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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

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

 

1. Administraţia 
Fondului Cultural 
Naţional 
 
Apel de proiecte 
culturale – 
sesiunea II / 2021 

Acordarea de 
finanţări 
nerambursabile 
pentru proiecte 
culturale 

Domeniile pentru care se acordă finanțare: 
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală 
și noile medii, educație prin cultură, 
intervenție culturală, patrimoniu cultural 
material, patrimoniu cultural imaterial, 
promovarea culturii scrise, proiecte cu 
caracter repetitiv 

Asociaţii, fundaţii, instituţii 
publice de cultură, persoane 
fizice autorizate, societăţi 
comerciale care derulează 
activităţi culturale 
 
Informații suplimentare: 
https://www.afcn.ro/finantari/
proiecte-culturale.html  

1 martie 
2021  - 30 
aprilie  

2. Administraţia 
Fondului Cultural 
Naţional 

 

Apel de 
programe 
culturale – 
sesiunea 
2021-2023 

Acordarea de 
finanţări 
nerambursabile 
pentru 
programe 
culturale 
derulate în 
perioada 2021- 
2023 

Domeniile pentru care se acordă finanțare: 
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă 
digitală și noile medii, educație prin 
cultură, intervenție culturală, patrimoniu 
cultural material, patrimoniu cultural 
imaterial, promovarea culturii scrise, 
proiecte cu caracter repetitiv. Prioritățile 
programelor multianuale: • Dezvoltarea de 
abordări interdisciplinare, colaborative 
și/sau în coproducţie; • Sprijinirea 
adaptării demersurilor artistice la 
platforme diverse de prezentare și 

Asociaţii, fundaţii, instituţii 
publice de cultură, persoane 
fizice autorizate, societăţi 
comerciale care derulează 
activităţi culturale O condiţie 
în acordarea finanţării o 
constituie existenţa a cel 
puţin 2 parteneri 
instituţionali naţionali și/sau 
internaţionali. 

Informații suplimentare: 
https://www.afcn.ro/finant

1 martie 
2021  - 30 
aprilie 

http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

difuzare, inclusiv în mediul digital; • 
Promovarea diversităţii și a toleranţei; • 
Adresarea către zonele cu acces limitat la  
cultură; Dezvoltarea și diversificarea 
publicului 
 

ari/proiecte-culturale.html 
 

Valoarea finanțării : 
Minim 150.000 lei Maxim 
200.000 lei 

Contributia proprie: minim 25% 
3. Uniunea 

Europeană 
Apel de proiecte 
INNO4COV-19 

Acordarea de 
sprijin financiar 
companiilor cu 
scopul de a 
accelera 
dezvoltarea și 
comercializarea 
soluțiilor 
inovatoare care 
abordează 
COVID-19 și 
care au fost deja 
validate în 
medii de 
laborator (TRL6 
sau mai mare) 

Eșantionare, screening, diagnostic și 
prognostic rapid, rentabil și ușor de 
implementat sisteme, care pot include, de 
exemplu, noi metode de screening pentru 
plămâni, folosind pentru exemplu Inteligența 
Artificială sau soluții fotonice avansate sau 
metode de detectare a prezenței unor 
parametrii legați de agentul patogen. • 
Sisteme de supraveghere a mediului 
(canalizare, aer etc.) și analize de date ca 
santinelă pentru contaminare virală, (re) 
apariție și răspândire în comunități, bazată. • 
Senzori cu cost redus, dispozitive portabile 
inteligente și robotică/ Inteligența Artificială 
pentru telemedicină, teleprezență și 
monitorizarea continuă la distanță a 
parametrilor pacienților COVID-19. • 
Protecția practicienilor din domeniul sănătății 
și a publicului larg; senzori, sterilizare, 
inclusiv soluții de robotică și Inteligența 
Artificială, pentru dezinfectare și distanțare 
socială în medii precum asistența medicală, 
spațiile publice și clădirile. Solicitanții pot să 
selecteze un singur domeniu tehnologic în 
care se încadrează propunerea lor. 
 
Valoarea finanțării: Maxim 100.000 euro 
Contribuția proprie: 0% 

Companii sau mici consorții de 
companii stabilite într-unul 
dintre statele membre UE sau 
țările asociate H2020. Sectoarele 
de interes pot include asistență 
medicală/ medicină/ 
biotehnologie/ biofarma și 
subiecte legate de IT (de 
exemplu, robotică, automatizare, 
electronică, nanotehnologii etc.). 
 
Informații suplimentare: 
http://www.inno4cov19.eu/op
en-
call/?fbclid=IwAR0CL48MKmI
8la7bhfKeepbTZpUx2j2NzCbK
XW7MHs4o7xPwLTuiL9CEr9Q  

30 aprilie  

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
http://www.inno4cov19.eu/open-call/?fbclid=IwAR0CL48MKmI8la7bhfKeepbTZpUx2j2NzCbKXW7MHs4o7xPwLTuiL9CEr9Q
http://www.inno4cov19.eu/open-call/?fbclid=IwAR0CL48MKmI8la7bhfKeepbTZpUx2j2NzCbKXW7MHs4o7xPwLTuiL9CEr9Q
http://www.inno4cov19.eu/open-call/?fbclid=IwAR0CL48MKmI8la7bhfKeepbTZpUx2j2NzCbKXW7MHs4o7xPwLTuiL9CEr9Q
http://www.inno4cov19.eu/open-call/?fbclid=IwAR0CL48MKmI8la7bhfKeepbTZpUx2j2NzCbKXW7MHs4o7xPwLTuiL9CEr9Q
http://www.inno4cov19.eu/open-call/?fbclid=IwAR0CL48MKmI8la7bhfKeepbTZpUx2j2NzCbKXW7MHs4o7xPwLTuiL9CEr9Q
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

4. Kaufland 
România 
START ONG 
2021 

Încurajarea 
organizațiilor 
nonguvernamen
tale, grupurilor 
informale/ de 
inițiativă și 
instituțiilor să 
dezvolte și să 
implementeze 
proiecte de 
responsabilitate 
social care să 
ducă la 
dezvoltarea 
comunităților 
din care acestea 
fac parte 

Programul susține proiecte care au un impact 
pozitiv în: • Educație • Sănătate • Mediu • 
Social • Cultură 
 
 
Valoare finanțării : 
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 
Contributie proprie: 0% 

ONG-urile și fundațiile; 
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. 
 
Informații suplimentare:  
https://startong.ro/storage/20
21/StartONG-Regulament-
2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9e
GMQTKusqvHdH-
H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d
20W3dspb9GuufY  

Se derulează 
sesiuni 
lunare de 
depunere pe 
parcursul 
anului 2021 

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

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 
ocupării forţei 

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; • Cheltuieli aferente 
marketingului produselor obținute (ex. 
echipamente pentru etichetarea, ambalarea 
produselor); • Cheltuieli generate de 

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 
 
Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informa
tii_generale_pndr_investitii_pr
in_pndr_sm_4_2_procesare_p
roduse_agricole  

31 martie 
2021 

https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY
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 

montană de muncă 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. 

6. Administraţi a 
Fondului pentru 
Mediu 
 
Programul 
privind 
creșterea 
eficienței 
energetice și 
gestionarea 
inteligentă a 
energiei în 
clădirile 
publice cu 
destinație de 
unități de 
învățământ 

Modernizarea 
clădirilor 
publice cu 
destinație de 
unități de 
învățământ, prin 
finanțarea de 
activități/ 
acțiuni specifice 
realizării de 
investiții pentru 
creșterea 
performanței 
energetice a 
acestora 

Măsurile de creștere a eficienței energetice 
(cu asigurarea condițiilor de confort interior) 
includ lucrări de intervenție/ activități aferente 
investiției de bază Măsurile conexe care 
contribuie la implementarea proiectului 
pentru care se solicită finanțare şi care nu 
conduc la creșterea eficienței energetice 
 
 
Valoarea finantarii: 
UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori 
– maxim 1,5 milioane lei;  
 
UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori – 
maximum 3 milioane lei  
 
Contributia solicitantului: mini 10% 

Unitățile administrativ teritoriale 
organizate la nivel de comună, 
oraș sau municipiu 
 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.afm.ro/eficienta_en
ergetica_scoli_ghid_finantare.ph
p  

5 aprilie 
2021, ora 
18:00 

7. GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 

Creșterea 
accesului și a 
calității 

Furnizarea de servicii integrate (obţinerea 
documentelor de identitate, servicii 
educaţionale, servicii de ocupare, servicii 

Organizaţiile neguvernamentale, 
entităţile publice, asociaţiile 
autorităţilor locale 

15 aprilie 
2021 

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

2014-202 
 
Creșterea 
incluziunii și 
abilitarea 
romilor Runda 
a 2-a 

serviciilor 
sectoriale sau 
integrate pentru 
romi, în 
următoarele 
sectoare: 
asistență 
socială, 
educație, 
ocupare, 
sănătate și 
locuire. 
Abilitarea 
romilor 
(Empowerment)
, în special a 
femeilor și 
tinerelor rome, 
a experților și 
liderilor romi. 
Combaterea 
oricărei forme 
de discriminare 
a romilor. 

pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit);  
• furnizarea de informaţii persoanelor de etnie 
romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu 
privire la modalităţi de afirmare a drepturilor 
acestora și de accesare a serviciilor publice;  
• dezvoltarea capacităţilor individuale ale 
persoanelor de etnie romă;  
• activităţi de creştere a responsabilităţii şi a 
capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice 
de a fi mai incluzive;  
• activităţi care promovează capacitatea de 
organizare la nivel local a romilor;  
• formarea personalului şi a voluntarilor care 
lucrează cu persoane de etnie romă;  
• campanii de creştere a conştientizării pe 
teme de abilitare adresate persoanelor de etnie 
romă, în special femeilor rome și tinerilor 
romi cu niveluri scăzute de conștientizare a 
drepturilor și de participare în viața 
comunității;  
• schimburi de bune practici cu entităţi din 
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de 
abilitare. 

 
Informatii suplimentare: 
 
https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul-cresterea-
incluziunii-si-abilitarea-romilor/  
 
 
Valoarea finanțării: Minim 
300.000 euro Maxim 1.000.000 
euro 
Contributia proprie: 0% 

 
8. 

GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014-2021 
Schema de 
granturi mici - 
Electrificare 
finanțată prin 
Granturile SEE 

Energie mai 
puțin 
consumatoare 
de carbon și 
securitate 
sporită a 
aprovizionării 

Achiziționarea și instalarea soluțiilor de 
energie regenerabilă, inclusiv echipamente 
asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru 
panourile fotovoltaice etc. - poate fi acceptat 
un cost maxim de 5.000 EUR/ gospodărie 
electrificată; • extinderea rețelei electrice 
existente - se poate accepta un cost maxim de 
5.000 EUR/ gospodărie electrificată; • 
managementul proiectului și personal tehnic; • 
instruirea rezidenților permanenți ai 
gospodăriilor cu privire la modul de utilizare 

Entitate privată sau publică; 
Entitate comercială sau 
necomercială; Organizații 
neguvernamentale. 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.innovasjonnorge
.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/renewea
ble-energy/romania-

29 aprilie 
2021 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

a electrificării soluției energiei regenerabile, 
furnizate în cadrul proiectului; • asigurarea 
echipamentului (de exemplu împotriva 
furtului, a incendiilor) - numai costurile 
suportate în timpul implementării proiectului; 
• costurile auditului. 
Valoarea finanțării : 
Între 30.000 și 200.000 euro 
Contributie proprie: 
0% pentru entităţile publice sau ONG-uri  
10-90% pentru operatorii economci 

energy/electrification/6-1-
electrification/  

9. PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ,  
 
 
Submăsura 
6.1 
Sprijin pentru 
instalarea 
tinerilor 
fermieri 
Diaspora 

Facilitarea 
intrării în 
sectorul agricol 
a unor fermieri 
calificați 
corespunzător 
și, în special, a 
reînnoirii 
generațiilor, 
acordând sprijin 
tinerilor 
fermieri 
pregătiți 
adecvat, care se 
stabilesc pentru 
prima dată într-
o exploatație 
agricolă în 
calitate de șefi 
ai exploataţiei 

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 
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. 
 
Valoarea finanțării: 
50.000 de euro pentru exploatațiile între 
30.000 S.O. și 50.000 SO  
 
40.000 de euro pentru exploatațiile între 
12.000 S.O. și 29.999 SO 
 
Contributia beneficiarului: 0% 

Tinerii cetățeni români din afara 
granițelor țării care se instalează 
ca șefi/manageri ai exploatației 
și care îndeplinesc cel puțin una 
dintre condițiile următoare: 
1.  au absolvit în ultimele 60 de 
luni, înaintea depunerii cererii de 
finanțare un program de studiu 
în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar sau 
economie agrară: 
postuniversitar, universitar, 
preuniversitar, în țări membre 
UE sau țări terțe UE;  
 
2. au avut un loc de muncă în 
țări membre UE sau tări terțe UE 
în domeniul agricol, 
agroalimentar, veterinar sau 
economie agrară, cel puțin 3 luni 
neîntrerupte, în ultimele 24 luni 
dinaintea depunerii cererii de 
finanțare. 
 

4 mai 2021, 
ora 16 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informa
tii_generale_pndr_investitii_pr
in_pndr_sm_6_1_sprijin_pent
ru_instalarea_tinerilor_fermier
i  

10. MECANISMUL 
FINANCIAR SEE 
2014-2021 
 
Capacitate 
sporită de a 
furniza 
energie 
regenerabilă – 
Energie 
hidroelectrică 

Creșterea 
capacității 
instalate 
hidroenergetice 
și creșterea 
numărului de 
instalații pentru 
producerea 
energiei 
hidroelectrice 

Renovarea sau reînnoirea centralelor 
hidroelectrice existente pentru a crește puterea 
capacității de generare și eficiența producției; 
• Construirea de noi centrale hidroelectrice la 
scară mică  
Valoarea finanțării: 
Minim 200.000 euro Maxim 2.000.000 euro 
Contributie proprie: între 10% -90% 

Entități private Entități publice 
Entități comerciale Entități 
necomerciale ONG-uri din 
România 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.innovasjonnorge.no
/globalassets/eea-
grants/romania/ro-
energy/hydropower/2020_ro-
energy_call-1-
hydropower_v.1.0-
nov.2020_final_ro-
translation.pdf  

31 mai 2021 

11. GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014-2021 
 
Educație, 
burse, 
ucenicie și 
antreprenoriat
ul tinerilor în 
România - 
Proiecte în 
domeniul 
învățământu-

Îmbunătățirea 
competențelor 
experților 
români în 
educație 
(inspectori 
școlari, 
formatori de 
profesori, 
consilieri) în 
domeniul lor de 
furnizare a 
serviciilor sau 
în domeniile 
democrației, 

Mobilitate; • Elaborarea de noi programe 
opționale, metode de predare specifice și 
materiale didactice/ de consiliere privind 
incluziunea și multiculturalitatea, educație în 
domeniul drepturilor omului, participare 
activă și cetățenie, abordarea didactică 
centrată pe elevi etc. pentru a pregăti și 
implementa mai bine educația și formarea 
cadrelor didactice; • Testarea și/sau 
implementarea practicilor sau orientărilor 
inovatoare în domeniul furnizării de servicii 
sau în domeniile democrației, drepturilor 
omului, cetățeniei și incluziunii sociale în 
școli; • Participarea la întâlniri de învățare de 
la egal la egal și de reflecție cu beneficiarii 

Inspectoratele Şcolare Judeţene 
(ISJ),  
Casele Corpului Didactic (CCD) 
Centrele Judeţene de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CJRAE) 
 
 
 
 Acestea vor aplica pentru 
experţii lor educaţionali: 
inspectorii şcolari, formatorii de 
profesori şi consilierii. 
 
Valoarea finanțării: 
între 1.500 și 27.000 euro 

4 iunie 2021, 
ora 13:00 

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
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-energy/hydropower/2020_ro-energy_call-1-hydropower_v.1.0-nov.2020_final_ro-translation.pdf
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

lui 
preuniversitar 

drepturilor 
omului și 
incluziunii 
sociale 

din alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți 
calitatea rezultatelor care urmează să fie 
transferate în sistemul educațional; • Activități 
care facilitează recunoașterea și validarea 
cunoștințelor, abilităților și atitudini dobândite 
prin mobilitatea învățării (dacă este posibil). 

Contributia beneficiarului: 0% 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.eea4edu.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Call_S
E_RO_2020.pdf  

12. GRANTURILE 
SEE ȘI 
NORVEGIENE 
2014-2021 
 
 
Educație, 
burse, 
ucenicie și 
antreprenoriat
ul tinerilor în 
România - 
Proiecte în 
domeniul 
învățământu-
lui 
preuniversitar 
 

Îmbunătăţirea 
calităţii stagiilor 
de practică ale 
elevilor 

Activităţi locale posibile: • Activităţi care 
consolidează cooperarea şi crearea de reţele 
între instituţiile partenere româneşti şi 
instituţiile gazdă din SD; • Testarea şi/ sau 
implementarea de practici inovatoare în sfera 
stagiilor de practică ale elevilor; • Elaborarea, 
testarea şi utilizarea de noi documente şi 
instrumente pentru îmbunătăţirea stagiilor de 
practică ale elevilor (memorandumuri de 
înţelegere, acorduri de formare, instrumente 
de monitorizare şi ghiduri pentru tutorii de 
practică, curriculumuri aduse la zi etc.);  
 
• Activităţi care facilitează recunoaşterea şi 
validarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
atitudinilor elevilor obţinute în cadrul stagiilor 
de practică;  
• Furnizarea de stimulente şi formare pentru 
tutorii de practică din cadrul agenţilor 
economici;  
• Activităţi pentru sprijinirea elevilor cu 
dizabilităţi/nevoi speciale în completarea 
ciclurilor de învăţare şi facilitarea tranziţiei 
lor în câmpul muncii;  
• Activităţi pentru creşterea conştientizării 
personalului asupra echităţii, diversităţii şi 
incluziunii; 
 • Activităţi de diseminare şi transfer al 
rezultatelor. Mobilitatea (obligatorie):  

Şcolile VET româneşti  
 
Parteneri eligibili de proiect: 
Agenţii economici români care 
au parteneriate încheiate cu şcoli 
VET pentru practica elevilor 
Instituţii gazdă eligibile pentru 
vizite de studiu: entităţi juridice 
stabilite în statele donatoare 
(SD) 
 
Valoarea finanțării:  Minim 
24.000 euro Maxim 35.000 euro 
Contributia beneficiarului:  
https://www.eea4edu.ro/cine-
poate-candida/invatamant-
profesional-si-tehnic/  
 

4 iunie 2021, 
ora 13:00 

https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Call_SE_RO_2020.pdf
https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Call_SE_RO_2020.pdf
https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Call_SE_RO_2020.pdf
https://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-tehnic/
https://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-tehnic/
https://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-tehnic/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

• Vizite de studiu în SD, realizate de echipe 
alcătuite din personal al şcolilor VET şi al 
agenţilor economici. 

13. MECANISMUL 
FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 
2014-2021 

 
Măsuri de 
reducere a 

contaminării 
cu substanțe 

periculoase în 
depozite 

municipale 
temporare 

 
 

Creșterea 
capacității de a 
gestiona/ 
reduce/ elimina 
riscurile 
generate de 
substanțele 
periculoase și 
deșeurile 
municipale 

Proiectele vor viza exclusiv elaborarea și 
implementarea unor măsuri în vederea 
închiderii depozitelor temporare de deșeuri 
municipale, precum și activități care pot 
contribui în mod indirect la remedierea 
calității mediului din zona depozitelor de 
deșeuri. Activități eligibile sunt: • Servicii de 
consultanță; • Desfășurarea unor întâlniri de 
lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul 
consultării factorilor de decizie pentru 
definirea problematicilor și a soluțiilor privind 
închiderea depozitelor temporare de deșeuri 
municipale, vizate de proiect; • Elaborarea 
unor studii de impact asupra mediului privind 
riscurile create de depozitele temporare de 
deșeuri municipale; • Elaborarea măsurilor și 
acțiunilor de închidere a depozitelor 
temporare de deșeuri municipale; • Elaborarea 
unor studii de fezabilitate privind 
implementarea măsurilor de închidere a 
depozitelor temporare de deșeuri municipale; 
• Implementarea măsurilor de închidere a 
depozitelor temporare de deșeuri municipale; 
Elaborarea unor ghiduri de bune practici în 
vederea replicării rezultatului proiectului sau 
a măsurilor de închidere precum și 
implementarea acestora. 
Valoarea finanțării: Minim 1.300.000 euro 
Maxim 2.500.000 euro 
Contributia solicitantului : 0% 

Orice autoritate locală sau 
regională (la nivel municipal/ 
județean) 
Partenerii de proiect pot fi: Din 
România: ONG-uri; Societăți 
comerciale; Instituții publice; 
Organizațiile publice de 
cercetare; Instituții de 
învățământ superior;  
Din Statele Donatoare: orice 
entitate publică sau privată, 
comercială sau necomercială, cu 
personalitate juridică, înființată 
în unul dintre Statele Donatoare. 
 
 
Informatii suplimentare: 
http://apepaduri.gov.ro/articol/

lansarea-apelului-nr-2-masuri-

de-reducere-a-contaminarii-

cu-substante-periculoase-in-

depozite-municipale-

temporare-launch-of-the-

guidelines-for-applicants-call-

2-risk-management-measures-

to-reduce-contaminated-

temporary-municipal-

landfills/4049  

30 iunie 
2021, ora 
17.00 

14. Granturi SEE și 
Norvegiene  

Creșterea 
gradului de 

Campanii pentru creșterea nivelului de 
conștientizare, abordarea stereotipurilor și 

Organizaţii neguvernamentale şi 
non-profit (ONG) Fundațiile 

30 iunie 
2021 

http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

 
Conştientizare 

privind 
drepturile 
omului şi 

tratament 
egal – 

granturi mici 

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

susținerea/ consolidarea/ extinderea 
schimbărilor pozitive in atitudini și practici 
legate de drepturile omului, egalitate de gen și 
violență bazată pe gen (VGB) Promovarea și 
crearea de spații sigure și motivaționale 
pentru cetățenii pentru a identifica și raporta 
situații de încălcare a drepturilor omului, a se 
implica activ în apărarea drepturilor omului și 
promovarea tratamentului egal. Dezvoltarea 
de parteneriate cu entități publice sau private 
(mass media, dar nu exclusiv) în vederea 
promovării și apărării drepturilor omului 
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de 
sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori 
sau alte părți implicate) ale discriminării și 
incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii 
privind egalitatea de gen și violența bazată pe 
gen; Educație și instruire pentru diferite 
grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/ 
includerii în activitatea lor a unei perspective 
a drepturilor omului și tratamentului egal; 
Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în 
justiție privind drepturile omului/ tratament 
egal (consiliere, asistență juridică etc.); 
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi 
și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de 
protecție; • Inițiative care abordează 
perspectiva drepturilor omului asupra 
îmbătrânirii (ageism). 5.000 - 50.000 euro 
Minim 10% 30 iunie 2021 https://activeci 
tizensfund.ro/ apel-4/ PROGRAME 
ADRESATE ORGANIZATIILOR 
NEGUVERNAMENTALE PAGINA 16 DIN 
27 10 MARTIE 2021 Finanțator Program de 
finanțare Obiectivul programului Solicitanți 

pentru tineret de la nivel 
județean și ale municipiului 
București precum și Fundația 
Națională pentru Tineret 
Societatea Națională de Cruce 
Roșie din România 
 
Valoarea granturilor: 
5.000 - 50.000 euro 
Contributia beneficiarului: 10% 
 
Informatii suplimentare: 
https://activecitizensfund.ro/apel
-1/  

https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

eligibili Activități eligib 

15. Refacerea 
ecosistemelor 

degradate  
 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU 
RA MARE, 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 
 
 
Valoarea finanțării: 
Maxim 10.000.000 euro/ proiect 
Contributie proprie - variabila  
 
Informatii suplimentare: 
https://www.fonduri-
ue.ro/comunicare/noutati-am-
oi/details/6/1406  

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 

30 iunie 
2022 

16. PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
8, PI 8.1, OS 
8.1, 
Operațiunea B 
 
Centre 
comunitare 
integrate 

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

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 

Unităţile administrativ teritoriale 
care se regăsesc în lista celor 139 
comunităţi cu tip de 
marginalizare peste medie și 
severă (Anexa 14 la Ghid), 
precum şi parteneriatele între 
acestea şi: Alte unităţi 
administrativteritoriale; Orice 
alte autorități/ instituții publice 
care pot contribui la buna 
implementare a proiectului. 
 
Valoarea finanțării : 

30 aprilie 
2021 

https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

integrate destinate activităților și serviciilor integrate de 
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) 

Valoarea minimă eligibilă 
aferentă unui proiect este de 
10.000 euro, iar cea maximă 
100.000 euro  
Contributia beneficiarului: 2% 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.inforegio.ro/ro/axa-
prioritara-8/apeluri- lansate/796-
ghidul-specific-8-1-b-centre-
comunitare- integrate  

17. ORDONANȚA 
DE URGENȚĂ 
nr. 224/ 30 
decembrie 2020 
cu modificările 
ulterioare privind 
unele măsuri 
pentru acordarea 
de sprijin 
financiar pentru 
întreprinderile din 
domeniul 
turismului, 
structuri de 
cazare, structuri 
de alimentație și 
agenții de turism, 
a căror activitate 
a fost afectată în 
contextul 
pandemiei 
COVID 19 

Reducerea 
impactului 
negativ asupra 
operatorilor 
economici din 
sectorul turistic, 
prin acordarea 
unui ajutor 
nerambursabil 
care acoperă o 
parte din 
pierderea din 
cifra de afaceri 
aferentă 
perioadei în 
care activitatea 
respectivilor 
operatori 
economici a 
fost afectată de 
primul val al 
pandemiei 
COVID-19 

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează 
supraviețuirea și relansarea sectorului 
turismului prin: a) salvarea de la faliment a 
unui număr important de actori economici din 
sector și salvarea locurilor de muncă generate 
de aceștia; b) stimularea întreprinderilor din 
acest sector să mențină activitatea pentru o 
perioadă de minim 6 luni. 

Întreprinderile din industria 
ospitalității (structuri de cazare, 
structuri de alimentație, agenții 
de turism), afectate de efectele 
pandemiei în perioada martie-
iunie 2020 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
21/02/25/ordonanta-de-
urgenta-pentru-acordarea-
spijinului-financiar-pentru-
sectorul-horeca-a-aparut-in-
monitorul-oficial-nr-186-din-
24-februarie-2021/  

31 
decembrie 
2021 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

18. Apel de 
proiecte 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de 
management 
integrat al 
deșeurilor - 
proiecte noi 
de investiții  
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
U RA MARE 
2014 - 2020, AP 
3, OS 3.1 

Reducerea 
numărului 
depozitelor 
neconforme şi 
creşterea 
gradului de 
pregătire pentru 
reciclare a 
deşeurilor în 
România 

Proiecte noi integrate/ individuale pentru 
consolidarea şi extinderea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor; B. 
Consolidarea capacităţii instituţionale a 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
pentru guvernanța în domeniul 
managementului al deșeurilor (pentru 
sprijinirea implementării PNGD) precum și a 
instituțiilor publice cu responsabilități în 
domeniul managementului deșeurilor; C. 
Implementarea unui sistem integrat de 
management al deşeurilor la nivelul 
municipiului Bucureşti; D. Proiecte de 
închidere a depozitelor neconforme de deșeuri 
industriale periculoase și nepericuloase; E. 
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 
2020 (după caz); Proiecte de închidere a 
depozitelor neconforme de deșeuri municipale 
(neincluse în proiectele de management 
integrat ale deșeurilor la nivel județean). 
 
Valoarea finantarii : 
Nu exista plafon maxim sau minim  
Contributia solicitantului :  
Pentru beneficiari autorități publice locale: 
Minim 2% Pentru beneficiari instituții 
centrale, finanțate de la bugetul de stat: 
Minim 15% 

Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene; Ministerul Mediului; 
Instituții publice cu 
responsabilități în domeniul 
managementului deșeurilor, în 
parteneriat cu Ministerul 
Mediului; Primăria Municipiului 
Bucureşti, primăriile de sector; 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor/ Administrația 
Fondului pentru Mediu; 
Administrația Fondului pentru 
Mediu. 
 
Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-
solicitantului-dezvoltarea-
infrastructurii-de-management-
integrat-al-deseurilor-proiecte-
noi/  

1 iulie 2022 

 
                           

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
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