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OPORTUNITĂŢI  DE  FINANŢARE 

August - Septembrie  2020 

 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

  Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare  

1 Centre 
comunitare 
integrate 
(POR, AP 8, PI 
8.1, OS 8.1, 
Operațiunea 
B) 

Sprijinirea 
comunităţilor 
cu tip de 
marginalizare 
peste medie și 
severă, care 
constituie 
comunitățile 
supuse 
intervențiilor 
de tip soft 
privind 
serviciile 
comunitare 
integrate 

construcţia/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/dotarea centrelor comunitare 
integrate; 
-  pe lângă structurile („încăperile”) 
menţionate în baremul minim pentru 
organizarea centrului comunitar integrat 
şi înfiinţarea/dotarea următoarelor 
structuri:  
„a) un punct de lucru de medicină de 
familie sau un cabinet individual de 
medicină de familie;  
b) un cabinet de medicină dentară, un 
punct de recoltare pentru analizele 
medicale, alte servicii medicale necesare 
unităților/subdiviziunilor 
administrativteritoriale;  
c) un centru de permanență;  
d) alte puncte de lucru destinate 
activităților și serviciilor integrate de 

Comunele Parva, Romuli , 
Teaca  
precum şi parteneriatele între 
acestea şi:  
-Alte unităţi 
administrativteritoriale;       -
Orice alte autorități/instituții 
publice care pot contribui la 
buna implementare a 
proiectului. 
 
Valoarea minimă eligibilă 
aferentă unui proiect este de 
10.000 euro, iar cea maximă 
100.000 euro 
 
Informații suplimentare:  
https://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 

30 
septembrie 
2020  

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.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
https://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 

sănătate, sociale și educaționale.”  
accesibilizarea spațiului destinat centrelor 
comunitare integrate și a căilor de acces;  
asigurarea/ modernizare utilităţilor 
generale şi specifice (inclusiv branşarea la 
utilităţi pe amplasamentul obiectivului de 
investiții). 

ADR Nord Vest , Calea 
Dorobanţilor nr.3 
Cluj Napoca, Cluj. 
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 

2 Înfiinţarea 
grupurilor de 
producători în 
sectorul 
pomicol 
(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 
9.1a) 

Încurajarea 
înființării și 
funcționării 
administrative 
a 
grupurilor de 
producători în 
sectorul 
pomicol, 
recunoscute în 
conformitate 
cu 
prevederile 
legislației 
naționale 

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din 
înființarea și funcționarea grupurilor de 
producători din sectorul pomicol, 
prevăzute în 
planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea 
obiectivelor propuse. 
 
Valoarea finantarii : 100.000 euro/ an 
Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în 
tranșe anuale, pentru o perioadă care nu 
poate depăși 5 ani 
de la data la care grupul de producători a 
fost recunoscut 
 
Contributia beneficiarului : 0% 

Grupurile de producători din 
sectorul pomicol constituite 
conform legislației specifice 
în vigoare, care au ca scop 
principal valorificarea în 
comun a produselor agricole, 
deservesc interesele 
membrilor prin investițiile 
prevăzute în proiect, se 
încadrează în definiția 
IMMurilor 
 
Informatii suplimentare  
https://portal.afir.info/informa
tii_generale_pndr_investitii_pr
in_pndr_sector_pomicol_sm_
9_1a_grupuri_de_producatori
_in_pomicultura  

30 
septembrie 
2020 

3 Innotech 
Student 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, 
OS 6.13) 

Finanțarea 
antreprenoriat
ului 
în rândul 
studenților, 
prin 
intermediul 
administratoril
or 

Campanie de informare a publicului cu 
privire la programul de formare 
antreprenorială, precum și cu privire la 
metodologia de selecție a grupului țintă 
și, 
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi 
sprijinite în cadrul proiectului; 
 Selectarea grupului țintă ce va participa 

la 

Instituţii de învăţământ 
superior publice şi private, 
acreditate; 
Şcoli doctorale şi graduale 
cu personalitate juridică, 
inclusiv parteneriate intre 
acestea și sectorul privat/ 
centre de CDI; 
Institute/centre de cercetare 

7 octombrie 
2020 

https://www.google.ro/maps/@46.7711996,23.598841,3a,75y,351.12h,101.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1shkHTcJ9Nqi-LsoCkYa6hWA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ro/maps/@46.7711996,23.598841,3a,75y,351.12h,101.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1shkHTcJ9Nqi-LsoCkYa6hWA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ro/maps/@46.7711996,23.598841,3a,75y,351.12h,101.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1shkHTcJ9Nqi-LsoCkYa6hWA!2e0!7i13312!8i6656
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

de grant cursurile organizate în cadrul programului 
de formare antreprenorială; 
 Derularea programului de formare 

antreprenorială; 
 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi 

finanțate în cadrul proiectului; 
 Organizarea și derularea activităţilor de 

tipul întreprinderi simulate; 
 Efectuarea de stagii de practică; 
 Furnizarea, de către administratorul 

schemei de antreprenoriat, a serviciilor 
personalizate de consiliere/ consultanță/ 
mentorat ulterior finalizării procesului de 
selecție a planurilor de afaceri; 
 Asigurarea înființării și demarării 

funcționării întreprinderilor ce vor realiza 
planurile de afaceri cu ajutor de minimis 
în 
cadrul proiectului. 
 
Valoarea eligibilă a unui proiect 
este de maximum 2.000.000 euro 

acreditate, inclusiv institute 
de cercetare ale Academiei 
Române; 
Academia Română; 
Asociaţii profesionale; 
Camere de comerţ şi 
industrie; 
Instituții și organizații 
membre ale Pactelor 
Regionale și Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare și 
Incluziune Socială; 
Furnizori de formare 
profesională continuă 
autorizaţi, publici şi privaţi; 
Organizaţii sindicale şi 
patronate; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică; 
ONG-uri; 
Parteneriate între categoriile 
mai sus menționate. 
Informatii supliementare : 
http://mfe.gov.ro/calendar/in
notech-student/  

4 Programe de 
îngrijire a 
gravidei şi 
copilului - 
etapa II 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

Creșterea 
numărului 
de persoane 
care 
beneficiază de 
programe de 
sănătate și de 

Furnizarea de servicii medicale de 
screening prenatal 
 Activități de informare, educare, 

conştientizare a grupului țintă al 
serviciilor 
de screening prenatal 
 Activitatea de prelucrare a datelor cu 

Institut sau instituţie medicală 
publică – spitalele publice cu 
servicii de 
obstetricăginecologie 
de nivelul III care 
au competență la nivelul 
regiunii de dezvoltare vizate 

16 
octombrie 
2020 

http://mfe.gov.ro/calendar/innotech-student/
http://mfe.gov.ro/calendar/innotech-student/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

CAPITAL 
UMAN, AP 4, 
O.S. 4.9) 

servicii 
orientate 
către 
prevenție, 
depistare 
precoce 
(screening), 
diagnostic și 
tratament 
precoce 
pentru 
principalele 
patologii 

caracter personal 
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 
2.500.000 euro pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate 
 
 
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 
2.500.000 euro pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate 
 
Contribuția beneficiarului:  
2% 
 
Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-
de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/  

de proiect 
Parteneri eligibili: 
Ministerul Sănătății; 
Instituțiile și structurile de 
specialitate ale Ministerului 
Sănătății, care desfășoară 
activități în domeniul sănătății 
publice la nivel național, 
regional, județean și local, cu 
personalitate juridică, aflate 
în 
subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea Ministerului 
Sănătății, cu excepția CNAS 
și a caselor de asigurări de 
sănătate; 
Autorități ale administrației 
publice locale; 
Autorități publice - spitalele 
publice din rețeaua 
autorităților administrației 
publice locale; 
ONG-uri relevante 
Este obligatorie derularea 
proiectului în parteneriat 

5 Sprijin pentru 
instalarea 
tinerilor 
fermieri 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 

Instalarea 
pentru prima 
dată a tinerilor 
fermieri, ca 
şefi/manageri 
ai unei 
exploataţii 
agricole; 
îmbunătăţirea 

 
Instalarea tinerilor fermieri reprezintă 
activitatea de administrare cu drepturi 
depline în calitate de şefi/ manageri ai 
unei exploataţii agricole, pentru prima 
dată. Transferul exploataţiei se realizează 
prin intermediul documentelor de 
proprietate şi/sau arendă şi/ sau 
concesionare. Exploataţia agricolă cu 

Tânărul fermier care se 
instalează ca unic șef al 
exploatației agricole; 
Persoana juridică cu mai mulţi 
acţionari unde un tânăr 
fermier se instalează și 
exercită un control efectiv pe 
termen lung în ceea ce 
privește deciziile referitoare la 

15 
octombrie 
2020, ora 
16:00 

http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

6.1) managementul
ui, creşterea 
competitivităţii 
sectorului 
agricol, 
precum şi 
conformitatea 
cu cerinţele de 
protecţie a 
mediului, 
igienă şi 
bunăstarea 
animalelor și 
siguranţa la 
locul de 
muncă 

dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 
50.000 SO produce în principal produse 
agricole vegetale şi/sau animale (materie 
primă) pentru consum uman şi hrana 
animalelor. În dimensiunea economică a 
exploataţiei agricole, culturile şi animalele 
care asigură consumul uman şi hrana 
animalelor trebuie să reprezinte peste 
75% din total SO. 
 

gestionare, la beneficii și la 
riscurile financiare legate de 
exploatație. 
 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informa
tii_generale_pndr_investitii_pr
in_pndr_sm_6_1_sprijin_pent
ru_instalarea_tinerilor_fermier
i  

6 Prime de 
asigurare a 
culturilor, a 
animalelor și a 
plantelor – 
destinată 
asigurării 
culturilor de 
toamnă 
aferente 
anului 2019 și 
aferente 
culturilor de 
primăvară 
pentru anul 
2020” din 
Programul 
Național de 

- încurajarea 
fermierilor să 
participe la 
schemele de 
asigurare 
private în 
vederea 
gestionării 
corespunzătoa
re a riscurilor 
care le pot 
afecta 
producția 
agricolă; 
- stimularea 

fermierilor 

pentru a 

beneficia de 

Riscuri eligibile  
•Fenomene climatice nefavorabile, 
respectiv:           
            - seceta;  
             - arșița;  
            - inundațiile;  
           - grindina;  
           - înghețul (timpuriu de toamnă, 
de iarnă sau târziu de primăvară); 
          - ploile torențiale sau ploile 
excesive și de lungă durată;  
         - furtuna, vijelia, uraganul sau 
tornada.  
 
•Infestările cu organisme de carantină 
dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 
563/2007, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Beneficiarii acestei submăsuri 
sunt fermierii activi. 
 
Sprijinul nerambursabil : 
70% din valoarea primei de 
asigurare eligibile și plătită 
efectiv de către fermier. 
Fermierul trebuie să încheie 
cu o societate de asigurare un 
contract de asigurare pentru 
riscuri prevăzute de sub-
măsură și să se angajeze să 
plătească valoarea integrală a 
primei de asigurare în 
cuantumul și la termenele 
prevăzute în contract 
Fermierul are obligația de a 
prezenta la Cererea de 

30 
noiembrie 
2020  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Dezvoltare 
Rurală 2014 – 
2020 (PNDR 
2020) 

asigurare și 

extinderea 

sferei riscurilor 

asigurabile de 

către societățile 

de asigurare. 

Boli ale animalelor care figurează în 
Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 
652/2014 și care nu fac obiectul 
despăgubirilor prin alte programe cu 
finanțare europeană sau națională 

finanțare dovada plății a cel 
puțin 50% din valoarea totală 
a primei de asigurare aferentă 
Contractului de asigurare care 
face obiectul Cererii de 
finanțare. 

7 Creșterea 
gradului de 
acoperire cu 
servicii sociale 
Grup 
vulnerabil: 
copii 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
8, PI 8.1, OS 
8.3, Apel 
8.3C) 

Crearea 
infrastructurii 
sociale 
necesare ca 
urmare 
a închiderii 
centrelor 
de plasament 
în 
vederea 
dezinstituţiona
lizării 
copiilor 
protejați în 
aceste 
instituții 

Pentru închiderea unui centru de 
plasament se pot depune unul sau mai 
multe proiecte. Un centru de plasament 
poate fi închis prin înființarea a cel puțin 
unei case de tip familial și înființarea sau, 
după caz, reabilitarea unui centru de zi. 
Activităţile orientative eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi: 
 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

dotarea infrastructurii existente pentru 
centrele de zi pentru copii; 
 construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ dotarea caselor de tip 
familial/ 
apartamentelor pentru copii; 
 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

dotarea unor imobile şi transformarea lor 
în centre de zi pentru copii; 
 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

dotarea unor imobile şi transformarea lor 
în case de tip familial/ apartamente 
pentru copii; 
 asigurarea/ modernizarea utilităţilor 

generale şi specifice pentru centrele de zi 
pentru copii (inclusiv branşarea la 
utilităţi)şi 
pentru casele de tip familial / 
apartamentele pentru copii; 

Furnizorii de servicii sociale, 
publici și privați, care dețin 
centre de plasament ce 
urmează a fi închise. Aceștia 
pot încheia parteneriate cu: 
- unități 
administrativteritoriale, 
alte entități de drept 
public aflate în subordinea 
UAT și care desfășoară 
activități în domeniul social. 
- entități de drept privat, 
acreditate ca furnizori de 
servicii sociale pentru copii, 
conform legislației aplicabile 
în vigoare (asociații și 
fundații, 
unități de cult) 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/  

1 decembrie 
2020 

https://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
https://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 

 crearea/modernizarea/ adaptarea 
facilităţilor de acces fizic pentru persoane 
cu dizabilităţi; 
 dotări pentru imobilele în care sunt 

furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele 
de tip familial /apartamentele pentru 
copii. 
 
Valoarea eligibilă a unui proiect: 
Minim 200.000 
Maxim 1.000.000 euro 
Contributia beneficiarului : 2% 

8 Microgranturi 
acordate în 
baza 
prevederilor 
ORDONANȚEI 
DE 
URGENȚĂ 
privind unele 
măsuri pentru 
acordarea de 
sprijin 
financiar din 
fonduri 
externe 
nerambursabil
e, 
aferente 
Programului 
Operațional 
Competitivitat
e 
2014 – 2020, 

Acordarea de 
sprijin 
financiar 
pentru IMM-
urile 
a căror 
activitate 
a fost afectată 
de 
răspândirea 
virusului sau a 
căror activitate 
a 
fost interzisă 
prin 
ordonanțe 
militare 
pe perioada 
stării 
de urgență și/ 
sau 
pe perioada 

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru 
capital de lucru pentru susținerea unor 
cheltuieli de tipul: 
a) cheltuieli privind stocurile de materii 
prime materiale, mărfuri precum și alte 
categorii stocuri necesare activității 
curente/operaționale desfășurate de 
beneficiari; 
b) datorii curente și restante față de 
furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii 
de utilități potrivit contractelor încheiate; 
c) cheltuieli privind chiria pe bază de 
contract încheiat; 
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și 
reparații necesare activității curente de 
bază cu excepția serviciilor de 
consultanță, studii și alte 
categorii de servicii indirecte cu 
activitatea curentă; 
e) cheltuieli privind echipamentele de 
protecție medicală, inclusiv material de 
dezinfecție pentru protecția împotriva 

Microîntreprinderi care fac 
dovada prin situațiile 
financiare depuse că nu 
dețin salariați cu contract 
individual de muncă la data 
de 31.12.2019; 
Persoane fizice autorizate, 
ONG-urile cu activitate 
economică din domeniile de 
activitate prevăzute la anexa 
nr. 1; 
Persoanele fizice autorizate/ 
cabinete medicale 
individuale din domeniul 
sănătății dacă au fost 
implicate în transportul, 
echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul 
pacienților diagnosticați cu 
COVID-19, care nu au 
beneficiat de stimulentul 
medical acordat în baza 

31 
decembrie 
2020 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

în contextul 
crizei 
COVID-19, 
precum 
şi alte măsuri 
în 
domeniul 
fondurilor 
europene 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVI
TATE 
2014 - 2020) 

stării 
de alertă 

răspândirii virusului COVID- 
19; 
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de 
inventar, inclusiv obiecte de inventar de 
natura mijloacelor fixe necesare pentru 
reluarea activității curente; 
g) cheltuieli privind achiziția de 
echipamente, utilaje, tehnologii, dotări 
independente necesare activității curente 
în mod direct și să fie necesare 
reluării activității curente a beneficiarului 
finanțării. 
 
Valoarea grantului  
2.000 euro pentru IMMurile cu cifra de 
afaceri în 2019 cuprinsă între 5.000 – 
13.500 euro 15% din cifra 
de afaceri și nu poate depăși 150.000 
euro pentru IMMurile 
cu cifra de afaceri în 2019, cuprinsă între 
13.501 – 1.000.000 
euro 
Maxim 150.000 euro pentru IMMurile 
cu cifra de afaceri de peste 1 milion de 
euro 
Contributia beneficiarului - minim 15 % 

OUG 43/2020. 
 
Informatii suplimentare:  
 
http://mfe.gov.ro/oug-
acordare-granturi-immuri/   

9 Granturi pentru 
investiții 
productive 
acordate în 
baza 
prevederilor 
ORDONANȚEI 
DE 
URGENȚĂ 

Acordarea de 
sprijin 
financiar 
pentru IMM-
urile 
a căror 
activitate 
a fost afectată 

a) extinderea capacităților de producție 
existente, precum și pentru extinderea 
capacităților de prestării de servicii; 
b) realizarea de unități noi ale 
capacităților de 
producție existente, precum și pentru 
realizarea 
unor unități noi de prestare de servicii; 

Intreprineri mici şi mijlocii 
care activează în domeniile 
eligibile prevăzute la art. 19 
din Ordonanţă 
 
Informatii suplimentare:  
http://mfe.gov.ro/oug-
acordare-granturi-immuri/  

31 
decembrie 
2020 

http://mfe.gov.ro/oug-acordare-granturi-immuri/
http://mfe.gov.ro/oug-acordare-granturi-immuri/
http://mfe.gov.ro/oug-acordare-granturi-immuri/
http://mfe.gov.ro/oug-acordare-granturi-immuri/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

privind unele 
măsuri pentru 
acordarea de 
sprijin financiar 
din 
fonduri externe 
nerambursabile
, 
aferente 
Programului 
Operațional 
Competitivitate 
2014 – 2020, 
în contextul 
crizei 
COVID-19, 
precum 
si alte măsuri în 
domeniul 
fondurilor 
europene 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVIT
ATE 
2014 - 2020) 

de 
răspândirea 
virusului sau a 
căror activitate 
a 
fost interzisă 
prin 
ordonanțe 
militare 
pe perioada 
stării 
de urgență și/ 
sau 
pe perioada 
stării 
de alertă. 

c) reabilitarea/ modernizarea unităților de 
producție existente precum și pentru 
reabilitarea/ 
modernizarea unor unități noi de prestare 
de 
servicii. 
 
Valoarea finanțării  
Minim 
50.000 euro 
Maxim 
200.000 euro 
Contributia beneficiarului: 
15% din valoarea grantului solicitat 
pentru beneficiarii 
din regiunile mai puțin dezvoltate 

10 Monitorizarea 
consumului de 
energie la 
consumatorii 
industriali 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA 
MARE, AP 6, 

Implementare
a de 
sisteme de 
monitorizare a 
consumurilor 
de 
energie la 
consumatorii 
industriali 

Achiziţionarea şi implementarea 
sistemului de monitorizare a consumului 
de energie la nivelul platformei industriale 
respectiv instalaţii/ echipamente necesare 
realizării de sisteme de monitorizare a 
consumului 
de energie la întreprinderi (societăţi) din 
industrie cu consumuri de peste 1.000 
tep/an, în scopul de reducere imediată și 
pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor 

Societăţile cu personalizate 
juridică din industrie cu 
consumuri de peste 1.000 
tep/an 
 
Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/am-poim-
prelungeste-perioada-de-
depunere-a-proiectelor-in-
cadrul-apelului-monitorizarea-

31 
decembrie 
2020 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

OS 
6.2) 

de energie, localizarea punctelor de 
aplicare şi cuantificarea potenţialului de 
reducere a consumului de energie si 
pentru maximizarea eficienţei măsurilor 
de creştere a eficienţei energetice ce pot 
fi aplicate ulterior de catre solicitant 
• Pregatirea proiectului 
• Managementul proiectului, auditul 
proiectului; 
• Informare şi publicitate 

consumului-de-energie-la-
consumatorii-industriali/  

11 Sprijinirea 
investiţiilor în 
cogenerare de 
înaltă 
eficienţă 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA 
MARE, AP 6, 
O.S. 
6.4) 

Promovarea 
de 
acțiuni de 
reducere a 
emisiilor de 
carbon și de 
creștere a 
eficienței 
energetice 
prin 
instalarea de 
noi 
capacități/ 
modernizarea 
capacităților 
de 
cogenerare de 
înaltă 
eficiență. 

Realizarea/ modernizarea centralelor 
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi 
biomasă 
 Realizarea/ modernizarea centralelor 

electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
care utilizează gaze reziduale (maximum 
8 
MWe) provenite din procese industriale 
 
Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-
perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-
cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-
cogenerare-de-inalta-eficienta/  

Societățile comerciale din 
industrie care înregistrează 
consumuri energetice de 
peste 200 tep/an și care pot 
dovedi un necesar util de 
energie termică pentru 
procesele industriale cu o 
durată de minim 4.000 h/an 
Reprezentantul desemnat al 
unui parc industrial care 
înregistrează consumuri 
energetice de peste 200 
tep/an si care poate dovedi 
un necesar util de energie 
termică pentru procesele 
industriale cu o durată de 
minim 4.000 h/an pentru 
investițiile privind producția 
de energie prin cogenerare 
de înaltă eficiență, si care 
poate fi: 
 administratorul parcului 
 distribuitorul de energie 

al parcului industrial 

31 
decembrie 
2020 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

12 Dezvoltare 
locală plasată 
sub 
responsabili-
tatea 
comunităţii 
(POR, AP 
9, PI 9.1) 

Reducerea 
numărului de 
persoane 
aflate în 
risc de sărăcie 
şi 
excluziune 
socială, 
prin măsuri 
integrate 

Intervențiile sprijinite pot include diverse 
tipuri de investiții, în funcție de nevoile 
specifice identificate la nivel local în 
cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală 
elaborate de către Grupurile de Acțiune 
Locală și se referă la: 
• investiţiile în infrastructura de locuire - 
construirea/reabilitare/modernizare 
locuinţelor sociale 
• investiţii în infrastructura de sănătate, 
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ dotarea centrelor 
comunitare integrate medico-socială; 
• investiţii în infrastructura de educaţie – 
construire / reabilitare/ modernizare/ 
dotarea de unităţi de învăţământ 
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli 
primare, şcoli gimnaziale etc.); 
• investiții în amenajări ale spațiului urban 
degradat al comunității defavorizate; 
• construirea/ dotarea cu echipamente a 
infrastructurii întreprinderilor de 
economie 
socială de inserţie 
 
Valoare minimă aferentă 
cheltuieliloreligibile: 
30.000 euro -pentruapelurile de 
proiectePOR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si 
POR/2019/9/9.1/1/BI20.000 euro –pentru 
apelul de proiecte 
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi 
 
Valoarea totală maximă  a pachetului 

Unități Administrativ 
Teritoriale 
Oraș/Municipiu/sectoarele 
municipiului București- ca 
membre în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei 
SDLurilor 
selectate la finanțare 
Parteneriate între UAT 
Oraș/Municipiu/ sectoarele 
municipiului București - 
membru în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei 
SDLurilor 
selectate la finanțare și 
lider de parteneriat - și 
furnizori publici și privați de 
servicii sociale 
 
Furnizori publici și privati de 
servicii sociale acreditați 
conform legislației în vigoare, 
cu o vechime de cel putin un 
an, inainte de depunerea 
proiectului, cu competențe în 
furnizare de servicii sociale, 
comunitare, desfasurare de 
activitati recreativ-educative, 
culturale, agrement și sport 
Întreprinderi de economie 
socială de inserție 
Informatii suplimentare: 
https://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 

31 
decembrie 
2021, ora 
10:00 – 
pentru 
apelurile 
de 
proiecte 
POR/2019 
/9/9.1/1/7 
REGIUNI 
si 
POR/2019 
/9/9.1/1/BI 
 
 
 
 
 

https://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
https://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 

de proiecte deinfrastructură la nivel de 
strategie: 
4.900.000 euro. 
Contributie beneficiar : 
0% în cazul întreprinderilor de economie 
socială de inserție 
Minim 2% pentru celelalte categorii de 
beneficiari 

13. Refacerea 
Ecosisteme-
lor degradate 
(POIM, AP 4, 
OS 
4.1) 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor 
furnizate 
(împăduriri, 
coridoare 
ecologice 
etc.), 
situate în 
afara 
ariilor naturale 
protejate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 
 Menținerea și refacerea ecosistemelor 

lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 
 Menținerea și refacerea ecosistemelor 

de pajiști și a serviciilor furnizate 
 Menținerea și refacerea ecosistemelor 

de peșteri și a serviciilor furnizate 
 
Informații suplimentare:  
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-
am-oi/details/6/621  

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari ai fondului 
forestier național aflat în 
proprietate publică 
Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari ai apelor de 
suprafață aflate în proprietate 
publică 
Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și 
/sau proprietari de pajiști 
permanente aflate în 
proprietate publică 
Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și 
/sau proprietari de peșteri 
aflate în proprietate publică 

Înregistrarea 
propunerilor 
de proiecte se 
realizează on-
line, în mod 
continuu, și 
se va încheia 
în data de 31 
decembrie 
2020, ora 
10.00 

14.  Sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 
producere 
energie 
electrică 
şi/sau termică 

Creşterea 
ponderii 
energiei 
regenerabile în 
totalul 
consumului de 
energie 

Realizarea şi/sau modernizarea  
capacităţilor de producere energie 
electrică şi termică în cogenerare din 
biomasă şi biogaz;  Realizarea şi/sau 
modernizarea capacităţilor de producţie a 
energiei termice din biomasă sau biogaz;  
Realizarea şi/sau modernizarea  

Unități administrativ teritoriale  
 
Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară  
 
Societăți comerciale care au 
ca activitate producerea de 

31 
decembrie 
2020 

https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

din 
biomasă/biog
az şi energie 
geotermală 
(POIM, AP 6, 
O.S. 6.1) 

primară, ca 
rezultat al 
investiţiilor de 
creştere a 
puterii 
instalate de 
producere a 
energiei 
electrice şi 
termice din 
resurse 
regenerabile 
mai puţin 
exploatate. 
Reducerea 
emisiilor de 
carbon în 
atmosferă 
generate de 
sectorul 
energetic  

capacităţilor de producţie a energiei 
electrice din biomasă sau biogaz;  
Realizarea şi/sau modernizarea  
capacităţilor de producţie a energiei 
termice din energie geotermală. 
 
Valoare maximă proiect: 
15.000.000 euro 
Cofinanțare: 
2% pentru proiecte având ca beneficiari 
unități administrativ teritoriale și ADI, 
pentru cheltuielile eligibile care nu intră 
sub incidența regulilor de ajutor de stat 
 20% din costurile eligibile ale proiectului, 
pentru microîntreprinderi și întreprinderile 
mici  
30% din costurile eligibile ale proiectului, 
pentru întreprinderile mijlocii  
40% din costurile eligibile ale proiectului, 
pentru întreprinderile mari 

energie în scopul 
comercializării 
 
 
Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/am-poim-
prelungeste-perioada-de-
depunere-a-proiectelor-
pentru-doua-apeluri/ 

15. Decontami-
narea siturilor 
poluate istoric 
– proiecte noi 
(POIM, AP 4, 
O.S. 4.3) 

Implementare
a unor măsuri 
de 
decontaminare 
şi ecologizare 
a unor situri 
contaminate şi 
abandonate 
deţinute de 
autorităţile 
publice sau 
pentru care 
acestea au 

Proiectele vor cuprinde activităţi de 
decontaminare şi ecologizare a siturilor 
poluate istoric, inclusiv refacerea 
ecosistemelor naturale şi asigurarea 
calităţii solului în vederea protejării 
sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre 
finanţare se vor concentra pe diminuarea 
riscului existent pentru sănătatea umană 
şi pentru mediu cauzat de activităţile 
industriale desfăşurate în trecut şi 
instituirea de măsuri adecvate pentru 
atenuarea riscurilor identificate, astfel 
încît să se atingă riscul acceptabil. 

Autorităţile publice sau alte 
instituții publice, inclusiv 
structuri subordonate 
acestora, pentru situri 
contaminate istoric aflate în 
proprietate sau puse la 
dispoziţia acestora de către 
proprietar – printr-un act 
juridic - în vederea 
implementării proiectului 
 
Contributia beneficiarului: 
Pentru beneficiari autorități 

31.12.2020 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

responsabilitat
e în procesul 
de 
decontaminare 

Utilizarea infrastructurii verzi va fi 
considerată o opțiune prioritară pentru 
acțiunile de decontaminare (bio-
decontaminarea siturilor poluate). 
 
Apelul este necompetitiv cu 
depunere continuă  

publice locale / instituții 
subordonate acestora, 
finanțate de la bugetul de 
local: Minim 2%  
Pentru beneficiari instituții 
centrale, finanțate de la 
bugetul de stat: Minim 15% 
Informații suplimentare: 
https://www.fonduri-
ue.ro/presa/noutati-am-
oi/details/6/476/am-poim-
lanseaz%C4%83-apelul-de-
proiecte-pentru-
decontaminarea-siturilor-
poluate-istoric 

16 Sprijin pentru 
investiţii în 
procesarea/ 
marketingul 
produselor 
agricole – 
investiții în 
abatoare de 
capacitate 
mică în 
zona montană 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 
4.2) 

Crearea de noi 
unităţi de 
procesare a 
produselor 
agricole locale 
şi 
promovarea 
lanţurilor 
alimentare 
integrate, 
actiuni 
ce vor avea ca 
efect direct 
crearea de 
locuri 
de muncă 
contribuind 
astfel 
la promovarea 

• Cheltuieli aferente investițiilor corporale 
• pentru înființarea unităților de 
sacrificare 
(abatoare de capacitate mică, centre de 
sacrificare), și procesare carne; 
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing de 
utilaje 
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării 
materiei prime și/sau comercializării 
produselor agro-alimentare în cadrul 
lanțurilor alimentare integrate; 
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea 
controlului intern al calității și 
conformarea 
cu noile standarde impuse de legislația 
europeană pentru procesarea și 
comercializarea produselor agro-
alimentare; 

Întreprinderile 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
precum și întreprinderi mari) 
cooperativele și grupurile de 
producători care realizează 
investiţii corporale şi 
necorporale pentru 
procesarea şi marketingul 
produselor agricole 
 
Valoarea finantarii  
Maxim 
300.000 euro/ 
Proiect 
 
Contributia beneficiarului : 
50% din 
totalul 

31.12.2020 

https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

ocupării forţei 
de 
muncă 

• Cheltuieli aferente marketingului 
produselor 
obținute (ex. echipamente pentru 
etichetarea, ambalarea produselor); 
• Cheltuieli generate de investițiile în 
active 
necorporale; 
• Organizarea şi implementarea 
sistemelor de 
management a calităţii şi de siguranţă 
alimentară, dacă sunt în legătură cu 
investiţiile corporale ale proiectului; 
• Achiziționarea de tehnologii 

(know‐how), 

patente şi licenţe pentru pregătirea 
implementării proiectului; 
• Achiziţionarea de software, identificat ca 
necesar în documentația tehnico-
economică 
a proiectului; 
• Cheltuieli aferente marketing-ului 
produselor 
obținute, în limita a max. 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 
30.000 euro. 

cheltuielilor 
eligibile 
pentru IMMuri 
și grupuri 
de 
producători/ 
cooperative 
40% pentru 
alte 
întreprinderi 
Informatii suplimentare:  
https://portal.afir.info/informa
tii_generale_pndr_investitii_pr
in_pndr_sm_4_2_procesare_p
roduse_agricole  

             Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul României 
sau din alte surse 

 

17 Dezvoltarea 
întreprinderilor 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 

Creșterea 
competitivității 
întreprinderilor 
din 
România în 
cadrul 
domeniilor 

Programul va finanța proiecte propuse de 
întreprinderile din România într-unul din 
cele trei 
domenii de interes: 
Inovația în industria verde 
• Dezvoltarea, implementarea și investiția 
în tehnologii inovatoare prietenoase cu 

Întreprinderi mici şi mijlocii și 
întreprinderi mari, care au o 
vechime de cel puţin 3 ani 
(cel puţin un an în cazul 
sectorului TIC) 
Parteneri eligibili: orice 
entitate privată sau publică, 

17 
septembrie 
2020  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

de interes: 
Inovația 
industriei 
verzi, Creștere 
Albastră și 
Tehnologia 
Informației și 
Comunicațiilor 

mediul 
• Dezvoltarea de produse și servicii 
„verzi” 
• Dezvoltarea și implementarea 
„proceselor de producție verzi” 
Dezvoltare „albastră” - Blue Growth 
• Dezvoltarea și investițiile în supra-
structuri maritime 
• Dezvoltarea de soluții legate de 
transportul maritime 
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de 
coastră sau maritime 
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii 
„albastre” 
• Dezvoltarea și investițiile în resurse 
aferente exploatării miniere a fundului 
mării 
• Dezvoltarea de soluții de energie 
albastră 
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în 
pescuit și acvacultură 
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate 
de gestionare a gunoiului și deșeurilor 
maritime 
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare 
pentru rezervele de apă, inclusiv 
desalinizare 
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ 
soluțiilor ITC 
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ 
soluțiilor care integrează tehnologii ITC 

comercială sau 
necomercială, înregistrată ca 
persoană juridică în 
Norvegia sau în România 
 
Valoarea 
minimă 
solicitată: 
200.000 euro 
Valoarea 
maximă 
solicitată: 
2.000.000 
Euro 
Informatii suplimentare:  
https://www.innovasjonnorge
.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/business-
development/romania/smes-
growth-2nd-call/  

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

18 Programul 
privind 
sprijinirea 
eficienței 
energetice și a 
gestionării 
inteligente a 
energiei în 
infrastructura 
de iluminat 
public 

Creșterea 
eficienței 
energetice a 
sistemelor de 
iluminat public 

Modernizarea sistemelor de iluminat 
public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat având un consum ridicat de 
energie electrică cu corpuri de 
iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi 
instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit reglarea 
fluxului luminos la nivelul întregului obiect 
de investiţii 
 
Valoarea grantului 
Localitățile cu 
până la 4000 
de locuitori: 
maxim 
500.000 lei 
Localitățile cu 
peste 4000 de 
locuitori: 
maxim 
1.000.000 lei 
Contributia proprie- minim 10 % 

Unităţile 
administrativteritoriale, 
organizate la nivel 
de comună, oraș sau 
municipiu 
 
 
informatii suplimentare: 
https://www.afm.ro/main/pro
grame/iluminat_public/2020/o
rdin_1162-2020.pdf 

22 
septembrie 
2020 

19 Corpul 
european 
de solidaritate 
– 
Cerere de 
propuneri 
2020 

Corpul 
european 
de solidaritate 
urmărește să 
ofere tinerilor, 
cu sprijinul 
organizațiilor 
participante, 
oportunități 
ușor accesibile 
pentru 
implicarea în 

Proiecte de voluntariat 
 Parteneriate de voluntariat (acorduri 

specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018- 
2020) 
 Echipe de voluntari în domenii cu 

prioritate 
ridicată 
 Stagii și locuri de muncă 
 Proiecte de solidaritate 
 Eticheta de calitate 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 
 
 
informatii suplimentare: 
 
 
https://www.eurodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/678?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVh
MZY4CvyMA7uHU7hI_-
ZJJYRtpciuSkixe4g  

01.10.2020 

https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g


 18 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

activități de 
solidaritate 
care să aducă 
schimbări 
societale 
pozitive 
în societate, 
îmbunătățind 
în același timp 
capacitatea de 
inserție 
profesională și 
tranziția către 
piața muncii. 

20 Stații de 
reîncărcare 
pentru 
vehicule 
electrice în 
municipiile 
reședințe de 
județ 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de 
alimentare a 
vehiculelor cu 
energie 
electrică 

Prin Program se finanţează staţiile de 
reîncărcare formate din minimum 2 
puncte de reîncărcare, alimentate de 
acelaşi punct de livrare din reţeaua 
publică de distribuţie, din care 
1 punct de reîncărcare permite încărcarea 
multistandard în curent continuu, la o 
putere ≥ 50 kW, şi 1 punct de reîncărcare 
permite încărcarea în curent alternativ la 
o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice 
Valoarea finantarii: 
Maxim 190.000 lei 
Contributia proprie - minm 10% 

Unităţile administrativ 
teritoriale 
- reşedinţe de judeţ 
 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.afm.ro/statii_rei
ncarcare.php  
 
 

30 
octombrie 
2020 

21. PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
- CERERE DE 
PROPUNERI 

2020 

Îmbunătățirea 
șansele de 
angajare 
ale tinerilor 
prin 
dobândirea de 
competente 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – 
Mobilitatea persoanelor în scopul 
învățării 
 Mobilitatea persoanelor în domeniul 

tineretului – termene limită: 
, 01.10.2020 
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – 

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului 
Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 

 

https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php
https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

suplimentare 
apreciate de 
angajatori, 
precum 
si 
îmbunătățirea 
competentelor 
lingvistice. 

Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici 
 Parteneriate strategice în domeniul 

tineretului -termene limită:, 01.10.2020 
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin 
pentru reformarea politicilor 
- Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii 
- termene limită:, 
01.10.2020 
 

organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 
 
Informații suplimentare: 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:C2019/373/06&from=EN  

22. Conştientiza-
re 
privind 
drepturile 
omului şi 
tratament 
egal – 
granturi mici 
(Granturile 
SEE și 
Norvegiene) 
 

Creșterea 
gradului 
de 
conștientizare 
privind 
drepturile 
omului/ 
tratament 
egal la nivel 
local, 
în zone și/sau 
pentru 
grupurile 
țintă 
insuficient 
deservite 

Campanii pentru creșterea nivelului de 
conștientizare, abordarea stereotipurilor și 
susținerea/ consolidarea/ extinderea 
schimbărilor pozitive in atitudini și practici 
legate de drepturile omului, egalitate de 
gen și violență bazată pe gen (VGB) 
Promovarea și crearea de spații sigure și 
motivaționale pentru cetățenii pentru a 
identifica și raporta situații de încălcare 
a drepturilor omului, a se implica activ în 
apărarea drepturilor omului și 
promovarea tratamentului 
egal. 
Dezvoltarea de parteneriate cu entități 
publice sau private (mass media, dar nu 
exclusiv) în vederea promovării și apărării 
drepturilor omului 
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de 
sprijin pentru victime (inclusiv pentru 
martori sau alte părți implicate) ale 
discriminării și incălcării drepturilor 

Organizaţii neguvernamentale 
şi non-profit (ONG) 
Fundațiile pentru tineret de la 
nivel județean și ale 
municipiului București precum 
și Fundația Națională pentru 
Tineret 
Societatea Națională de Cruce 
Roșie din România 
 
 
Informații suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/a
pel-4/  
 
Valoare finanțării: 
Între 5000 și 50,000 euro  
Contribuția beneficiarului  
Minim 10% 

 
11 
noiembrie 
2020 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

omului, inclusiv servicii privind egalitatea 
de gen și violența bazată 
pe gen; 
Educație și instruire pentru diferite 
grupuri țintă în vederea adoptării/ 
întăririi/ includerii în activitatea lor a unei 
perspective a drepturilor omului și 
tratamentului egal; 
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în 
justiție privind drepturile omului/ 
tratament egal (consiliere, asistență 
juridică, etc.); Promovarea copiilor ca 
deținători de drepturi și nu doar ca 
beneficiari ai măsurilor de protecție; 
Inițiative care abordează perspectiva 
drepturilor omului asupra îmbătrânirii  

23. Participare 
civică 
în zone 
insuficient 
deservite – 
granturi mici 
 
Granturi 
norvegiene 

Stimularea 
implicării civică 
în 
zone și pentru 
grupuri țintă 
insuficient 
deservite 

• Îmbunătăţirea educației civice și a 
drepturilor 
omului în zone insuficient deservite, 
inclusiv 
prin dezvoltarea de parteneriate între 
ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri 
mai mici/ / cu mai puţină experienţă 
• Susţinerea participării active a 
cetățenilor în activități civice 
• Litigii/cazuri întreprinse în justiţie 
privind susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc.) 
• Organizarea de activități educaționale 
(în afara sistemului formal) privind 
protecția mediului/ schimbărilor climatice 
prin metode experiențiale, inovatoare și 
creative. Acestea ar putea viza cetățenii, 
profesorii, elevii/ studenţii, etc. 

Organizaţii 
neguvernamentale şi 
nonprofit 
(ONG) 
Fundațiile pentru tineret de 
la nivel județean și ale 
municipiului București 
precum și Fundația 
Națională pentru 
Tineret Societatea Națională 
de Cruce Roșie din România 
În cadrul acestui apel de 
finanţare sunt încurajate 
parteneriatele între ONG-uri 
mici şi: 
• alte ONG-uri active în 
acelaşi domeniu sau în 
alte domenii de activitate 

11 
noiembrie 
2020 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

• Inițiative de advocacy şi de monitorizare 
a politicilor prin abordări participative 
privind probleme legate de protecția 
mediului/ schimbărilor climatice 
• Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în 
legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice 
 
Valoarea finantarii: 
Între 5.000 și 50.000 euro 
Contributia beneficiarului: Minim 10% 

complementare, precum 
mediu şi schimbări 
climatice, buna 
guvernare, educație, 
dezvoltarea comunității 
etc. 
• alți stakeholderi (membri 
ai comunităţii, autorități, 
instituții publice, massmedia, 
sectorul privat) 
Informatii suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/a
pel-1/  

24. Kaufland 
România  

START ONG 
2020 

Încurajarea 
organizațiilor 
nonguvernam
entale, 
grupurilor 
informale/de 
inițiativă și 
instituțiilor să 
dezvolte și să 
implementeze 
proiecte de 
responsabilitat
e social care 
să ducă la 
dezvoltarea 
comunităților 
din care 
acestea fac 
parte 

Programul susține proiecte care au un 
impact pozitiv în:   

 Educație 
  Sănătate 

  Mediu 

  Social 

  Cultură 

Proiecte în valoare maximă de 1.000 
euro; Proiecte cu o valoare cuprinsă între 
1.000 și 5.000 euro;  

Proiecte cu o valoare cuprinsă între 5.000 
și 10.000 euro. 

Contributia beneficiarului: 0% 
Informații suplimentare: 

https://startong.ro/storage/2020/StartON
G-Regulament.pdf 

ONG-urile și fundațiile, fără 
scop lucrativ, înființate legal și 
cu sediul în România, cu 
venituri totale de maxim 
50.000 euro în anul 2019;  

ONG-urile și fundațiile, fără 
scop lucrativ, înființate legal și 
cu sediul în România 
constituite în anul 2020;  

Instituțiile publice (unități de 
învățământ preuniversitar: 
grădinițe, școli, licee/colegii, 
centre de copii/bătrâni, 
cantine sociale publice) care 
au personalitate juridică 
proprie; Grupurile 
informale/de inițiativă. 

31 
decembrie 
2020 
(sesiuni 
lunare) 

https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

25. Schema de 
ajutor 
de minimis 
privind 
programul 
guvernamenta
l 
„gROwth - 
Investim în 
copii, 

investim în 
viitor” 

Încurajarea 
înființării de 
grădinițe cu 
profil 
sportiv în 
scopul 
stimulării 
dezvoltării 
armonioase a 
copiilor având 
în 
vedere lipsa 
unor 
asemenea 
grădinițe în 
România și 
asigurării 
accesului la 
aceste 
grădinițe 
prin stabilirea 
unor 
tarife 
suportabile. 
În cadrul 
prezentei 
scheme de 
ajutor 
de minimis se 
vor 
acorda 
ajutoare 
unui număr de 
1.000 de 

Ajutorul de minimis se acordă pentru 
construcția și/sau înființarea, amenajarea 
și dotarea grădinițelor cu profil sportiv. 
Se finanțează numai proiectele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 
a) clădirea este dimensionată pentru cel 
puțin 2 săli de grupă standard, instituite 
conform 
prevederilor legale în vigoare, și are toate 
facilitățile necesare conform prevederilor 
prezentei scheme; 
b) clădirile în care se vor organiza 
grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții 
noi sau existente care se vor moderniza și 
amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu 
condiția ca în clădirea respectivă să nu fi 
funcționat o creșă și/sau grădiniță în 
ultimii 5 ani; 
c) obiectivele de investiții trebuie să 
îndeplinească standarde minime de 
construcție, de dotare generală și 
sportivă, de personal de specialitate și de 
echipamente sportive, 
d) existența unui număr de minimum 10 
angajați aferenți proiectului pe perioada 
de funcționare a grădiniței, atât personal 
de specialitate, cât și personal de 
deservire. 
Activitatea în grădinițele cu profil sportiv 
realizate în cadrul Programului va fi 
menținută cel puțin 10 ani de la data 
obținerii autorizației de funcționare în caz 
contrar, beneficiarul va rambursa suma 

Persoanele juridice de drept 
privat, inclusiv 
organizații neguvernamentale, 
asociații, fundații și/sau 
grupuri fiscale, 
Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român, federațiile sau 
cluburile sportive, 
care iau inițiativa construirii 
de 
grădinițe cu profil sportiv 

Informații suplimentare  

http://gov.ro/r 
o/stiri/primareuniune- 
acomisieipentruprogramulgro
wthinvestim-incopiiinvestim- 
inviitor 

Valoare finanțare: 
Maxim 500.000 de euro 
Contribuția proprie a 
beneficiarului 
trebuie să acopere diferența 
necesară finalizării și 
funcționării 
corespunzătoare a proiectului 
de investiții. 

 

31 
decembrie 

2020 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

beneficiari. obținută ca ajutor de minimis conform 
prevederilor prezentei scheme. 
Proiectele de investiții beneficiare ale 
Programului trebuie să fie realizate în cel 
mult 24 de luni de la emiterea Acordului 
de finanțare. 

26 Programul 
Naţional 
de Sprijin al 
României în 
sectorul 
vitivinicol 
2019-2023 

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

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 
viţeide- 
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 

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 
 
Informatii supliemntare: 
http://www.apia.org.ro/ro/dir
ectia-masuri-de-piata/viti-
vinicole/programul-national-
de-sprijin-in-sectorul-
vitivinicol-2019-2023  
 
Contributia beneficiarului  
Minim 50% 

Depunere 
continua  

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

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. 

27 Schema de 
vouchere 
pentru 
IMM-urile 
inovative 
în domeniul 
medical 

Finanțarea va 
susține 
inițierea și 
propagarea 
colaborării 
intersectoriale 
care va avea 
efecte de 

Sprijin pentru dezvoltare prototip sau 
pentru conceptualizarea unei soluții 
(proof of concept, studii de fezabilitate) și 
care să vizeze digitalizarea în domeniul 
diagnosticului medical și al lanțurilor 
valorice conexe; 
 Sprijin pentru dezvoltarea în comun a 

unui produs sau serviciu nou pe baza 

Întreprinderile mici și mijlocii 
(inclusiv startup-uri) active în 
sănătate, biotehnologii, 
biofarma, IT sau sectoare 
conexe (robotică, 
automatizări, electronică, 
nanotehnologii etc.) 
 

3 februarie 
2021 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

lungă 
durată asupra 
transferului de 
tehnologie și 
va 
duce la noi 
inovații, 
soluții, 
dezvoltarea de 
produse sau 
servicii. 

unui concept demonstrat existent și prin 
care este vizată digitalizarea în 
diagnosticul medical și al lanțurilor 
valorice conexe. 
 Informatii suplimentare: 
https://digibcube.eu/open-
calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-
pghliSw4QDc9Pb_O-
qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM  

Valoarea finantarii : 
Vouchere pentru dezvoltare 
prototip: 
până la 20.000 euro/IMM  
până la 60.000 euro/proiect 
Vouchere de inovare pentru 
soluții 
personalizate: până la 50.000 
euro/IMM 
până la 150.000 euro/proiect 

 

https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM
https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM
https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM
https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM

