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Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic 
- Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale - municipii, altele decât cele reședință de 
județ, localități declarate statiuni turistice și localități aferente zonelor 
metropolitane ale municipiilor reședință de județ/Municipiului București. 
 
Activitati eligibile  
Prin Program se finanţează stațiile de reîncărcare formate din minimum 2 
puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua 
publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea 
multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 Kw și 1 punct de 
reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥22 Kw a 
vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană 
la puterile declarate. 
 
Valoare grant: variabila 
Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum 
urmează: 
a) instituţie publică - maximum 800.000 lei; 
b) UAT - municipiul Bucureşti - maximum 8.000.000 lei; 
c) subdiviziune a municipiului Bucureşti - maximum 8.000.000 lei; 
d) UAT - municipiu de rang I - maximum 4.000.000 lei ; 
e) UAT - municipiu de rang II - maximum 3.000.000 lei; 
f) UAT - oraş - maximum 2.000.000 lei; 
g) UAT - comună - maximum 1.000.000 lei; 
h) UAT - judeţ - maximum 4.000.000 lei; 
i) instituţie publică/UAT - localizată în staţiuni turistice de interes naţional - 
maximum 3.000.000 lei; 
j) instituţie publică/UAT - localizată în staţiuni turistice de interes local - 
maximum 2.000.000 lei; 
k) zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reşedinţă de 
judeţ/municipiului Bucureşti - maximum 2.000.000 lei. 
 
Suma maximă finanţată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 
190.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-
21_12_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

500.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-21_12_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-21_12_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
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Ambasada S.U.A. la București -  
Programul anual de finanțări prin acordarea de 
granturi mici în anul fiscal 2022 

Finanțator 

Ambasada S.U.A. la 
București 

Descriere program 

Buget apel 

100.000 USD 

Finanțare primită (%) 

100%  

Obiectiv 
Biroul de Diplomație Publică primește propuneri de proiecte care urmăresc 
consolidarea relațiilor culturale dintre S.U.A. și România prin schimburi educaționale 
și programe culturale care evidențiază valorile comune și promovează cooperarea 
bilaterală. Toate proiectele trebuie să includă un element cultural american sau o 
legătură cu experți americani sau organizații și instituții în domenii concrete, pentru 
o mai bună înțelegere a politicilor și viziunii Statelor Unite ale Americii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații non-profit înregistrate, inclusiv grupuri de reflecție și organizații ale 
societății civile/nonguvernamentale cu experiență în programare 
Instituții de învățământ nonprofit sau guvernamentale 
Instituţii guvernamentale. 
 
Activitati eligibile 
Promovarea păcii și securității regionale și internaționale 
• alfabetizare mediatică 
• combaterea dezinformării, a informării greșite, a știrilor false 
• educația pentru securitate cibernetică 
Promovarea standardelor euro-atlantice de democrație, stat de drept și incluziune a 
minorităților 
• statul de drept 
• democrația 
• drepturile omului și nediscriminare 
• incluziunea minorităților 
• emanciparea femeilor 
• educația civică 
• participarea civică 
• prevenirea traficului de persoane 
• presa liberă, independentă și responsabilă 
• dezvoltarea abilităților de lider ale tinerilor 
Consolidarea economiei transatlantice 
• promovarea antreprenoriatului 
 
Valoare grant: 
min. 5.000 USD – max. 15.000 USD 
 
Informatii suplimentare  

https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/nofo/ 
 
 

Termen limită 

31.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/nofo/
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CERERE DE PROPUNERI 2021CE160AT032 - 
Promovarea participării tinerilor la tranziția justă - 
EUTEENS4GREEN 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Abilitarea tinerilor și transformarea în actori în definirea și  punerea în aplicare a 
unor soluții care să asigure incluziunea în tranziția verde. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații non-profit (private sau publice); 
Autorități publice (naționale, regionale, locale); 
Organizații internaționale; 
Universități; 
Instituții de învățământ; 
Centre de cercetare. 
 
Activitati eligibile  
Activitățile necesare pentru obținerea rezultatelor preconizate din prezenta 
cerere de propuneri; sprijin financiar acordat părților terțe; analize; acțiuni de 
sensibilizare și de difuzare. 
Sprijinul acordat în cadrul grantului per proiect nu trebuie să depășească 
valoarea de 10.000 euro. 
Beneficiarul poate oferi sprijin în unul dintre următoarele moduri sau prin 
intermediul unei combinații a celor două: 
• beneficiarul va achiziționa bunurile și serviciile necesare pentru punerea în 
aplicare a proiectului în numele tinerilor; 
• beneficiarul va pune la dispoziția tinerilor fonduri care să fie utilizate pentru 
achiziționarea de bunuri și servicii, pentru activitatea de voluntariat. 
 
Valoare grant: 1.000.000 EUR 
Comisia preconizează că va finanța o propunere. 
 
Informatii suplimentare 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-
opportunities/calls-for-proposal/ 
 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_
0at_032/call_proposals_ro.pdf 
 

Comisia Europeană 

Buget  

1.000.000 EUR 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31.01.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_ro.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_ro.pdf
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 - Măsuri de 
reducere a contaminării cu substanțe periculoase în 
depozite municipale temporare 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100%  

Obiectiv 
Creșterea capacității de a gestiona/ reduce/elimina riscurile generate de 
substanțele periculoase și deșeurile municipale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități locale sau regionale (municipale/județene)  
Proiectul poate fi implementat și în parteneriat cu una sau mai multe entități din 
România și/sau Statele Donatoare 
 
Activitati eligibile 
• Servicii de consultanță; 
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul consultării 
factorilor de decizie pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind 
închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect; 
• Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile create de 
depozitele temporare de deșeuri municipale; 
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor temporare de 
deșeuri municipale; 
• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de 
închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale; 
• Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri 
municipale; 
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării rezultatului 
proiectului sau a măsurilor de închidere precum și implementarea acestora.  
 
Valoare grant: 
Între 1.300.000 euro și 2.500.000 euro  
 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-
pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-
solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-
contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-
temporare/3883 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
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Măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru  
extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze 
medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul 
riscului de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze 
medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul 
riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 
 
Categorii solicitanti eligibili 
a) Spitale județene de urgență / Spitale de urgență / Institute 
medicale/ Spitale de boli infecțioase; 
b) Primăria Municipiului București/autorități ale administrației publice 
locale cu competență în domeniul asistenței de sănătate publică și 
alte Autorități publice locale pentru spitale județene de urgență / 
Spitale de urgență / Institute medicale/ Spitale de boli infecțioase pe 
care le au în gestionare/administrare; 
c) parteneriatele dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b). 
 
Activitati eligibile  
Extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze 
medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul 
riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 
 
Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-
guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-
fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-
infrastructurii-de-gaze-medicale-din/ 
 

Guvernul Romaniei 

Buget  

50 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 3 septembrie 2020 pentru 
aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în 
domeniul managementului energiei durabile" 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Contribuția la susținerea managementului energiei durabile la nivelul 
localităților sărace/subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea 
infrastructurii municipale,  sporirea capacității și gradului de conștientizare 
cu privire la eficiența energetică și 
energia regenerabilă. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale din regiuni sărace/ subdezvoltate ale 
României 
 

Activitati eligibile  
Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului trebuie să 
se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice: 
• reabilitarea termică a clădirilor publice, 
• termoficare, 
• furnizarea de energie, 
• inclusiv regenerabilă, 
• iluminat public, 
• transport public, 
• planificare urbană. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 
 

Guvernul Romaniei 

Buget  

min. 3.750.919,79 
CHF 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

31.12.2025 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
4.1 „INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

760 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

30-90% 

Obiectiv 
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării 
și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către 
piață, cât și a diversificării agricole. 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau 
juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României 
şi care desfășoară o activitate agricolă. 
 
Activitati eligibile 
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate  
condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, 
amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv 
distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate și/ sau 
ambalate și/sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 
agricole/sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative 
agricole/grupuri de producători și cheltuieli de marketing; 
Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei 
sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole; 
Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor 
destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv 
construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul 
gunoiului de grajd și a dejecțiilor; 
Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, 
inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea 
de perdele naturale de protecție; 
Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, 
desecare. 
 
Valoare grant: 
Variabila 
 
Informatii suplimentare  
 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_expl
oatatii_agricole?amp;lang=RO 
 
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Si
ntetic/Ghid%20sintetic%20sM%204.1%20-%20final.pdf 
 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 

Termen limită 

25.01.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid%20sintetic%20sM%204.1%20-%20final.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid%20sintetic%20sM%204.1%20-%20final.pdf
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

- Euro 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
Facilitarea accesului spre ferme. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform 
legislației naționale în vigoare. 
 
Activitati eligibile 
Construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către 
ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole); 
Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din 
pământ. 
 
Valoare grant: 
Max. 1.000.000 euro/proiect 
 
Informatii suplimentare  
 
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_s
upuse_dezbaterii_publice 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
16.4, 16.4.a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi 
verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele 
agricol şi pomicol” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

50 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor 
agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare din cel puţin un partener 
din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizatie de 
producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, 
în funcție de submăsură: 
Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 
Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
Organizații neguvernamentale; 
Autoritati publice 
Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și 
de alimentație publică. 
 
Activitati eligibile 
Sunt sprijinite și proiectele destinate sectorului viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol, cu condiția asigurării complemetarității 
cu pilonul I și evitarea dublei finanțări. 
De asemenea, în cadrul 16.4 sunt sprijinite și produse pomicole dacă numărul de 
parteneri din sectorul pomicol este mai mic decât cel din restul sectorului agro 
alimentar. Similar, în cadrul 16.4a pot fi sprijinite și produse altele decât cele 
pomicole. 
 
Valoare grant: 
Max. 250.000 euro/proiect 
 
Informatii suplimentare  
 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_
16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

Termen limită 

28.02.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/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 
Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima 
impadurire  si crearea de suprafete impadurite” (sM8.1) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi 
privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru 
împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi 
formele asociative ale acestora. 
 - În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile 
administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane 
juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.  
- În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele 
fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, 
societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, 
precum și formele asociative ale acestora. 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe 
hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, 
după cum urmează: 

• Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv 
costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți 
beneficiarii schemei, 

• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea 
costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea 
pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de 
categoria de beneficiar și tipul de teren. 

 
Valoare grant 
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe 
hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, 
după cum urmează:  

− Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea 
proiectului tehnic de împădurire și împrejmuirea plantației (denumită Prima 1).  

− Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere 
şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca 
urmare a împăduririi (denumită Prima 2). 
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat, care înglobează 
toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, 
este de 7.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/21-09-08-05-56-
07Anunt_lansare_sesiune_sM8_1_PT_SITE_sesiunea_6.pdf 
 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-
pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-
suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-
si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-
suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

6.537.930 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

28 februarie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/21-09-08-05-56-07Anunt_lansare_sesiune_sM8_1_PT_SITE_sesiunea_6.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/21-09-08-05-56-07Anunt_lansare_sesiune_sM8_1_PT_SITE_sesiunea_6.pdf
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea 
forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea 
creşterii durabile. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
a) ministerele de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună 
cu autorităţi publice centrale/ locale sau asociaţii de dezvoltare comunitare; 
b) instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii 
reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe, autorităţile publice central; 
c) unităţile sanitare; 
d) instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetare-dezvoltare din 
România; 
e) operatorii de apă şi canalizare; 
f) autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane; 
g) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene pentru 
situaţii de urgenţă; 
h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordinate; 
i) instanţele de judecată, parchete, etc; 
j) instituţiile şi autorităţile publice centrale; 
k) Autoritatea pentru Digitalizarea României, autorităţile publice centrale şi locale. 
 

Activitati eligibile  
Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin 
ordonator principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, pentru pregătirea 
proiectelor de infrastructură în următoarele domenii: 
a) adaptarea la schimbări climatice; 
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme 
industriale, investiţii în infrastructura educaţională; 
c) domeniul sănătăţii; 
d) cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare 
/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/utilaje/dotări 
independente; 
e) apă-canalizare; 
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor 
urbane; 
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei de 
subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; 
h) constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică 
- inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situaţii cu impact mare şi probabilitate 
scăzută generate de manifestarea riscurilor; 
i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;  
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice; 
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, 
a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale. 
  

Valoare grant: În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii 
publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia 
 
Informatii suplimentare 
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
 

Comisia Europeană 

Buget  

29.2 mld. eur 

Finanțare primită (%) 

variabil 

Termen limită 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR 
DEZAVANTAJATE 2014 – 2020 

Acordarea de materiale școlare 
(rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii) 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii 
timpurii a școlii în rândul copiilor celor mai dezavantajați din învățământul 
de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea 
familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în 
luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim 
brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat acestora, precum și a 
copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care 
sunt în întreținerea familiilor al căror venit lunar pe membru de familie este 
de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană 
singură. 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:  
Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport 
electronic  pentru sprijin educational; 
• Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 
către organizațiile partenere; 
• Distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 
către destinatarii finali; 
• Achizitionarea materialelor școlare/articolelor de imbracaminte si 
incaltaminte de către parintii/ reprezentantii legali ai destinatarilor finali 
(persoane dezavantajate conform POAD), prin utilizarea tichetelor sociale 
pe suport electronic pentru sprijin educational; 
• Activități de informare și conștientizare a grupului țintă asupra sprijinului pe 
care UE și Guvernul României îl acordă prin acest program; 
Măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat care să vină în completarea 
sprijinului educational.  
 
Categorii de beneficiari eligibili: 
Solicitant eligibil: 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate. 
Parteneri eligibili: 

 Ministerul Educației; 
 Unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial; 
 Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoare proiect: max. 44 milioane euro 
 
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poad-ghidul-pentru-acordarea-de-
materiale-scolare/ 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

44 mil euro 

Finanțare primită (%) 

85% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poad-ghidul-pentru-acordarea-de-materiale-scolare/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poad-ghidul-pentru-acordarea-de-materiale-scolare/
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POCA, CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: 
POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 
pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

375.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

98% 

Obiectiv 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță 
cu SCAP. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate. 
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel: 
Alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate care 
îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru solicitanți, 
Orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și 
municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului, 
ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală), 
Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și 
formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), 
Instituții de învățământ superior acreditate. 
 
Activitati eligibile 
Planificare strategică și financiară 
Se acordă finanțare autorităților locale județene și municipale din 
regiunile mai puțin dezvoltate, care nu au obținut finanțare în cadrul 
apelurilor CP4 less/2017, CP6 less/2017, CP10 less/2018, CP12 
less/2018 și CP13 less/2019. 
 
Valoare grant:  
250.000 - 4.625.000 lei, în funcție de rezultatele de program la care 
contribuie. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-
poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/ 
 

 
 
 

Termen limită 

11.02.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau 
subordonate acestora; 
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; 
Furnizori autorizați de formare profesională; 
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale; 
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 
Asociații și fundații; 
Organizații sindicale; 
Organizații patronale; 
Întreprinderi sociale de inserție; 
Angajatori; 
Camere de Comerţ şi Industrie. 
 
Activitati eligibile 
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii 
cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune 
Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice 
acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 

• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă 

• Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de 
stare civilă 

• Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii 
aferente SDL-urilor aprobate. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă, 
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost  selectate de GAL și avizate de CCS 
restrâns. 
 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-
persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/ 
 
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-
depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-
de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/ 
 

Termen limită 

29.04.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
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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 (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

88,499,223 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire  
pentru reciclare a deşeurilor în România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene; 
Ministerul Mediului; 
Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în 
parteneriat cu Ministerul Mediului; 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/ Administrația Fondului pentru Mediu; 
Administrația Fondului pentru Mediu. 
 
Activitati eligibile 
A. Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor; 
B. Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor 
pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea 
implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în 
domeniul managementului deșeurilor; 
C. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul 
municipiului Bucureşti; 
D. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale 
periculoase și nepericuloase; 
E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 
și 
post 2020 (după caz);  
F. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale 
(neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel 
județean). 
 
Informatii suplimentare  
Apelul este pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate. Solicitările 
se pot depune începând cu data de 03.09.2020, având termen limită pentru 
depunerea proiectelor 01.07.2022. 
 
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-
management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/ 

Termen limită 

01.07.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Elaborarea planurilor de management/ seturilor 
de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile 
naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.000.000 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 
Structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea 
managementului ariei protejate 
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii 
de protecţia mediului şi/ sau protecţia naturii 
Institute de cercetare/ universităţi/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau protecţia naturii 
Autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor centrale/ locale 
 
Activitati eligibile 
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ 
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în 
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în 
cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările 
ulterioare) 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 5.000.000 euro/ proiect 
 
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-
planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-
actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/ 

Termen limită 

31.07.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

175.268.000 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru 
Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia 
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, 
ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
ANANP 
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea 
managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu: 
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 
Institute de cercetare; 
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau protecţia naturii; 
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea 
/ subordonarea autorităţilor centrale / locale. 
 
Activitati eligibile 

• Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor 
şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică 
a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a 
siturilor Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor 
de importanţă comunitară; 

• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei 
pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea 
zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a 
corpurilor de apă, etc.); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii 
pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

• Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 10.000.000 euro/ proiect 
 
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/ 

Termen limită 

30.06.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 



 pag. 22 
Catalogul surselor de finanțare – 28/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.3 Decontaminare a siturilor poluate istoric – 
proiecte noi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5,72 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri 
contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru 
care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare. 
Prin proiectele promovate în cadrul acestui obiectiv specific se urmărește 
în principal obținerea următorului rezultat: Număr de situri contaminate 
poluate istoric reduse. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate 
acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse 
la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea 
implementării proiectului. 
 
Activitati eligibile 
Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate 
istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului, 
inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-
decontaminare; 
Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, cum ar fi batale explorare și 
producție, amplasamente aferente rafinăriilor; activitățile constau în 
eliminarea/ reducerea contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/sau 
apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii terenului la 
starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei 
mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de 
poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării; 
Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a 
zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor 
contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a 
materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi (a nu se 
înțelege construirea de depozite); 
Activitiăți de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată; 
Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, 
conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare; 
Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de 
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea 
Impactului asupra Mediului etc); 
Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de 
servicii, lucrări și furnizare echipamente. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
 
https://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/POIM/2020/Ghidul_beneficiarului/04.12.20
20/OM_1473_03122020_OS_4.3.pdf 
 
https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

Termen limită 

30 iunie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/POIM/2020/Ghidul_beneficiarului/04.12.2020/OM_1473_03122020_OS_4.3.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/POIM/2020/Ghidul_beneficiarului/04.12.2020/OM_1473_03122020_OS_4.3.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/POIM/2020/Ghidul_beneficiarului/04.12.2020/OM_1473_03122020_OS_4.3.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP5 – OS 5.1 Managementul riscului la inundații, eroziune 
costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a 
riscurilor  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

402,35 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Promovarea acțiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri 
accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundații și 
eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice și pierderii de 
vieți omenești, precum și a conformării cu cerințele directivelor din sector 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structurile specializate să 
implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI pentru acțiuni de tip A; 
Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri 
cu specializare în domeniul ecologic, pentru acțiuni de tip A; 
Administrația Națională de Meteorologie - pentru acțiunile de tip A 
specifice ANM; 
Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B; 
Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național 
a riscurilor identificate pe baza evaluării naţionale – pentru acțiuni de tip 
C. 
 
Activitati eligibile 
A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații 
B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 
C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor riscuri 
 
Informatii suplimentare  
Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate sau proiecte 
care vizează prevenirea riscurilor accentuate de schimbările climatice, 
după caz. 
 
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/ 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21671/mfe-a-relansat-ghidul-
pentru-managementul-riscului-la-inundatii-si-eroziune-costiera-si-alte-
riscuri-poim-2014-2020 
 

Termen limită 

30 iunie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21671/mfe-a-relansat-ghidul-pentru-managementul-riscului-la-inundatii-si-eroziune-costiera-si-alte-riscuri-poim-2014-2020
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21671/mfe-a-relansat-ghidul-pentru-managementul-riscului-la-inundatii-si-eroziune-costiera-si-alte-riscuri-poim-2014-2020
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21671/mfe-a-relansat-ghidul-pentru-managementul-riscului-la-inundatii-si-eroziune-costiera-si-alte-riscuri-poim-2014-2020


 pag. 24 
Catalogul surselor de finanțare – 28/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP7 – OS 7.1 „ Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – 
proiecte noi” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

106 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

98% 

Obiectiv 
Vizează promovarea investiţiilor în eficiența energetică a sectorului de 
termoficare în vederea reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a 
agentului termic. 
 
1.Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, 
Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor 
începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării 
sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și 
luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor 
urbane. 
Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM): 
Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de 
alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea rețelei de 
transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă 
a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea 
sistemului; 
Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a 
sistemelor de pompare a agentului termic; 
Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a 
SACET). 
  
2. Proiectele de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe 
preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse şi selectate spre finanţare în 
condiţii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele 
financiare disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor 
simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și 
luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor 
urbane. 
  
Tipuri de solicitanți: 
Unități administrativ teritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare, prin 
autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte 
în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) precum și din alte localități, în 
limita resurselor financiare disponibile. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 20.000.000 euro/ proiect 
 
https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/11/c3c3acae03600fd811de7765fb6e0826.pdf 

 
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-
termoficare-proiecte-noi/ 
 

Termen limită 

31.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/c3c3acae03600fd811de7765fb6e0826.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/c3c3acae03600fd811de7765fb6e0826.pdf
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

50 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de 
reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-
2.   
Categorii solicitanti eligibili 

- Spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul sanitar de 
stat. desemnate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 
2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor 
în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care 
asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-
CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru 
pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

- Alte unități sanitare publice inclusiv unități sanitare cu personalitate 
juridică aferente sistemului național de apărare, ordine publică şi 
securitate națională, precum și cele aferente sistemului de transport, 
pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării/reabilitării, 
în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față 
provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19. 

 
Activitati eligibile 
În cadrul apelului, se pot finanța două tipuri de proiecte care vizează spitalele 
publice din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii 
medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de 
COVID-19: 

A. Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu 

acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul 

depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru 

creșterea gradului de securitate la incendii; 

B. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare 
și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale. 

Ambele tipuri de proiecte vor propune investiții pentru structurile care utilizează 
fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile 
mari consumatoare  de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul 
sanitar de stat.  
Un solicitant poate depune, pentru un singur spital, un proiect unic care să 
cuprindă  tipurile de proiecte A și B, cu respectarea valorii maxime cumulate a 
finanțării pentru aceste tipuri.  
 
Valoare grant:  
Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte necompetitiv 
cu depunere continuă, în limita bugetului alocat. 
Valoarea maximă a finanțării pentru proiectele de tip A este de 100.000 de euro. 
Valoarea maximă a finanțării pentru proiectele de tip B este de 1.500.000 de 
euro. 
Valoarea maximă a finanțării pentru proiecte unice care vizează ambele tipuri A 
și B este de 1.600.000 euro. 
Informatii suplimentare: 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-
in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/ 
 

Termen limită 

31.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
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Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritara 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban 
Prioritatea de Investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii 
Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 
integrate 

 
DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel – Dezvoltarea infrastructurii în orașele/municipiile 
cu peste 20.000 locuitori în care sunt identificate zone marginalizate,  adică zone 
cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială. 
Implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează 
sărăcie și excluziune socială. 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:  
Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile 
specific identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală 
elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:  
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea /reabilitare /modernizare 
locuinţelor sociale  
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială; 
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire  /reabilitare /modernizare/ 
dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, 
şcoli gimnaziale etc.); 
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserţie. 
 
Categorii de beneficiari eligibili: 
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu – ca membre în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare 
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din 
cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori 
publici și privați de servicii sociale  
Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, 
cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe 
în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-
educative, culturale, agrement și sport  
Întreprinderi de economie socială de inserție 

 
Informatii suplimentare: 
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 / 
20.000 euro 
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de 
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de: 
 
a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor 
de economie socială de inserție 
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de 
economie socială de inserție  
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor 
putea fi transmise pana la data de 31 martie 2022, ora 10.00 

 
http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

77.48 mil euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

31.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1
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Programul național de construcții de interes public sau 
social 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, 
finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice 
locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice 
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce 
funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice 
în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență” 
 
Activitati eligibile  
Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, 
finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar. 
1. Subprogramul ”Săli de sport” 
2. Subprogramul ”Bazine de înot” 
3. Subprogramul ”Complexuri sportive” 
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale” 
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat” 
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale” 
7. Subprogramul ”Unități sanitare” 
8. Subprogramul ”Săli de cinema” 
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență” 
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din 
zone defavorizate” 
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” 
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de 
alimentare cu apă” 
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul 
construcțiilor” 
 
Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile 
 

Guvernul Romaniei 

Buget  

variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
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Fondul pentru Inovare - Proiecte la scară largă, 
apelul II 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea proiectelor care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem 
de inovatoare, care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 
Oferirea unui sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc ale 
proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private 
suplimentare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entități private 
Entități publice 
Organizații internaționale 
 
Activitati eligibile  
• inovarea în tehnologii și procese cu emisii scăzute de carbon în sectoarele 
enumerate în anexa I la Directiva EU ETS, inclusiv captarea și utilizarea 
carbonului în condiții de siguranță pentru mediu (CCU) care contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și produse care le 
înlocuiesc pe cele cu consum intensiv de carbon produse în sectoarele enumerate 
în anexa I la Directiva EU ETS. 
• stimularea construcției și exploatării proiectelor care vizează captarea și 
stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță pentru mediu; 
• stimularea construcției și exploatării tehnologiilor inovatoare de energie 
regenerabilă și de stocare a energiei. 
 
Valoare grant:  
Proiectele cu un total al cheltuielilor de capital de peste 7.500.000 eur sunt eligibile 
în cadrul acestui apel. 
 
Informatii suplimentare 
Link informatii 

Comisia Europeană 

Buget 2021-2022 

1.5 mld. EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

03.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=InnovFund-LSC-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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I3 Investitii in inovare interregionala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea parteneriatelor interregionale, în special prin investiții direcționate care 
vizează accelerarea adoptării pieței și extinderea soluțiilor de inovare la niveluri 
înalte de pregătire a tehnologiei în domeniile prioritare comune de specializare 
inteligentă pentru a le ajuta să abordeze barierele trecerea pe piață. 
Asistența financiară și de consiliere va contribui la accelerarea comercializării și 
extinderea prin investiții interregionale în inovare, cu potențialul de a încuraja  
dezvoltarea lanțurilor valorice ale UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice (organisme publice sau private), înființate întruna dintre țările 
eligibile, respectiv: 
• state membre ale UE (inclusiv țări și teritorii de peste mări); 
• țări din afara UE. 
 
Activitati eligibile  
Componenta 1 - sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de 
inovare interregională; 
Componenta 2 - sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea unor lanțuri 
valorice în regiunile mai puțin dezvoltate. 
DIGIT 
• Economia digitală și inovarea; 
• Digitalizarea administrației publice; 
• Digitalizarea asistenței medicale. 
GREEN 
• Sisteme alimentare durabile, agricultura durabilă, energie curată și eficientă, 
industrie durabilă, construcție și renovare, mobilitate durabilă, eliminarea poluării 
și 
acțiunea climatică. 
MANU 
• Robotica, imprimarea 3D și 4D, inteligența artificială, precum și calcularea de 
înaltă performanță pentru modelare sunt elemente importante în producția 
avansată. 
 
Valoare grant:  
Componenta 1: 4.000.000 - 10.000.000 euro; 
Componenta 2: 2.000.000 - 3.000.000 euro. 
Sumele nu exclud depunerea/selectarea propunerilor care solicită alte sume. 
Cel puțin 70% din grant trebuie să fie alocat investițiilor în companii, în special 
IMM-uri. 
 
Informatii suplimentare 
Link informatii 

Comisia Europeană 

Buget 2021-2022 

75.000.000 EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

01.02.2022 
18.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-green;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Ambasada S.U.A. la București -  
Programul anual de finanțări prin acordarea de 
granturi mici în anul fiscal 2022 

Finanțator 

Ambasada S.U.A. la 
București 

Descriere program 

Buget apel 

100.000 USD 

Finanțare primită (%) 

100%  

Obiectiv 
Biroul de Diplomație Publică primește propuneri de proiecte care urmăresc 
consolidarea relațiilor culturale dintre S.U.A. și România prin schimburi educaționale 
și programe culturale care evidențiază valorile comune și promovează cooperarea 
bilaterală. Toate proiectele trebuie să includă un element cultural american sau o 
legătură cu experți americani sau organizații și instituții în domenii concrete, pentru 
o mai bună înțelegere a politicilor și viziunii Statelor Unite ale Americii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații non-profit înregistrate, inclusiv grupuri de reflecție și organizații ale 
societății civile/nonguvernamentale cu experiență în programare 
Instituții de învățământ nonprofit sau guvernamentale 
Instituţii guvernamentale. 
 
Activitati eligibile 
Promovarea păcii și securității regionale și internaționale 
• alfabetizare mediatică 
• combaterea dezinformării, a informării greșite, a știrilor false 
• educația pentru securitate cibernetică 
Promovarea standardelor euro-atlantice de democrație, stat de drept și incluziune a 
minorităților 
• statul de drept 
• democrația 
• drepturile omului și nediscriminare 
• incluziunea minorităților 
• emanciparea femeilor 
• educația civică 
• participarea civică 
• prevenirea traficului de persoane 
• presa liberă, independentă și responsabilă 
• dezvoltarea abilităților de lider ale tinerilor 
Consolidarea economiei transatlantice 
• promovarea antreprenoriatului 
 
Valoare grant: 
min. 5.000 USD – max. 15.000 USD 
 
Informatii suplimentare  

https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/nofo/ 
 
 

Termen limită 

31.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/nofo/
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CERERE DE PROPUNERI 2021CE160AT032 –  
Promovarea participării tinerilor la tranziția justă - 
EUTEENS4GREEN 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Abilitarea tinerilor și transformarea în actori în definirea și  punerea în aplicare a 
unor soluții care să asigure incluziunea în tranziția verde. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații non-profit (private sau publice); 
Autorități publice (naționale, regionale, locale); 
Organizații internaționale; 
Universități; 
Instituții de învățământ; 
Centre de cercetare. 
 
Activitati eligibile  
Activitățile necesare pentru obținerea rezultatelor preconizate din prezenta 
cerere de propuneri; sprijin financiar acordat părților terțe; analize; acțiuni de 
sensibilizare și de difuzare. 
Sprijinul acordat în cadrul grantului per proiect nu trebuie să depășească 
valoarea de 10.000 euro. 
Beneficiarul poate oferi sprijin în unul dintre următoarele moduri sau prin 
intermediul unei combinații a celor două: 
• beneficiarul va achiziționa bunurile și serviciile necesare pentru punerea în 
aplicare a proiectului în numele tinerilor; 
• beneficiarul va pune la dispoziția tinerilor fonduri care să fie utilizate pentru 
achiziționarea de bunuri și servicii, pentru activitatea de voluntariat. 
 
Valoare grant: 1.000.000 EUR 
Comisia preconizează că va finanța o propunere. 
 
Informatii suplimentare 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-
opportunities/calls-for-proposal/ 
 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_
0at_032/call_proposals_ro.pdf 
 

Comisia Europeană 

Buget  

1.000.000 EUR 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31.01.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_ro.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2021_16_0at_032/call_proposals_ro.pdf
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Programele de finanţare ale Secretariatului General al 
Guvernului – Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

- 

Finanțare primită (%) 

max. 95% 

Obiectiv 
Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și 
religioase a românilor de pretutindeni 
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea 
unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a 
acestora  
Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea 
stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii 
României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință 
 
Categorii solicitanti eligibili 

• asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale 
ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;  

• persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau 
privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări 
nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul 
românilor de pretutindeni.  

 
Activitati eligibile 
Reintegrare - facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii 
a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea 
acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români 
din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor 
români reveniți în țară din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele 
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect. 
Educaţie - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au 
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii 
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să 
reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim 
acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe 
proiect. 
Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, 
religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi 
întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor 
ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program 
este 100.000 lei pe proiect. 
Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea 
României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de 
expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Plafonul 
maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 
lei pe proiect. 
Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în 
comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o 
generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru 
proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect. 
Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii 
religioase a românilor de pretutindeni. Plafonul maxim acordat pentru proiectele 
depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect. 
 
Valoare grant: 
Maximum 100.000 lei 
 
 
Informatii suplimentare  
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/ 
 
 
 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
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Alimentație sănătoasă și accesibilă, care dezvoltă 
legături sociale 

Finanțator 

Fundația Auchan 

Descriere program 

Buget apel 

- 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Obiectiv 
Dobândirea de cunoștințe și educația cu privire la o alimentație sănătoasă 
și echilibrată, dezvoltarea legăturilor sociale, precum și cele care 
sensibilizează și previn riscurile privind subnutriția. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
ONG 
 
Activitati eligibile 
• Să favorizeze dobândirea de cunoștințe cu privire la o alimentație 
sănătoasă și echilibrată (cursuri de gătit, educație alimentară cu privire la 
beneficiile alimentelor sau chiar cunoașterea și cultivarea produselor 
proaspete); 
• Să dezvolte legături sociale prin intermediul discuțiilor și schimbului de 
informații despre alimentație (eliminarea solitudinii persoanelor izolate, 
care fie gătesc, fie împart o masă, fie se integrează în cadrul unor grădini 
comune); 
• Să sensibilizeze și să prevină riscurile unei alimentații nesănătoase 
(educarea cu privire la beneficiile alimentelor asupra corpului și sănătății, 
sensibilizarea persoanelor afectate de obezitate sau diabet). 
 
Valoare grant: 
Variabila, in functie de valoarea proiectului; 
Proiectul poate fi în valoare maximă de 100.000 euro; 
 
 
Informatii suplimentare  
https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-sprijinit-de-
fundatia-auchan-franta 
 
 
 
 

Termen limită 

31.01.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-sprijinit-de-fundatia-auchan-franta
https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-sprijinit-de-fundatia-auchan-franta
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Granturile Nouă ne pasă 

Finanțator 

Fundația Nouă ne 
pasă 

Descriere program 

Buget apel 

1.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Obiectiv 
Să ofeem sprijin financiar proiectelor care propun soluții măsurabile și 
replicabile pentru problemele cu care se confruntă școala și copiii din 
România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
ONG-uri (asociații, inclusiv asociații de elevi/studenți/părinți, fundații și 
federații etc.) instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli și 
licee/colegii), instituțiile de învățământ superior (universităţi, academii de 
studii, institute, şcoli de studii superioare etc.) care au personalitate 
juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de 
finanțare. 
 
Activitati eligibile 
• proiecte cu impact relevant în societate, care sprijină gândirea 
strategică, mențin o direcție pe termen mediu-lung și implică 
direct/indirect comunitatea locală; 
• creșterea nivelului general de pregătire, îmbunătățirea calității 
educațională sau oferă șansă la educație copiilor din comunități 
dezavantajate; 
• propuneri de soluții pentru probleme cu care se confruntă școala, copiii 
și educația din România; 
• creșterea nivelului de educație în comunități neglijate prin modele 
testate sau inovatoare de intervenție, cu impact măsurabil; 
 
Valoare grant: 
Suma maximă care poate fi accesată pentru un proiect depus este de 
60.000 lei/proiect. Un aplicant poate depune o singură aplicație într-un 
apel, iar dacă aceasta nu a fost declarată câștigătoare, nu mai poate fi 
depusă la următoarele apeluri de proiecte. 
 
Informatii suplimentare  
Prima ediție a programului de Granturi Nouă ne pasă se va desfășura în 
perioada noiembrie 2021 - iulie 2022, prin intermediul a 9 apeluri de 
proiecte. Un nou apel va fi lansat la începutul fiecărei luni și va fi activ 
până la atingerea numărului de 50 aplicații înscrise sau timp de maximum 
10 zile de la lansare. 
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-
program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-
educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53Cyda
PT7mKFRfjnlDBbcIm0es 
 
https://www.nouanepasa.ro/granturi 
 
 
 
 

Termen limită 

07.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
https://www.nouanepasa.ro/granturi
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – 
Granturi tip raspuns rapid 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

100.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 100% 

Obiectiv 
Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal 

la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal 
în România 
 
Activitati eligibile 
Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 
stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor 
pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen 
și violență bazată pe gen (VGB) 
Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii 
pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se 
implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului 
egal. 
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, 
dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului 
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv 
pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării 
drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența 
bazată pe gen; 
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ 
întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului 
și tratamentului egal; 
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ 
tratament egal (consiliere, asistență juridică, etc.); 
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai 
măsurilor de protecție;  
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra 
îmbătrânirii (ageism). 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 15.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/apel-4/ 

Termen limită 

27.04.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021  
Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în 
depozite municipale temporare 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100%  

Obiectiv 
Creșterea capacității de a gestiona/ reduce/elimina riscurile generate de 
substanțele periculoase și deșeurile municipale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități locale sau regionale (municipale/județene)  
Proiectul poate fi implementat și în parteneriat cu una sau mai multe entități din 
România și/sau Statele Donatoare 
 
Activitati eligibile 
• Servicii de consultanță; 
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul consultării 
factorilor de decizie pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind 
închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect; 
• Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile create de 
depozitele temporare de deșeuri municipale; 
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor temporare de 
deșeuri municipale; 
• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de 
închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale; 
• Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri 
municipale; 
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării rezultatului 
proiectului sau a măsurilor de închidere precum și implementarea acestora.  
 
Valoare grant: 
Între 1.300.000 euro și 2.500.000 euro  
 
Informatii suplimentare  

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-
pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-
solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-
contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-
temporare/3883 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare/3883
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 
Granturi tip raspuns rapid 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

1.5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 100% 

Obiectiv 
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile 
din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să 
contribuie la incluziunea lor socială. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal 
în România 
 
Activitati eligibile 
Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite 
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire 
la drepturile lor și alte aspecte relevante, care ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea stării lor de bine 
Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima 
drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea 
unor soluții la problemele cu care se confruntă 
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa 
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele 
de luare a deciziilor 
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy 
Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților 
mijloacelor de trai 
Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună 
membrii romi și ne-romi ai comunității 
Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de 
consultare 
Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile 
lor și acțiuni între egali vulnerabil. 
Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și 
alți membri ai comunității locale. 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 15.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/apel-6/ Termen limită 

27.04.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-6/
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
4.1 „INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

760 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

30-90% 

Obiectiv 
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării 
și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către 
piață, cât și a diversificării agricole. 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau 
juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în 
temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României 
şi care desfășoară o activitate agricolă. 
 
Activitati eligibile 
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate  
condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, 
amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv 
distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate și/ sau 
ambalate și/sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 
agricole/sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative 
agricole/grupuri de producători și cheltuieli de marketing; 
Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei 
sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole; 
Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor 
destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv 
construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul 
gunoiului de grajd și a dejecțiilor; 
Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, 
inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea 
de perdele naturale de protecție; 
Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, 
desecare. 
 
Valoare grant: 
Variabila 
 
Informatii suplimentare  
 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_expl
oatatii_agricole?amp;lang=RO 
 
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Si
ntetic/Ghid%20sintetic%20sM%204.1%20-%20final.pdf 
 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 

Termen limită 

25.01.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid%20sintetic%20sM%204.1%20-%20final.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid%20sintetic%20sM%204.1%20-%20final.pdf
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
16.4, 16.4.a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi 
verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele 
agricol şi pomicol” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

50 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor 
agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare din cel puţin un partener 
din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizatie de 
producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, 
în funcție de submăsură: 
Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 
Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
Organizații neguvernamentale; 
Autoritati publice 
Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și 
de alimentație publică. 
 
Activitati eligibile 
Sunt sprijinite și proiectele destinate sectorului viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol, cu condiția asigurării complemetarității 
cu pilonul I și evitarea dublei finanțări. 
De asemenea, în cadrul 16.4 sunt sprijinite și produse pomicole dacă numărul de 
parteneri din sectorul pomicol este mai mic decât cel din restul sectorului agro 
alimentar. Similar, în cadrul 16.4a pot fi sprijinite și produse altele decât cele 
pomicole. 
 
Valoare grant: 
Max. 250.000 euro/proiect 
 
Informatii suplimentare  
 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_
16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

Termen limită 

28.02.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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POCA, CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: 
POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 
pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

375.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

98% 

Obiectiv 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță 
cu SCAP. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate. 
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel: 
Alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate care 
îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru solicitanți, 
Orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și 
municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului, 
ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală), 
Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și 
formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), 
Instituții de învățământ superior acreditate. 
 
Activitati eligibile 
Planificare strategică și financiară 
Se acordă finanțare autorităților locale județene și municipale din 
regiunile mai puțin dezvoltate, care nu au obținut finanțare în cadrul 
apelurilor CP4 less/2017, CP6 less/2017, CP10 less/2018, CP12 
less/2018 și CP13 less/2019. 
 
Valoare grant:  
250.000 - 4.625.000 lei, în funcție de rezultatele de program la care 
contribuie. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-
poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/ 
 

 
 
 

Termen limită 

11.02.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau 
subordonate acestora; 
Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; 
Furnizori autorizați de formare profesională; 
Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale; 
Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 
Asociații și fundații; 
Organizații sindicale; 
Organizații patronale; 
Întreprinderi sociale de inserție; 
Angajatori; 
Camere de Comerţ şi Industrie. 
 
Activitati eligibile 
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii 
cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune 
Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice 
acestor strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 

• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă 

• Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de 
stare civilă 

• Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii 
aferente SDL-urilor aprobate. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă, 
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost  selectate de GAL și avizate de CCS 
restrâns. 
 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-
persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/ 
 
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-
depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-
de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/ 
 

Termen limită 

29.04.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Elaborarea planurilor de management/ seturilor 
de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile 
naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.000.000 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 
Structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea 
managementului ariei protejate 
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/ sau protecţia naturii 
Institute de cercetare/ universităţi/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau protecţia naturii 
Autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor centrale/ locale 
 
Activitati eligibile 
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ 
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul 
marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor 
programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările 
ulterioare) 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 5.000.000 euro/ proiect 
 
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-
planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-
actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/ 

Termen limită 

31.07.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

175.268.000 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru 
Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia 
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce 
iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
ANANP 
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea 
managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu: 
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 
Institute de cercetare; 
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia naturii; 
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale. 
 
Activitati eligibile 

• Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor 
şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a 
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor 
Natura 2000; 

• Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară; 

• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei 
pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea 
zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a 
corpurilor de apă, etc.); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi 
funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii 
pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

• Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 10.000.000 euro/ proiect 
 
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/ 

Termen limită 

30.06.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul 
vitivinicol 2019-2023 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței 
economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea 
tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

• Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România  

• Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite 
conform legislaţiei naţionale în vigoare 

• Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 
individuale 

• Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

 

Activitati eligibile 
 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor 
produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la 
consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine 
controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de 
promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 
vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică 
sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; 

• restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

• asigurarea recoltei; 

• investiţii; 

• distilarea subproduselor. 
 

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se  
acordă finanțare sunt: 
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor 
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, 
producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a 
sălilor de degustare; 
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau  
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 
destinația de prezentare și vânzare, 
precum și pentru sălile de degustare. 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf 
 

Guvernul României 

Buget program  

47,7 milioane Euro 
anual 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf
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Premierea participării la Orizont 2020 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării 
si inovării; 
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in 
Cercetarea Europeană de excelenta; 
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, 
precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont 
2020; 
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu 
Finanțare internaționala; 
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de 
cercetare dezvoltare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care 
implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020. 
 
Activitati eligibile  
Finanțarea naționala se aloca pentru activități suport in sprijinul 
activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). 
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului din universitate sau 
institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană. 
Activitățile propuse trebuie sa conducă la consolidarea capacitații 
instituționale de a participa in mod susținut la noi competiții 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 finanțare din Programul Orizont 2020: 
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din 
Romania in calitatea de coordinator al proiectului; 
 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din 
Romania in calitatea de coordinator de pachet de lucru. 
 
Informatii suplimentare 
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020 
 

Guvernul Romaniei 

40.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2015-2020 

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
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STRUCTURĂ SCHEME DE AJUTOR PENTRU SUSȚINEREA 
SECTORULUI CULTURAL actualizate ca urmare a propunerilor 
primite în perioada de consultare publică 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARSCoV- 
2, în vederea relansării activității culturale. 

A) MINIMIS PENTRU SECTORUL INDEPENDENT (SC, ONG, PFA, 
ÎI) 

Categorii solicitanti eligibili 
- PFA, ÎI și SC cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate 
din Lista de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis. Cod CAEN 
autorizat. 
- ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural 
într-unul dintre domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate 
economică. 
B) MINIMIS PENTRU ARTIȘTI (persoane fizice, prin OGC-uri) 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă 
Valoare grant:  
Maxim 200.000 euro, respectiv acoperirea parțială, în cuantum de 20%, 
a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ 
cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor 
CAEN autorizate, eligibile/ respectiv , în cuantum de 20%, a pierderilor 
din încasările din drepturi de autor pentru anul 2020, comparativ cu cele 
pentru anul 2019, de la Organismele de gestiune colectivă. 
 

C) AJUTOR DE STAT (CADRUL COVID) PENTRU 
ORGANIZATORI, LIBRĂRII, EDITURI ȘI CINEMATOGRAFE 

Categorii solicitanti eligibili 

• PFA și societăți comerciale cu activitate într-unul dintre domeniile 
de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile. Cod CAEN 
autorizat. 

• ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural 
într-unul dintre domeniile culturale, înscrise în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor. 

• Societăți comerciale cu Cod CAEN autorizat 4761 Comerț cu 
amănuntul al cărților, în magazine specializate 

• Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5811 Activități de 
editare a cărților 

• Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5914 Proiecția de 
filme cinematografice 

Sunt eligibile și întreprinderile mari 
Valoare grant: 
Maxim 1.800.000 euro 
 
Activitati eligibile  
Desfășoară orice activitate cu caracter și conținut cultural în România în 
oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta 
Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-
sectorului-cultural-actualizata 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

 

- 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apeluri nelansate 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 
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Fondul pentru Inovare - Proiecte la scară largă, 
apelul II 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea proiectelor care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem 
de inovatoare, care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 
Oferirea unui sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc ale 
proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private 
suplimentare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entități private 
Entități publice 
Organizații internaționale 
 
Activitati eligibile  
• inovarea în tehnologii și procese cu emisii scăzute de carbon în sectoarele 
enumerate în anexa I la Directiva EU ETS, inclusiv captarea și utilizarea 
carbonului în condiții de siguranță pentru mediu (CCU) care contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și produse care le 
înlocuiesc pe cele cu consum intensiv de carbon produse în sectoarele enumerate 
în anexa I la Directiva EU ETS. 
• stimularea construcției și exploatării proiectelor care vizează captarea și 
stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță pentru mediu; 
• stimularea construcției și exploatării tehnologiilor inovatoare de energie 
regenerabilă și de stocare a energiei. 
 
Valoare grant:  
Proiectele cu un total al cheltuielilor de capital de peste 7.500.000 eur sunt eligibile 
în cadrul acestui apel. 
 
Informatii suplimentare 

Link informatii 

Comisia Europeană 

Buget 2021-2022 

1.5 mld. EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

03.03.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=InnovFund-LSC-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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I3 Investitii in inovare interregionala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea parteneriatelor interregionale, în special prin investiții direcționate care 
vizează accelerarea adoptării pieței și extinderea soluțiilor de inovare la niveluri 
înalte de pregătire a tehnologiei în domeniile prioritare comune de specializare 
inteligentă pentru a le ajuta să abordeze barierele trecerea pe piață. 
Asistența financiară și de consiliere va contribui la accelerarea comercializării și 
extinderea prin investiții interregionale în inovare, cu potențialul de a încuraja  
dezvoltarea lanțurilor valorice ale UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice (organisme publice sau private), înființate întruna dintre țările 
eligibile, respectiv: 
• state membre ale UE (inclusiv țări și teritorii de peste mări); 
• țări din afara UE. 
 
Activitati eligibile  
Componenta 1 - sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de 
inovare interregională; 
Componenta 2 - sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea unor lanțuri 
valorice în regiunile mai puțin dezvoltate. 
DIGIT 
• Economia digitală și inovarea; 
• Digitalizarea administrației publice; 
• Digitalizarea asistenței medicale. 
GREEN 
• Sisteme alimentare durabile, agricultura durabilă, energie curată și eficientă, 
industrie durabilă, construcție și renovare, mobilitate durabilă, eliminarea poluării 
și 
acțiunea climatică. 
MANU 
• Robotica, imprimarea 3D și 4D, inteligența artificială, precum și calcularea de 
înaltă performanță pentru modelare sunt elemente importante în producția 
avansată. 
 
Valoare grant:  
Componenta 1: 4.000.000 - 10.000.000 euro; 
Componenta 2: 2.000.000 - 3.000.000 euro. 
Sumele nu exclud depunerea/selectarea propunerilor care solicită alte sume. 
Cel puțin 70% din grant trebuie să fie alocat investițiilor în companii, în special 
IMM-uri. 
 
Informatii suplimentare 
Link informatii 

Comisia Europeană 

Buget 2021-2022 

75.000.000 EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

01.02.2022 
18.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-green;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 
2014- 2020 
Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice 
Componenta – infrastructura de acces silvica 

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.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_d
ocumente_supuse_dezbaterii_publice 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

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 NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
(Submasurile 16.4, 16.4.a) Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare 
în sectoarele agricol şi pomicol 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

50 milioane Euro  
 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor 
agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare din cel puţin un 
partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o 
organizatie de producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură: 
• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Organizații neguvernamentale; 
• Autoritati publice 
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement 
și de alimentație publică. 
 
Activitati eligibile 
• Sunt sprijinite și proiectele destinate sectorului viticol/parteneriatele ce conțin 
fermieri/întreprinderi etc. din sectorul viticol, cu condiția asigurării 
complemetarității cu pilonul I și evitarea dublei finanțări. 
De asemenea, în cadrul 16.4 sunt sprijinite și produse pomicole dacă numărul 
de parteneri din sectorul pomicol este mai mic decât cel din restul sectorului 
agro alimentar. Similar, în cadrul 16.4a pot fi sprijinite și produse altele decât 
cele pomicole. 
• În sectorul piscicol sunt eligibile activități precum: promovarea on-line, crearea 
conceptului de marketing, brand ș.a.m.d, nu sunt eligibile activitățile de 
producție și procesare a peștelui și a produselor pescărești. 
• În cadrul unui proiect de cooperare pe lângă produsele din sectorul piscicol, 
obligatoriu vor fi promovate și produse agricole. 
 
 
Valoare grant: 
Max. 250.000 euro/proiect 
 
Informatii suplimentare:  
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/
Anunt_CerereProiecte_sM16.4_S01_2021_prelungire_II.pdf 
 
 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 
 

Termen limită 

28 februarie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM16.4_S01_2021_prelungire_II.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM16.4_S01_2021_prelungire_II.pdf
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 (Submasura 4.1) 
Investitii in exploatatii agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

• Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și 
facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în 
vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a 
diversificării agricole. 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din 
agricultură. 

 
Categorii solicitanti eligibili 

• Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale sau juridice (de drept public sau privat) sau un grup de 
persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care 
un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației 
naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României şi 
care desfășoară o activitate agricolă. 

 
Activitati eligibile 

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor 
destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate 
activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere 
și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru 
comercializare produse agricole conditionate și/ sau ambalate și/ 
sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile 
produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul 
solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și 
cheltuieli de marketing; 

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport 
compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, 
precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în 
scopul comercializării produselor agricole; 

• Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea 
construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole 
și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de 
echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a 
dejecțiilor; 

• Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în 
cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă 
secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție; 

• Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru 
irigaţii, drenaj, desecare. 
 

Valoare grant:  
Variabila , in functie de dimensiunea economică a fermei si tipul de 
investitie vizata.   

 
Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_
4_1_exploatatii_agricole 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

760 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

25 ianuarie 2022  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima 
impadurire  si crearea de suprafete impadurite” (sM8.1) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi 
privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru 
împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi 
formele asociative ale acestora. 
 - În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile 
administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane 
juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.  
- În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse 
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte 
persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe 
hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două 
prime, după cum urmează: 

• Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv 
costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru 
toți beneficiarii schemei, 

• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea 
costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru 
compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată 
în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren. 

 
Valoare grant 
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe 
hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două 
prime, după cum urmează:  

− Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea 
proiectului tehnic de împădurire și împrejmuirea plantației (denumită Prima 1).  

− Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de 
întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de 
venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2). 
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat, care 
înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 
2, după caz, este de 7.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/21-09-08-05-56-
07Anunt_lansare_sesiune_sM8_1_PT_SITE_sesiunea_6.pdf 
 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-
pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-
suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-
impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-
crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

6.537.930 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

28 februarie 2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/21-09-08-05-56-07Anunt_lansare_sesiune_sM8_1_PT_SITE_sesiunea_6.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/21-09-08-05-56-07Anunt_lansare_sesiune_sM8_1_PT_SITE_sesiunea_6.pdf
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-6
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 (Submasura 4.2) 
Investiții în procesarea/marketingul 
produselor agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de 
calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe 
piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de 
producători și a organizațiilor interprofesionale 
 
Categorii solicitanti eligibili 

• Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, 
precum și întreprinderi mari) 

• Cooperativele, grupurile si organizațiile de producători 
 

Activitati eligibile 

• înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea unităţilor de 
procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, 
condiționare, comercializare pentru plantele proteaginoase; 

• extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a 
componentelor de colectare, depozitare, condiționare, 
comercializare pentru alte tipuri de materii prime; 

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

• aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea 
consumului de energie și a emisiilor GES; 

• promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei 
din surse regenerabile 

• creşterea numărului de locuri de muncă. 
 

Valoare grant:  
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte  
întreprinderi și nu va depăși: 
- pentru microintreprinderi și întreprinderi mici: 

• 800.000 Euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul 
fișei; 

• 600.000 Euro/proiect pentru celelalte investiții; 
- pentru întreprinderi mijlocii: 

• 1.200.000 euro/proiect pentru investiile noi permise în cadrul 
fișei; 

• euro/ proiect pentru celelalte investiții 
- pentru alte întreprinderi și forme asociative: 

• 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei; 

• 1.200.000 euro pentru celelalte investiții 
 

Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_
4_2_procesare_produse_agricole 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

182.777.722 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

7 februarie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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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 
 

• Realizarea de investiții corporale și necorporale pentru procesarea 
fructelor și marketingul produselor din fructe. 
 

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 
 

• modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare; 

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

• creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

• îmbunătățirea controlului intern al calității; 

• creșterea numărului de locuri de muncă; 

• aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv scăderea 
consumului de energie şi a emisiilor de GES. 

 
 
Valoare grant:  

• 800.000 euro, în situația întreprinderi micro şi mici, pentru 
proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț 
alimentar integrat, 

• 1.100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii, 

• 1.500.000 euro pentru întreprinderi mari. 
 
 

Informatii suplimentare: 
 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole 
 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20.471.752 Euro 
 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

14 ianuarie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 
AP 4, PI 4d, OS 4.1, Acțiunea 4.1.1 
 
Investiții în activități productive – Măsura 3 
(https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-
aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/) 

 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID- 
19. 
  
Solicitanții eligibili 

• Microîntreprinderi; 

• Întreprinderi mici; 

• Întreprinderi mijlocii. 

 
 

Activitati eligibile 

• Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – 
maxim 50% din valoarea proiectului; 

• Dotarea cu active corporale, necorporale. 

• IMM-urile trebuie să activeze în următoarele sectoare: 
Clasa C - Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 
fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției); 
Clasa F – Construcții; 
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și 
motocicletelor; 
Clasa H – Transport și depozitare; 
Clasa I – Hoteluri și restaurante; 
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice; 
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport; 
Clasa P– Învățământ; 
Clasa Q – Sănătate și asistență socială; 
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative; 
Clasa S – Alte activități de servicii. 
 
Valoare grant:  
Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este 
echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, la cursul inforeuro din luna 
octombrie 2021, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice 
nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la 
cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de 
afaceri pe anul 2019. 
 
Se preconizează lansarea în luna ianuarie 2022. 
Se renunta la principiul primul venit-primul servit! 
 
Informatii suplimentare:  
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-aferent-
actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/ 
 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249445 
 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

358,38 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

Termen limită 
consultare  5 zile 

calendaristice 
după 

lansarea 
apelului în 

MySMIS 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249445


 pag. 58 
Catalogul surselor de finanțare – 28/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea 
sau subordonate acestora; 

• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă; 

• Furnizori autorizați de formare profesională; 

• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale 
obținute pe alte căi decât cele formale; 

• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

• Asociații și fundații; 

• Organizații sindicale; 

• Organizații patronale; 

• Întreprinderi sociale de inserție; 

• Angajatori; 

• Camere de Comerţ şi Industrie. 
 
Activitati eligibile 
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii 
cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune 
Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice 
acestor strategii.  
 
Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 

• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă 

• Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de 
stare civilă 

• Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile proprii 
aferente SDL-urilor aprobate. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă, 
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost  selectate de GAL și avizate de CCS 
restrâns. 
 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-
persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/ 
 
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-
depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-
de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/ 
 
 

Termen limită 

29 aprilie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
https://mfe.gov.ro/corrigendum-la-ghidul-solicitantului-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-etapa-a-iii-a/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
 
Protejarea sănătății populației în contextul crizei 
sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței 
energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie 
(AP10, OS10.1 & OS10.2 & REACT-EU) 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

 

Finanțare primită (%) 

100 % 

Obiectiv 
 
Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID – 19 și a conseciențelor sale sociale. 
Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de 
energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Beneficiarii eligibili sunt cei specificați în cadrul AP 6 – OS 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, AP 7 și AP 9 – OS 9.1. 
 
Activitati eligibile 
 
Transferarea proiectelor eligibile deja depuse în cadrul apelurilor care au 
fost deschise pe AP 9 – OS 9.1 și AP 6 – OS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, precum și 
a proiectelor ce urmează a fi depuse până la închiderea apelurilor încă 
deschise în cadrul AP 7 și AP 9. 
 
Valoare grant 
- 
 
Informatii suplimentare 
https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/09/45215aaf00f180be779d5cffe7471c71.pdf 
 

Termen limită 

- 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/45215aaf00f180be779d5cffe7471c71.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/45215aaf00f180be779d5cffe7471c71.pdf
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6, OS 6.1 & 6.3, REACT-EU Schemă de ajutor de stat pentru 

realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul 
preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de 
siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare 
inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget  

193,7 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

100 % 

Obiectiv 
Sprijinul financiar este acordat operatorilor economici care au calitatea de 
operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de 
operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie 
electrică pentru investiţii care urmăresc: 
    a) extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în 
condiţii de siguranţă a funcţionării SEN; 
    b) implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de 
consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte 
demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie 
concesionari. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport 
a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai 
serviciului public de energie electrică si care îndeplinesc şi alte condiţii 
specificate în ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 
"Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 
exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie", respectiv 
6.3 "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul 
locuinţelor", precum și alte condiții prevăzute de măsura REACT-EU, 
după caz, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat. 
 
Activitati eligibile 

• extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse 
regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN; 

• implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de 
consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor 
proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii 
de distribuţie concesionari. 

 
Valoare grant 
Ajutorul de stat acordat în cadrul obiectivului specific 6.1. "Creşterea 
producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate 
(biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" nu poate depăşi 
15.000.000 Euro/proiect de investiţii. 
Ajutorul de stat acordat în cadrul obiectivului specific 6.3 "Reducerea 
consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor" nu poate 
depăşi 15.000.000 Euro/proiect de investiţii. 
Daca un solicitant depune mai multe aplicaţii de finanţare, valoarea 
cumulată a ajutorului de stat nu va depăşi pragul de notificare de 
50.000.000 Euro/întreprindere. 
 
Informatii suplimentare 
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-
minimis-axa-prioritara-6-react-eu/ 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
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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 

9.707.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100 % 

Obiectiv 
 
Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de 
energie la consumatorii industriali. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Societăţile cu personalitate juridică, respectiv societățile din industrie cu 
consumuri de peste 1.000 tep/an (definite mari consumatori de energie, 
conform ANRE) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în 
vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a 
consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire 
şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a 
eficienţei energetice. 
 
Activitati eligibile 
 
Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului 
de energie la nivelul platformei industriale, respectiv: 

• Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de 
monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din 
industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere 
imediată și pe termen scurt (1– 5 ani) a pierderilor de energie. 
 
Valoare grant 
 
Max.200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
 
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-
consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-
specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/ 
 Termen limită 

28.02.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/
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PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR 
MICI ȘI MIJLOCII - IMM INVEST ROMÂNIA 

Finanțator 

Ministerul 
Finantelor Publice 

Descriere program 

Buget program 

5 miliarde RON 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Acordarea de facilităţi de garantare de către stat, în mod transparent şi 
nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare 
beneficiari, de către instituţiile de credit. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii 
 
Activitati eligibile 
Credite pentru capital de lucru: 

➢ pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII 
• finantari in valoare de  pana la 5.000.000 lei;  
• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor; 
• durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de 

prelungire pentru inca 36 de luni;  
• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este 

subventionata 100% de la bugetul de stat; 
➢ pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO 
• finantari pentru capital de lucru de pana la 5.000.000 lei cu procente 

de garantare de: 
• maxim 90% din valoarea creditului de pana la 1.000.000 lei in cazul 

intreprinderilor mici si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere 
• maxim 80% din valoarea creditului, atat in cazul intreprinderilor mici 

cat si in cazul microintreprinderilor, care vor sa acceseze credite de 
pana la maxim 5.000.000 lei 

• durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de 
prelungire pentru inca 36 luni; 

• rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la 
bugetul de stat; 

Credite pentru investitii 
➢ pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII 
• finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei; 
• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, 

exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente; 
• durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei 

perioade de gratie de maxim 18 luni; 
• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este 

subventionata 100% de la bugetul de stat; 
➢ pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO 
• finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei; 
• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, 

exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente; 
• durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei 

perioade de gratie de max. 18 luni; 
• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este 

subventionata 100% de la bugetul de stat; 
Sumele acordate cu respectarea conditiilor programului nu vor putea fi 
utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare. 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.fngcimm.ro/imm-invest 
 
 
 

Termen limită 

30 iunie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fngcimm.ro/imm-invest
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Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul 
vitivinicol 2019-2023 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței 
economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea 
tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare 
 
Categorii solicitanti eligibili 

• Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România  

• Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite 
conform legislaţiei naţionale în vigoare 

• Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 
individuale 

• Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

 

Activitati eligibile 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor 
produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la 
consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine 
controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de 
promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 
vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică 
sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; 

• restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

• asigurarea recoltei; 

• investiţii; 

• distilarea subproduselor. 
 

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se  
acordă finanțare sunt: 
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor 
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, 
producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a 
sălilor de degustare; 
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau  
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 
destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare. 
 
Informatii suplimentare: 
https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-
national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023/ 
 
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf 
 

Guvernul României 

Buget program  

47,7 milioane Euro 
anual 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023/
https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023/
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf


 pag. 64 
Catalogul surselor de finanțare – 28/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Premierea participării la Orizont 2020 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării 
si inovării; 
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in 
Cercetarea Europeană de excelenta; 
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, 
precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont 
2020; 
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu 
Finanțare internaționala; 
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de 
cercetare dezvoltare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care 
implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020. 
 
Activitati eligibile  
Finanțarea naționala se aloca pentru activități suport in sprijinul 
activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). 
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului din universitate sau 
institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană. 
Activitățile propuse trebuie sa conducă la consolidarea capacitații 
instituționale de a participa in mod susținut la noi competiții 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 finanțare din Programul Orizont 2020: 
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din 
Romania in calitatea de coordinator al proiectului; 
 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din 
Romania in calitatea de coordinator de pachet de lucru. 
 
Informatii suplimentare 
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020 
 

Guvernul Romaniei 

40.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2015-2020 

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
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Schema de ajutor de stat privind sprijinirea 
Industriei cinematografice 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

• Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale 

• Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei 
autohtone de film 

• Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe; 

• Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale 
din 

• România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în 
circuitul mondial de valori 

• Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate şi funcţionând în 
conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în România sau în ţara de 
origine, după caz, care: 

• au obiect principal de activitate producţia cinematografică, iar, în 
cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul 
cinematografic; 

• deţin calitatea de producător, coproducător şi/ sau de prestator de 
servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi 
lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate 
distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de 
suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în 
întregime pe teritoriul României. 

 
Activitati eligibile 

• Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau 
servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției 
de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către 
persoane fizice aferente implementării proiectului. 

• Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% 
cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş 
sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona 
geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile 
românești. 

• Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% 
pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de 
producători provenind din mai mult de un stat membru sau care 
implică producători din mai multe state. 
 

Valoare grant:  
Valoarea cheltuielilor eligibile totale este de cel puțin 100.000 euro. 
Valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăși 10 milioane euro 
pentru fiecare proiect finanțat din această schemă. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-
industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023 
 
Hotărâre nr. 421 din 13 iunie 2018 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201760 
 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

233 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

Max.45 % 

Termen limită 

 
31 decembrie 2023 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201760
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Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea 
investiţiilor care promovează dezvoltarea 
regională prin crearea de locuri de muncă 
(HG 332 din 2014) 
Instituită prin 
Hotărârea 
Guvernului nr. 
332/2014, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a 
minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a 
întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi 
redresarea economiei româneşti. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri, cat si 
intreprinderi mari. 

• Pentru intreprinderile in activitate: au capitaluri proprii pozitive in 
ultimul exercitiu financiar incheiat.  

• Pentru intreprinderile nou infiintate: au capital social subscris varsat 
in valoare de minimum 30.000 lei si nu apartin unor actionari care 
detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de 
acord pentru finantare o alta intreprindere 

 
Activitati eligibile 
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o 
perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. 
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 

• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii; 
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord 

pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de 
la data finalizării acesteia; 

• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține 
pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat 
prima dată. 
Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să fie considerate investiţii iniţiale; 
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă; 
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, 

conform planului de afaceri. 
Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să 
fie noi. 
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe 
locaţii. 

 
Valoare grant:  
Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere din 
Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro. 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/347788/GhidulSolicitantuluiHG_
332Revizia4_08092020.pdf 
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141 
 
 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

450 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

100 % 

Termen limită 

 
31 decembrie 2023 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/347788/GhidulSolicitantuluiHG_332Revizia4_08092020.pdf
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/347788/GhidulSolicitantuluiHG_332Revizia4_08092020.pdf
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
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Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv 
stimularea investitiilor cu impact major in 
economie, instituita prin Hotararea de 
Guvern nr. 807 din 2014 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin 
realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru 
realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de 
dimensiunea beneficiarilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat 
si intreprinderi mari. 
 
Pentru intreprinderile cu cel putin un exercitiu financiar incheiat: au 
rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu 
financiar incheiat si au capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu 
financiar incheiat.  
 
Pentru intreprinderile nou infiintate: au capital social subscris varsat in 
valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin 
sau au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de acord 
pentru finantare o alta intreprindere 
 
Activitati eligibile 
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de 
activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor 
de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în 
Anexa 1 
la Ghidul solicitantului. 
 
Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 
milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro, conform 
HG 880/ 2018. 

 
Valoare grant:  
Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere 
din Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro. 
 
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este deschisă continuu, 
iar 
solicitările se analizează în ordinea înregistrării, în limita creditelor de 
angajament și bugetare aprobate. 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/hg760_mo702_1507
2021.pdf 
 
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/GhidulSolicitantuluiH
G807Revizia5_13092021.pdf 
 
 
 
 
 
 

Guvernul României 

Buget maxim 

1450 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

max 50% 

Termen limită 

 
31 decembrie 2023 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/hg760_mo702_15072021.pdf
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/hg760_mo702_15072021.pdf
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/GhidulSolicitantuluiHG807Revizia5_13092021.pdf
https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/GhidulSolicitantuluiHG807Revizia5_13092021.pdf
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Surse de finanțare 

pentru 
 

CLUSTERE 
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor, OS 1.1, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de 
CD 
 
Proiecte pentru clustere de inovare 2019 

 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare 
inteligentă și sănătate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Clusterele de inovare 
Entitățile juridice care administrează structuri de tip cluster inovativ 
(organizația clusterului). 
Organizația clusterului va conține cel puțin 10 părți independente 
organizate ca societăți comerciale, care se încadrează în categoria 
IMM-urilor, conform Legii 346/2004, și cel puțin o parte independentă 
de tip organizație de cercetare (universitate sau institut CD). 
 
Activitati eligibile 
 
 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în 
clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune 
existente; 
• Activități de inovare în clustere; 
• Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția 
de servicii de sprijinire a inovării; 
• Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de 
inovare. 
 
Valoare grant:  
Minim 2.460.775 lei (echivalent 500.000 Euro) 
Maxim 36.911.250 lei (echivalent 7.500.000 Euro) 
 
 
Informatii suplimentare  
 
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1432-2021-privind-modificarea-ordinului-
nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-
actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-
pentru/ 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

24.838.699 Euro 

Finanțare primită (%) 

max.65% 

Termen limită 

15 ianuarie 2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1432-2021-privind-modificarea-ordinului-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru/
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1432-2021-privind-modificarea-ordinului-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru/
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1432-2021-privind-modificarea-ordinului-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru/
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1432-2021-privind-modificarea-ordinului-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru/
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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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