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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

  Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare  

1 PNDR: 

Submăsura 
4.1 „Investiții 
în exploatații 

agricole 

Îmbunătățirea 

performanțelor 
generale ale 
exploatațiilor agricole 

prin creșterea 
competitivității 
activității agricole, a 
diversificării 

producției agricole și 
a calități produselor 
obținute; 

Restructurarea 
exploatațiilor de 
dimensiuni mici și 

medii și 
transformarea 
acestora în exploatații 

comerciale; 
Respectarea 
standardelor 

comunitare aplicabile 

- modernizarea parcului de mașini agricole 

și tehnică agricolă prin achiziționarea de 
utilaje și echipamente performante și 
eficiente/ computerizate și multifuncționale, 

autopropulsate, cu un consum redus de 
combustibil (reducerea consumului de 
produse petroliere și implicit a GES) care 
utilizează tehnici de aplicare pe traiectorii 

joase, eliberarea lenta a fertilizanților, 
reducerea inputului de fertilizanți minerali 
etc.;   

- achiziționarea de utilaje pentru 
împrăștierea acestora pentru raționalizarea 
și eficientizarea utilizării azotului;   

- achiziții utilaje și echipamente în fermele 
ecologice; 
- achiziții utilaje pentru colectarea și 

balotarea resturilor vegetale de pe trenurile 
agricole.   
Investiții în echipamente în fermele de 

animale (evacuare dejecții, instalații de 

 Fermierii, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate; 
· Cooperativele (cooperativele 
agricole și societățile cooperative 

agricole), grupuri de 
producători, constituite în baza 
legislației naționale în vigoare 
care deservesc interesele 

membrilor; 
 
 

 
Informatii suplimentare  
Agentia pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale  
https://www.afir.info/  
 

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Bistriţa-Năsăud, Str. Mihai 

Eminescu, nr. 3, Bistriţa, Judeţul 

Sector 

zotehnic 
50 pct ( 
03.09-

30.09.2018) 
40 pct ( 
01.10-
31.10.2018) 

30 pct ( 
01.11-
30.11.2018) 

25 pct ( 
01.12-
31.12.2018) 

Sector 
vegetal 
90 pct (03.09 

- 30.09.2018) 
și scaderea 
punctajului 

până la 

www.fonduri-ue.ro%20
www.afir.info
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
https://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

tuturor tipurilor de 
investiții; 

Creșterea valorii 
adăugate a 
produselor agricole 

prin procesarea 
produselor la nivelul 
fermei și 

comercializarea 
directă a acestora în 
vederea creării și 

promovării lanțurilor 
alimentare integrate. 
 

hrănire, instalații de microclimat etc.)  
achiziționarea de instalații (tehnologii noi) 

pentru diminuarea consumului de 
combustibil/energie în procesul de 
producție (în fermă sau pentru procesare) 

(reducerea consumului de energie și a GES)  
investiții in echipamente moderne pentru 
aplicarea gunoiului de grajd/ dejecțiilor de 

origine animală şi a nămolului de epurare 
(îmbunătățirea gestionării surselor de 
poluare și reducerea GES); 

- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau 
modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 
capacități de stocare, condiționare, sortare, 

ambalare a producției vegetale pentru 
creșterea valorii adăugate a produselor; 
- Investiţii în înfiinţarea/ înlocuirea 

plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte 
culturi perene;  
- Investiții în scopul îndeplinirii standardelor 

comunitare în cazul tinerilor fermieri  
- Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de 
acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări;  
-Investiții în procesarea produselor agricole 
la nivel de fermă, precum și investiții în 
vederea comercializării (precum magazinele 

la poarta fermei sau rulotele alimentare, 
inclusiv autorulotele alimentare prin care 
vor fi comercializate exclusiv propriile 

produse agricole).  
- Investițiile de procesare la nivelul fermei 
vor fi realizate doar împreună cu investițiile 

în înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea 
fermei (considerate ca fiind proiecte ce 
vizează un lanț alimentar integrat și 

Bistriţa-Năsăud Tel :  0363 
/ 860. 286 , Fax: 0263 / 213. 

380 , E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info  
 

31.03.2019 
 

Ferma de 
Familie și 
ferma mică  

 
80 pct 
(03.09 - 

30.09.2018) 
și scaderea 
punctajului 

până la 
31.03.2019 
 

mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

adăugarea de plus valoare la nivel de 
fermă). 

- Investiții în înființarea şi/ sau 
modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în 
cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a 

apei la nivel de fermă, cu condiția ca 
acestea să reprezinte o componentă 
secundară într-un proiect de investiții la 

nivel de fermă;  
-  Investiții în producerea şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu 
ajutorul pompelor de căldură, geotermală) 
în cadrul fermei, ca şi componentă 

secundară în cadrul unui proiect de 
investiţii, iar energia obținută va fi destinată 
exclusiv consumului propriu;  

-  Investiții în instalații pentru producerea 
de energie electrică și/ sau termică, prin 
utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse 

secundare rezultate din activitatea agricolă 
și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât 
și din afara fermei), ca şi componentă 

secundară în cadrul unui proiect de 
investiţii, iar energia obținută va fi destinată 
exclusiv consumului propriu; etc 

2 PNDR 
submăsura 
4.2 „Sprijin 

pentru 
investiții în 
procesarea/ 
marketingul 

produselor 
agricole”  

Sprijinirea întreprinde
rilor care realizează 
investiții corporale și 

necorporale pentru 
procesarea și 
marketingul 
produselor agricole 

cuprinse în Anexa I la 
Tratatul de Instituire 
a Comunității 

 Înființarea și/ sau modernizarea 
unităților de procesare și comercializare; 

 Introducerea de noi tehnologii 

pentru dezvoltarea de noi produse și 
procese; 

 Aplicarea măsurilor de protecția 
mediului inclusiv scăderea consumului de 

energie și a emisiilor GES; 
 Promovarea investițiilor pentru 

producerea și utilizarea energiei din surse 

 Întreprinderile definite 
conform legislației naționale în 
vigoare; 

 Cooperativele, grupurile 
de producători constituite în 
baza legislației naționale în 
vigoare. 

  
Informatii suplimentare  
Agentia pentru Finantarea 

40 pct 
(03.08 -
31.08.2018) 

35 pct 
01.09-
30.09.2018) 
30 pct ( 

01.10-
31.10.2018) 
25 pct ( 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Europene, cu 
excepția produselor 

pescărești. 

regenerabile; 
  

Investitiilor Rurale  
https://www.afir.info/  

 
Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale 

Bistriţa-Năsăud, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 3, Bistriţa, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud Tel :  0363 

/ 860. 286 , Fax: 0263 / 213. 
380, E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info  

01.11-
30.11.2018) 

20 pct ( 
01.12-
31.12.2018) 

15 pct 
(01.01.2019
-

31.01.2019) 

3 PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L REGIONAL 

/2017/4/4.1/
1, Obiectivul 
specific 4.1 

Reducerea 
emisiilor de carbon 
în municipiile 

reședință de județ 
prin investiții 
bazate pe planurile 

de mobilitate 
urbană durabilă 

A. Investiții destinate îmbunătățirii 
transportului public urban de călători  
Mijloace de transport utilizate pentru 

prestarea serviciului de transport 
public de călători 

 Achiziționarea de material rulant 

(tramvaie) - Codul 043; 

 Modernizarea materialului rulant 
existent (tramvaie) - Codul 043; 

 Achiziționarea de troleibuze - Codul 
043; 

 Achiziționarea de autobuze - Codul 

043; 

Infrastructura utilizată pentru 
prestarea serviciului de transport 

public de călători 

 Construirea/modernizarea/reabilitare
a/extinderea traseelor de transport public 

electric - Codul 043; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare
a/extinderea depourilor/autobazelor 
aferente transportului public, inclusiv 

- Unități administrativ-
teritoriale municipii 
reședință de județ 

-  Parteneriate dintre 
unitatea administrativ-
teritorială municipiul 

reședință de județ, cu 
oraşe/municipii/comune din 
zona funcţională urbană 

(Z.F.U) a municipiului, aflate 
în vecinătatea teritorială a 
acestuia; 

 
Valoarea totală eligibilă a 
cererii de finanţare se 

încadrează în următoarele limite 
minime și maxime: 
Valoarea minimă eligibilă: 

500.000 euro*;  
Valoarea maximă eligibilă 
pentru cererile de finanțare 
ce conțin activităţi 

complementare privind, 
mimimum, componente de 
infrastructură de transport 

31.12.2018  

https://www.afir.info/
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

infrastructura tehnică aferentă - Codul 043; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare

a stațiilor de transport public (tramvai, 
troleibuz, autobuz) - Codul 043; 

 Crearea/modernizarea/extinderea 

sistemelor de bilete integrate pentru 
călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) - 
Codul 044; 

 Crearea/modernizarea/reabilitarea/e
xtinderea de benzi separate, folosite 
exclusiv pentru mijloacele de transport 

public de călători - Codul 043; 

 Configurarea/reconfigurarea 
infrastructurii rutiere pe străzile 

urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea 
construirii/modernizării/extinderii 

benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a 
construirii /extinderii/modernizării 

traseelor/pistelor pentru pietoni și 
biciclete, inclusiv a 
construirii/modernizării/reabilitării 

părţii carosabile a infrastructurii 
rutiere - Codurile 032/034 (partea 
carosabilă)/ 043 (benzi dedicate şi 
separate pentru transportul public)/ 

090 (piste pentru biciclete și trasee 
pietonale) etc, după caz; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare

a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 

public de călători1 şi 
mijloace de transport public: 

25.000.000 euro; 
Valoarea maximă eligibilă2 a 
cererilor de finanțare cu alte 

tipuri de activități (altele 
decât cele complementare 
privind, mimimum, componente 

de infrastructură de transport 
public de călători şi mijloace de 
transport public): 20.000.000 

euro; 
 
 

Pentru proiectele depuse în 
cadrul prezentului apel de 
proiecte, cofinanțarea din partea 

solicitantului este de minimum 
2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 

 
 
Informații suplimentare: 

Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/  

Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-

vest.ro 
Cod poştal : 400118 

                                                
1Orice activitate eligibilă privind construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de infrastructură componentă a sistemelor de transport public  de călători; 
2 Sumele prin care se depăşesc valorile maxime eligibile ale unui proiect sunt cheltuieli ne-eligibile şi vor fi suportate de solicitantul de finanţare; 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

transportul public de călători – Codul 
032/Codul 034, după caz; 

B. Investiții destinate transportului 
electric și nemotorizat 

 Achiziționarea și instalarea stațiilor 

de reîncărcare a automobilelor electrice şi 
electrice hibride - Codul 083; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare

a/extinderea pistelor/traseelor pentru 
biciclete - Codul 090; 

 Crearea/modernizarea/extinderea 

sistemelor de închiriere de biciclete („bike-
rental”/„bike-sharing”) - Codul 043 (pentru 
echipamente și mijloace de transport - 

biciclete);  

 Construirea/modernizarea/extindere
a de zone și trasee pietonale şi semi-

pietonale - Codul 090; 

 Instalarea sistemelor de 
reducere/interzicere a circulației 

autoturismelor în anumite zone - Codul 
044; 

C. Alte investiții destinate reducerii 

emisiilor de CO2 în zona urbană 

 Crearea/modernizarea/extinderea 
sistemelor de management al 
traficului, inclusiv a sistemului de 

monitorizare video, precum și a altor 
sisteme de transport inteligente 
(STI) - Codul 044; 

 Plantarea de aliniamente de arbori și 
arbuști - Codul 083; 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

 Construirea parcărilor de transfer la 
transportul public de tip „park and ride” – 

Codul 043;  

4 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L REGIONAL, 

AP 4, OS 4.2 

 

Realizarea de 
acțiuni 
destinate 
îmbunătățirii 

mediului urban, 
revitalizării 
orașelor, 

regenerării și 
decontaminării 
terenurilor 

industriale 
dezafectate 
(inclusiv a 

zonelor de 
reconversie), 
reducerii 

poluării aerului 
și promovării 
măsurilor de 

reducere a 
zgomotului. 

 

Reconversia și 
refuncționalizarea 

terenurilor și 
suprafețelor 
degradate, vacante 

sau neutilizate din 
muncipiile resedinţă 
de judeţ. 

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

patrimoniului naţional cultural;  

 realizarea alei pietonale, piste 
pentru bicicliști, creare trotuare (a 
se vedea nota nr. 2); 

 amenajare spații verzi (defrișarea 
vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante 
perene /gazonarea suprafețelor, 

inclusiv plantare arbori și arbuști)( a 
se vedea nota nr. 1); 

 crearea de facilități pentru recreere 
pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale amenajate pentru sport, 

locuri de joacă pentru copii, etc.)( a 
se vedea nota nr. 2); 

 Achiziționarea și montarea 
elementelor constructive de tipul 
alei, foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spatii pentru 

intretinere/vestiare, scene(a se 
vedea nota nr. 2); 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 instalare sisteme de supraveghere 
video a spațiilor  amenajate prin 

proiect; 

Beneficiarii în cadrul acestei 
priorități de investiție vor fi 

unitățile administrativ teritoriale 
municipii reședință de județ 
(excluzând localitățile din zona 

funcțională urbană) 
 
Pentru proiectele depuse în 

cadrul prezentului apel 
cofinanțarea din partea 
solicitantului este de minim 

2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, 
indiferent de regiunea de 

dezvoltare în care se 
implementează. 
 

Valoarea maximă totală a 
investiției este de 5 .000.000 
euro; 

Valoarea minimă eligibilă a 
investiției este de 100.000 
euro. 

 
Informații suplimentare: 
Agentia de Dezvoltare Regionala  

Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 
Tel : 00-40-264-431550 

Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 

31.12.2018  
 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri 
de gunoi, toalete ecologice, suport 
parcare biciclete, împrejmuire etc)( 
a se vedea nota nr. 2); 

 modernizarea străzilor urbane care 
conduc în mod direct la terenul 
supus intervenției (Străzile urbane 

sunt eligibile în situații excepționale, 
numai în măsura în care astfel de 
investiții sunt necesare pentru 

facilitarea accesibilității la obiectivul 
de investiții, și  în limita de maxim 
15% din valoarea a cheltuielilor 

eligibile aferente incluse cadrul 
categoriilor 12, 13, 15 
(subcategoriile 53 şi 54) şi 16 

(subcategoria 57), din bugetul 
proiectului din bugetul proiectului); 

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

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

Cod poştal : 400118 

5 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L REGIONAL, 

AP 4, OS 4.3 

Oferirea de 
sprijin pentru 
regenerarea 

fizică, 
economică și 

Îmbunătățirea 
regenerarii fizice, 
economice și sociale 

a comunităților 
marginalizate în 
municipiile reședință 

de județ din România 

 Investiții în facilități destinate 
utilizării publice, cum ar fi: zone 

verzi de mici dimensiuni, piețe 
publice, scuaruri, părculețe, locuri 
de joacă pentru copii, precum și 

facilități pentru activități sportive și 
recreaționale (ex. terenuri de sport, 
etc);  

 Investiții în clădiri destinate utilizării 
publice pentru activități educative, 

- Unități Administrativ 
Teritoriale Municipiu - 
Resedință de judet 

 
- Parteneriate intre UAT- 
Municipiu - Resedință de 

judet (ca lider de 
parteneriat) și instituții 
publice locale descrise mai 

jos: 
a. structurile specializate din 

31.12.2018 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

socială a 
comunităților 

defavorizate din 
regiunile urbane 
și rurale. 

culturale și recreative, socio-
culturale, cu scopul de a crea, 

îmbunătăți sau extinde serviciile 
publice de bază 
(construcție/reabilitare/modernizare

), inclusiv dotarea acestora cu 
echipamente specifice; 

 Construcția/reabilitarea/modernizare
a tuturor tipurilor de utilități de bază 
la scară mică (cum ar fi infratructura 

edilitară de gaze, electricitate, apă, 
salubritate); 

 Construcția/reabilitarea/modernizare
a străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru 
bicicliști, alei pietonale, căi de acces 

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv 
utilități sunt eligibile în situații excepționale, 
numai în măsura în care astfel de investiții 

se fac în completarea proiectului/proiectelor 
vizând celelalte categorii de activități 
eligibile. 

cadrul/subordinea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale şi autorităţile 
executive din unităţile 
administrativ-teritoriale 
organizate la nivel de 
municipiu-reședință de județ 
și judet; 

     b. unităţile sanitare, 
unităţile de învăţământ şi alte 
instituţii publice locale nivel de 
municipiu-reședință de județ și 
judet care dezvoltă, la nivel 
comunitar, servicii sociale 
integrate 

 
Beneficiarul are obligația 

asigurării unei  contribuții de 
minim  2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile precum și să 

asigure costurile ne-eligibile ale 
proiectului. 
Informații suplimentare: 

Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 

6 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L REGIONAL, 

AP 4, OS 4.4 

Creșterea 
calității 

infrastructurii 

Asigurarea accesului 
sporit la educație 

timpurie în vederea 
asigurării unor 
rezultate 
educaționale mai 

bune ṣi sprijinirea 
participării părinților 
pe piața forței de 

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaționale pentru educația timpurie 
anteprescolar (creșe) și preșcolară 
(grădinițe) Proiectul trebuie să fie cuprins 
în strategia integrată de dezvoltare urbană, 

selectat de către Autoritatea Urbană și 
cuprins în Documentul Justificativ pentru 
fonduri ESI 2014-2020. 

Unități administrativ-teritoriale 

 Instituții ale administrației 
publice locale aferente entităţilor 

menţionate anterior  

Forme asociative între unitățile 
administrativteritoriale ṣi 
instituții ale administrației 

31 
decembrie 

2018 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

în vederea 
asigurării 

accesului 
sporit la 
educație 

timpurie ṣi 
sprijinirea 
participării 

părinților pe 
piața forței de 

muncă 

muncă publice locale.  

Liderul asociației va fi 
reprezentat de unitatea 

administrativ teritorială. 

ADR NV 

http://www.nord-

vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 

Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-

vest.ro 
Cod poştal : 400118 

7 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA

L REGIONAL, 

AP 4, OS 4.5 

Creșterea 
calității 

infrastructurii 

educaționale 
relevante 

pentru piața 

forței de 

muncă  

Îmbunătățirea 

disponibilității, 
calității și relevanței 
infrastructurii 

educaționale și al 
dotării 

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul 
profesional ṣi tehnic și învățarea pe tot 

parcursul vieții (licee tehnologice ṣi scoli 
profesionale). Proiectul trebuie să fie 
cuprins în strategia integrată de dezvoltare 

urbană, selectat de către Autoritatea 
Urbană și cuprins în Documentul Justificativ 
pentru fonduri ESI 2014-2020. 

Informații suplimentare: 
ADR NV  
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-

2020/  
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 

e-mail : secretariat@nord-vest.ro 
Cod poştal : 400118 

Unități administrativ-teritoriale 

Instituții ale administrației 
publice locale Forme asociative 
între unitățile 

administrativteritoriale ṣi 
instituții ale administrației 
publice locale 

Valoarea totală eligibilă a cererii 
de finanțare: Minim 100.000 
euro Maxim 6.700.000 euro 

31 

decembrie 
2018 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

8 

PNDR 

Schemele de 
ajutor de stat 

GBER și de 
minimis 
aferente sM 

4.2 

Scopul schemei de 
ajutor de stat 

GBER vizează 
îmbunătăţirea 
nivelului general de 

performanţă al 
întreprinderilor, prin 
creşterea 

competitivităţii 
întreprinderilor care 
realizeză investiţii în 

domeniile de 
intervenţii eligibile 
menţionate în 

prezentul Ghid. 
Scopul acordării 
sprijinului de minimis 

este de a crește 
competitivitatea 
întreprinderilor prin 

realizarea de produse 
noi, cu valoare 
adăugată, fără a 

afecta însă 
concurenţa pe piaţa 
internă şi comerţul 
intracomunitar într-o 

măsură contrară 
interesului comun. 
 

 
- Înființarea, extinderea capacității unei 

unităţi existente, diversificarea producţiei 
unei unităţi prin produse care nu au fost 
fabricate anterior, diversificarea activității, o 

schimbare fundamentală a procesului 
general de producție al unei unități 
existente. Pentru oricare din aceste 

operațiuni este eligibilă dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind 
marketingul produselor neagricole (ex. 

etichetare, ambalare),  
- Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 
produselor, ca investiții secundare valoric, 

legate de investiția inițială, în cadrul 
aceluiaşi proiect de investiţii 
 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:              
                     
Valoarea maximă a ajutorului acordat în 

cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu 
poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după 
cum urmează: 

i.  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în 
cazul proiectelor care nu presupun investiţii 
care conduc la un lant alimentar integrat; 
ii.  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte 

întreprinderi pentru proiectele care nu 
presupun investiţii care conduc la un lant 
alimentar integrat; 

iii.  2.500.000 Euro/ proiect pentru 
investițiile care conduc la un lanț alimentar 
integrat* (indiferent de tipul de solicitant), 

precum și pentru forme asociative, în cazul 
proiectelor care nu presupun investiţii care 
conduc la un lanț alimentar integrat. 

· Întreprinderile definite conform 
legislației naționale în vigoare; 

· Cooperativele, grupurile de 
producători constituite în baza 
legislației naționale în vigoare 

 

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale 

Bistriţa-Năsăud, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 3, Bistriţa, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud Tel :  0363 

/ 860. 286 , Fax: 0263 / 213. 
380 , E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info  

 

 

31.12.2018 

mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

 

9 

POIM/119/6/
1/Apel de 

proiecte 
pentru 

sprijinirea 

investiţiilor în 
capacităţi de 

producere 
energie 

electrică 
şi/sau 

termică din 

biomasă/biog
az şi energie 

geotermală 

 

Cresterea productiei 

de energie din 
resurse regenerabile 
mai putin exploatate 

(biomasa, biogaz, 
geotermal) 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a 
energiei termice din biomasă şi 

biogaz (inclusiv 
instalația/echipamentele de 
producere a biogazului, care trebuie 

să fie legată/legate de centrala de 
producere energie); 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a 
energiei termice pe bază de 
energie geotermală; 

 Realizarea/modernizarea reţelelor 
de transport și distribuţie a 

energiei termice (rețeaua termică) 
până la punctul de delimitare cu 
consumatorii, definit conform Legii 

nr. 325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică; 

 Realizarea/modernizarea reţelelor 
de transport a energiei termice 
(rețeaua termică) - în producerea 
distribuită; 

 Realizarea lucrărilor de 
execuţie/modernizare a 

forajelor de exploatare și/sau 
reinjecție a apelor geotermale, 
respectiv a echipamentelor ce 

deservesc puţurile, instalaţiile de 
schimb de căldură şi instalaţiile de 
protecţie şi tratare a rezidurilor 

minerale legate exclusiv de apele 
geotermale, în conformitate cu 
standardele specifice în cazul 

Unitate administrativ teritoriala/ 

consiliu judetean, asociatie de 
dezvoltare intercomunitara 
 

Valoarea maxima a finanțării 
este de 15.000.000 euro 
Contributia minima pentru APL si 

ADI este de 2% 
 
Intensitatea măsurii de sprijin nu 

poate depăşi: 

- 80% din costurile 

eligibile ale proiectului, 

pentru microîntreprinderi 

și întreprinderile mici, 

inclusiv întreprinderi nou 

înființate; 

- 70% din costurile 

eligibile ale proiectului, 

pentru întreprinderile 

mijlocii; 

- 60% din costurile 
eligibile ale proiectului, 
pentru întreprinderile 

mari. 
Informatii suplimentare: 
Datele de contact pentru 
Direcția Regională 
Infrastructură Cluj-Napoca 
Adresă: Str. Tache Ionescu, nr. 

72, Cluj – Napoca, jud Cluj 
Persoană de contact: Carmen 

01.07.2019 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

energiei geotermale. Pentru 
pompele de caldură se vor avea în 

vedere prevederile Directivei 
2009/28/EC pentru promovarea 
utilizării energiei din surse 
regenerabile de energie (anexa VII). 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor de producţie a 
energiei electrice (separat sau în 

cogenerare) din biomasă şi biogaz 
(inclusiv instalația de producere a 
biogazului, care trebuie să fie legată 

de centrala de producere energie). 
 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a 
energiei electrice și/sau termice 
din biomasă şi biogaz (inclusiv  
instalația de producere a biogazului, 
care trebuie să fie legată de centrala 
de producere energie; 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor de producţie a 
energiei termice pe bază de 
energie geotermală; 

 Realizarea lucrărilor de 
execuţie/modernizare a 
forajelor de exploatare și/ sau 

reinjecție a apelor geotermale, 
respectiv a echipamentelor ce 
deservesc puţurile, instalaţiile de 

schimb de căldură şi instalaţiile de 
protecţie şi tratare a rezidurilor 
minerale legate exclusiv de apele 

GALEA 
Tel: 0264 418 714 

Fax: 0264 481 110 
e-mail:  carmen.galea@fonduri-
ue.ro 

mailto:carmen.galea@fonduri-ue.ro
mailto:carmen.galea@fonduri-ue.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

geotermale, în conformitate cu 
standardele specifice în cazul 

energiei geotermale 
             Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei sau din alte 

surse 
 

10 Cerere de 

propuneri de 
proiecte 
„Europa 

Creativa”, 
subprogram

ul Cultura, 
proiecte 

europene de 

cooperare 
2019 

 

 consolidarea 

capacitatii 

sectoarelor culturale 

si creative europene 

de a functiona la 

nivel transnational si 

international si 

promovarea 

circulatiei 

transnationale a 

operelor culturale si 

creative si a 

mobilitatii 

transnationale a 

actorilor culturali si 

creativi, in special a 

artistilor; 

 contribuitie la 

dezvoltarea 

audientei publicului, 

implicandu-se intr-o 

maniera noua si 

inovatoare alaturi de 

public, si 

imbunatatirea 

accesul la operele 

culturale si creative 

din Uniune si din 

afara acesteia, 

acordand o atentie 

speciala copiilor, 

tinerilor, persoanelor 

cu handicap si 

grupurilor slab 

Subprogramul “Cultura” isi propune sa sprijine 
proiecte care vizeaza indeosebi: 

A. mobilitatea transnationala; 
B. dezvoltarea audientei; 
C.1. consolidarea capacitatilor – digitalizare; 
C.2. consolidarea capacitatilor – noi modele 
de afaceri; 
C.3. consolidarea capacitatilor – educatie si 
formare; 
D. dialog intercultural si integrare sociala a 
migrantilor si a refugiatilor; 
E. mostenirea Anului european al 
patrimoniului cultural 2018. 

Prin urmare, proiectele finantate trebuie sa 
includa o strategie motivata si o descriere 
detaliata a modului in care si-au propus sa 
puna in aplicare una sau mai multe dintre 
aceste prioritati ale programului. La momentul 
depunerii cererilor, solicitantii trebuie sa 
bifeze maximum 3 din aceste 5 prioritati, si 
anume pe cele mai relevante pentru proiectul 
lor, si sa le ordoneze in functie de relevanta. 

 

 
Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai 
mica amploare – pana la 200.000€ (60% 
cofinanṭare), 
Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai 
mare amploare – pana la 2.000.000€ (50% 
confinanṭare). 

Operatori activi in sectoarele 
culturale si creative, definite la 
articolul 2 din regulament, care 
sunt stabiliti legal pe teritoriul 
uneia dintre tarile care participa la 
subprogramul «Cultura». 

 

 
Comisia Europeana 
Agentia Executiva pentru 
Educatie, Audiovizual si Cultura 
(EACEA) 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/02) 
Bruxelles, B-1049 

Intrebarile privind aceasta cerere 
de propuneri de proiecte pot fi 
trimise la: EACEA-CREATIVE 
EUROPE COOPERATIONPROJE
CTS@ec.europa.eu sau la: 
Punctul National de Contact din 
Romania pentru subprogramul 
„Cultura”: Ministerul Culturii – 
Serviciul pentru Managementul 
Proiectelor Bld Unirii 22, 030833 
Bucureṣti dl Bogdan Stefan 
Trimbaciu 
Tel.: (+40) 021.222.84.79 
e-mail-
uri: bogdan.trimbaciu@gmail.com 
/ office@umpcultura.ro. 

11 decembrie 
2018 (ora 
12:00 la 
Bruxelles) 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 
reprezentate; 

 contributie la 

inovare si 

creativitate in 

domeniul culturii, 

de exemplu prin 

testarea noilor 

modele de afaceri 

si prin 

promovarea 

diversificarilor 

inovatoare in alte 

sectoare.  

 

11 Cofinantarea 

unor 
consortii 
pentru 

achizitiile 
publice de 

solutii 
inovatoare” 

 

1. incurajarea 
cooperarii dintre 
cumparatorii publici 
pentru a promova 
utilizarea achizitiilor 
publice si a contribui 
astfel la dezvoltarea 
inovatiei; 
2. utilizarea achizitiilor 
publice ca un 
mecanism de pilotare 
a inovarii in domenii 
de interes public cu 
impact puternic, cum 
ar fi, de exemplu, 
energia curata 
(contributia la 
obiectivele de la Paris 
pentru combaterea 
schimbarilor climatice) 
sau asistenta 
medicala. Acest lucru 
va incuraja, la rândul 
sau, companiile 
inovatoare din UE, in 

 Achizitiile publice reprezinta aproximativ 

14% din PIB-ul UE. Cu toate acestea, mai 

putin de jumatate din acest buget este 

achizitionat de la IMM-uri. 

 Achizitia Publica de Inovare (IPP – 

acronim in engleza) se refera in general la 

orice achizitie publica care are unul sau 

ambele aspecte: 

– cumpararea procesului de inovare; 
– cumpararea rezultatelor inovatiei. 

Achizitiile publice de inovare pot incepe cu 
cercetarea si dezvoltarea de produse, servicii 
sau procese care nu exista inca. 
Cumparatorul public devine efectiv parte a 
ciclului de viata al inovarii inca de la inceputul 
dezvoltarii produsului sau al serviciilor. 
Cumparatorii publici isi exprima nevoia printr-
o idee, putin sau deloc concreta a solutiei, si 
sprijina intreprinderile si cercetatorii inovatori 
in gasirea unui produs, serviciu sau proces 
perfect adecvat. 

In plus, cumparatorii publici pot alege 

Pot solicita cofinantare autoritatile 
locale, regionale si nationale, 
organizatii non-profit, publice sau 
private, universitati/institutii de 
educatie, centre de cercetare, 
companii si IMM-uri, etc. 
 
Buget  
 4.000.000 euro; se poate 

acorda maximum 60% 

cofinantare totala 

  

Informații suplimentare : 

Comisia Europeana prin Agentia 
Executiva pentru IMM-uri – 
EASME de la Bruxelles 
Contact pentru detalii privind 
aceasta cerere: EASME-COSME-
PPI@ec.europa.eu 
Contact IT, daca sunt probleme 
de depunere a aplicatiei: 
EC-RESEARCH-IT-
HELPDESK@ec.europa.eu Tel: 
+32 (2) 2992222 (trebuie sa se 
mentioneze referinta cererii) 

11 decembrie 
(ora 17:00 la 
Bruxelles) 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 
special IMM-urile, sa 
dezvolte noi solutii 
pentru a raspunde 
provocarilor societale; 
3. conectarea si 
stabilirea sinergiilor cu 
proiectele de 
cercetare si inovare 
finantate de UE (prin 
programe precum 
„Orizont 2020”, 
„COSME” sau alte 
finanṭari ale UE), ori 
de câte ori este 
posibil. 

produse, servicii sau procese inovatoare care 
sunt noi pe piata in loc sa reinnoiasca sau sa 
reinnoiasca contractele de achizitii publice 
existente. Se asteapta ca aceasta cerere de 
propuneri sa contribuie la o crestere 
semnificativa a ponderii IMM-urilor care au 
acces la piata achizitiilor publice. De 
asemenea, ea va creste vizibilitatea si 
constientizarea avantajelor utilizarii inovatiei 
pentru un numar tot mai mare de cumparatori 
publici. 

 

 
Web site : 
https://ec.europa.eu/easme/en/c
os-ppi-2018-2-01-co-financing-
consortia-public-procurement-
innovation  

 
                                                                                    Întocmit 

                                          Şef Serviciu                                                                                   Expert superior 
                                   Gabriela Ștefănescu                                                                                Flaviu Urâte 
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