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Programul Interreg URBACT IV - apel de proiecte 
dedicat Rețelelor de Planificare a Acțiunilor 

Descriere program 

Finanțator 

Programul de Cooperare URBACT IV facilitează transferul de cunoștințe și 
bune practici între orașe cu scopul de a promova dezvoltarea urbană 
integrată și sustenabilă, îmbunătățirea politicilor propuse de acestea și 
îmbunătățirea eficienței politicii de coeziune în orașe. 
 
Primul apel de proiecte în cadrul Programului Interreg URBACT IV, care se 
adreseaza autorităților locale urbane, a fost lansat și va fi deschis până pe 
31 martie 2023.  
 
De ce să aplicați? 

• Pentru a vă inspira din experiența altor orașe europene 

• Pentru a dezvolta și implementa acțiuni ca răspuns la provocările 
locale 

• Pentru a îmbunătăți capacitatea de elaborare de politici integrate 
utilizând o abordare participativă 

• Pentru a face diferența în orașul vostru 
 
Beneficii pentru orașele participante in rețelele URBACT: 

• Învățare de la omologi din toate statele Uniunii Europene 

• Design și testare de soluții la scară mică 

• Consolidarea capacităților pentru elaborarea de politici 

• Acces la resurse financiare și la sprijinul experților URBACT pentru 
schimb de bune practici și învățare 

• Valoare adăugată prin hub-ul de cunoștințe URBACT 
 
 
Principalele documente pentru acest apel sunt disponibile aici: Get involved! 
| urbact.eu. 
 
Informatii suplimentare 
https://www.mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027 

 

Uniunea Europeană 

 

Buget  

maxim 850.000 euro 
/ proiect 

Finanțare primită (%) 

variabil 

Termen limită 

31 martie 2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://urbact.eu/get-involved
https://urbact.eu/get-involved
https://www.mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027
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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/ 

 

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 

 

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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PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență  
COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 - Extinderea 
sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de 
locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu 
directivele europene 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Investiția vizează lucrări de construcții necesare pentru extinderea rețelelor de 
distributie apă 
și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți 
(l.e), prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene. 
Investiția 1 contribuie în procent de 100% la tranziția verde, respectiv în proporție de 
0% la obiectivele din domeniul climei și 100% la obiectivele de mediu, și nu contribuie 
la realizarea indicatorilor din domeniul digital. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI), inclusiv 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoarele); 
● Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată; 
● Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.  
 
Activitati eligibile  
Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități necesare pentru extinderea 
rețelelor de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2 
000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu 
Directivele europene, respectiv: 
● extinderea rețelelor existente de distribuție a apei, 
● extinderea rețelelor existente de colectare a apelor uzate 
 
Informatii suplimentare: 
Se lansează apel de proiecte de tip competitiv, astfel: 
- apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri. 
PNRR/2022/C1/I1.1 
Prima rundă de atragere de fonduri: 
● apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
PNRR/2022/C1/I1.2 
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 tot apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu 
termen limită de depunere a cererilor de finanțare, în limita plafonului de depunere 
din anunțul de lansare, pe bază de criterii de selecție și cu prag de calitate prestabilit. 
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. 
... 
PNRR/2022/C1/I1.n 
Până la epuizarea alocării financiare totale 
 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

780 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

21.02.2023, ora 10.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/
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PNRR - COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI 
INVESTIȚIA 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 
2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de 
apă și / sau afectează arii naturale 
protejate  
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Investiția vizează aglomerările mai mici de 2000 de l.e. iar alocarea va fi direcționată 
prioritar către aglomerările care afectează semnificativ starea corpurilor de apă și/ sau 
starea de conservare a unor arii naturale protejate. 
Lista indicativă a aglomerărilor sub 2000 de l.e care pot face obiectul acestor investiții 
este cuprinsă în Planul național de management aferent porțiunii din bazinul 
hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, 
iar accesul la finanțare se va face în funcție de nivelul de maturitate al proiectelor de 
investiții și în limita alocării disponibile. 
Investiția 2 contribuie în procent de 100% la tranziția verde, respectiv în proporție de 
0% la obiectivele din domeniul climei și 100% la obiectivele de mediu, și nu contribuie 
la realizarea indicatorilor din domeniul digital. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
● Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI); 
● Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată; 
● Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.  
 
Activitati eligibile  
Prin intermediul Investiției 2 sunt sprijinite investiții în aglomerările sub 2000 de l.e. 
care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/ sau afectează arii 
naturale protejate, respectiv: 
A. Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor 
uzate, 
B. Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea 
apelor uzate, 
C. Înființarea și/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate; 
D. Înființarea și/ sau extinderea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă; 
 
Informatii suplimentare: 
Se lansează apel de proiecte de tip competitiv, astfel: 
- apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri. 
PNRR/2022/C1/I1.1 
Prima rundă de atragere de fonduri: 
● apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
PNRR/2022/C1/I1.2 
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 tot apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu 
termen limită de depunere a cererilor de finanțare, în limita plafonului de depunere 
din anunțul de lansare, pe bază de criterii de selecție și cu prag de calitate prestabilit. 
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. 
... 
PNRR/2022/C1/I1.n 
Până la epuizarea alocării financiare totale 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

221 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

15.02.2023, ora 10.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/
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PNRR - COMPONENTA C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de 
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBNVESTIȚIA 
I1.A - Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – 
Păduri și protecția biodiversității 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Crearea de noi suprafețe împădurite 
COMPONENTA 2 – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 
Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicile de management 
forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și 
asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin 
crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor 
degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent 
de mărime, precum și formele asociative ale acestora 
Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire: 
UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public 
deținut de către acestea 
Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale 
acestora 
Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire: 
persoanele fizice 
persoanele fizice autorizate 
întreprinderile individuale 
întreprinderile familiale 
societățile comerciale 
asociațiile și fundațiile 
unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene 
pentru domeniul privat deținut de către acestea) 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale 
acestora 
Activitati eligibile  
înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție 
înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru 
producerea de energie 
înființarea de plantații de pomi de Crăciun 
Informatii suplimentare: 
Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul 
„primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv 
până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 
2026. 
https://www.edu.ro/PNRAS 
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

500 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

23 ianuarie 2026 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/PNRAS
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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PNRR - COMPONENTA C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de 
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBNVESTIȚIA 
I1.B - Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de 
incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi 
asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu 
organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și 
protecția biodiversității 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul 
forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu 
organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale 
COMPONENTA 2 – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 
Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicile de management forestier 
cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și asigurarea tranziției 
către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe 
acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost 
afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile 
care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme 
dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de 
împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora. 
Deținători publici de teren de împădurit: 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 
Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public 
deținut de către acestea) 
Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora 
Deținători privați de teren de împădurit: 
persoane fizice 
persoanele fizice autorizate 
întreprinderile individuale 
întreprinderile familiale 
societățile comerciale 
asociațiile și fundațiile 
unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat 
deținut de către acestea) 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora 
 
Activitati eligibile  
Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la 
atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, 
întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic 
pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru 
refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, 
fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de 
infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, 
constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice. 
 
Informatii suplimentare: 
Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul 
venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la 
epuizarea alocării financiare totale. 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

100 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
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PNRR - COMPONENTA C7 
I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri 
de dezvoltare a competențelor digitale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat 
la formare digitală și ale grupurilor marginalizate 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ) 
Consorții formate din solicitanții menționați mai sus și bibliotecile 
județene/municipale/orășenești/rurale (din județ) și/sau autoritățile publice 
locale pentru bibliotecile de pe raza unității administrativ-teritoriale 
Municipiul București și/sau Biblioteca Metropolitană București 
 
Activitati eligibile  
Renovarea bibliotecilor și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice, 
pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale, 
respectiv makerspace 
Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi sau modernizate 
Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale 
pentru 100.000 de cetățeni din comunitățile defavorizate 
Activități de informare și publicitate obligatorii conform prevederilor Manualului 
de Identitate Vizuală (MIV) 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea grantului: Maximum 4.000.000 euro 
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-
pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-
7-transformarea-digitala/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

37.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

13.03.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
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PNRR - COMPONENTA C7 
Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Digitalizarea sistemului sanitar 
 
Categorii solicitanti eligibili 
APEL MS-732: 
direcțiile de sănătate publică; 
Agenția Națională a Medicamentului; 
Școala Națională de Sănătate Publică și Management; 
Ministerul Sănătății. 
 
APEL MS-733: orice unitate sanitară publică aflată în subordinea: 
UAT-urilor, definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Romîniei, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile pubice 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 coordonarea acestora. 
 
Activitati eligibile  
Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS 
Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29849/pnrr-ghidul-pentru-realizarea-
sistemului-de-ehealth-si-telemedicina-in-consultare-publica 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

198.500.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

20.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29849/pnrr-ghidul-pentru-realizarea-sistemului-de-ehealth-si-telemedicina-in-consultare-publica
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29849/pnrr-ghidul-pentru-realizarea-sistemului-de-ehealth-si-telemedicina-in-consultare-publica
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PNRR - COMPONENTA C11, Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creșterea atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 
rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și 
crearea de noi locuri de muncă în industria turistică. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT sau parteneriate între acestea 
Instituții publice, persoane juridice de drept public 
Universități 
Persoanele juridice de drept privat 
Unități de cult recunoscute în România 
Organizațiile neguvernamentale 
 
Activitati eligibile  
Modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și 
internațional, identificate în zonele de destinație optimă, respectiv: 
 
Ruta castelelor 
Ruta curiilor 
Ruta culelor 
Ruta bisericilor de lemn 
Ruta mânăstirilor din zona Moldovei 
Ruta Sfântului Ladislau 
Ruta traseul castrelor romane 
Ruta cetăților 
Ruta satelor cu arhitectură tradițională 
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei 
– restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și 
construcții noi) 
 
– amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea 
vizitatorilor 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-
proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-
cadrul-c11/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

49,91 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Nelansat 
Estimat 15.01.2023 – 

15.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
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PNRR COMPONENTA C12 – Sănătate 
Investiția specifică: I1.2 - Unități medicale mobile (caravane) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Finanțarea a 8 unități spitalicești cu expertiză în domeniul oncologiei pentru 
achiziționarea a 10 unități mobile de screening 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice entitate publică care deține o unitate sanitară în cadrul căreia există 
secție de specialitate în oncologie: 
UAT-urilor, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 21 
aprilie 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și constituite 
potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României, republicată cu modificările și completările ulterioare 
Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în 
componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul în care 
funcționează unitatea sanitară. Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea 
Administrativ Teritorială 
Unități sanitare aflate în subordinea Instituțiilor centrale care dețin rețea 
proprie sanitară 
Unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății 
 
Activitati eligibile  
Achiziționarea unităților de screening pentru cancerul mamar și cervical 
 
Informatii suplimentare 
Valoarea grantului: Între 200.000 și 402.000 euro 
 
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/11/Consultare-publica.-I.1.2.-
Unitati-medicale-mobile.pdf 
https://www.ms.ro/noutati/ 
 
 
 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

4.020.000 € 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/11/Consultare-publica.-I.1.2.-Unitati-medicale-mobile.pdf
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/11/Consultare-publica.-I.1.2.-Unitati-medicale-mobile.pdf
https://www.ms.ro/noutati/
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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/
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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 C15 – EDUCATIE 
I9 - Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ 
secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Prin prezentul apel, unitățile de învățământ secundar superior de stat/particulare 
acreditate precum și palatele și cluburile copiilor vor fi dotate cu echipamente TIC de 
tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator 
digital inteligent. Aceste laboratoare pot fi utilizate la toate disciplinele de studiu și 
reprezintă un concept modern de învățare virtuală, cu posibilitatea de a fi adaptate 
profilului oricărui liceu. 
Prezentul apel de proiecte are drept obiectiv crearea unor săli de curs complexe, de 
tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) în cadrul unităților de 
învățământ de nivel liceal precum și în cadrul palatelor și cluburilor copiilor, pentru a 
oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea 
profesorilor din toate ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot 
dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de 
noile tehnologii și meseriile viitorului. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile de învățământ secundar superior, de stat sau particulare acreditate (colegii, 
licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual) 
precum și palatele și cluburile copiilor cu personalitate juridică pot depune o aplicație 
prin care să solicite finanțare pentru dezvoltarea a câte unui laborator inteligent 
(„smart lab”), adaptat profilului specific. 
 
Activitati eligibile  
1.Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier6 ergonomic adaptat și 
integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform 
OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de 
învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare; 
2. achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa 
școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea 
centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive; 
3. conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a 
unității de învățământ; 
4. instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului 
de laborator inteligent digital integrat. 
Cererile de finanțare vor conține obligatoriu toate cele 4 tipuri de activități eligibile 
menționate mai sus. 
Achiziționarea laboratoarelor inteligente trebuie să conțină obligatoriu dotările 
specifice trunchiului comun, conform standardelor aprobate de Ministerul Educației, 
precum și dotări suplimentare specifice, corelate cu profilul educațional al unității de 
învățământ aplicante. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea maximă eligibilă PNRR a bugetului unui proiect este echivalentul în lei al 
sumei de 60.000 euro. 
Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
https://www.edu.ro/pnrr 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Smartlabs
/finale/Ghid_solicitant_smartlabs_iss.pdf 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

117.499.800 euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

1 martie 2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/pnrr
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Smartlabs/finale/Ghid_solicitant_smartlabs_iss.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Smartlabs/finale/Ghid_solicitant_smartlabs_iss.pdf
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PNRR COMPONENTA C15 – EDUCATIE 
Apel “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 
digitale a unităților de învățământ preuniversitar” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Prin prezentul apel, prin intermediul autorităților administrației publice locale din 
România, constituite la nivel județean, unitățile de învățământ preuniversitar cu 
personalitate juridică și care sunt înființate in cadrul universităților de stat, cluburile, 
cluburile sportive și palatele copiilor vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și 
materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.. 
 
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 
Autoritățile administrației publice locale, constituite la nivel județean, respectiv prin 
intermediul consiliilor județene și a Consiliului Municipiului București 
Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care 
funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
Cluburile 
Cluburile sportive și palatele copiilor 
Centrele județene de asistență psihopedagogică 
 
Activitati eligibile  
Dotare cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive 
 
digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar – achiziționare 
echipamente informatice necesare procesului didactic, 
dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de 
la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și 
din rețeaua de învățământ profesional și tehnic, 
dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile 
sportive, 
echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor 
de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în 
unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, 
cluburi, cluburi sportive). 
Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către 
CJ/CGMB vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru 
a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. 
 
Informatii suplimentare: 
Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dotare_mobilier_materi
ale_scoli 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

977.360.200 euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dotare_mobilier_materiale_scoli
https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dotare_mobilier_materiale_scoli
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PNRR COMPONENTA C15 – EDUCATIE 
I2 - Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui 
număr de 412 servicii complementare pentru grupurile 
dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului și a calității 
serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la 
nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea a aproximativ 
20.000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriate stabilite la nivel local, alcătuite, în mod obligatoriu, din o autoritate 
publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu 
personalitate juridică, publică sau particulară, la care se pot adăuga, opțional, 
organizații nonguvernamentale, instituții de cult, operatori economici etc., în 
funcție de nevoia locală. 
 
Activitati eligibile  
Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează dezvoltarea de servicii 
complementare care vor funcționa în spațiile oferite de comunitate sau în spații 
oferite de unități de învățământ de stat sau particulare. În cadrul acestor 
servicii complementare pot funcționa grup de joacă, grădiniță comunitară și 
ludoteci în care se desfășoară activități de stimulare a dezvoltării copiilor de la 
naștere la 6 ani. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea maximă a grantului = 250.000 de euro 
Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
https://www.edu.ro/pnrr 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/De
zvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solici
tant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

103 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

16.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/pnrr
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
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PNRR - COMPONENTA C15 – EDUCATIE 
Programul Național Reducerea Abandonului Școlar – runda 1 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Reducerea abandonului școlar. 
 
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 
Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
Unitatea de învățământ 
 
Activitati eligibile  
Cheltuieli pentru servicii 
Cheltuieli de natură salarială 
Cheltuieli pentru evenimente și deplasări 
Cheltuieli de formare a calendarelor didactice 
Echipamente și Software 
Cheltuieli mici lucrări de amenajare și mobilier 
Cheltuieli pentru alte bunuri și servicii 
Cheltuieli cu subvenții, ajutoare, premii 
 
Informatii suplimentare 
https://www.edu.ro/PNRAS 
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 
 

Buget  

neprecizat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/PNRAS
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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Fondul Ambasadorial pentru Conservarea 
Obiectivelor Culturale - Ediția 2023 

Finanțator 

Ambasada SUA și 
Centrul Patrimoniului 

Cultural din Biroul 
pentru Afaceri 

Educaționale și 
Culturale 

Descriere program 

Buget apel 

Neprecizat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Sprijinirea conservării a patrimoniului cultural. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entități necomerciale cu capacitate necesară de a gestiona proiecte de 
conservare a patrimoniului cultural, precum organizațiile neguvernamentale, 
muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații 
similare. 
 
Activitati eligibile 
Conservarea sau achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri 
imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror 
transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este 
preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la 
momentul depunerii cererii 
Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, 
colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, 
fosile etc.) – excepție: patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de 
patrimoniu cultural 
Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și 
televiziune etc.). 
Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.) 
Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee 
noi sau existente 
Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste 
situri arheologice, de exemplu) 
Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative 
sau de dezvoltare economică 
Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, cântece, compoziții muzicale, 
piese de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente 
Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care 
face parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare 
sau diplomație publică 
Costurile lucrărilor efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu 
excepția cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de 
granturi 
Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și 
face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor 
de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul 
patrimoniului cultural etc. 
 
Valoare grant: 
Între 10.000 și 500.000 dolari 
 
Informatii suplimentare  
Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale 
în format World, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m 
Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri 
complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m. 
 
http://www.cultura.ro/oportunitate-fondul-ambasadorial-pentru-conservarea-
obiectivelor-culturale-editia-2023 
 
 
 
 

Termen limită 

14.04.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.cultura.ro/oportunitate-fondul-ambasadorial-pentru-conservarea-obiectivelor-culturale-editia-2023
http://www.cultura.ro/oportunitate-fondul-ambasadorial-pentru-conservarea-obiectivelor-culturale-editia-2023
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Consolidarea capacității de inovare pentru 
învățământul superior 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea competitivității Europei prin întărirea capacității de inovare și 
antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior și abilitarea acestora 
de a deveni actori-cheie în ecosistemele de inovare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de învățământ superior 
Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari 
Institute de cercetare 
Organisme publice la nivel local, regional sau național 
Organizații intermediare sau asociații care reprezintă instituții de 
învățământ superior 
 
Activitati eligibile  
Promovarea angajamentului și a schimbării instituționale 
Consolidarea parteneriatelor 
Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a întreprinderilor 
Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale 
Crearea și diseminarea cunoștințelor 
 
Valoare grant:  
Prima etapă: maxim 350.000 euro per proiect 
A doua etapă: maxim 400.000 euro per proiect 
 
Informatii suplimentare: 
https://eit-hei.eu/ 
 
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2020 - 2030 

12 mil. EUR 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

28.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf
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Fondul pentru Inovare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
- sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, 

modelelor de afaceri sau produse/servicii mature și cu potențial 
semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

- să ofere sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale 
proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private 
suplimentare 

Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările 
eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda) 
 
Activitati eligibile  
Decarbonizarea generală 
Inovarea tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon 
Stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CSC; 
Stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare inovatoare în 
domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor de stocare a energiei 
Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen 
Electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea 
combustibililor fosili convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și transsectoriale 
Producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea 
hidrogenului ca purtător de energie sau a hidrogenului ca agent de reducere sau 
ca materie primă) în industrie 
Producția de tehnologii curate 
Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce 
anumite componente pentru: 
instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, 
eoliene on-shore și offshore, energie oceanică, energie geotermală, energie solară 
termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de electricitate/calor 
electrolizoare și pile de combustie 
soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări 
intrazilnice și intrazilnice de lungă durată 
pompe de căldură 
Proiecte-pilot de dimensiuni medii 
Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, 
testarea și optimizarea unor soluții de decarbonizare profundă, foarte inovatoare, 
în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare. 
 
Valoare grant:  
3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru 
dezvoltarea de proiecte. 
 
Informatii suplimentare: link 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2020 - 2030 

38 miliarde EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

16.03.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 3 septembrie 2020 pentru 
aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în 
domeniul managementului energiei durabile" 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

Guvernul Romaniei 

Buget  

min. 3.750.919,79 
CHF 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

31.12.2025 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice” 

Finanțator 

UE (FEADR) 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_infr
astructura_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 NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
Submasura 19.1 „ Sprijin pregătitor” 

Finanțator 

UE (FEADR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5 mil. euro 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
GAL-urile autorizate pentru funcționare în perioada 2014-2020, pot beneficia de 
sprijinul pregătitor în scopul elaborării SDL care vizează următoarea perioadă de 
programare. Sursa de finanțare pentru acest tip de sprijin este constituită din 
fondurile aferente LEADER pentru perioada de tranziție.  
Atât parteneriatele noi, cât și GAL-urile existente pot beneficia de acest sprijin. 
Acordarea sprijinului pregătitor destinat elaborării SDL pentru perioada de 
programare 2023-2027 se realizează cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
aferente parteneriatului, teritoriului și strategiei, conform regulamentelor și 
documentelor suport elaborate la nivelul DGDR AM PNDR aplicabile următoarei 
perioade de programare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 
un nou parteneriat – fără personalitate juridică. 
 
Activitati eligibile 
Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea 
elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități; 
Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv 
costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii 
ale zonei. 
 
Valoare grant: 
Sprijinul pregătitor va fi acordat până la suma maximă de 30.000 euro valoare 
publică nerambursabilă, astfel: 
Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent 
la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. 
Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori 
valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro. 
Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 
15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-
sprijin-pregatitor-in-consultare-
publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%8
3%C8%99i%2015.000%20Euro. 
 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
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Programul ERASMUS+  
CERERE DE PROPUNERI 2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente 
suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor 
lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului 
și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. Totodată, 
grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării a 
tinerilor și a lucrătorilor tineri, precum și pentru activități de tineret și acțiunea 
pentru incluziune DiscoverEU. 
 
Activitati eligibile  
Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 
februarie 2023 – aprilie 2023 
— Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului 
— Activități de tineret 
— Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 
— Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului 
— Mobilitatea personalului în domeniul sportului 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții - 
februarie 2023 – octombrie 2023 
— Parteneriate pentru cooperare: 
— Parteneriate de cooperare 
— Parteneriate la scară mică 
— Parteneriate pentru excelență: 
— Centre de excelență profesională 
— Acțiunea Erasmus Mundus 
— Parteneriate pentru inovare: 
— Alianțe pentru inovare 
— Proiecte orientate spre viitor 
— Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și 
formării profesionale, al tineretului și al sportului 
— Evenimente sportive europene non-profit 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) –  Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru 
cooperare - februarie 2023 – martie 2023 
— Tineretul european împreună 
Acțiunile Jean Monnet - 14 februarie 2023, ora 17:00 
— Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior 
— Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării 
 
Valoare grant: Granturile atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului, tipul de solicitanți eligibili și numărul 
partenerilor implicați. 
 
Informatii suplimentare: 
Buget: 
Educație și formare: EUR 2 980,70 milioane  
Tineret: EUR 321,12 milioane  
Sport: EUR 65,13 milioane  
Jean Monnet: EUR 26,22 milioane 
 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2023 

3 393,17 milioane 
EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
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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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Actiuni Urbane Inovatoare 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

50 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

80% 

Termen limită 

14 aprilie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
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Programul 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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Circulația operelor literare europene 2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea traducerii, publicării, distribuirii și promovării la nivel european 
a operelor de ficțiune. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Edituri din statele participante la program: 
Statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)) 
Țările din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate Programului 
Europa Creativă (țările asociate) sau țările aflate în negocieri în curs 
pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de 
semnarea grantului 
 
Activitati eligibile  
Traducerea 
Publicarea 
Promovarea 
Distribuirea de opere literare de ficțiune, precum și activități care să 
contribuie la vânzarea drepturilor de traducere în Europa și în afara 
acesteia 
 
Valoare grant:  
Între 100.000 și 300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare: 
 
https://culture.ec.europa.eu/calls/circulation-of-european-literary-works-
1 
 

Comisia Europeană 

Buget  

12 mil. EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

21.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://culture.ec.europa.eu/calls/circulation-of-european-literary-works-1
https://culture.ec.europa.eu/calls/circulation-of-european-literary-works-1
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Fondul Ambasadorial pentru Conservarea 
Obiectivelor Culturale - Ediția 2023 

Finanțator 

Ambasada SUA și 
Centrul Patrimoniului 

Cultural din Biroul 
pentru Afaceri 

Educaționale și 
Culturale 

Descriere program 

Buget apel 

Neprecizat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Sprijinirea conservării a patrimoniului cultural. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entități necomerciale cu capacitate necesară de a gestiona proiecte de 
conservare a patrimoniului cultural, precum organizațiile neguvernamentale, 
muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații 
similare. 
 
Activitati eligibile 
Conservarea sau achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri 
imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror 
transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este 
preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la 
momentul depunerii cererii 
Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, 
colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, 
fosile etc.) – excepție: patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de 
patrimoniu cultural 
Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și 
televiziune etc.). 
Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.) 
Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee 
noi sau existente 
Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste 
situri arheologice, de exemplu) 
Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative 
sau de dezvoltare economică 
Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, cântece, compoziții muzicale, piese 
de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente 
Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face 
parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare sau 
diplomație publică 
Costurile lucrărilor efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția 
cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de granturi 
Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și 
face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor 
de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul 
patrimoniului cultural etc. 
 
Valoare grant: 
Între 10.000 și 500.000 dolari 
 
Informatii suplimentare  
Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale 
în format World, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m 
Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri 
complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m. 
 
http://www.cultura.ro/oportunitate-fondul-ambasadorial-pentru-conservarea-
obiectivelor-culturale-editia-2023 
 
 
 
 

Termen limită 

14.04.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.cultura.ro/oportunitate-fondul-ambasadorial-pentru-conservarea-obiectivelor-culturale-editia-2023
http://www.cultura.ro/oportunitate-fondul-ambasadorial-pentru-conservarea-obiectivelor-culturale-editia-2023
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Consolidarea capacității de inovare pentru 
învățământul superior 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea competitivității Europei prin întărirea capacității de inovare și 
antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior și abilitarea acestora 
de a deveni actori-cheie în ecosistemele de inovare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de învățământ superior 
Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari 
Institute de cercetare 
Organisme publice la nivel local, regional sau național 
Organizații intermediare sau asociații care reprezintă instituții de 
învățământ superior 
 
Activitati eligibile  
Promovarea angajamentului și a schimbării instituționale 
Consolidarea parteneriatelor 
Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a întreprinderilor 
Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale 
Crearea și diseminarea cunoștințelor 
 
Valoare grant:  
Prima etapă: maxim 350.000 euro per proiect 
A doua etapă: maxim 400.000 euro per proiect 
 
Informatii suplimentare: 
https://eit-hei.eu/ 
 
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2020 - 2030 

12 mil. EUR 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

28.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf
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Fondul pentru Inovare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
- sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, 

modelelor de afaceri sau produse/servicii mature și cu potențial 
semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

- să ofere sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale 
proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private 
suplimentare 

Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările 
eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda) 
 
Activitati eligibile  
Decarbonizarea generală 
Inovarea tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon 
Stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CSC; 
Stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare inovatoare în 
domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor de stocare a energiei 
Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen 
Electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea 
combustibililor fosili convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și transsectoriale 
Producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea 
hidrogenului ca purtător de energie sau a hidrogenului ca agent de reducere sau 
ca materie primă) în industrie 
Producția de tehnologii curate 
Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce 
anumite componente pentru: 
instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, 
eoliene on-shore și offshore, energie oceanică, energie geotermală, energie solară 
termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de electricitate/calor 
electrolizoare și pile de combustie 
soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări 
intrazilnice și intrazilnice de lungă durată 
pompe de căldură 
Proiecte-pilot de dimensiuni medii 
Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, 
testarea și optimizarea unor soluții de decarbonizare profundă, foarte inovatoare, 
în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare. 
 
Valoare grant:  
3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru 
dezvoltarea de proiecte. 
 
Informatii suplimentare: link 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2020 - 2030 

38 miliarde EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

16.03.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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 NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
Submasura 19.1 „ Sprijin pregătitor” 

Finanțator 

UE (FEADR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5 mil. euro 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
GAL-urile autorizate pentru funcționare în perioada 2014-2020, pot beneficia de 
sprijinul pregătitor în scopul elaborării SDL care vizează următoarea perioadă de 
programare. Sursa de finanțare pentru acest tip de sprijin este constituită din 
fondurile aferente LEADER pentru perioada de tranziție.  
Atât parteneriatele noi, cât și GAL-urile existente pot beneficia de acest sprijin. 
Acordarea sprijinului pregătitor destinat elaborării SDL pentru perioada de 
programare 2023-2027 se realizează cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
aferente parteneriatului, teritoriului și strategiei, conform regulamentelor și 
documentelor suport elaborate la nivelul DGDR AM PNDR aplicabile următoarei 
perioade de programare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 
un nou parteneriat – fără personalitate juridică. 
 
Activitati eligibile 
Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea 
elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități; 
Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv 
costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii 
ale zonei. 
 
Valoare grant: 
Sprijinul pregătitor va fi acordat până la suma maximă de 30.000 euro valoare 
publică nerambursabilă, astfel: 
Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent 
la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. 
Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori 
valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro. 
Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 
de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 
 
Informatii suplimentare: link 
 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro.
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PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență 
COMPONENTA C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de 
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBNVESTIȚIA 
I1.A - Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – 
Păduri și protecția biodiversității 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Crearea de noi suprafețe împădurite 
COMPONENTA 2 – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 
Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicile de management 
forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și 
asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin 
crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor 
degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent 
de mărime, precum și formele asociative ale acestora 
Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire: 
UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public 
deținut de către acestea 
Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale 
acestora 
Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire: 
persoanele fizice 
persoanele fizice autorizate 
întreprinderile individuale 
întreprinderile familiale 
societățile comerciale 
asociațiile și fundațiile 
unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene 
pentru domeniul privat deținut de către acestea) 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale 
acestora 
 
Activitati eligibile  
înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție 
înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru 
producerea de energie 
înființarea de plantații de pomi de Crăciun 
 
Informatii suplimentare: 
Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul 
„primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv 
până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 
2026. 
 
https://www.edu.ro/PNRAS 
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

500 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

23 ianuarie 2026 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/PNRAS
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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PNRR - COMPONENTA C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de 
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBNVESTIȚIA 
I1.B - Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de 
incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi 
asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu 
organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și 
protecția biodiversității 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul 
forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu 
organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale 
COMPONENTA 2 – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 
Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicile de management forestier 
cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și asigurarea tranziției 
către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe 
acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost 
afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile 
care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme 
dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de 
împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora. 
Deținători publici de teren de împădurit: 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 
Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public 
deținut de către acestea) 
Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora 
Deținători privați de teren de împădurit: 
persoane fizice 
persoanele fizice autorizate 
întreprinderile individuale 
întreprinderile familiale 
societățile comerciale 
asociațiile și fundațiile 
unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat 
deținut de către acestea) 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora 
 
Activitati eligibile  
Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la 
atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, 
întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic 
pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru 
refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, 
fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de 
infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, 
constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice. 
 
Informatii suplimentare: 
Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul 
venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la 
epuizarea alocării financiare totale. 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

100 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
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PNRR - COMPONENTA C7 
Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Digitalizarea sistemului sanitar 
 
Categorii solicitanti eligibili 
APEL MS-732: 
direcțiile de sănătate publică; 
Agenția Națională a Medicamentului; 
Școala Națională de Sănătate Publică și Management; 
Ministerul Sănătății. 
 
APEL MS-733: orice unitate sanitară publică aflată în subordinea: 
UAT-urilor, definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Romîniei, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile pubice 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 coordonarea acestora. 
 
Activitati eligibile  
Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS 
Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29849/pnrr-ghidul-pentru-realizarea-
sistemului-de-ehealth-si-telemedicina-in-consultare-publica 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

198.500.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

20.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29849/pnrr-ghidul-pentru-realizarea-sistemului-de-ehealth-si-telemedicina-in-consultare-publica
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29849/pnrr-ghidul-pentru-realizarea-sistemului-de-ehealth-si-telemedicina-in-consultare-publica
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PNRR - COMPONENTA C11, Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creșterea atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 
rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și 
crearea de noi locuri de muncă în industria turistică. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT sau parteneriate între acestea 
Instituții publice, persoane juridice de drept public 
Universități 
Persoanele juridice de drept privat 
Unități de cult recunoscute în România 
Organizațiile neguvernamentale 
 
Activitati eligibile  
Modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și 
internațional, identificate în zonele de destinație optimă, respectiv: 
 
Ruta castelelor 
Ruta curiilor 
Ruta culelor 
Ruta bisericilor de lemn 
Ruta mânăstirilor din zona Moldovei 
Ruta Sfântului Ladislau 
Ruta traseul castrelor romane 
Ruta cetăților 
Ruta satelor cu arhitectură tradițională 
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei 
– restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și 
construcții noi) 
 
– amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea 
vizitatorilor 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-
proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-
cadrul-c11/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

49,91 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Nelansat 
Estimat 15.01.2023 – 

15.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
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PNRR COMPONENTA C15 – EDUCATIE 
I2 - Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui 
număr de 412 servicii complementare pentru grupurile 
dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului și a calității 
serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la 
nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea a aproximativ 
20.000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriate stabilite la nivel local, alcătuite, în mod obligatoriu, din o autoritate 
publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu 
personalitate juridică, publică sau particulară, la care se pot adăuga, opțional, 
organizații nonguvernamentale, instituții de cult, operatori economici etc., în 
funcție de nevoia locală. 
 
Activitati eligibile  
Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează dezvoltarea de servicii 
complementare care vor funcționa în spațiile oferite de comunitate sau în spații 
oferite de unități de învățământ de stat sau particulare. În cadrul acestor 
servicii complementare pot funcționa grup de joacă, grădiniță comunitară și 
ludoteci în care se desfășoară activități de stimulare a dezvoltării copiilor de la 
naștere la 6 ani. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea maximă a grantului = 250.000 de euro 
Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
https://www.edu.ro/pnrr 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/De
zvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solici
tant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

103 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

16.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/pnrr
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
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Programul ERASMUS+  
CERERE DE PROPUNERI 2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente 
suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor 
lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului 
și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. Totodată, 
grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării a 
tinerilor și a lucrătorilor tineri, precum și pentru activități de tineret și acțiunea 
pentru incluziune DiscoverEU. 
 
Activitati eligibile  
Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 
februarie 2023 – aprilie 2023 
— Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului 
— Activități de tineret 
— Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 
— Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului 
— Mobilitatea personalului în domeniul sportului 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții - 
februarie 2023 – octombrie 2023 
— Parteneriate pentru cooperare: 
— Parteneriate de cooperare 
— Parteneriate la scară mică 
— Parteneriate pentru excelență: 
— Centre de excelență profesională 
— Acțiunea Erasmus Mundus 
— Parteneriate pentru inovare: 
— Alianțe pentru inovare 
— Proiecte orientate spre viitor 
— Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și 
formării profesionale, al tineretului și al sportului 
— Evenimente sportive europene non-profit 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) –  Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru 
cooperare - februarie 2023 – martie 2023 
— Tineretul european împreună 
Acțiunile Jean Monnet - 14 februarie 2023, ora 17:00 
— Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior 
— Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării 
 
Valoare grant: Granturile atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului, tipul de solicitanți eligibili și numărul 
partenerilor implicați. 
 
Informatii suplimentare: 
Buget: 
Educație și formare: EUR 2 980,70 milioane  
Tineret: EUR 321,12 milioane  
Sport: EUR 65,13 milioane  
Jean Monnet: EUR 26,22 milioane 
 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2023 

3 393,17 milioane 
EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
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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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SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 noiembrie 2022 pentru 
sectorul cultural independent, în vederea finanțării 
nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 
2022-2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă susținerea beneficiarilor 
prevăzuți în prezenta schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă 
prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe 
perioada stării de alertă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societati comerciale si ONG-uri care activeaza in domeniile de activitate 
mentionate in schema de ajutor. 
 
Valoare grant:  
Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 
20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente 
codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), în anul 2020 comparativ 
cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 
euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali 
(anul fiscal în curs și doi ani fiscali anteriori). Cifrele utilizate trebuie să fie 
brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb 
utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei 
scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare. 
Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferența dintre cifra de afaceri 
obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri 
obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 
 
Valoare grant: 
Maxim 200.000 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 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261323 
 
 

Guvernul Romaniei 
 

140.000 mii lei credite de 
angajament și credite 

bugetare 

Finanțare primită (%) 

Max. 100% 

Termen limită 

30.06.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261323
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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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WORTH II 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea competitivității IMM-urilor din industriile de lifestyle pentru sporirea 
capacității de inovare prin colaborări intersectoriale și paneuropene între IMM-uri, 
designeri și furnizori de tehnologie pentru a promova integrarea creativității, 
designului și a noilor tehnologii în IMM-uri pentru a obține produse, procese și 
procese cu valoare adăugată ridicată servicii cu valoare adăugată ridicată și, în 
același timp, să le îmbogățească prin schimbul de cunoștințe și competențe între 
diferiții actori implicați 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice care formează un consorțiu, inclusiv: 
IMM-uri; 
profesioniști independenți; 
organizații private non-profit; 
organizații private cu scop lucrativ; 
universități, organizații de cercetare, laboratoare de design etc. 
 
Activitati eligibile  
modă și textil 
încălțăminte 
blană și piele 
mobilier/decor/arhitectură 
accesorii și bijuterii. 
 
Valoare grant:  
sprijin financiar între 10.000 și 20.000 euro 
consultanță privind strategia de afaceri și dezvoltarea tehnologică 
consultanță juridică privind drepturile de proprietate intelectuală și protecția 
acestora 
participarea la expoziții 
crearea de rețele și legături profesionale 
 
Informatii suplimentare: 
https://worth-partnership.ec.europa.eu/index_en 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

neprecizat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

15.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://worth-partnership.ec.europa.eu/index_en
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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


 pag. 56 
Catalogul surselor de finanțare – 32/2023 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

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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Circulația operelor literare europene 2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea traducerii, publicării, distribuirii și promovării la nivel european a 
operelor de ficțiune. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Edituri din statele participante la program: 
Statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)) 
Țările din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate Programului 
Europa Creativă (țările asociate) sau țările aflate în negocieri în curs pentru 
un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea 
grantului 
 
Activitati eligibile  
Traducerea 
Publicarea 
Promovarea 
Distribuirea de opere literare de ficțiune, precum și activități care să 
contribuie la vânzarea drepturilor de traducere în Europa și în afara 
acesteia 
 
Valoare grant:  
Între 100.000 și 300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare: 
 
https://culture.ec.europa.eu/calls/circulation-of-european-literary-works-1 
 

Comisia Europeană 

Buget  

12 mil. EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

21.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://culture.ec.europa.eu/calls/circulation-of-european-literary-works-1
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Consolidarea capacității de inovare pentru 
învățământul superior 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea competitivității Europei prin întărirea capacității de inovare și 
antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior și abilitarea acestora 
de a deveni actori-cheie în ecosistemele de inovare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de învățământ superior 
Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari 
Institute de cercetare 
Organisme publice la nivel local, regional sau național 
Organizații intermediare sau asociații care reprezintă instituții de 
învățământ superior 
 
Activitati eligibile  
Promovarea angajamentului și a schimbării instituționale 
Consolidarea parteneriatelor 
Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a întreprinderilor 
Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale 
Crearea și diseminarea cunoștințelor 
 
Valoare grant:  
Prima etapă: maxim 350.000 euro per proiect 
A doua etapă: maxim 400.000 euro per proiect 
 
Informatii suplimentare: 
https://eit-hei.eu/ 
 
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2020 - 2030 

12 mil. EUR 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

28.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/app/uploads/2022/11/HEI-Call-3.pdf
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Fondul pentru Inovare (INNOVFUND) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
- sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, 

modelelor de afaceri sau produse/servicii mature și cu potențial 
semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

- să ofere sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale 
proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private 
suplimentare 

Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările 
eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda) 
 
Activitati eligibile  
Decarbonizarea generală 
Inovarea tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon 
Stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CSC; 
Stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare inovatoare în 
domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor de stocare a energiei 
Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen 
Electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea 
combustibililor fosili convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și transsectoriale 
Producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea 
hidrogenului ca purtător de energie sau a hidrogenului ca agent de reducere sau 
ca materie primă) în industrie 
Producția de tehnologii curate 
Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce 
anumite componente pentru: 
instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, 
eoliene on-shore și offshore, energie oceanică, energie geotermală, energie solară 
termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de electricitate/calor 
electrolizoare și pile de combustie 
soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări 
intrazilnice și intrazilnice de lungă durată 
pompe de căldură 
Proiecte-pilot de dimensiuni medii 
Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, 
testarea și optimizarea unor soluții de decarbonizare profundă, foarte inovatoare, 
în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare. 
 
Valoare grant:  
3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru 
dezvoltarea de proiecte. 
 
Informatii suplimentare: link 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2020 - 2030 

38 miliarde EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

16.03.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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 NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
Submasura 19.1 „ Sprijin pregătitor” 

Finanțator 

UE (FEADR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5 mil. euro 

Finanțare primită 
(%) 

100% 

Obiectiv 
GAL-urile autorizate pentru funcționare în perioada 2014-2020, pot beneficia de 
sprijinul pregătitor în scopul elaborării SDL care vizează următoarea perioadă de 
programare. Sursa de finanțare pentru acest tip de sprijin este constituită din 
fondurile aferente LEADER pentru perioada de tranziție.  
Atât parteneriatele noi, cât și GAL-urile existente pot beneficia de acest sprijin. 
Acordarea sprijinului pregătitor destinat elaborării SDL pentru perioada de 
programare 2023-2027 se realizează cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
aferente parteneriatului, teritoriului și strategiei, conform regulamentelor și 
documentelor suport elaborate la nivelul DGDR AM PNDR aplicabile următoarei 
perioade de programare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 
un nou parteneriat – fără personalitate juridică. 
 
Activitati eligibile 
Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea 
elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități; 
Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv 
costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii 
ale zonei. 
 
Valoare grant: 
Sprijinul pregătitor va fi acordat până la suma maximă de 30.000 euro valoare 
publică nerambursabilă, astfel: 
Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent 
la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. 
Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori 
valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro. 
Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 
15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-
sprijin-pregatitor-in-consultare-
publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%
83%C8%99i%2015.000%20Euro. 
 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30166/pndr-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-19-1-sprijin-pregatitor-in-consultare-publica#:~:text=Sprijinul%20preg%C4%83titor%20va%20fi%20acordat,nu%20va%20dep%C4%83%C8%99i%2015.000%20Euro
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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/ 

 

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 

 

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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PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență 
COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI 
INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în 
aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate 
prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Investiția vizează lucrări de construcții necesare pentru extinderea rețelelor de 
distributie apă 
și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți 
(l.e), prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene. 
Investiția 1 contribuie în procent de 100% la tranziția verde, respectiv în proporție de 
0% la obiectivele din domeniul climei și 100% la obiectivele de mediu, și nu contribuie 
la realizarea indicatorilor din domeniul digital. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI), inclusiv 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoarele); 
● Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată; 
● Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.  
 
Activitati eligibile  
Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități necesare pentru extinderea 
rețelelor de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în aglomerările mai mari de 2 
000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu 
Directivele europene, respectiv: 
● extinderea rețelelor existente de distribuție a apei, 
● extinderea rețelelor existente de colectare a apelor uzate 
 
Informatii suplimentare: 
Se lansează apel de proiecte de tip competitiv, astfel: 
- apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri. 
PNRR/2022/C1/I1.1 
Prima rundă de atragere de fonduri: 
● apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
PNRR/2022/C1/I1.2 
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 tot apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu 
termen limită de depunere a cererilor de finanțare, în limita plafonului de depunere 
din anunțul de lansare, pe bază de criterii de selecție și cu prag de calitate prestabilit. 
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. 
... 
PNRR/2022/C1/I1.n 
Până la epuizarea alocării financiare totale 
 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

780 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

21.02.2023, ora 10.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/
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PNRR - COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI 
INVESTIȚIA 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 
2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de 
apă și / sau afectează arii naturale 
protejate  
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Investiția vizează aglomerările mai mici de 2000 de l.e. iar alocarea va fi direcționată 
prioritar către aglomerările care afectează semnificativ starea corpurilor de apă și/ sau 
starea de conservare a unor arii naturale protejate. 
Lista indicativă a aglomerărilor sub 2000 de l.e care pot face obiectul acestor investiții 
este cuprinsă în Planul național de management aferent porțiunii din bazinul 
hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, 
iar accesul la finanțare se va face în funcție de nivelul de maturitate al proiectelor de 
investiții și în limita alocării disponibile. 
Investiția 2 contribuie în procent de 100% la tranziția verde, respectiv în proporție de 
0% la obiectivele din domeniul climei și 100% la obiectivele de mediu, și nu contribuie 
la realizarea indicatorilor din domeniul digital. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
● Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/ sau asociațiile acestora (ADI); 
● Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată; 
● Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.  
 
Activitati eligibile  
Prin intermediul Investiției 2 sunt sprijinite investiții în aglomerările sub 2000 de l.e. 
care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/ sau afectează arii 
naturale protejate, respectiv: 
A. Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor 
uzate, 
B. Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea 
apelor uzate, 
C. Înființarea și/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate; 
D. Înființarea și/ sau extinderea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă; 
 
Informatii suplimentare: 
Se lansează apel de proiecte de tip competitiv, astfel: 
- apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri. 
PNRR/2022/C1/I1.1 
Prima rundă de atragere de fonduri: 
● apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe bază de criterii 
de selecție și cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea 
apelului nu se aplica plafonul de depunere. 
PNRR/2022/C1/I1.2 
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 tot apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili, cu 
termen limită de depunere a cererilor de finanțare, în limita plafonului de depunere 
din anunțul de lansare, pe bază de criterii de selecție și cu prag de calitate prestabilit. 
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. 
... 
PNRR/2022/C1/I1.n 
Până la epuizarea alocării financiare totale 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

221 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

15.02.2023, ora 10.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/
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PNRR - COMPONENTA C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de 
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBNVESTIȚIA 
I1.A - Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – 
Păduri și protecția biodiversității 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Crearea de noi suprafețe împădurite 
COMPONENTA 2 – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 
Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicile de management 
forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și 
asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin 
crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor 
degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent 
de mărime, precum și formele asociative ale acestora 
Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire: 
UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public 
deținut de către acestea 
Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale 
acestora 
Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire: 
persoanele fizice 
persoanele fizice autorizate 
întreprinderile individuale 
întreprinderile familiale 
societățile comerciale 
asociațiile și fundațiile 
unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene 
pentru domeniul privat deținut de către acestea) 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale 
acestora 
Activitati eligibile  
înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție 
înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru 
producerea de energie 
înființarea de plantații de pomi de Crăciun 
Informatii suplimentare: 
Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul 
„primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv 
până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 
2026. 
https://www.edu.ro/PNRAS 
https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

500 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

23 ianuarie 2026 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/PNRAS
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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PNRR - COMPONENTA C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de 
împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBNVESTIȚIA 
I1.B - Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de 
incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi 
asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu 
organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și 
protecția biodiversității 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul 
forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice 
nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu 
organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale 
COMPONENTA 2 – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 
Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicile de management forestier 
cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și asigurarea tranziției 
către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe 
acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost 
afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile 
care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme 
dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de 
împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora. 
Deținători publici de teren de împădurit: 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 
Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public 
deținut de către acestea) 
Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora 
Deținători privați de teren de împădurit: 
persoane fizice 
persoanele fizice autorizate 
întreprinderile individuale 
întreprinderile familiale 
societățile comerciale 
asociațiile și fundațiile 
unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat 
deținut de către acestea) 
alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora 
 
Activitati eligibile  
Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la 
atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, 
întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic 
pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru 
refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, 
fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de 
infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, 
constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice. 
 
Informatii suplimentare: 
Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul 
venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la 
epuizarea alocării financiare totale. 
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

100 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
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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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PNRR - COMPONENTA C6. Energie 
I.4_4.1 Sprijinirea investițiilor în lanțul valoric industrial de 
producție și/sau asamblare și/sau reciclare al bateriilor, al 
celulelor și a panourilor fotovoltaice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
• Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 2 GW de producție 

și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, până în 31 decembrie 2025, 
contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR 
– Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4  

• Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 200 MW de producție 
și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, 
până în 31 decembrie 2025, contribuind la atingerea obiectivelor asumate 
de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de 
investiții I.4.  
 

Categorii solicitanți eligibili:   
Solicitanții eligibili sunt întreprinderile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-
înființate) și microîntreprinderile cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii 
nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei 
naționalitate o dețin și cu condiția înregistrării la ONRC în România. 
 
Activitati eligibile: 
Vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre 
următoarele acțiuni:  

 a) Construirea de noi capacităţi de producție și/sau asamblare și/sau 
reciclare a bateriilor de tip Li-Ion (inclusiv Li-metal, Li – sulfur, Zn, flow, 
high temeperature), care include orice combinatie a activitatilor de:  

1) producție de electrozi si/sau componente ale electrozilor si bateriilor,  
2) asamblarea electrozilor in baterii si testarea/condiționarea bateriilor,  
3) reciclarea bateriilor;  

 b) Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și/sau 
reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice 
combinatie a activitatilor de:  

1) producție de polisilicon si wafers,  
2) asamblare de celule si module fotovoltaice,  
3) reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora).  
 
Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile: 

• Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități 
noi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor; 

• Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități 
noi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor şi panourilor 
fotovoltaice; 
 

Valoare grant:  
Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale este 
condiționată de regiunea de dezvoltare: 

• pentru regiunile Nord-Vest și Centru intensitatea maximă a ajutorului este 
de 40%; 

• pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia 
intensitatea maximă a ajutorului este de 50%; 

• pentru regiunea Vest intensitatea maximă a ajutorului este de 30%. 
 

Informatii suplimentare: 
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-
rezilienta/562/pnrr-baterii-sub-masura-1-si-2 
 

Comisia Europeană 

Buget  

258.700.000 euro 

Finanțare primită (%) 

Min. 50% 

Termen limită 

16.03.2023  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/562/pnrr-baterii-sub-masura-1-si-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/562/pnrr-baterii-sub-masura-1-si-2
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PNRR - COMPONENTA C6. Energie 
I.5_Asigurarea eficientei energetice in sectorul industrial 
Apel competitiv - Sprijinirea investiţiilor în modernizare, 
monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul 
operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în 
sectorul industrial 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Principalul obiectiv urmărit este creșterea eficienței energetice, care va avea 
ca impact atât reducerea consumului de energie și a emisiilor GES, cât și 
reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate 
de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții 
I.5. 
 
Categorii solicitanți eligibili:   
Operatori economici - microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și 
întreprinderi mari și entități cu personalitate juridică înregistrate în România și 
care activează în conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul 
României, respectând condiția înregistrării la ONRC. 
 
Activitati eligibile: 
Active ce pot fi luate în considerare la stabilirea costurilor eligibile finanțabile: 

• Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în 
scopul obținerii de economii de energie primară, pe baza auditului și 
bilanțului energetic 11 (de exemplu: motoare, transformatoare, 
compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de 
ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare 
de căldură, pompe de căldură, convertoare de frecvență, baterii de 
condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de 
energie și altele);  

• Construcții aferente procesului industrial care face obiectul proiectului 
de eficiență energetică (dar numai în scopul funcționării corecte a 
echipamentelor/instalațiilor). 
 

Valoare grant:  
Ajutorul acordat nu poate depăşi 1.200.000 euro/întreprindere. 
Intensitatea ajutorului de stat este de 30% din costurile eligibile. Aceasta poate 
fi majorată cu 20% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și cu 10% 
în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii conform art. 38 alin. (5) 
din Regulamentul UE 651/2014. 
 
Informatii suplimentare: 
Apelul este competitiv, corelat cu obiectivele PNRR și în limita bugetului 
alocat. 
Dată și oră începere depunere de proiecte: 14.12.2022, ora 8.30. 
Data și oră închidere depunere de proiecte: 15.02.2023, ora 17.00. 
 
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-
investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-
energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/ 
 

Comisia Europeană 

Buget  

80.600.000 euro 

Finanțare primită (%) 

Min.70% 

Termen limită 

15.02.2023,  
ora 17.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
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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 
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 – GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN 
DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE 
 
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 sprijini antreprenorii în dezvoltarea 
tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi IA, datele și cloud computingul, tehnologia 
blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, IoT, securitatea cibernetică). 

Categorii solicitanți eligibili - parteneriatele formate din: 

1) Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii 
nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 
6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și au sediul social în România. 
2) Partener: IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 
republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 
actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și au sediul social în România. 
b) activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN): 

• 5829 – Activități de editare a altor produse software; 

• 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client); 

• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 

• 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 

• 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 

• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 

• 6312 – Activități ale portalurilor web; 

• 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 

• 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; 

• 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie. 
Activitati eligibile:  
Vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite întreprinderile în dezvoltarea 
tehnologiilor digitale avansate cum ar fi IA, datele și cloud computingul, tehnologia 
blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, IoT, securitatea cibernetică precum: 

• achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă 
performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate 
fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea 
aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv 
Robotic Process Automation); 

• achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție 
și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, 
schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT 
(internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială); 

• achiziții de active corporale și necorporale securitatea cibernetică; 

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

• achiziția de servicii de date și cloud computing; 

• cheltuieli eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei 
categorii specifice de cercetare și dezvoltare și sunt următoarele: 

(a) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în 
măsura în care aceștia sunt angajați în proiect; 
(b) cheltuieli cu instrumentele și echipamentele, în măsura în care acestea sunt utilizate în 
cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări; 
(c) cheltuieli aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate. 
Valoare grant: 
Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro. 
Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 3.000.000 
euro/proiect (nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2022), astfel: Microintreprinderi – 
maxim 500.000 euro; Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro; Întreprinderi mijlocii – 
maxim 3.000.000 euro. 
Informatii suplimentare: https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-aferent-apelului-
granturi-pentru-sprijinirea-antreprenorilor-in-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate/ 
 

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

Comisia Europeană si 
Guvernul României 

Buget  

150 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Ghid in consultare 
publica  

15.02.2023 – 31.03.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-aferent-apelului-granturi-pentru-sprijinirea-antreprenorilor-in-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-aferent-apelului-granturi-pentru-sprijinirea-antreprenorilor-in-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate/
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/
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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 

Data estimativa lansare 
27.01.2023 

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 
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 

30 martie 2023 
(depunere preconizată 

începând cu 1 februarie 
2023) 

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/
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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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PNRR - COMPONENTA C11, Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute 
turistice/culturale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creșterea atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 
rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și 
crearea de noi locuri de muncă în industria turistică. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
UAT sau parteneriate între acestea 
Instituții publice, persoane juridice de drept public 
Universități 
Persoanele juridice de drept privat 
Unități de cult recunoscute în România 
Organizațiile neguvernamentale 
 
Activitati eligibile  
Modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și 
internațional, identificate în zonele de destinație optimă, respectiv: 
 
Ruta castelelor 
Ruta curiilor 
Ruta culelor 
Ruta bisericilor de lemn 
Ruta mânăstirilor din zona Moldovei 
Ruta Sfântului Ladislau 
Ruta traseul castrelor romane 
Ruta cetăților 
Ruta satelor cu arhitectură tradițională 
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei 
– restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și 
construcții noi) 
 
– amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea 
vizitatorilor 
 
Informatii suplimentare: 
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-
proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-
cadrul-c11/ 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

49,91 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Nelansat 
Estimat 15.01.2023 – 

15.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/
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PNRR COMPONENTA C15 – EDUCATIE 
I2 - Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui 
număr de 412 servicii complementare pentru grupurile 
dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului și a calității 
serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la 
nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea a aproximativ 
20.000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriate stabilite la nivel local, alcătuite, în mod obligatoriu, din o autoritate 
publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu 
personalitate juridică, publică sau particulară, la care se pot adăuga, opțional, 
organizații nonguvernamentale, instituții de cult, operatori economici etc., în 
funcție de nevoia locală. 
 
Activitati eligibile  
Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează dezvoltarea de servicii 
complementare care vor funcționa în spațiile oferite de comunitate sau în spații 
oferite de unități de învățământ de stat sau particulare. În cadrul acestor 
servicii complementare pot funcționa grup de joacă, grădiniță comunitară și 
ludoteci în care se desfășoară activități de stimulare a dezvoltării copiilor de la 
naștere la 6 ani. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea maximă a grantului = 250.000 de euro 
Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
https://www.edu.ro/pnrr 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/De
zvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solici
tant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf 
 

Uniunea Europeană 
și Guvernul României 

Buget  

103 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

16.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.edu.ro/pnrr
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Dezvoltare_servicii_complementare_ed_timpurie/consultare_publica/Ghid_solicitant_servicii_complementare_consultare_publica.pdf
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Programul ERASMUS+  
CERERE DE PROPUNERI 2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente 
suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor 
lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și 
sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. Totodată, 
grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării a 
tinerilor și a lucrătorilor tineri, precum și pentru activități de tineret și acțiunea 
pentru incluziune DiscoverEU. 
 
Activitati eligibile  
Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării - 
februarie 2023 – aprilie 2023 
— Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului 
— Activități de tineret 
— Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 
— Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului 
— Mobilitatea personalului în domeniul sportului 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții - februarie 
2023 – octombrie 2023 
— Parteneriate pentru cooperare: 
— Parteneriate de cooperare 
— Parteneriate la scară mică 
— Parteneriate pentru excelență: 
— Centre de excelență profesională 
— Acțiunea Erasmus Mundus 
— Parteneriate pentru inovare: 
— Alianțe pentru inovare 
— Proiecte orientate spre viitor 
— Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și 
formării profesionale, al tineretului și al sportului 
— Evenimente sportive europene non-profit 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) –  Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru 
cooperare - februarie 2023 – martie 2023 
— Tineretul european împreună 
Acțiunile Jean Monnet - 14 februarie 2023, ora 17:00 
— Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior 
— Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării 
 
Valoare grant: Granturile atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului, tipul de solicitanți eligibili și numărul 
partenerilor implicați. 
 
Informatii suplimentare: 
Buget: 
Educație și formare: EUR 2 980,70 milioane  
Tineret: EUR 321,12 milioane  
Sport: EUR 65,13 milioane  
Jean Monnet: EUR 26,22 milioane 
 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2023 

3 393,17 milioane 
EUR 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
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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 

-  

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 

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 (%) 

 

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/
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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 DE MINIMIS din 4 noiembrie 2022 pentru 
sectorul cultural independent, în vederea finanțării 
nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 
2022-2023 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă susținerea beneficiarilor 
prevăzuți în prezenta schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă 
prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe 
perioada stării de alertă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societati comerciale si ONG-uri care activeaza in domeniile de activitate 
mentionate in schema de ajutor. 
 
Valoare grant:  
Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 
20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente 
codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), în anul 2020 comparativ 
cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 
euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali 
(anul fiscal în curs și doi ani fiscali anteriori). Cifrele utilizate trebuie să fie 
brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb 
utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei 
scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare. 
Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferența dintre cifra de afaceri 
obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri 
obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 
 
Valoare grant: 
Maxim 200.000 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 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261323 
 
 

Guvernul Romaniei 
 

140.000 mii lei credite de 
angajament și credite 

bugetare 

Finanțare primită (%) 

Max. 100% 

Termen limită 

30.06.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/261323
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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: 
link 1 
link 2 
 

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/images/politici-industriale/Minimis%20competitivitate/Ordinul%20ministrului%20economiei%20nr.%201294%20din%2016.09.2022.pdf%20(Ordin%20Ministerul%20Economiei%20nr.1294/16.09.2022)
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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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WORTH II 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea competitivității IMM-urilor din industriile de lifestyle pentru sporirea 
capacității de inovare prin colaborări intersectoriale și paneuropene între IMM-uri, 
designeri și furnizori de tehnologie pentru a promova integrarea creativității, 
designului și a noilor tehnologii în IMM-uri pentru a obține produse, procese și 
procese cu valoare adăugată ridicată servicii cu valoare adăugată ridicată și, în 
același timp, să le îmbogățească prin schimbul de cunoștințe și competențe între 
diferiții actori implicați 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoane juridice care formează un consorțiu, inclusiv: 
IMM-uri; 
profesioniști independenți; 
organizații private non-profit; 
organizații private cu scop lucrativ; 
universități, organizații de cercetare, laboratoare de design etc. 
 
Activitati eligibile  
modă și textil 
încălțăminte 
blană și piele 
mobilier/decor/arhitectură 
accesorii și bijuterii. 
 
Valoare grant:  
sprijin financiar între 10.000 și 20.000 euro 
consultanță privind strategia de afaceri și dezvoltarea tehnologică 
consultanță juridică privind drepturile de proprietate intelectuală și protecția 
acestora 
participarea la expoziții 
crearea de rețele și legături profesionale 
 
Informatii suplimentare: 
https://worth-partnership.ec.europa.eu/index_en 
 
 
 

Comisia Europeană 

Buget  

neprecizat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

15.02.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://worth-partnership.ec.europa.eu/index_en
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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 
 

Catalogul Surselor de Finanțare  
- Ianuarie 2023 - 

mailto:info@adrnordest.ro

