 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole  care îşi diversifică 
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima 
dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);  

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, 
care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai 
efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul 
depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 
ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups). 
 

Activitati eligibile 
Sprijinul se acordă pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea 
obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în 
Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii 
si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de 
afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile vor fi in conformitate cu Lista 
codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.2, Anexa  
7 la Ghidul solicitantului. 
 
Valoare grant:  

 acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea 
deciziei de finanțare. 

 în valoare de: 
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, 
sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de 
agrement și alimentație publică; 
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_
documente_supuse_dezbaterii_publice 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

18,3 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 

 Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima 
dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind 
încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la 
lanţurile alimentare integrate; 

 Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii 
sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi 
conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi 
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă; 

 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de 
cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai 
exploatației agricole. 

 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Tineri fermieri care se instalează ca unic șef al exploatației 
agricole 

 Persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier se 
instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea 
ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri 
financiare în cadrul exploatației respective 

 
Activitati eligibile 
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea 
obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului 
fermier inceperea activitatilor agricole. 
Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 sa aiba dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 
SO 

 sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – 
APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – 
ANSVSA 

 sa fie inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica 
 
Valoare grant: max.50.000 euro va fi acordat sub formă de primă în 
două tranșe, astfel: 

 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare 
 -  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la 
primirea deciziei de finanțare; 
 

Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

170 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 

Submasura 6.5 - Schema pentru micii fermieri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Comasarea exploatatiilor agricole 

 Reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor agricole 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Micii fermierii ale caror exploatatii agricole indeplinesc conditiile din 
cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si au aplicat 
cel putin un an aceasta schema, detin in proprietate terenul/animalele ce 
urmeaza a fi transferate si sa se angajeze sa transfere definitiv catre alt 
fermier intreaga exploatatie (detinuta in proprietate) si drepturile de plata 
corespunzatoare. 
Solicitanţii (persoane fizice/ reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul 
financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

 să fie persoane fizice sau juridice române; 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii 
de Finanțare; 

 să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificata pentru micii fermieri 
din Pilonul I; 

 să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin terenurile sau 
terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul 
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează 
a fi transferată/ care a fost transferată; 

 să se angajeze să transfere definitiv / să fi transferat definitiv către 
alt fermier întreaga sa exploataţie (cel putin terenurile sau terenurile 
și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei 
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată 
corespunzătoare; 

 să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în 
sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a 
proiectului. 

 
Activitati eligibile 
 
Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepand cu data 
transferului si pana la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma 
anuala calculata a sprijinului pe care beneficiarul a primit-o in ultimul an in 
cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I. 
 
Valoare grant: variabila 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5
_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

Plata anuala 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

Termen limită 

15 mai 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de 
CDI ale  programului cadru ORIZONT 2020 al 
Uniunii Europene şi alte programe CDI 
internationale  
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct la 
competitiile ORIZONT 2020, care sunt complementare prin 
activitatile propuse unor proiecte finantate prin  ORIZONT 2020 sau 
care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de 
CD si Inovare din România de a realiza aplicatii pentru proiecte 
pentru competitii organizate la nivel european si mondial. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entitati din Romania cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, 
care pot fi de tip organizatie de cercetare sau întreprindere, indiferent 
de forma juridică şi de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, 
mare). 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice 
prioritare: 

 Specializare inteligenta 
o Bioeconomia 
o Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor, spatiu si 

securitate 
o Energie, mediu si schimbari climatice 
o Eco-nano-tehnologii si materiale avansate 

 Sanatate, domeniu prioritar de interes national. 
 

Tipuri de proiecte: 

 Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de 
cercetare cat si pentru intreprinderi 

 Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si 
mijlocii 

 Proiecte suport pentru organizatii de cercetare 

 Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de 
cercetare 

 
Valoare grant: difera in functie de proiect  
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro/actiuni-1-1-3 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

variabil 

Finanțare primită (%) 

variabila  

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/actiuni-1-1-3
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, 
Actiune 1.2.1 Proiect tehnologic inovativ  

) 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Incurajarea investitiilor private in CDI, prin cresterea numarului de intreprinderi 
care urmaresc introducerea inovarii in activitatea proprie prin proiecte care 
dezvolta produse si/sau procese noi sau substantial imbunatatite, in scopul 
productiei si comercializarii, bazate pe cercetare 
sau pe drepturi de proprietate industriala. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderile mari, mijlocii sau mici din Romania cu activitate de cercetare-
dezvoltare, dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie 
obiectul principal de activitate 
Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant 
întreprindere sau in consortiu de catre un solicitant intreprindere, care 
este coordonator al proiectului, si una sau maxim doua organizatii de cercetare 
partenere, cu care se realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in colaborare 
efectiva. Organizatiile de cercetare pot fi: 
- institutii de invatamant superior 
- institutii cu activitate principala cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72) 
- institutii cu activitate principala diseminarea la scara larga a rezultatelor unor 
activitati CD prin predare, publicare sau transfer de cunostinte 
 

Activitati eligibile 
 Cercetare industriala 

 Dezvoltare experimentala 

 Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 

 Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si protejarea brevetelor 
si altor active necorporale 

 Alte activitati de inovare: - detasarea de personal cu inalta calificare - 
achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii - achizitia de 
servicii de sprijinire a inovarii 

 Inovare de proces si organizationala 

 Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a 
rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare 

Prezenta in proiect a activitatilor de dezvoltare experimentala este obligatorie. 
Prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor 
cercetarii (investitii initiale pentru inovare) este obligatorie. 
 
Pentru ca propunerea de proiect a unui consortiu sa fie eligibila pentru finantare, 
activitatea desfasurata de solicitantul intreprindere, coordonator al proiectului, 
trebuie sa reprezinte cel putin 70% din costurile eligibile ale proiectului prin 
asistenta financiara nerambursabila ce revine intreprinderii si contributia privata 
a acesteia la cheltuielile eligibile. 

 
Valoare grant: max.15.000.000 lei  
Contributia beneficiarului este variabila. Pentru activitatile realizate de 
organizatiile de cercetare partenere –0%. Pentru intreprinderi, cotele de finantare 
se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de 
activitati si in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica). 

 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic
_ghid_v5_29_11_2016.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.gov.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor 
Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off (A 
1.2.1)  

 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Realizarea de produse, tehnologii/procese si/ sau servicii noi sau 
semnificativ imbunatatite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Start-up-uri inovatoare: intreprindere unica, inregistreaza o vechime de 
maximum 3 ani in anul depunerii proiectului 
 
Spin-off-uri inovatoare: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe 
baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public 
(institutie de CD sau de invatamant superior). 
 
Solicitantul detine: 

 Un brevet 

 Cerere de brevet 

 Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al start-up-
ului 

 Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii 
 
Activitati eligibile 

 activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau 
dezvoltare experimentala) 

 achizitia de servicii pentru cercetare dezvoltare (cercetare 
industriala si/sau dezvoltare experimentala) 

 achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: 
asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si 
comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea 
standardelor 

 achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari 
si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare 
si certificare; studii de piata 

 activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ 
proces/ tehnologie/ serviciu 

 activitati de procurare de materii prime si materiale necesare 
realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si 
activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ 
tehnologie/ serviciu) 

 activitati de informare si publicitate privind proiectul.  

 activitati pentru infiintarea si inregistrarea Spin-off-urilor 
Valoare grant: max.840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 
200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.gov.ro/actiuni-1-2-1 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.gov.ro/actiuni-1-2-1
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor 

industriali 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.752.941 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Capacitate intarita a producatorilor industriali de a identifica si 
implementa masuri de eficienta energetica prin introducerea de sisteme 
de monitorizare, in vederea inregistrarii de economii in consumul de 
energie  si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatilor 
sprijinite 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite 
drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie 
implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării rapide a 
soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să 
existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale 
aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice 
 
Activitati eligibile 
Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului 
de energie la nivelul platformei industriale; 

 Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, 
autorizatiilor etc); 
- Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori 
pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi 
dispozitive de control pentru date de proces industrial;  
- RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date 
din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, 
staţie;  
- Sistem de comunicare date; 
- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi 
care este legată de toate echipamentele şi subsistemele); 
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare 
a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni. 
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare 
implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări 
energetice, analizoare de gaze, etc). 

 Managementul proiectului, auditul proiectului; 

 Informare si publicitate. 
 

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o 
întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia- mică, mijlocie sau mare) 
nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul 
Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

17 octombrie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara 

produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

63.529.412 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
 
Promovarea de actiuni de reducere a emisiilor de carbon si de crestere a 
eficientei energetice prin instalarea de noi capacitati /modernizarea 
capacitatilor de cogenerare de inalta eficienta. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Societatile comerciale din industrie care inregistreaza consumuri 
energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util 
de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de 
minim 4.000 h/an; 

 Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care 
inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care 
poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele 
industriale cu o durata de minim 4.000h/an, pentru investitiile 
privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta. 

 
Activitati eligibile 
 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de 
inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa la 
nivelul intreprinderilor; 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de 
inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din 
procese industriale la nivelul intreprinderilor. 
 

Valoare grant:  
 
Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu 
poate depăşi 15.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna 
anterioară depunerii cererii de finanţare / proiect de investiţii. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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PROGRAMUL DE FINANTARE A 
CONSULTANTEI IN AFACERI BAS 
ROMANIA 

 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Susține dezvoltarea si creșterea competitivității companiilor private din 
Romania prin cofinanțarea costurilor pentru proiecte de consultanta 
efectuate de specialiști locali. 
 
Sprijină dezvoltarea industriei locale a serviciilor de consultanta prin 
încurajarea firmelor romanești in utilizarea consultantei in afaceri. 
 
Categorii solicitanti eligibili. 
 
Firme care activează in sectorul serviciilor, cat si al producției. 

 
Activitati eligibile 
 
Programul BAS cofinanțează o gama foarte larga de proiecte de 
consultanta, ajutând la îmbunătățirea performantei economice si la 
creșterea competitivității beneficiarilor.  
 
Sunt eligibile proiecte cum ar fi: 

 Restructurare / reorganizare; 

 Studii de fezabilitate; 

 Identificarea de parteneri comerciali si strategici; 

 Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri; 

 Implementarea si perfecționarea sistemelor de management 
informațional (MIS); 

 Consultanta in marketing; 

 Consultanta tehnica; 

 Audituri si bilanțuri energetice; 

 Bilanțuri de mediu; 

 Proiectarea si modernizarea liniilor de producție; 

 Alte servicii de consultanta. 
 

Valoare grant:  
 
Maxim 10.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.basromania.ro/information-for-enterprises/3 
 
 

 

Ministerul Federal de 

Finante al Austriei 

Buget  

 

Finanțare primită (%) 

max.75% 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.basromania.ro/information-for-enterprises/3
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Programul Progress (Mobilise SME) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Acordarea de sprijin financiar pentru stagii de mobilitate internationale 
dedicate perfectionarii angajatilor intreprinderilor mici si mijlocii europene 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Intreprinderile mici si mijlocii 

 Firmele mari pot avea numai rolul de gazda pentru angajatii unei 
intreprinderi 
 

Activitati eligibile  
 
Sunt asigurate cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru schimburi 
de 
experienta in care: 

 ambele companii participante la schema primesc si trimit angajati 
in schimburi de experienta transfrontaliere 

 numai o companie isi trimite angajatii, iar cealalta companie are 
rolul de gazda. 

IMM-urile pot trimite si/sau pot primi maxim doi angajati. 
 
Programele de mobilitate se pot desfasura pe o perioada cuprinsa intre 
doua saptamani si doua luni. Acestea pot fi impartite in maxim patru vizite 
a cate minim o saptamana fiecare. 
 
Fiecare angajat poate primi o singura data sprijin financiar prin 
MobiliseSME si fiecare companie poate trimite la instruire maxim doua 
persoane. Nu exista limita cu privire la numarul de angajati pe care ii poate 
primi companiile gazda. 
 
Pentru a fi eligibili in cadrul acestei scheme, angajatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele criterii de calificare: 

 trebuie sa aiba minim cinci ani vechime (se calculeaza inclusiv 
vechimea de la locurile de munca anterioare) sau trebuie sa aiba 
minim trei ani vechime (se calculeaza inclusiv vechimea de la 
locurile de munca anterioare) si o diploma de absolvire a unui 
colegiu tehnic sau o diploma universitara. 

 trebuie sa fie angajat cu norma intreaga la un IMM, cu contract pe 
durata nedeterminata. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://mobilisesme.eu/index.php/en/home/ 
 

Comisia Europeană 

Buget  

 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

30 iunie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mobilisesme.eu/index.php/en/home/
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pentru 
 

CLUSTERE 
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 
miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central 
pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei 
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii 
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru 
pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la 
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din 
Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED
/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PN III 
Proiecte EUREKA Tradiţional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Susținerea participării companiilor din România, in parteneriat cu 
organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care 
facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor si a cunoștințelor, 
accesul la rețele transnaționale de colaborare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
În cadrul proiectelor EUREKA, coordonatorul român al proiectului este o 
întreprindere mica, mijlocie sau mare, cu activitate principala sau  
secundara de cercetare. 
 
Ca si partener in cadrul unui proiect pot participa atât întreprinderi, cât si 
organizații de cercetare.. 

 
Activitati eligibile 
 
Inițiativa EUREKA are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltării de 
proiecte internaționale pentru companiile din România in colaborare cu 
alte state membre EUREKA. 
 
Proiectele EUREKA sunt de următoarele tipuri: 

 Proiect EUREKA Traditional (Network); 

 Proiect EUREKA Cluster; 

 Proiect Eurostars. 
 
In România, finanțarea naționala se face in cadrul Programului Cooperare 
Europeana si Internaționala – PNCDI III, in urma selecției, in regim de 
competiție, pentru proiecte EUREKA Tradițional si proiecte EUREKA 
Cluster, in limita bugetului anual alocat acestor tipuri de proiecte. 
 
Bugetul alocat subprogramului 3.5 „Alte inițiative şi programe europene şi 
internaţionale” - proiecte EUREKA Tradițional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars se prezintă altfel:  

 2016: 3.400.000 lei; 

 2017: 7.270.399 lei;  

 2018: 20.164.097 lei 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Tradițional 
Maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster 
Maxim 700.000 lei / an / proiect Eurostars 
 
Informatii suplimentare 
 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html 
 
 
 

Guvernul României 

Buget multianual 
anual 38.834.496 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html
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Contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Birou Regional de Informare 
Str. Lt. Drăghiescu nr. 9 

Piatra Neamț 610125 
Tel. 0233.218.071 

E-mail: info@adrnordest.ro 
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