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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 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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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 
COMPONENTA C5 – Valul Renovării 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și 
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu 
fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
COMPONENTA C5 – Valul Renovării 
Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit 
printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la 
incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică 
și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a 
performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea 
investițiilor. 
Obiective specifice : 
1. Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței 
energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului 
interior și tranziția spre clădiri inteligente. 
2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și 
realizarea de construcții verzi și reziliente. 
3. Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin 
realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al 
clădirilor. 
4. Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente. 
5. Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.   
Activitati eligibile  
COMPONENTA C5 – Valul Renovării cuprinde 2 reforme si patru investiții, sintetizate după cum 
urmează: 
Reforme: 
R1. – Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea 
investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente 
R2. - Cadrul strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului 
construit 
Investiții: 
I1. - Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a 
eficienței energetice a fondului construit existent, printr-un program de investiții structurat în 
două axe, una dedicată clădirilor private și alta clădirilor publice, astfel: 
I1.a - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 
multifamiliale; 
I1.b - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice  
I2. – Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook 
conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al 
clădirilor 
I3. - Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul 
construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor 
I4. - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice 
I4.a Susținerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții 
tehnologice a clădirilor istorice 
I4.b Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice 
I4.c Susținerea economiei circulare prin crearea unui centru-pilot pentru colectarea și 
reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale 
I4.d Susținerea economiei circulare prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice 
Valoare grant:  
Vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție 
(2,200 mil. euro x 130%= 2.860 mil. euro). Valorile bugetelor disponibile pe investiții vor conține 
marja de supracontractare valorică de 30%.    
Investițiile vor fi implementate și finalizate până pe data de 30 iunie 2026. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr; https://mfe.gov.ro/pnrr/; https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget 

 

Comisia Europeană 

Buget  

2.200 mil. eur 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Prima rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.03.2022 

Începerea depunerii de proiecte: 
01.04.2022, ora 10:00 

Închiderea depunerii de 
proiecte: 30.05.2022, ora 23:59 

A doua rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.08.2022                                             

Începerea depunerii de proiecte: 
01.09.2022, ora 10:00 

Închidere a depunerii de 
proiecte: 31.10.2022, ora 23:59 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
COMPONENTA C5 – AXA 1  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 
OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 
RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 
MULTIFAMILIALE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv 
renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare 
seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea 
integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). 
În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere 
a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale: renovarea moderată sau aprofundată/ 
renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale se va finanța renovarea energetică a cel puțin 
4,3 milioane m² de clădiri rezidențiale multifamiliale, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte 
integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică. 
Activitati eligibile  
• Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente; 
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde 
de consum; 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 
soluții inteligente; 
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată ; 
• Alte tipuri de lucrări; 
• Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în 
construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în 
exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile 
după caz. 
 
Solicitanți de finanțare eligibili: Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului 
București - UAT comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti). 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără 
TVA. 
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără 
TVA; 
• cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA. 

 
În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte, se va avea în vedere stabilirea unei 
durate maxime de execuție a lucrărilor de 24 luni, fără a depăși termenul limită de recepție la 
terminarea lucrărilor de 31.08.2026. 
 
Tip apel: necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul 
venit, primul servit. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-
rezilienta/finantari-active  
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget  

Comisia Europeană 

Buget  

182 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

A doua rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.08.2022                                             

Începerea depunerii de proiecte: 
01.09.2022, ora 10:00 

Închidere a depunerii de 
proiecte: 31.10.2022, ora 23:59 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget
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PNRR 
COMPONENTA C5 – AXA 1  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 
OPERAȚIUNEA A.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR 
REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂȚI EXPUSE RISCULUI DE 
SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv 
renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare 
seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea 
integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). 
Proiectele vizează clădiri situate în zone marginalizate: 
a) identificate în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România  în baza informatiilor transmise 
de 176 de primării in noiembrie 2013, (inclusiv Lista ZUM din orașe le/municipiile 20.000+ din 
România), respectiv în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din 
România ; 
b) identificate prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană. 
Solicitantul va indica secțiunea/capitolul relevant din Atlasul zonelor urbane marginalizate sau din 
Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, precum și informații 
privind delimitarea zonei marginalizate (ex: numele străzilor care delimitează zona/comunitatea 
marginalizată). 
 
Activitati eligibile  
Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru 
creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului 
de sărăcie și excluziune socială, respectiv: 
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde 
de consum; 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 
soluții inteligente; 
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată ; 
• Alte tipuri de lucrări. 
 
Solicitanți de finanțare eligibili: Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului 
București - UAT comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti). 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar per componentă (bloc de locuințe) 
pentru lucrările de renovare moderată* de 200 Euro/m2 (arie arie desfășurată**), fără TVA; 
* Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului. 
** În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în 
considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor. 

 
Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depasi 31 august 2026. 
 
Tip apel: necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul 
venit, primul servit. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-
rezilienta/finantari-active  
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget  

Comisia Europeană 

Buget  

230.75 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

A doua rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.08.2022                                             

Începerea depunerii de proiecte: 
01.09.2022, ora 10:00 

Închidere a depunerii de 
proiecte: 31.10.2022, ora 23:59 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget
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PNRR 
COMPONENTA C5 – AXA 1  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 
OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv 
renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare 
seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea 
integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). 
 
Activitati eligibile  
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde 
de consum; 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 
soluții inteligente; 
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată ; 
• Alte tipuri de lucrări; 
• Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere 
peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 
 
Solicitanți de finanțare eligibili: Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului 
București - UAT comună, oraș, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti). 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA; 
• cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA; 
• cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de 
încărcare/stație de 25.000 Euro/stație. 

 
Alocare financiară totală eligibilă este repartizată teritorial, pe județe. 
 
Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depasi 31 august 2026. 
 
Tipul apelurilor de proiecte: 
• Prima rundă de atragere de fonduri: 

- apeluri deschise pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în 
limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare județe. 

Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe 
principiul primul venit, primul servit. 
• Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face 
obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri: 

- În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a 
cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. 

Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua 
rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-
rezilienta/finantari-active  
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget  

Comisia Europeană 

Buget  

783.9 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

A doua rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.08.2022                                             

Începerea depunerii de proiecte: 
01.09.2022, ora 10:00 

Închidere a depunerii de 
proiecte: 31.10.2022, ora 23:59 

 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget
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PNRR 
COMPONENTA C5 – AXA 1  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 
OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 
RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv 
renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare 
seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea 
integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică). 
 
Activitati eligibile: 
• Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente; 
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 
pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente; 
• Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen); 
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor 
medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 
• Alte tipuri de lucrări; 
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii 
nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată . 
• Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții 
(securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, 
protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz. 
 
Solicitanți de finanțare eligibili: Autoritățile publice centrale, Autoritățile și instituțiile publice locale, 
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean 
(finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, Parteneriate între 
entitățile mentionate anterior, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în 
cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să  aparțină aceluiași județ. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără 
TVA. 
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/m2 (arie desfășurată), fără 
TVA; 
• cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA. 

 
Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depasi 31 august 2026. 
 
Tip apel: necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul 
venit, primul servit. 
Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei 
energetice și consolidare seismică a clădirilor publice din mediul urban, deținute (aflate în 
proprietate publică sau în administrare) de entitățile eligibile și ocupate (în care își desfășoară 
activitatea) de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele 
care le dețin, dar care se încadrează în categoria autorităților publice centrale, autorităților și 
instituțiilor publice locale, și care sunt clădiri de uz ori de interes public, cu excepția celor 
industriale, în care utilizatorul principal este omul. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-
rezilienta/finantari-active  
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget  

Comisia Europeană 

Buget  

285.948.000 euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

A doua rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.08.2022                                             

Începerea depunerii de proiecte: 
01.09.2022, ora 10:00 

Închidere a depunerii de 
proiecte: 31.10.2022, ora 23:59 

 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget
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PNRR 
COMPONENTA C5 – AXA 2  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE 
OPERAȚIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea 
integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice 
(eficiență energetică și consolidare seismică). 
 
Activitati eligibile  
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; 
utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru 
asigurarea calităţii aerului interior; 
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente; 
• Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată ; 
• Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, 
doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 
• Alte tipuri de lucrări; 
• Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 
22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 
 
Solicitanți de finanțare eligibili: Autoritățile publice centrale, Autoritățile și instituțiile publice locale, 
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate 
din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale, Parteneriate între entitățile 
mentionate anterior, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților 
și instituțiilor publice locale partenerii să  aparțină aceluiași județ. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: 
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA; 
• cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA; 
• cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație 
de 25.000 Euro/stație. 
 
Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depasi 31 august 2026. 
 
Tipul apelurilor de proiecte: 
Pentru Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, prin prezentul 
Ghid specific se lansează următoarele apeluri de proiecte de renovare energetică: 
Apelul de proiecte de renovare energetică moderată  a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 
Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată  a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 
Fiecare din cele două apeluri este structurat astfel: 
Prima rundă de atragere de fonduri: 
apeluri deschise pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim 
eligibil prealocat pe de o parte pentru fiecare județ, în cazul autorităților publice locale, și pe de altă parte 
pentru autoritățile publice centrale. 
Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul 
primul venit, primul servit. 
Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei 
de-a doua runde de atragere de fonduri: 
În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, 
pe principiul primul venit, primul servit. 
Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind 
considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-
rezilienta/finantari-active  
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget  

Comisia Europeană 

Buget  

1.22 mld. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

A doua rundă de atragere de 
fonduri 

Deschiderea apelului de 
proiecte: 01.08.2022                                             

Începerea depunerii de proiecte: 
01.09.2022, ora 10:00 

Închidere a depunerii de 
proiecte: 31.10.2022, ora 23:59 

 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget
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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 
COMPONENTA C6. Energie 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și 
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu 
fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
COMPONENTA C6. Energie 
Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din 
România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului, respectiv asigurarea tranziției 
verzi și a digitalizării sectorului energetic prin promovarea producției de energie electrică din 
surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor viitorului. 
Activitati eligibile  
Reforme și politici: 
R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și 
susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în 
producția de electricitate din surse regenerabile 
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic 
R3. Bugetarea verde 
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în 
special hidrogen și soluții de stocare 
R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil 
de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței 
R6. Creșterea competitivității și decarbonnizarea sectorului de încălzire – răcire 
Investiţii: 
I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 
I2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație 
cu hidrogenul verde ca măsură de tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului 
verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice 
I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 
cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea 
atingerii unei decarbonizări adânci 
I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi 
panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a 
energiei electrice 
I5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial 
Valoare grant:  
Vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție 
(1,620 mil. euro x 130%= 2.106 mil. euro).  
Alocarea bugetară cu supracontractare este indicativă, Ministerul Energiei putând decide 
limitarea. 
 
Informatii suplimentare 
https://energie.gov.ro/pnrr/   
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

 

Comisia Europeană 

Buget  

1.620 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://energie.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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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 
COMPONENTA C12 – Sănătate 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor 
programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire 
pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin 
reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și 
Reziliență. 
COMPONENTA 12 – Sănătate 
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea 
nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și 
a infrastructurii sanitare 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) 
Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) 
Institutul Național de Sănătate Publică 
Direcțiile Județene de Sănătate Publică,  
Casele Județene de Asigurări de Sănătate,  
Centrele Regionale de Sănătate Publică 
Unități Administrativ Teritoriale 
Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri ale medicilor de familie 
Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății 
Unități sanitare din subordinea UAT-urilor 
Activitati eligibile  
Reforme și investiții: 
Reforme: 
R1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate 
R2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară 
R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și 
managementul resurselor umane din sănătate 
Investiții: 
I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 
I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 
Investițiile vor fi implementate și finalizate până pe data de 30 iunie 2026. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/ 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

2.450,01 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/
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PNRR COMPONENTA C12 – Sănătate 
INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 
Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau 
asocieri de cabinete de asistență medicală primară 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență 
medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și 
monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul 
mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu 
populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Dotarea va cuprinde: 
aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: 
electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de 
asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-
sanitare și al creșterii eficienței energetice. 
Categorii solicitanti eligibili 
Aplicanții pot fi orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de 
asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casele Județene 
de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. 
Activitati eligibile  
„Componenta echipamente” 
Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării 
echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 - Listă echipamente/dotări pentru 
cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea 
echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare 
solicitat. 
„Componenta Renovare” 
Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de 
construcție. 
Informatii suplimentare 
Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de renovări 
și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici 
de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” 
sau ambele componente. 
În acest sens: 
- „Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a 
pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe 
(dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că 
este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 
222.115 lei fără tva echivalentul a 45.150 euro fără tva; 
- „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în 
valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva. 
În situația în care o entitate aplică pentru mai multe cabinete de medici de familie, 
valoarea maximă a finanțării solicitate va fi proporțională cu numărul de cabinete 
pentru care se solicită finanțarea. 
Notă: în situația în care în clădirea în care își desfășoară activitatea medicul de familia 
funcționează și alte cabinete, lucrările de renovare pot viza întregul spațiu cu 
destinație medicală cu condiția încadrării în alocare. 
 
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/ 
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-
asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/ 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

180.450.000 € 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30 decembrie 2022, ora 
16:00 (ora României) sau 

până la înregistrarea 
a 1000 de dosare depuse în 

cadrul Apelului 
necompetitiv 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
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PNRR COMPONENTA C12 – Sănătate 
Investiția specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
De a îmbunătăți accesul persoanelor din zonele rurale defavorizate și 
marginalizate la asistență medicală de bază, inclusiv la servicii de prevenție și 
de diagnostic și tratament precoce, precum și de a spori complexitatea 
serviciilor medicale în cadrul asistenței medicale primare, ambulatorii și 
comunitare. 
Prin Sub-Investiția 1.5. se urmărește dotarea și/sau reabilitarea a 119 cabinete 
de planificare familială cu puncte de diagnosticare a bolilor cu transmitere 
sexuală, scaner cu ultrasunete cu sonde ginecologice ultraportabile, 
microscop, echipament IT, frigider, vehicule de transport (electrice sau 
biciclete). Investiția va acoperi, de asemenea, costurile de formare a 
personalului medical care lucrează în cabinetele de planificare familială.  
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea: 
- Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform Ordonanței de 
Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 
privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale; 
- Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării 
şi ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române; 
- Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în 
subordinea și/sau în coordonarea acestora. 
Activitati eligibile  
- Componenta “echipamente” presupune solicitarea unui set de echipamente 
și dotări în conformitate cu Anexa 2 – Echipamente a Ghidului beneficiarului, 
cu o valoare estimată de 274.968,16 lei fără TVA reprezentând 55.727 euro 
fără TVA. 
- Componenta „grant financiar” sub forma unui grant financiar la dispoziția 
beneficiarului în valoare de maxim 56.743,3 lei fără TVA echivalentul a 11.500 
de euro fără TVA în vederea: 
o lucrări de renovare/amenajare cu o valoare maximă alocată de 46.874,9 lei 
fără TVA echivalentul a 9.500 euro fără TVA; 
o mobilier cu o valoare maximă alocată de 9.868,4 lei fără TVA echivalentul a 
2.000 de euro fără TVA.  
Informatii suplimentare 
Valoarea estimativă maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect  
este de maxim 331.711,46 lei fără TVA echivalentul a 67.227 euro fără TVA. 
 
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/ 
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-5-cabinete-de-planificare-familiala/ 
 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

10.000.000 € 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Data închiderii: 31 martie 
2023, ora 16:00. 

Semnarea contractelor de 
finanțare cu minim 119 de 
beneficiari: 30 iunie 2023. 

Data limită de 
implementare a 

proiectelor: 30 noiembrie 
2025 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-5-cabinete-de-planificare-familiala/


 pag. 16 
Catalogul surselor de finanțare – 31/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

PNRR COMPONENTA C12 – Sănătate 
INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 
Investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-
născuți 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Subinvestiția constă în modernizarea, extinderea și furnizarea de 
echipamente noi pentru 25 de unități de terapie intensivă neonatală pentru 
pacientul critic neonatal în vederea tratamentului adecvat. În mod specific, 
subinvestiția va acoperi extinderea capacității infrastructurii spitalicești 
dedicate pacienților critici nou-născuți cu 124 de paturi suplimentare (inclusiv 
infrastructura și echipamentele aferente), dotarea a minim 90 de paturi 
existente cu aparatura medicală adecvată, precum și îmbunătățirea 
programului de screening (retinopatie de prematuritate, maladii congenitale de 
cord) prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală relevantă, 
achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală de nivel III, 
construirea/amenajarea și dotarea a 8 centre regionale de training care au ca 
scop formarea continuă a cadrelor medicale pentru tratarea corespunzătoare 
a pacienților nou-născuți în stare gravă.  
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea: 

 Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și 
constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale; 
 Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, 

ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române; 
 Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în 

subordinea sau în coordonarea acestora. 
Activitati eligibile  

• Creșterea capacității secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou 
născuți 

• Dotarea secțiilor nou născuți existente 

• Centre de formare 

• Screening 
 
Informatii suplimentare 
 
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/ 
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-3-sectii-de-terapie-intensiva-pentru-
nou-nascuti/ 
 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

80.000.000 € 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Data deschidere platformă 
pentru depunere dosare de 

finanțare: 21 octombrie 
2022 ora 10:00. 

Data închiderii: 03 martie 
2023, ora 16:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-3-sectii-de-terapie-intensiva-pentru-nou-nascuti/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-3-sectii-de-terapie-intensiva-pentru-nou-nascuti/
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PNRR COMPONENTA C12 – Sănătate 
INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 
Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 privind prevenirea, 
diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale, consideră drept 
unele dintre măsurile principale ”organizarea în unitățile medicale de spitalizare 
continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și 
tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu 
Clostridium difficile”, precum și ”definirea și dezvoltarea laboratoarelor de referință și 
a celor cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate”. Aceste 
probleme, evidențiate și accentuate de trecerea recentă prin pandemia de COVID-
19, necesită o rezolvare urgentă și de durată.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Beneficiarii eligibili sunt reprezentanți de orice unitate sanitară publică cu 
personalitate juridică care are în componență una sau mai multe din următoarele: 

 Laborator/compartiment microbiologie; 
 Bloc operator / secție/ compartiment de terapie intensivă / unitate de terapie 

intensivă intermediară post-operatorie / unitate de supraveghere postanestezică; 
 Secție / compartiment chirurgie, obstetrică-ginecologice, gastroenterologie; 
 Secție / compartiment / unitate funcțională arși; 
 Secție / compartiment / unitate funcțională de boli infecțioase/TB; 
 Secție / compartiment hemodializă / terapie acuta nefrologică. 

Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea: 
 Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 cu 

modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 
1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale; 
 Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii 

publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române; 
 Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în 

subordinea sau în coordonarea acestora. 
 
Activitati eligibile  
A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea 
organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de 
boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate 
de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile. 
B: dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate 
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii IAAM. 
 
Informatii suplimentare 
Valoarea minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 24.671 lei 
fără TVA reprezentând 5.000 euro fără TVA. 
Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 
29.680.199,84 fără TVA lei echivalent 6.015.200 Euro fără TVA. 
https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/ 
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-4-echipamente-si-materiale-destinate-
reducerii-riscului-de-infectii-nosocomiale/ 
 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

80.000.000 € 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Data deschidere platformă 
pentru depunere dosare de 

finanțare: 25 septembrie 
2022 ora 10:00 

Data închiderii: 30 
noiembrie 2022, ora 16:00. 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ms.ro/apeluri-pnrr-ministerul-sanatatii-c12-sanatate/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-4-echipamente-si-materiale-destinate-reducerii-riscului-de-infectii-nosocomiale/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i2-4-echipamente-si-materiale-destinate-reducerii-riscului-de-infectii-nosocomiale/
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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 
COMPONENTA C13. Reforme sociale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe 
și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de 
criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și 
investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
COMPONENTA 13 – Reforme sociale 
Creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-
profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de 
stimulare a formalizarii muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de 
asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de 
muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în 
zona economiei sociale. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale 
CJ și UAT, cu încurajarea parteneriatelor între acestea prin furnizorii publici de servicii 
sociale. 
ANPIS, AJPIS, MMPS 
Entitățile din categoria partenerilor de dialog social și a mediului economic și de 
afaceri; 
Operatorii economici și autoritățile/entitățile de drept public 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 
Activitati eligibile  
Reforme și investiții: 
Reforme: 
R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie 
R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități 
R3. Implementarea Venitului Minim de Incluziune (VMI) 
R4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici 
R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim 
R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială 
R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice 
Investiții: 
I1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de 
familie 
I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități 
I3. Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru lucrătorii casnici 
I4. Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane 
vârstnice 
 
 
Informatii suplimentare 
https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/ 
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/C13.-Reforme-sociale-
versiunea-extinsa.pdf 
 

Comisia Europeană 

Buget  

196,74 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/C13.-Reforme-sociale-versiunea-extinsa.pdf
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/C13.-Reforme-sociale-versiunea-extinsa.pdf
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COMPONENTA C13. Reforme sociale 
INVESTIȚIA I1: CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI 
PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
COMPONENTA 13 – Reforme sociale 
Creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție 
socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice 
active de stimulare a formalizarii muncii și de creștere a impactului și calității 
serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea 
accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de 
lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale. 
Obiective specifice: Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de 
servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel 
puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la 
nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv: 
- Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți 
- Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 
- Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii 
- Menținerea a 4.500 de copii în familie, prin asigurarea accesului acestora 
la serviciile de prevenire a separării copilului de familie. 
În cadrul centrelor de zi pot fi înființate echipe mobile care acordă serviciile 
la domiciliu. 
Categorii solicitanti eligibili 
Furnizori publici de servicii sociale acreditați de la nivelul municipiilor 
orașelor și comunelor și furnizori privați de servicii sociale din toate regiunile 
țării. 
Activitati eligibile  
Activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru crearea de servicii 
sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa, respectiv: 
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii 
sociale. 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 
- 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero; 
- 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind 
necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru 
clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform 
orientărilor naționale 
Sumele care vor depăși pragul sus-menționat vor fi asigurate de către 
beneficiar, fiind considerate neeligibile. 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este cu depunere continuă, cu respectarea principiului 
„primul depus, primul evaluat”. 
 
https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/ 
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/C13.-Reforme-
sociale-versiunea-extinsa.pdf 
 

Comisia Europeană 

Buget  

50.270.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Data și ora de începere a 
depunerii de proiecte:  

30 septembrie 2022, ora 
10.00; 

Data și ora de închidere a 
depunerii de proiecte:  

30 noiembrie 2022, ora 
23.59 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/C13.-Reforme-sociale-versiunea-extinsa.pdf
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/C13.-Reforme-sociale-versiunea-extinsa.pdf
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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 
COMPONENTA C15 – EDUCATIE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte 
esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de 
adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul 
de Redresare și Reziliență. 
COMPONENTA 15 – Educatie 
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii 
educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de 
muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv. 
Categorii solicitanti eligibili 
a.Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv: 
- municipii reședință de județ, municipiul București; 
- alte municipii; 
- orașe; 
- comune. 
b.Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sectoarele municipiului 
București; 
Activitati eligibile  
Reforme și investiții: 
R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului "România 
Educată" 
R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate 
I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe . 
I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile 
defavorizate 
I3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în 
servicii de educație timpurie 
R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii 
a școlii 
I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar. 
I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România 
(SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții 
sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 
R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior 
I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale 
integrate 
I13. Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) 
I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) 
I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare 
R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației 
I8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic 
I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ 
I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut 
I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului 
R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție 
și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar 
I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) 
I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi 
I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare 
I12. Schema de granturi pentru consorții școlare rurale 
R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea 
managementului 
I18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari 
Investițiile vor fi implementate și finalizate până pe data de 30 iunie 2026. 
 
Informatii suplimentare 
https://mdlpa.ro/pages/pnrr  
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
 

Comisia Europeană 

Buget  

3.605,97 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea 
de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor 
mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării 
conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul 
pentru mediu pentru: 
1.achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul 
gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard 
electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar, regulator 
tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege 
(instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete etc. și care nu contravin 
prevederilor art. 3, 10 și 12 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), 
destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție 
în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele 
acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale 
protejate.   
2. efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și sau 
dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone 
populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele 
acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale 
protejate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
a) persoanele fizice; 
b) autoritățile administraţiei publice centrale; 
c) instituţiile publice din subordinea autorităţilor administrației publice centrale; 
d) titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de 
arie naturală protejată, pentru care se dorește obținerea finanțării; 
e) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Activitati eligibile  
Scopul programului îl reprezintă protecția speciilor de faună sălbatică, prin 
instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice 
ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, ori prin efectuarea de lucrări 
specifice în vederea montării de echipamente și sau dispozitive de tipul gardurilor 
electrice sau al altor dispozitive destinate reducerii conflictelor om-animal, 
implementării măsurilor de intervenție, precum și în vederea alungării sau 
împiedicării pătrunderii animalelor sălbatice în interiorul culturilor sau așezărilor. 
 
Valoare grant: variabila 
În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă, reprezentând 100% din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile, după cum urmează: 
a) maxim 4.500.000 lei pentru autoritățile administraţiei publice centrale sau 
instituția publică din subordinea autorității administraţiei publice centrale și titularii 
dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie 
naturală protejată; 
b) maxim 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale; 
c) maxim 15.000 lei pentru persoanele fizice. 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/programe_finantate.php 
https://www.afm.ro/garduri_electrice.php 
 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/programe_finantate.php
https://www.afm.ro/garduri_electrice.php
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Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2020-2024 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea înnoirii Parcului auto național. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, 
Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ONG-uri 
Culte religioase 
Operatori economici 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat 
Cheltuieli eligibile: 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând 
motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g 
CO2/km în sistem WLTP; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând 
motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC; 

• ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, 
exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul 
uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are 
norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la 
data primei înmatriculări în România.  
Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a 
unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se 
pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou 
motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km 
în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui 
autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și 
care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
Valoare grant:  
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 
autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.     
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plu
s-04_02_2022.pdf 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

600.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

20.09.2024 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
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Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere 
energetic. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului; 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, 
Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
ONG-uri; 
Culte religioase; 
Operatori economici, 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic; 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată; 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990; 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială; 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale; 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat. 
Cheltuieli eligibile: 
• 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul 
nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 
80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat; 
• 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul 
electric hibrid plugin, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem 
WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a 
două autovehicule uzate; 
• pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de 
poluare nu mai mare de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 
lei/autovehicul. 
Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, 
la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea 
unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației 
și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
 
Valoare grant:  
Maximum 54.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plu
s-04_02_2022.pdf 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

600.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

20.09.2024 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
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Programul de realizare a pistelor pentru biciclete  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii velo în România prin 
finanțarea pistelor de biciclete. 
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătațirea calității mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, 
concomitent cu reducerea traficului motorizat. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, organizate la nivel de județ, comună, oraș, municipiu de rang I/II, 
Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia. 
 
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 
(1) Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile definite la art. 

12 în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, 
aşa cum sunt prevăzute la alin. (2). 

(2) Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează: 
a) UAT – Municipiul București – maximum  50.000.000 lei;                   
b) subdiviziunea Municipiului București  - maximum 30.000.000 lei; 
c) UAT– municipiu de rang I - maximum 25.000.000 lei; 
d) UAT– municipiu de rang II - maximum 20.000.000 lei; 
e) UAT– oraș – maximum 15.000.000 lei; 
f) comună cu mai puțin de 5.000 de locuitori – max. 2.500.000  lei; 
g) comună cu mai mult de 5.000 de locuitori – max. 5.000.000 lei; 
h) UAT - județ – max. 15.000.000 lei. 
 
În cadrul proiectelor, suma maximă care poate fi finanţată pentru realizarea unui km 
de traseu de piste de bicicliști și care reprezintă 100% din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile este: 
a) 1.000.000 lei/km pentru pistele de bicicliști care presupun lucrări pe 
amplasamente separate de drum, neamenajate ca trotuar sau parte carosabilă; 
b) 350.000 lei/km pentru pistele de bicicliști care presupun lucrări pe carosabil sau 
trotuar existent. 
Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/programe_finantate.php 
 
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-
finantare-a-programului-de-realizare-a-pistelor-pentru-biciclete/5280 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/programe_finantate.php
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-de-realizare-a-pistelor-pentru-biciclete/5280
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-de-realizare-a-pistelor-pentru-biciclete/5280
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Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice și electrice plug-in în localităţi, prin 
instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 
vehiculelor cu energie electrică. 
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice și 
vizează dezvoltarea transportului ecologic, prin instalarea de stații de reîncărcare 
cu putere normală. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
instituţiile publice, unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiului Bucureşti. 
 
Activitati eligibile  
Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare ce îndeplinesc următoarele 
caracteristici: 
a) sunt formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi 
punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie; 
b)permit încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în curent alternativ, la o putere 
de minimum 7.4 kW și maximum 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare; 
c) sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem 
de încărcare conductivă pentru vehicule electrice); 
d) sunt echipate cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule (Type 2), conform 
descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;  
e)  comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 
1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză, în cazul în care are 
meniu. 
 
Valoare grant: variabila 
Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita 
sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă 
finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 60.000 lei, valoare ce 
reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  
(2) Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează: 
a) instituție publică — maximum 400.000 lei;  
b) UAT — municipiul București — maximum 10.000.000 lei;  
c) subdiviziune a municipiului București — maximum 9.000.000 lei;  
d) UAT — municipiu de rang I — maximum 5.000.000 lei;  
e) UAT — municipiu de rang II — maximum 4.000.000 lei;  
f) UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei;  
g) UAT — comună — maximum 1.000.000 lei;  
h) UAT — județ — maximum 4.000.000 lei;  
i) UAT atestată stațiune turistică de interes național, conform anexei nr. 5 la 
Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 
atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare — maximum 
3.000.000 lei; 
j) UAT atestată stațiune turistică de interes local, conform anexei nr. 5 la Hotărârea 
Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare — maximum 2.700.000 
lei. 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/programe_finantate.php 
http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-
padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
dezvoltarea-infrastructurii-de-reincarcare-pentru-vehicule-electrice-si-electrice-
plug-in-in-localitati-prin-instalarea-de-statii-de/5160 
 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/programe_finantate.php
http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-dezvoltarea-infrastructurii-de-reincarcare-pentru-vehicule-electrice-si-electrice-plug-in-in-localitati-prin-instalarea-de-statii-de/5160
http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-dezvoltarea-infrastructurii-de-reincarcare-pentru-vehicule-electrice-si-electrice-plug-in-in-localitati-prin-instalarea-de-statii-de/5160
http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-dezvoltarea-infrastructurii-de-reincarcare-pentru-vehicule-electrice-si-electrice-plug-in-in-localitati-prin-instalarea-de-statii-de/5160
http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-dezvoltarea-infrastructurii-de-reincarcare-pentru-vehicule-electrice-si-electrice-plug-in-in-localitati-prin-instalarea-de-statii-de/5160
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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 ofere 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 a început în luna noiembrie 2021, iar pentru 
anul 2022 vor exista 6 apeluri lunare de proiecte în perioada ianuarie-
iunie și alte 3 apeluri în perioada octombrie-decembrie. Valoarea maxima 
alocată pentru un apel este de 111.000 lei. Suma maximă care poate fi 
accesată de un aplicant este de 60.000 lei. Plata finanţării se va face în 
tranșe, prin virament bancar, în funcţie de valoarea bugetului aprobat 
și/sau de durata de implementare, conform condiţiilor din contractul de 
sponsorizare. 
 
https://www.nouanepasa.ro/granturi 
 
 
 
 

Termen limită 

10-12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.nouanepasa.ro/granturi
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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 
Submasura 4.1a „ INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

48 mil. euro 

Finanțare primită 
(%) 

50- 90% 

Obiectiv 
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute 
și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole; 
• Încurajarea comercializării directe a prodiselor pbținute în cadrul fermei; 
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă 
și a comercializării directe a produselor obținute; 
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din 
surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoana fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în 
nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, 
Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate 
comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de 
cercetare‐dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public 
sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă care 
activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele 
propriilor membri care au calitatea de fermieri; Grup de producători și Organizație de 
producători care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele 
propriilor membri; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor. 
 
Activitati eligibile 
‐ Înființare/extindere/modernizare plantație, inclusiv condiționare și marketing (ca și 
componente secundare) 
‐ Înființare/extindere/modernizare pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și 
componentă secundară) 
‐ Utilaje recoltare (modernizare exploatație) 
 
Valoare grant: 
Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la 
maximum 90%, astfel: 
1. FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de PLANTARE 
fructifer 

 Ferme mici 4.000‐11.999 SOC 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 100.000 € pentru achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare; 
- 450.000 € proiecte complexe; 

 Ferme medii 12.000‐ 250.000 SOC 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
‐ 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare; 
- 1.500.000 € pentru proiecte complexe 

 Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
‐ 300.000 € ‐ achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare; 

‐ 1.500.000 € ‐ proiecte complexe; 
 
Informatii suplimentare  
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2022/Anunt_Cere
reProiecte_sM4.1a_S01_2022_.pdf 
https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pnd
r 
 

Termen limită 

12.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2022/Anunt_CerereProiecte_sM4.1a_S01_2022_.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2022/Anunt_CerereProiecte_sM4.1a_S01_2022_.pdf
https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr
https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr
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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 
Imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi de facilitare a 
restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi 
orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole. 
 
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_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infra
structura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
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Programul 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/poad-a-fost-actualizat-ghidul-solicitantului-acordarea-de-
materiale-scolare-rechizite-si-vestimentatie-necesara-frecventarii-scolii/ 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

44 mil euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poad-a-fost-actualizat-ghidul-solicitantului-acordarea-de-materiale-scolare-rechizite-si-vestimentatie-necesara-frecventarii-scolii/
https://mfe.gov.ro/poad-a-fost-actualizat-ghidul-solicitantului-acordarea-de-materiale-scolare-rechizite-si-vestimentatie-necesara-frecventarii-scolii/
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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/ 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29056/poim-apelul-pentru-refacerea-
ecosistemelor-degradate-a-fost-prelungit 
 

Termen limită 

31.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29056/poim-apelul-pentru-refacerea-ecosistemelor-degradate-a-fost-prelungit
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29056/poim-apelul-pentru-refacerea-ecosistemelor-degradate-a-fost-prelungit
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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 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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START ONG 2022 

Finanțator 

Kaufland Romania 

Descriere program 

Buget apel 

500.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Încurajarea organizațiilor nonguvernamentale, grupurilor informale/de 
inițiativă și instituțiilor să dezvolte și să implementeze proiecte de 
responsabilitate social care să ducă la dezvoltarea comunităților din care 
acestea fac parte 
 
Categorii solicitanti eligibili 
- organizații non-guvernamentale și fundații, fără scop lucrativ, înființate 
legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în 
anul 2021, conform valorii euro stabilită în cadrul programului; 
- organizații non-guvernamentale și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate 
legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2022 și care 
respectă calendaristic proporțional plafonul veniturilor; 
- instituții publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, 
licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au 
personalitate juridică proprie; 
- grupurile informale/de inițiativă. 
 
Activitati eligibile 
Programul susține proiecte care au un impact pozitiv în: 

 Educație 
 Sănătate 
 Mediu 
 Social 
 Cultură 

 
Valoare grant: 
Proiecte în valoare maximă de 1.000 euro; 
Proiecte cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro; 
Proiecte cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro.  
 
 
Informatii suplimentare  
https://startong.ro/blog/wp-
content/uploads/2022/02/regulament_Start_ONG_2022.pdf 
 
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-
institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5Mu
nyOwqprBoHwg8sbrzE 
https://startong.ro/blog/start/intrebari-frecvente/ 
 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/20 
 

Termen limită 

31.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://startong.ro/blog/wp-content/uploads/2022/02/regulament_Start_ONG_2022.pdf
https://startong.ro/blog/wp-content/uploads/2022/02/regulament_Start_ONG_2022.pdf
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/start/intrebari-frecvente/
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/20
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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 

Comisia Europeană 

Buget 2021-2022 

75.000.000 EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

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 vizând educaţia şi conştientizarea 
publicului privind protecția mediului 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul 
pentru mediu a proiectelor vizând educația și conștientizarea publicului 
privind protecția mediului. 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizaţii neguvernamentale - persoane juridice române, asociaţii sau 
fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
Proiecte eligibile: 
Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) au ca scop educația și/sau conștientizarea publicului privind 
protecția mediului; 
b) minimum 70% din grupul țintă al proiectului vizează tineri cu vârsta 
între 6 - 18 ani; 
c) vizează probleme de mediu din următoarele domenii: 
1. poluarea aerului; 
2. poluarea apelor; 
3. defrișarea pădurilor; 
4. poluarea cauzată de deșeuri (plastic, metal, substanțe chimice, 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.) și modalități de 
prevenire a efectelor asupra mediului; 
5. circuitul de gestionare a deșeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea 
selectivă a deșeurilor; compostarea deșeurilor biodegradabile; eliminarea 
deșeurilor; 
6. exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea 
resurselor naturale;  
7. beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile / importanța 
energiei verzi;  
8. protecția ariilor naturale / parcurilor naturale; 
9. agricultura intensivă și repercusiunile acesteia asupra mediului;  
10. industrializarea excesivă și repercusiunile acesteia asupra mediului;  
11. protecția florei și faunei; 
12. schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea 
solului/inundații/secetă/încălzire globală; 
13. efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului; 
14. drepturile și obligațiile de mediu care revin cetățenilor și insituțiilor 
publice locale. 
Valoare grant:  
Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect 
este 500.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
Durata de implementare a proiectului este de maximum 18 luni de la data 
încheierii contractului de finanțare. 
https://www.afm.ro/educatie_protectia_mediului_comunicate.php  
 
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-
apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-
vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-
mediului/5187  

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Programul are caracter 
multianual şi se aplică la 

nivel naţional 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/educatie_protectia_mediului_comunicate.php
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului/5187
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului/5187
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului/5187
http://www.mmediu.ro/articol/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului/5187
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Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea înnoirii Parcului auto național. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, 
Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ONG-uri 
Culte religioase 
Operatori economici 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat 
Cheltuieli eligibile: 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând 
motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g 
CO2/km în sistem WLTP; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând 
motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC; 

• ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, 
exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul 
uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are 
norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la 
data primei înmatriculări în România.  
Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a 
unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se 
pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou 
motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km 
în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui 
autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și 
care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
Valoare grant:  
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 
autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.     
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plu
s-04_02_2022.pdf 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

600.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

20.09.2024 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
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Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere 
energetic. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului; 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, 
Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
ONG-uri; 
Culte religioase; 
Operatori economici, 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic; 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată; 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990; 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială; 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale; 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat. 
Cheltuieli eligibile: 
• 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul 
nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 
80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat; 
• 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul 
electric hibrid plugin, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem 
WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a 
două autovehicule uzate; 
• pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de 
poluare nu mai mare de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 
lei/autovehicul. 
Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, 
la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea 
unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației 
și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
 
Valoare grant:  
Maximum 54.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plu
s-04_02_2022.pdf 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

600.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

20.09.2024 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
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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 ofere 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 a început în luna noiembrie 2021, iar pentru 
anul 2022 vor exista 6 apeluri lunare de proiecte în perioada ianuarie-
iunie și alte 3 apeluri în perioada octombrie-decembrie. Valoarea maxima 
alocată pentru un apel este de 111.000 lei. Suma maximă care poate fi 
accesată de un aplicant este de 60.000 lei. Plata finanţării se va face în 
tranșe, prin virament bancar, în funcţie de valoarea bugetului aprobat 
și/sau de durata de implementare, conform condiţiilor din contractul de 
sponsorizare. 
 
https://www.nouanepasa.ro/granturi 
 
 
 
 

Termen limită 

10-12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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 

200.000 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 
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 
Submasura 4.1a „ INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

48 mil. euro 

Finanțare primită 
(%) 

50- 90% 

Obiectiv 
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute 
și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole; 
• Încurajarea comercializării directe a prodiselor pbținute în cadrul fermei; 
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă 
și a comercializării directe a produselor obținute; 
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din 
surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoana fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în 
nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, 
Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate 
comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de 
cercetare‐dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public 
sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă care 
activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele 
propriilor membri care au calitatea de fermieri; Grup de producători și Organizație de 
producători care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele 
propriilor membri; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor. 
 
Activitati eligibile 
‐ Înființare/extindere/modernizare plantație, inclusiv condiționare și marketing (ca și 
componente secundare) 
‐ Înființare/extindere/modernizare pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și 
componentă secundară) 
‐ Utilaje recoltare (modernizare exploatație) 
 
Valoare grant: 
Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la 
maximum 90%, astfel: 
1. FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de PLANTARE 
fructifer 

 Ferme mici 4.000‐11.999 SOC 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 100.000 € pentru achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare; 
- 450.000 € proiecte complexe; 

 Ferme medii 12.000‐ 250.000 SOC 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
‐ 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare; 
- 1.500.000 € pentru proiecte complexe 

 Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
‐ 300.000 € ‐ achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare; 

‐ 1.500.000 € ‐ proiecte complexe; 
 
Informatii suplimentare  
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2022/Anunt_Cere
reProiecte_sM4.1a_S01_2022_.pdf 
https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pnd
r 
 

Termen limită 

12.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2022/Anunt_CerereProiecte_sM4.1a_S01_2022_.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2022/Anunt_CerereProiecte_sM4.1a_S01_2022_.pdf
https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr
https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr
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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/ 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29056/poim-apelul-pentru-refacerea-
ecosistemelor-degradate-a-fost-prelungit 
 

Termen limită 

31.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29056/poim-apelul-pentru-refacerea-ecosistemelor-degradate-a-fost-prelungit
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29056/poim-apelul-pentru-refacerea-ecosistemelor-degradate-a-fost-prelungit
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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 
Deschiderea financiară, aferentă anului 2022, pentru contractele în 
derulare, se va putea realiza după momentul aprobării deschiderii 
financiare de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID). 
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020 
 

Guvernul Romaniei 

- Lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2022 

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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START ONG 2022 

Finanțator 

Kaufland Romania 

Descriere program 

Buget apel 

500.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Încurajarea organizațiilor nonguvernamentale, grupurilor informale/de 
inițiativă și instituțiilor să dezvolte și să implementeze proiecte de 
responsabilitate social care să ducă la dezvoltarea comunităților din care 
acestea fac parte 
 
Categorii solicitanti eligibili 
- organizații non-guvernamentale și fundații, fără scop lucrativ, înființate 
legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în 
anul 2021, conform valorii euro stabilită în cadrul programului; 
- organizații non-guvernamentale și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate 
legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2022 și care 
respectă calendaristic proporțional plafonul veniturilor; 
- instituții publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, 
licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au 
personalitate juridică proprie; 
- grupurile informale/de inițiativă. 
 
Activitati eligibile 
Programul susține proiecte care au un impact pozitiv în: 

 Educație 
 Sănătate 
 Mediu 
 Social 
 Cultură 

 
Valoare grant: 
Proiecte în valoare maximă de 1.000 euro; 
Proiecte cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro; 
Proiecte cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro.  
 
 
Informatii suplimentare  
https://startong.ro/blog/wp-
content/uploads/2022/02/regulament_Start_ONG_2022.pdf 
 
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-
institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5Mu
nyOwqprBoHwg8sbrzE 
https://startong.ro/blog/start/intrebari-frecvente/ 
 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/20 
 

Termen limită 

31.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://startong.ro/blog/wp-content/uploads/2022/02/regulament_Start_ONG_2022.pdf
https://startong.ro/blog/wp-content/uploads/2022/02/regulament_Start_ONG_2022.pdf
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/start/intrebari-frecvente/
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/20
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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 

Comisia Europeană 

Buget 2021-2022 

75.000.000 EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

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 de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional 2020-2024 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea înnoirii Parcului auto național. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, 
Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ONG-uri 
Culte religioase 
Operatori economici 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat 
Cheltuieli eligibile: 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând 
motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g 
CO2/km în sistem WLTP; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând 
motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC; 

• ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, 
exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul 
uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are 
norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la 
data primei înmatriculări în România.  
Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a 
unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se 
pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou 
motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km 
în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui 
autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și 
care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
Valoare grant:  
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 
autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.     
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plu
s-04_02_2022.pdf 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

600.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

20.09.2024 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
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Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere 
energetic. 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului; 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, 
Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
ONG-uri; 
Culte religioase; 
Operatori economici, 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic; 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată; 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990; 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială; 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale; 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat. 
Cheltuieli eligibile: 
• 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul 
nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 
80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat; 
• 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul 
electric hibrid plugin, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem 
WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a 
două autovehicule uzate; 
• pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de 
poluare nu mai mare de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 
lei/autovehicul. 
Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, 
la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea 
unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației 
și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
 
Valoare grant:  
Maximum 54.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php 
 
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plu
s-04_02_2022.pdf 
 

Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Buget  

600.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

20.09.2024 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/vehicule_electrice/2022/ghid_rabla_plus-04_02_2022.pdf
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Fondul pentru IMM-uri  
Vouchere de proprietate intelectuală  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Acțiunea urmărește în mod specific să ajute IMM-urile europene să-și 
mobilizeze activele de proprietate intelectuală prin punerea la dispoziție 
a unui sprijin financiar pentru costurile legate de Proprietate Intelectuala 
(PI). Prin acest sprijin financiar, se speră că IMM-urile care ar putea trece 
printr-o criză economică vor fi descurajate să reducă costurile legate de 
activele lor de PI și/sau de protecția lor. Având în vedere costul ridicat al 
brevetelor și resursele financiare limitate ale IMM-urilor, acțiunea 
urmărește, de asemenea, să ofere sprijin financiar IMM-urilor pentru a 
acoperi anumite costuri legate de brevete. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu sediul într-unul din statele  
membre ale UE 
 
 
Activitati eligibile  
 
• IP Scan – Servicii de audit de prediagnoză de PI (IPPDA) – 
VOUCHERUL 1 
• Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în UE (la nivel național, 
regional și la nivelul UE) – VOUCHERUL 1 
• Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor din afara UE – 
VOUCHERUL 1 
• Taxe de brevet pentru protecția brevetelor naționale – VOUCHERUL 2 
 
Valoare grant  
 
• Voucherul 1 – Activități legate de PI: 1.500 euro 
• Voucherul 2 – Brevete: 750 euro 
 
Informatii suplimentare 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022 
si 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/G
rants/GR_001_22/gr_001_22_call_notice_ro.pdf 
 
 

Oficiul European pentru 
Proprietate Intelectuală 

(EUIPO) 

16 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

16.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_22/gr_001_22_call_notice_ro.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_22/gr_001_22_call_notice_ro.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_22/gr_001_22_call_notice_ro.pdf
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Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

Submasura 4.1a „ INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

48 milioane Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Max.70% 

Obiectiv 
OBIECTIVELE submăsurii 4.1a 
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor 
obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole; 
• Încurajarea comercializării directe a produselor pbținute în cadrul fermei; 
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la 
nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute; 
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării 
energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de 
energie 
 
Categorii solicitanti eligibili 
• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 
• Grupurile de producători și cooperative (societăți cooperative agricole și 
cooperative agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care 
activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească 
interesele propriilor membri; 
• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 
(menţionate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 
ulterioare); 
• Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare 
dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public 
sau privat. 
 
Activitati eligibile 
• înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și 
marketing (ca și componente secundare); 
• depozitare, condiționare și procesare (procesarea ca şi componentă secundară) 
- modernizare exploataţie; 
• utilaje recoltare (modernizare exploataţie). 
 
Valoare grant: 
Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” 
sunt de 48.000.000 de Euro, împărțite astfel: 

• 30.500.000 Euro pentru înființare/extindere/modernizare plantație inclusiv 
condiționare și marketing (ca și componente secundare); 

• 7.500.000 Euro pentru înființare/extindere/modernizare pepinieră, inclusiv 
condiționare și marketing (ca și componentă secundară); 

• 10.000.000 Euro pentru achiziție utilaje de recoltare (modernizare 
exploataţie). 

 
Informatii suplimentare  
 
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil 
 
 

Termen limită 

12.12.2022, ora 
16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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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 
COMPONENTA C6. Energie 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și 
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu 
fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
 
COMPONENTA C6. Energie 
Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din 
România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului, respectiv asigurarea tranziției 
verzi și a digitalizării sectorului energetic prin promovarea producției de energie electrică din 
surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor viitorului. 
 
Activitati eligibile  
Reforme și politici: 
R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și 
susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în 
producția de electricitate din surse regenerabile 
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic 
R3. Bugetarea verde 
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în 
special hidrogen și soluții de stocare 
R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil 
de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței 
R6. Creșterea competitivității și decarbonnizarea sectorului de încălzire – răcire 
Investiţii: 
I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 
I2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație 
cu hidrogenul verde ca măsură de tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului 
verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice 
I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 
cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea 
atingerii unei decarbonizări adânci 
I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi 
panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a 
energiei electrice 
I5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial 
 
Valoare grant:  
Vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție 
(1,620 mil. euro x 130%= 2.106 mil. euro).  
Alocarea bugetară cu supracontractare este indicativă, Ministerul Energiei putând decide 
limitarea. 
 
Informatii suplimentare 
https://energie.gov.ro/pnrr/   
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

 

Comisia Europeană 

Buget  

1.620 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://energie.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
COMPONENTA C7 – TRANSFORMAREA DIGITALA 
I.19 - . Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din 
firme 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea 
angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice cheie (IoT, Big data,  
Învățarea automată, Inteligența artificială, Automatizarea proceselor robotice,  
Blockchain, Cyber-Physical Systems, Additive manufacturing). 
 
Categorii solicitanți eligibili:  
 
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) 
Grup țintă - Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau 
cu timp parțial) ce provin din IMM-uri. 
 
Activitati eligibile:  
 
Activitatea 1 - Dezvoltare/achiziție platformă cu următoarele funcționalități: 
depunere solicitări de sprijin din partea IMM-urilor, e-learning, inclusiv modul 
de testare. 
Activitatea 2 - Derulare procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie 
și necondiționată de selecție de parteneri,de catre ADR, care vor pune la 
dispoziție curricule și programe de formare ce răspund nevoilor de 
îmbunătățirea a nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini sau 
recalificarea angajaților din IMM-urile în domeniile vizate de apel. 
Activitatea 3 - Selectarea de catre ADR a IMM-urilor cu nevoi de imbunătățire 
a nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau de recalificare a 
angajaților. 
Activitatea 4 - Realizarea formării profesionale a angajaților din IMM-uri și 
evaluarea competențelor profesionale obținute în urma formării în domeniile 
stabilite. 
Activitatea 5 - Plata ajutorului de minimis catre parteneri, în baza dovezilor 
privind realizarea formării și evaluării competențelor profesionale (obținute în 
urma formării) ale angajaților IMM-urilor selectate. 
 
Valoare grant: 
Valoarea maximă a proiectului depus de către ADR este de 36.000.000 Euro 
- finanțare PNRR), din care 34.000.000 Euro reprezintă valoarea totală 
nerambursabilă a ajutorului de minimis acordat.  
Pentru a fi selectațe, IMM-urile vor depune o solicitare de sprijin pe platforma 
menționată la activitatea 1, împreună cu documentele aferente. IMM-urile vor 
opta, în funcție de nevoile lor, pentru tipul/tipurile de programe de 
perfecționare/recalificare pentru angajații proprii, ajutorul acordat per IMM fiind 
de 17.000 euro. 
 
Informatii suplimentare: 
Apelul de proiecte este necompetitiv cu termen limită de depunere. 
  
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-
ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7 
  

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

36 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7
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PNRR 
COMPONENTA C9 – Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare 
I.5 - Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Lansarea unei competiții naționale pentru proiecte CDI cu scopul stabilirii și 
operaționalizării a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile 
de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa: 
1) cancer; 
2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală; 
3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 
4) orașe inteligente, climatic neutre; 
5) sănătatea solului și a alimentelor.  
  
Categorii solicitanți eligibili:  
1. Unităţi de drept public, cu personalitate juridică, cuprinse în sistemul 
de cercetare-dezvoltare de interes naţional: 
a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; 
b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de 
cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură; 
c) instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora. 
2. Unităţi şi instituţii de drept privat: 
a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale; 
b) societăţi comerciale, precum şi structuri ale acestora legal constituite, care 
au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea; 
c) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora; 
d) organizaţii neguvernamentale, fara scop patrimonial, care au ca obiect de 
activitate şi cercetarea- dezvoltarea. 
 
Activitati eligibile:  
Activități CDI: de implementare a agendei strategice de cercetare și inovare a 
componenței naționale a agendei europene a misiunii respective (max.70% 
din bugetul Centrului de Competență). 
Activități de upgrade echipamente și infrastructuri de cercetare (max.10% din 
bugetul Centrului de Competență). 
Categorii de cheltuieli avute în vedere: cheltuieli de personal, cheltuieli de 
logistică, cheltuieli de achiziție echipamente CDI, cheltuieli de regie – maxim 
15 % din valoarea proiectului, cheltuieli cu organizarea de evenimente, 
cheltuieli de deplasare. 
 
Valoare grant: 
Buget eligibil -  max. 5 milioane EUR/proiect, cu un număr minim de 5 parteneri 
(5 organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare și 5 organizații private 
de cercetare, dezvoltare și inovare).  
Buget maxim pentru IMM-uri: 200.000 EUR (IMM-urile cofinanțează activitățile 
de cercetare și inovare cu 25%). 
Buget maxim pentru o organizație publică de CDI: 500.000 EUR.  
 
Informatii suplimentare: 
 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-
ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-
privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare 
 

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

25 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

16.11.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
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PNRR - COMPONENTA C9 – Suport pentru Sectorul privat, 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
I.6-Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și 
inovare din România, care au depus propuneri de candidatură la Programul Orizont 
Europa și au trecut de etapa de eligibilitate, prin care se urmărește sporirea ratei de 
succes a cercetătorilor și organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare, prin 
dezvoltarea programelor de mentorat, care ar permite sprijinirea și încurajarea 
acestora în cadrul Orizont Europa. 
  

Categorii solicitanți eligibili:  
• cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau 

private din România; 

• organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din 
România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont 
Europa și au trecut de etapa de eligibilitate; 

• personal specializat în economie sau studii juridice din organizații de 
cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care 
în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa 
sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în 
următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire. 

 
Activitati eligibile:  
1. Acordarea de cupoane valorice (vouchere de maxim 10 000 EUR) pentru achitarea 
de servicii de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa pentru persoane fizice 
autorizate sau firme de consultanță din România și UE. 
2. Acordarea de cupoane valorice (vouchere de 5 000 EUR) pentru achitarea de 
servicii de participare la cursuri de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa și 
de management de proiecte Orizont Europa din România și Uniunea Europeană. 
3. Acordarea de cupoane valorice (vouchere în valoare de 9 900 EUR) pentru 
achitarea de servicii pentru stagii în organizații CDI de succes din Uniunea Europeană. 
4. Acordarea de cupoane valorice (vouchere de maxim 1 000 EUR) pentru 
participarea la evenimente de brokeraj și matchmaking relevante european. 
5. Acordarea de cupoane valorice (maxim 4 vouchere de 10 000 EUR/proiect depus) 
pentru utilizarea de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) ale Infrastructurii 
Luminii Extreme - Fizica Nucleară (ELI-NP). 
 

Valoare grant: 
-maxim 10 000 EUR per voucher pentru scrierea de proiecte în Programul Orizont 
Europa pentru persoane fizice autorizate sau firme de consultanță din România și UE 
( 125h/proiectx 80 EUR/ora); 
- maxim 5 000 EUR per voucher pentru participare la cursuri de scriere de propuneri 
de proiect Orizont Europa și de management de proiecte Orizont Europa în Uniunea 
Europeană și România; 
- maxim 1 000 EUR per voucher pentru participarea la evenimente de 
brokeraj/matchmaking relevante european; 
- maxim 4 vouchere de 10 000 EUR per proiect depus și declarat eligibil în cadrul 
Programului Orizont Europa pentru utilizarea de servicii CDI ale infrastructurii de 
cercetare ELI-NP, în parteneriat cu organizații de cercetare din afara României; 
- maxim 9 900 EUR (3 300 EUR/lună) pentru stagii de dezvoltare profesională (minim 
1 lună, maxim 3 luni12) în organizații de succes din UE, cu experiență în scrierea de 
proiecte europene pentru dobândirea competențelor respective. 
 

Informatii suplimentare: 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-
ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-
privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare 
 

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

5 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
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PNRR - COMPONENTA C9 – Suport pentru Sectorul privat, 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
I.7-Consolidarea excelenței și susținerea participării României la 
parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele din 
Orizont Europa prin sprijinirea proiectelor de cercetare care participă direct la 
competițiile programului Orizont Europa sau care sunt complementare prin activitățile 
propuse unor proiecte finanțate prin Orizont Europa. 
  

Categorii solicitanți eligibili:  
a) pentru cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul 
parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și 
Orizont Europa, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P1: 

• organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România. 
b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-
P2: 

• Centre de Competență înființate prin Investiția 5. Înființarea și 
operaționalizarea Centrelor de Competență pentru propuneri de proiecte în 
cadrul misiunilor Orizont Europa. 

 
Activitati eligibile:  

• Cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat); 

• Cercetarea industrială; 

• Dezvoltarea experimentală; 

• Studiile de fezabilitate 

• Activitățile de inovare. 
În conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată pentru această investiție, 
următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile: 

• cheltuieli de personal; 

• cheltuieli de subcontractare; 

• cheltuieli de achiziții: transport, cazare, hrană; echipamente 

• cheltuieli de amortizare pe durata folosirii bunului în cadrul proiectului de 
cercetare; 

• alte achiziții de bunuri, lucrări și servicii; 

• alte tipuri de cheltuieli: sprijin financiar pentru terți; bunuri și servicii facturate 
intern; acces transnațional la infrastructuri de cercetare; acces virtual la 
infrastructuri de cercetare; 

• cheltuieli de regie: nu vor depăși 25 % din totalul cheltuielilor cu personalul, 
cheltuielilor cu logistica și cheltuielilor de deplasare, cumulate, exceptând 
valoarea imobilizărilor corporale. 
 

Valoare grant: 
a) cofinanțare a proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul 
parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 2020 și 
Orizont Europa, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-P1, alocare bugetară 21 milioane 
euro.  

• un număr de până la 70 de proiecte vor fi finanțate cu un buget maxim de 
300.000 EUR pentru fiecare partener român; 

b) pentru Proiecte de consolidare a excelenței, identificator PNRR-III-C9-2022 – I7-
P2, alocare bugetară 5 milioane euro.  

• un număr de până la 10 proiecte vor fi finanțate cu un buget maxim de 500.000 
EUR. 

 

Informatii suplimentare: 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-
ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-
privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare 
 

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

26 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare


 pag. 60 
Catalogul surselor de finanțare – 31/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

PNRR - COMPONENTA C9 – Suport pentru Sectorul privat, 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat 
Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în 
Contextul Digitalizării IMM-urilor 

Descriere program 

Finanțator 

Apel 1 - INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE 
ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA 
TEHNOLOGIILOR DIGITALE 
 
Obiectiv 
Sprijinirea digitalizarii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea 
contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea in cadrul  
întreprinderilor și facilitarea de noi formule de lucru. Această subcomponentă va 
aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de 
a-și adapta modelele de afaceri la realitățile digitale. 
  

Categorii solicitanți eligibili:  
• întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în 
categoria de IMM și au sediul social în România. 

 
Activitati eligibile:  

• achiziții de hardware TIC; 

• achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate 
fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale; 

• dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv 
soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic 
Process Automation; 

• achiziții de tehnologii blockchain; 

• achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, 
augmented reality, virtual reality; 

• achiziționare website de prezentare; 

• achiziția de servicii de tip cloud și IoT; 

• instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; 

• consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au 
nevoie IMM-urile etc. 
 

Valoare grant: 
Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între: 

• 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere; 

• 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică; 

• 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie 
 

Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb 
InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru întreprindere mică și întreprindere mijlocie. Restul de 10% 
reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat 
sau ajutoare de minimis, de către beneficiar. 
 
Tip apel: competitiv 
Tipul de depunere: cu depunere la termen (o singura cerere de finanțare). 
 

Informatii suplimentare: 
https://mfe.gov.ro/pnrr-ghidul-specific-pentru-instrument-de-grant-de-pana-la-
100-000-euro-pe-intreprindere-pentru-adoptarea-tehnologiilor-digitale-in-
consultare-publica/ 
 
 

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

347,5 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 
(ghid in consultare) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/pnrr-ghidul-specific-pentru-instrument-de-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-pentru-adoptarea-tehnologiilor-digitale-in-consultare-publica/
https://mfe.gov.ro/pnrr-ghidul-specific-pentru-instrument-de-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-pentru-adoptarea-tehnologiilor-digitale-in-consultare-publica/
https://mfe.gov.ro/pnrr-ghidul-specific-pentru-instrument-de-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-pentru-adoptarea-tehnologiilor-digitale-in-consultare-publica/


 pag. 61 
Catalogul surselor de finanțare – 31/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

PNRR – C11.Turism și cultură / I7.Accelerarea digitalizării 
producției și distribuției de filme - Schema de ajutor de minimis 
Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării 
producției și distribuției de filme 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

• Creșterea competitivității întreprinderilor românești în industria 
cinematografică, pe  piețele naționale, europene și internaționale;  

• Modernizarea modului actual de producție, distribuție și consum;  

• Sporirea capacității de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.  
Categorii solicitanți eligibili:  
a) microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii - conform prevederilor 
legale aplicabile, respectiv Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii și Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
b) alte persoane juridice, 
care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: 

1. Sunt producători sau distribuitori de filme, înscriși în Registrul 
cinematografiei cu cel puțin doi ani anterior datei lansării apelului de 
proiecte; 

2. Au, după caz, la data depunerii cererii de finanțare, autorizat (la sediu, 
punct de lucru sau la terți), conform legii, cel puțin unul dintre codurile 
CAEN eligibile, respectiv:   

a. CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și 
de programe de televiziune;  

b. CAEN 5912 – Activități de post-producție cinematografică, 
video și de programe de televiziune;  

c. CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, 
video și a programelor de televiziune; 

3. Valoarea cumulată a  veniturilor/cifrei de afaceri a solicitantului din 
ultimii 3 ani fiscali încheiați reprezintă cel puțin 25% din valoarea 
proiectului propus. 

Activitati eligibile:  

• dezvoltarea capacităților de editare/postproducție pentru produsele 
digitale; 

• crearea de microplatforme VoD; 

• marketing; 

• management (maxim 10%); 

• digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, 
subtitrare digitală, arhivare digitală); 

• dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual; 

• instruirea personalului pentru a obține abilități digitale; 

• producția și distribuția de conținut digital. 
Valoare grant: 
Ajutorul de minimis acordat nu va depăși pragul de 200.000 Euro/întreprindere 
sau întreprindere unică, după caz, raportat la cursul InforEuro din luna 
semnării contractului de finanțare. Intensitatea ajutorului este de până la 100% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
Informatii suplimentare: 
Durata apelului: 23 ianuarie 2023, ora 09:00 – 23 martie 2023, ora 16:00. 
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1634_consultare-publica-pnrr-
schema-de-ajutor-de-minimis-i-ghidul-solicitantului-aferente-apelului-de-
proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-
productiei-i-distributiei-de-filme_pg_0.htm 
 

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

5 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 
(ghid in consultare) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1634_consultare-publica-pnrr-schema-de-ajutor-de-minimis-i-ghidul-solicitantului-aferente-apelului-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme_pg_0.htm
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1634_consultare-publica-pnrr-schema-de-ajutor-de-minimis-i-ghidul-solicitantului-aferente-apelului-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme_pg_0.htm
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1634_consultare-publica-pnrr-schema-de-ajutor-de-minimis-i-ghidul-solicitantului-aferente-apelului-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme_pg_0.htm
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1634_consultare-publica-pnrr-schema-de-ajutor-de-minimis-i-ghidul-solicitantului-aferente-apelului-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme_pg_0.htm
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Descriere program 

Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
AP4 Actiunea 4.1.1 BIS - Investiții în retehnologizare 
acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și 
al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de 
reziliență 

Obiectiv  
Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-
19. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară 
activitatea în domeniile de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 11, 
respectiv: 
a) industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate 
acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare; 
b) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport 
specifice, utilaje, tehnologii în construcţii. 
ATENȚIE! 
Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod 
CAEN prevăzut în Anexa nr. 11, autorizat la data depunerii cererii de 
finanţare. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri 
CAEN 
 
Activitati eligibile 
a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă 
energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor 
de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli 
aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este 
necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu 
legislaţia specifică în vigoare; 
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, 
inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, 
precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare 
extinderii/diversificării capacităţilor de producţie existente.  
 
Valoare grant:  
Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se 
acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină 
în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind 
cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro (echivalentul în lei la 
cursul inforeuro valabil în luna septembrie 2022). 
 
Informatii suplimentare  
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-
retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-
si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/ 
 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

179.070.298 Euro 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

Termen limită 

Apelul va fi deschis timp 
de 7 zile calendaristice 
începând cu 07.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/
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Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, PI 
1b, OS 1.3, Actiunea 1.2.1 Intreprinderi inovatoare de tip start=up 
si spin-off 

) 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor 
inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii 
proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate, bazate pe transferul 
rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități/institute sau pe 
idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau 
semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Start-up-uri 
Spin-off-uri 
 

Activitati eligibile 
 

• achiziţie servicii pentru cercetare-dezvoltare; 

• achiziţie servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la 
asistenţă tehnologică si transfer tehnologic; 

• achiziţie/protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, utilizarea standardelor; 

• achiziţie servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi 
testări în laboratoare de specialitate marcarea calităţii, testare şi 
certificare; studii de piaţă; 

• introducerea în producţie şi realizare 
produs/proces/tehnologie/serviciu 

• procurare de materii prime şi materiale necesare proiectului 
(pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de 
introducere în producție şi realizare produs/ 
proces/tehnologie/serviciu); 

• informare şi publicitate privind proiectul; 

• înființarea şi înregistrarea spin-off-urilor. 
 
Valoare grant:  
Maximum 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 
euro 
 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-
stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-
de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/ 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/
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Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, PI 
1b, OS 1.3, Actiunea 1.2.1 Proiect tehnologic inovativ 

) 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Incurajarea investitiilor private in CDI, prin cresterea numarului de intreprinderi 
care urmaresc introducerea inovarii in activitatea proprie prin proiecte care 
dezvolta produse si/sau procese noi sau substantial imbunatatite, in scopul 
productiei si comercializarii, bazate pe cercetare sau pe drepturi de proprietate 
industriala. 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderile mari, mijlocii sau mici din Romania cu activitate de cercetare-
dezvoltare, dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie 
obiectul principal de activitate. 
Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant 
întreprindere sau in consortiu de catre un solicitant intreprindere, care este 
coordonator al proiectului, si una sau maxim doua organizatii de cercetare 
partenere, cu care se realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in colaborare 
efectiva.  
Organizatiile de cercetare pot fi: 
- institutii de invatamant superior 
- institutii cu activitate principala cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72) 
- institutii cu activitate principala diseminarea la scara larga a rezultatelor unor 
activitati CD prin predare, publicare sau transfer de cunostinte 
 

Activitati eligibile 
• Cercetare industriala 

• Dezvoltare experimentala 

• Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 

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

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

• Inovare de proces si organizationala 

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

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

 
Valoare grant: max. 3.000.000 Euro  
Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri 
eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane 
euro. 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-
stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-
derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/ 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-aferent-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-individual-sau-in-parteneriat-cu-institutele/
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Programul Operațional INFRASTRUCTURA MARE (POIM) 2014-2020 
AP11 – OS 11.1 Eficiența energetică  la nivelul IMM-urilor și 
întreprinderilor mari (Schema de ajutor de minimis conform Ordin 
MIPE nr 2613/27.09.2022) 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

100 milioane 
Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Sprijin pentru mediul de afaceri în scopul de a dobândi independență energetică prin 
realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor 
industriale/prestărilor de servicii precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și 
pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu. 

 
Categorii solicitanti eligibili 

• IMM - întreprinderile mici, mijlocii şi microîntreprinderile, respectiv întreprinderile 
înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• întreprinderi mari - întreprinderile care au de la 250 salariaţi şi cifra de afaceri 
anuală netă mai mare de echivalentul în lei a 43 milioane euro; 
 

Activitati eligibile 
1. investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice 
energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau 
clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi 
întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii 
de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie 
necesare clădirilor şi construcţiilor anexe; 
2.investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie 
din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a 
întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului. 
3.investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, 
trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv 
pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele 
regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în 
capacitatea de producţie specifică prosumatorului. 
4. investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de 
energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, 
instalarea unui sistem de management al energiei – EMS. 

 
Se lansează două apeluri de proiecte, ambele prin IMM Recover, competitive, cu termen 
limită de depunere, respectiv: 

1. Apel de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și 
producție din surse regenerabile 

2. Apel de proiecte:  Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și 
producție din surse regenerabile - clasa CAEN 10, 11 (parțial) 

Data și ora deschidere apel de proiecte: 13.10.2022, ora 10.00  
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 27.10.2022, ora 17.00 

 
Valoare grant: 
Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 200.000 euro. Cursul valutar la care 
se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro 
din luna septembrie 2022, respectiv 1 euro= 4,8657 lei. 
 

Informatii suplimentare  
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-
urilor-si-intreprinderilor-mari/ 
 

Termen limită 

27.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-urilor-si-intreprinderilor-mari/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-urilor-si-intreprinderilor-mari/
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POIM 2014-2020, AP11 – OS 11.1 Sprijinirea IMM-urilor si a 
intreprinderilor mari in implementarea unor masuri de 
imbunatatire a eficientei energetice a cladirilor industriale si 
constructiilor anexe si a cladirilor pentru prestari servicii si 
constructii anexe la nivelul intreprinderilor 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

200 milioane 
Euro 

Finanțare primită (%) 

Max.65% 

Obiectiv 
Sprijin pentru mediul de afaceri în scopul de a dobândi independență energetică 
prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor 
industriale/prestărilor de servicii prin investiții în scopul reducerii consumului de 
energie la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari 
 
Categorii solicitanti eligibili 

• Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, 

• Întreprinderi mari, 
înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, OUG nr. 6/2011 pentru 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Activitati eligibile 
Sunt eligibile lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv 
clădiri industriale și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și 
construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste 
ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri 
de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice. 
În cazul clădirilor cu destinație mixtă, administrativă și de producție, acestea pot 
fi considerate eligibile pentru măsuri de eficiență energetică dacă spațiul destinat 
activității de producție este mai mare decât cel destinat activității administrative. 
Nu sunt eligibile sediile în care se desfășoară activități economice situate în 
blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale. 
 
Se lansează două apeluri de proiecte, ambele prin IMM Recover, competitive, 
cu termen limită de depunere, respectiv: 

3. Apel 1 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri 
4. Apel 2 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri - clasa 

CAEN 10, 11(parțial) 
Data și ora deschidere apel de proiecte: 11.10.2022, ora 10.00  
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 26.10.2022, ora 17.00 
 
Valoare grant: 
Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere, în 
cadrul ambelor apeluri de proiect (indiferent de tipul acesteia - mică, mijlocie sau 
mare) este de 50.000 euro, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile 
acordate nu poate depăși 500.000 euro, echivalentul în lei calculat la cursul 1 
euro=4,95 lei, conform Schemei de ajutor de stat aprobată prin OMIPE nr. 
2613/27.09.2022. 
Valoarea proiectului nu trebuie limitată la 500.000 euro, solicitantul având 
posibilitatea de a-și asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor 
neeligibile. 
 
Informatii suplimentare  
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-
urilor-si-intreprinderilor-mari/ 
 

Termen limită 

26.10.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-urilor-si-intreprinderilor-mari/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-la-nivelul-imm-urilor-si-intreprinderilor-mari/
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POIM 2014-2020, AP11 – OS 11.1 Investiții destinate 
promovării producției de energie din surse regenerabile 
pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

200 milioane 
Euro 

Finanțare primită (%) 

Max.65% 

Obiectiv` 
Sprijin pentru mediul de afaceri în scopul de a dobândi independență 
energetică prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru 
consum propriu.  
 
Categorii solicitanti eligibili 

• IMM - întreprinderile mici, mijlocii şi microîntreprinderile, respectiv întreprinderile 
înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• întreprinderi mari - întreprinderile care au de la 250 salariaţi şi cifra de afaceri 
anuală netă mai mare de echivalentul în lei a 43 milioane euro; 
 

Activitati eligibile 
a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru 
obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate 
consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție 
specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. 
În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor 
definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022. 
b) investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, 
intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare 
existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de 
energie. 
 
Se lansează două apeluri de proiecte, ambele prin IMM Recover, competitive, cu termen 
limită de depunere, respectiv: 

5. Apel de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie 
regenerabile 

6. Apel de proiecte:  Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie 
regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial) 

Data și ora deschidere apel de proiecte: 18.10.2022, ora 10.00  
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 01.11.2022, ora 17.00 

 
Valoare grant: 
Valoarea minimă este de 50 000 euro și maximă de 500.000 euro.  
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și 
maxime este cursul inforeuro din luna septembrie 2022, respectiv 1euro =4,8657 
lei. 
 

Informatii suplimentare  
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-olicitantului-investitii-destinate-promovarii-
productiei-de-energie-din-surse-regenerabile-pentru-consum-propriu-la-nivelul-
intreprinderilor/ 
 

Termen limită 

01.11.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-olicitantului-investitii-destinate-promovarii-productiei-de-energie-din-surse-regenerabile-pentru-consum-propriu-la-nivelul-intreprinderilor/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-olicitantului-investitii-destinate-promovarii-productiei-de-energie-din-surse-regenerabile-pentru-consum-propriu-la-nivelul-intreprinderilor/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-olicitantului-investitii-destinate-promovarii-productiei-de-energie-din-surse-regenerabile-pentru-consum-propriu-la-nivelul-intreprinderilor/


 pag. 68 
Catalogul surselor de finanțare – 31/2022 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

POIM 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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Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS 2022 

Finanțator 

Ministerul 
Finantelor Publice 

Descriere program 

Buget program 

5 miliarde RON 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
 
Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 schema de ajutor de stat 
IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, 
AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION 
şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de 
garanții pentru împrumuturi și sub forma de granturi. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii 
 
Caracteristicile generale ale Schemei de Ajutor de Stat IMM INVEST PLUS 

• Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea 
împrumutului. 

• Valorile maxime ale creditelor 
o 5 milioane pentru capital de lucru 
o 10 milioane lei pentru proiectele de investiții 
o 5 milioane lei valoarea maximă a finanțării pentru beneficiarii 

din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii 
• Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni pentru creditele de 

investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital 
de lucru. 

• Pentru creditele de investiții, la solicitarea beneficiarilor se poate 
acorda o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea 
principalului. 

• Valoarea granturilor se situează în limita cumulului rezultat din 
valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, 
aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a 
garanției acordate, și a dobânzilor aferente acordate pe o perioadă 
de maximum 12 luni 

• Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a 
sumei de: 

o 500.000 Euro/întreprindere/UAT 
o 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul 

producției primare de produse agricole 
o 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și 

pescuitului. 
• Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea 

capitalului de lucru și investițiilor sunt subvenționate 100% pe o 
perioadă de 12 luni de către Ministerul Finanțelor, cu excepția celor 
acordate beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST. 
 

Prin excepție, beneficiarii AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în 
limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de 
administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a 
garanției acordate și nu beneficiază de dobânda finanțată de la bugetul de 
stat. 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.startupcafe.ro/finantari/lansare-imm-invest-plus-2022-inscrieri-
finantari-firme-romania.htm 
si 
https://www.imminvest.ro/ 
 
 

Termen limită 

31.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.startupcafe.ro/finantari/lansare-imm-invest-plus-2022-inscrieri-finantari-firme-romania.htm
https://www.startupcafe.ro/finantari/lansare-imm-invest-plus-2022-inscrieri-finantari-firme-romania.htm
https://www.imminvest.ro/
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Programul de dezvoltare a activitatilor de 
comercializare a produselor si serviciilor de piata 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin 
facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor 
economice şi tehnice ale acestora, prin creşterea nivelului de competitivitate, 
crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din 
sectoarele de servicii și comerț precum și creșterea capacităților de promovare 
și comerț on-line. 
Categorii solicitanti eligibili 
Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării 
formularului de înscriere (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate: 
a) sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 
6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare; 
b) sunt IMM conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din 
Legea nr. 346/2004; 
c) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului 
(Anexa X) şi autorizat la momentul inscrierii online,  
d) sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv; 
e) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii 
financiare consecutive pentru o întreprindere unică. 
Activitati eligibile 
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele 
categorii eligibile: 

a) Echipamente tehnologice 
b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de 

depozitare 
c) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și 

semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și 
autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor 
simbol G; 

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a 
valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004; 

e) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, 
abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile 
aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii 
pentru prestări servicii şi comerţ;   

f) Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de 
prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare 
domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-
line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. 

g) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 
finanţării. 

Valoare grant:  
- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 85% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 
300.000 lei/beneficiar; 
- Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
proiectului. 
 
Informatii suplimentare 
https://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-
implementare-comert-si-servicii/ 

Guvernul României 

Buget apel 

50 milioane lei 
 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-implementare-comert-si-servicii/
https://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-implementare-comert-si-servicii/
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Programul national multianual de 
microindustrializare 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin 
prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii 
IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului 
„Fabricat în România”. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii caresunt înființate  pînă la 
data de 31.12.2019 inclusiv și codul CAEN pentru care solicită finanțare 
este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la 
momentul înscrierii online. 
 
Activitati eligibile 
Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi 
pe codurile CAEN aferente diviziunilor mentionate in anexa la procedura. 
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din 
următoarele categorii eligibile: 

• Echipamente tehnologice; 

• Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de 
depozitare; 

• Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, 
remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, 
autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia 
tuturor vehiculelor simbol G; 

• Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de 
protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din 
HG 2139/2004; 

• Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, 
salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate 
și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de 
producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 

• Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site 
de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli 
înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-
ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și 
semnatură electronică; 

• Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 
finanţării; 

 
Valoare grant:  
Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 85% din valoarea 
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile 
specificate în Anexa la procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate 
depăși suma de 500.000 lei/beneficiar; 
Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile 
aferente proiectului. 
 
Informatii suplimentare 
http://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-
implementare-microindustrializare-fabricat-in-romania/ 
 

Guvernul României 

Buget apel 2022 

50 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-implementare-microindustrializare-fabricat-in-romania/
http://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-implementare-microindustrializare-fabricat-in-romania/
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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
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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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Schema de ajutor de stat HORECA 2 
 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale pentru întreprinderile 
mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice 
și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism 
atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din 
Ucraina. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de 
cazare clasificate, structuri/unități de alimentație și organizatori de evenimente, 
înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism 
licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul 
României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici 
și mijlocii, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 
cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau a OUG nr. 6/2011 pentru 
stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Activitati eligibile 
Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, respectiv: 

• Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a 
anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, 
creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.  

• Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu 
energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 
2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.  

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre 
cei doi piloni. Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu conțin 
Taxa pe Valoare Adăugată(TVA), această taxă nefiind eligibilă. 
  
Valoare grant:  
1. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 
EUR pe grup-întreprindere, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau 
a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina. 
2. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 
milioane EUR pe grup-întreprindere, în sumă brută, înainte de deducerea 
impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul 
Temporar Ucraina.   
3. Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 
+ Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere, în sumă brută, 
înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la 
data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.   
Schema se implementează pe o perioadă de 3 ani după cum urmează: 
- 1 an de implementare, dar nu mai târziu de 31.12.2023 pentru efectuarea 
tuturor plăților și fără a depăși termenul maxim de semnare a contractelor impus 
de Cadrul Temporar Ucraina; 
- 24 de luni din momentul efectuării plății de monitorizare și raportare în 
condițiile prezentei scheme de ajutor. 
 
Informatii suplimentare: 
https://turism.gov.ro/web/2022/09/30/proiect-de-schema-de-ajutor-de-stat/ 
 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

550 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabilă 

Termen limită 

 
apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://turism.gov.ro/web/2022/09/30/proiect-de-schema-de-ajutor-de-stat/
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Schema de ajutor de stat privind acordarea de 
granturi pentru investiții destinate industriei 
prelucrătoare (HG  nr. 959/2022) 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Schema de ajutor de stat îşi propune să sprijine întreprinderile prin 
acordarea de granturi pentru realizarea de investiții în favoarea unei noi 
activităţi economice în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la HG 
nr.959/2022. Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat reprezintă 
echivalentul în lei al sumei de 300 milioane euro pentru toată perioada de 
implementare, defalcat astfel: 
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare 
pentru perioada 2022 - 2023; 
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 
2022 – 2027 
 
Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 
150 milioane euro. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care 
îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, 
toate criterii de eligibilitate incluse in schema de ajutor de stat. 
 
Activitati eligibile 
Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea 
de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi 
activităţi economice. Sunt considerate costuri eligibile: 

a) costurile investiţiilor în active corporale și necorporale; 
b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de 
muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi 
ani; sau 
c) o combinaţie între literele (a) și (b) care să nu depășească suma 
de la litera (a) sau (b), în funcţie de care dintre acestea este mai 
mare. 
 

Valoare grant:  

• Ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor, prin alocări de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă de 
granturi, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii 
maxim admisibile prevazuta in Anexa nr.2 (pentru Regiunea Nord-
Est intre 37,5 – 45 milioane Euro). 

• Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în Anexa nr. 
2 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru 
întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru 
întreprinderile mijlocii. 

• Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele 
mari de investiţii, respectiv cele ale căror cheltuieli eligibile 
depăşesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro 

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

Guvernul României 

Buget anual 

150 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

Max.60 % 

Termen limită 

 
31.12.2023 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
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Proiect ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind 
adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri 
externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemie 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Angajatorii din sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu 
normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, 
înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Județene 
 
 
Activitati eligibile 
 
Angajare cu normă întreagă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, pentru o perioadă de 
maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ 
și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 
2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă 
reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului 

 
Valoare grant:  
 
Maxim 2.250 lei/lună/angajat 
Posturi ale căror cerințe presupun studii medii: maxim 3.500 lei lună/ 
angajat 
Posturi ale căror cerințe presupun studii superioare: maxim 6.000 
lei/lună/ angajat 
 
Informatii suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-
de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-
alimentar/ 
 
 
 

Uniunea Europeana si 
Guvernul României 

Buget anual 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100 % 

Termen limită 

 
apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
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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_15072
021.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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SCHEMA DE AJUTOR MINIMIS „Sprijin acordat pentru 
implementarea Programului de creştere a competitivităţii 
produselor industriale" 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor din țară prin dotarea și 
modernizarea laboratoarelor de testare, certificarea produselor, dar și achiziția 
de tehnologii și produse noi. 

Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, printre care: 
să fie persoane juridice cu sediul în România și să desfășoare activitate în 
România; să realizeze profit din activitatea de exploatare, să nu se afle în stare 
de insolvenţă și să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat. 

Activitati eligibile  
a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a 
sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu 
şi audit - EMAS;   
b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi 
siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate 
socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii 
informaţiei;   
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, 
precum şi acreditarea acestora, după caz;  
d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru 
produse;   
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii 
economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul 
programelor de cercetare dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea 
invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;   
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria 
prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-
viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată; 
g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile 
existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;   
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor 
industriale româneşti.   
Beneficiarii activităților eligibile sunt următorii:   

• pentru activităţile de la lit. a) şi d) - întreprinderi mari şi societăţi 
cooperative;  

• pentru activităţile de la lit. b), e), g) și h) - microîntreprinderi, întreprinderi 
mici, mijlocii, mari şi societăţi cooperative;   

• pentru activităţile de la lit. c) - întreprinderi mari, societăţi cooperative 
mari şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor industriale;   

• pentru activităţile de la lit. f) - toți beneficiarii menționați la lit a) b),c) 
precum  şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură.  
 

Valoare grant: 
Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu 
200.000 de euro, iar suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect 
este egală cu 5.000 de euro. 
Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 50% pentru 
activităţile prevăzute la lit. a) -f), 30% pentru activitatea prevăzută la lit. g) şi, 
respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la lit. h), indiferent de beneficiar. 

  
Informatii suplimentare: 
http://economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-minimis-sprijin-acordat-pentru-
implementarea-programului-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale 
http://economie.gov.ro/images/politici-
industriale/Minimis%20competitivitate/Ordinul%20ministrului%20economiei%20
nr.%201294%20din%2016.09.2022.pdf (Ordin Ministerul Economiei 
nr.1294/16.09.2022) 

 
 

Guvernul Romaniei 
 

30.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 

http://economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-minimis-sprijin-acordat-pentru-implementarea-programului-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale
http://economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-minimis-sprijin-acordat-pentru-implementarea-programului-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale
http://economie.gov.ro/images/politici-industriale/Minimis%20competitivitate/Ordinul%20ministrului%20economiei%20nr.%201294%20din%2016.09.2022.pdf
http://economie.gov.ro/images/politici-industriale/Minimis%20competitivitate/Ordinul%20ministrului%20economiei%20nr.%201294%20din%2016.09.2022.pdf
http://economie.gov.ro/images/politici-industriale/Minimis%20competitivitate/Ordinul%20ministrului%20economiei%20nr.%201294%20din%2016.09.2022.pdf
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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. 

B) 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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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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