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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. European City 

Facility: 

Sprijinirea 

autorităților 

locale în 

dezvoltarea 

conceptelor de 

investiții pentru 

energie durabilă 

Sprijinirea 

municipalitățilo

r și autoritățile 

locale în 

dezvoltarea 

conceptelor de 

investiții legate 

de 

implementarea 

acțiunilor 

identificate în 

planurile lor de 

acțiune privind 

climă și energie. 

Obiectivul final 

al EUCF este de 

a construi o 

conductă 

substanțială de 

proiecte de 

investiții în 

energie durabilă 

Studii (tehnice) de fezabilitate, analize de 

piață, analize ale părților interesate, analize 

juridice, economice și financiare, analize de 

risc etc., care sunt necesare pentru dezvoltarea 

conceptului de investiție.  

• Aceste activități pot fi livrate de personal 

intern sau experți externi subcontractați. 

 

 • Grantul nu poate finanța direct investițiile 

efective, dar acoperă costurile pentru 

mobilizarea resurselor și accesul la servicii 

pentru dezvoltarea unui concept de investiții. 

Municipalități/autorități locale, 

grupările acestora și entitățile 

publice locale care reunesc 

municipalități/autorități locale 

din statele membre UE, statele 

SEEAELS (Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia) și 

Regatul Unit 

 

Valoarea grantului: 

60.000 euro 

Contributia beneficiarului : 0% 

 

 

Informatii suplimentare:  

https://www.eucityfacility.eu/ho

me.html  

17 decembrie 

2021 

www.fonduri-ue.ro
www.afir.info
http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
https://www.eucityfacility.eu/home.html
https://www.eucityfacility.eu/home.html
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

în 

municipalitățile 

din Europa. 

2. Educație 

nonformală în 

sistem outdoor 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONA

L CAPITAL 

UMAN, AP 6, PI 

10.i, OS 6.3 & 

6.6) 

Reducerea 

părăsirii 

timpurii a școlii 

prin măsuri 

integrate de 

prevenire și de 

asigurare a 

oportunităților 

egale pentru 

elevii 

aparținând 

grupurilor 

vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând 

minorității roma 

și elevii din 

mediul 

rural/comunități

le dezavantajate 

socioeconomic; 

Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului 

didactic din 

învățământul 

preuniversitar în 

vederea 

promovării unor 

servicii 

educaţionale de 

calitate 

• Activități de bază pentru programe de 

educație nonformală sau în sistem outdoor, 

activități activ-participative, interactive, 

centrate pe copii;  

• Programe socio-educaționale de dezvoltare 

cognitivă;  

• Activități educaționale orientate către 

dezvoltarea/obținerea de competențe;  

• Activități de tipul cluburilor/ 

atelierelor/cercurilor pe domenii de interese; 

 • Programe și activități activ-participative 

educator/profesor - elev, pentru îmbunătățirea 

utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, 

conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi 

de raţionare;  

• Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive 

şi practice de bază necesare pentru utilizarea 

informatiilor relevante în scopul executării 

sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;  

• Activități practice de observare/descoperire 

a cunoștintelor abia dobândite în educația 

formală;  

• Activități interdisciplinare pentru 

prevenirea/tratarea analfabetismului;  

• Activități pregătitoare/educative/de 

orientare, pentru copiii care urmează să intre 

într-un alt ciclu școlar; 

 • Programe sau activități de prevenire a 

părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, 

educație în aer liber și alte activități care 

dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, 

creativitatea, abilitățile de leadership; • 

Inspectoratele Școlare Județene 

 Instituţii de învăţământ (ISCED 

1-3) acreditate, publice şi 

private, din reţeaua şcolară 

naţională;  

Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, mediere 

şcolară şi servicii alternative, 

publici şi privaţi;  

Instituţii de cult şi asociaţii 

religioase;  

ANP şi instituţii subordonate; 

Instituţii/agenţii guvernamentale 

cu atribuţii în domeniul 

incluziunii sociale;  

APL cu atribuții în domeniul 

educaţiei de nivel preuniversitar; 

ONG.  

 

Proiectele depuse în cadrul 

acestor apeluri de proiecte se vor 

realiza și implementa la nivel 

județean. 

 

Valoarea finanțării: 

Între 101.000 și 350.000 euro 

Contributia solictantului: 0% 

 

Informații suplimentare: 

https://mfe.go v.ro/pocu-

lanseaza-apelul-competitiv-

educatie-nonformala-in-sistem-

27 decembrie 

2021, ora 16:00 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

orientate pe 

nevoile elevilor 

și a unei școli 

incluzive 

Programe sau activități de educație pentru 

sănătate, igienă și nutriție sănătoasă; • 

Programe sau activități care vizează 

desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, 

educație interculturală.  

outdoor/  

3. Viitor pentru 

tinerii NEETs I  

 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONA

L CAPITAL 

UMAN, AP 1, PI 

8.ii, OS 1.1&OS 

1.2)  

Creșterea 

ocupării 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 - 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile. 

Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16-29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

Campanie de informare și promovare; 

 • Furnizarea de programe de formare 

profesională;  

• Evaluarea și certificarea competențelor 

profesionale;  

• Furnizarea de servicii specializate pentru 

stimularea ocupării fortei de munca;  

• Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a 

ocupării pe cont propriu;  

• Acordarea de sprijin persoanelor din grupul 

țintă pentru înființarea de afaceri;  

• Acordarea de subvenții (microgranturi) 

pentru înființarea de noi afaceri;  

• Activități de acompaniament. 

 

Valoarea finanțării: 

Minim 100.000 euro; Valoarea totală eligibilă 

maximă a proiectului este de 1.000.000 euro. 

 

Informatii suplimentare: 

https://mfe.gov.ro/pocu-publica-ghidul-viitor-

pentru-tinerii-neets-i/  

Furnizori autorizați de formare 

profesională a adulților; 

Furnizori acreditați de servicii 

specializate pentru stimularea 

ocupării;  

Centre autorizate de evaluare și 

certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi 

decât cele formale;  

Organizații sindicale;  

Organizații patronale;  

ONG-uri;  

Organizații de tineret, legal 

constituite;  

Camere de Comerț și Industrie; 

SPO;  

Ministerul Tineretului și 

Sportului si instituțiile 

subordonate/in coordonare; 

Angajatori. Solicitanții pot 

depune proiecte individual sau în 

parteneriat, entități din lista de 

mai sus. 

31 decembrie 

2021, ora 16:00  

 

https://mfe.gov.ro/pocu-publica-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-publica-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

regiunile 

eligibile. 

4. Programul 

privind creșterea 

eficienţei 

energetice a 

infrastructurii 

de iluminat 

public 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

mediului prin 

reducerea 

emisiilor de 

gaze cu efect de 

seră prin 

utilizarea unor 

corpuri de 

iluminat cu 

LED care să 

determine o 

eficienţă 

energetică 

ridicată și 

poluare 

luminoasă 

minimă. 

• modernizarea sistemelor de iluminat public 

prin înlocuirea corpurilor de iluminat 

existente având un consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de iluminat cu LED; 

 • completarea sistemului de iluminat public 

existent cu corpuri de iluminat cu LED;  

• achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 

dimare/telegestiune. 

UAT cu până la 5.000 de 

locuitori - Minimum 1.000.000 

lei 

 

 UAT de peste 5.001 de locuitori 

- Minimum 2.000.000 lei 

 

Infomratii suplimentare: 

https://www.afm.ro/main/progra

me/iluminat_public/2021/ordin_

1866-12_10_2021-

ghid_iluminat-consolidat-

2021_10_20.pdf  

Depunerea 

proiectelor a 

început în 25 

octombrie 2021 

 

5. Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitatea 

comunităţii 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONA

L REGIONAL, 

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/dotare a de 

Unități administrativ teritoriale 

oraș/municipiu/sectoarele 

municipiului București - ca 

membre în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-

urilor selectate la finanțare 

Parteneriate între UAT oraș/ 

municipiu/sectoarele 

municipiului București - 

membru în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-

urilor selectate la finanțare și 

lider de parteneriat - și furnizori 

publici și privați de servicii 

sociale Furnizori publici și 

31 decembrie 

2021, ora 10:00 

– pentru 

apelurile de 

proiecte 

POR/2019/9 

/9.1/1/7REG 

IUNI si 

POR/2019/9 

/9.1/1/BI 15 

decembrie 

2021, ora 

14:00– pentru 

apelul de 

proiecte 

https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2021/ordin_1866-12_10_2021-ghid_iluminat-consolidat-2021_10_20.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2021/ordin_1866-12_10_2021-ghid_iluminat-consolidat-2021_10_20.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2021/ordin_1866-12_10_2021-ghid_iluminat-consolidat-2021_10_20.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2021/ordin_1866-12_10_2021-ghid_iluminat-consolidat-2021_10_20.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2021/ordin_1866-12_10_2021-ghid_iluminat-consolidat-2021_10_20.pdf
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

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 cheltuielilor 

eligibile: 30.000 euro - pentru apelurile de 

proiecte POR/2019/9 /9.1/1/7REG IUNI si 

POR/2019/9 /9.1/1/BI  

200.000 euro pentru apelul de proiecte 

POR/2021/9 /9.1/3/Întrep rinderi  

Valoarea totală maximă a pachetului de 

proiecte de infrastructur ă la nivel de 

strategie: 4.900.000 euro 

 

Valorea contributiei: 0% în cazul 

întreprinderil or de economie socială de 

inserție 

 Minim 2% pentru celelalte categorii de 

beneficiar 

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 

 

POR/2021/9 

/9.1/3/Întrep 

rinderi 

6. Creșterea 

gradului de 

protecție și 

conservare a 

biodiversității și 

refacerea 

ecosistemelor 

degradate - Apel 

B 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONA

Promovarea 

măsurilor de 

conservare a 

biodiversităţii în 

conformitate cu 

Cadrul de 

Acţiuni 

Prioritare pentru 

Natura 2000, 

Strategia 

Europeană 

Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 

stării de conservare a speciilor şi habitatelor 

de importanţă comunitară, inclusiv 

reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe 

suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a 

siturilor Natura 2000; • Monitorizarea şi 

evaluarea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară; • 

Reducerea efectelor presiunilor 

hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă 

în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de 

ANANP Instituţia/structura care 

este responsabilă pentru 

administrarea/asigurarea 

managementului ariei protejate, 

singură sau în parteneriat cu: 

Organizaţii neguvernamentale 

(asociaţii şi fundaţii); Institute de 

cercetare; Universităţi/muzee - 

care să aibă prevăzut în actul 

constitutiv atribuţii de protecţia 

mediului şi/sau protecţia naturii; 

31 decembrie 

2021 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

L 

INFRASTRUCT

URA MARE, AP 

4, OS 4.1) 

pentru 

Biodiversitate 

2020 şi cu 

Strategia 

Naţională şi 

Planul de 

Acţiune pentru 

Conservarea 

Biodiversităţii 

2014 – 2020 

trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare 

transversală a cursului de apă, restaurarea 

zonelor umede, restaurarea albiei şi a 

reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de 

apă etc.); • Crearea şi menţinerea coridoarelor 

ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor 

de migraţie a speciilor, conservarea 

conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, 

menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii 

pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a 

reţelei Natura 2000; • Alte tipuri de măsuri 

similare, conform planurilor de management. 

Autorităţi ale administraţiei 

publice centrale/locale/alte 

structuri în coordonarea/ 

subordonarea autorităţilor 

centrale/locale. 

 

Valoarea finanțării: 

Maxim 10.000.000 euro/proiect 

 

Informatii suplimentare : 

http://mfe.gov.ro/poim-175-

milioane-euro-pentru-protectia-

si-conservarea-biodiversitatii-si-

refacerea-ecosistemelor-

degradate/  

7. PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 4.1 

Investiții în 

exploatații 

agricole 

Îmbunătățirea 

performanței 

economice a 

tuturor fermelor 

și facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

fermelor, în 

special în 

vederea creșterii 

participării și 

orientării către 

piață, cât și a 

diversificării 

agricole. 

Reducerea 

emisiilor de 

gaze cu efect de 

seră și de 

amoniac din 

Construcţia, extinderea, modernizarea și 

dotarea construcțiilor destinate condiționării 

și procesării din cadrul fermei, destinate 

activității productive, amenajarea și dotarea 

spațiilor de desfacere și comercializare, 

inclusiv distribuitoare automate pentru 

comercializare produse agricole condiționate 

și/sau ambalate și/sau procesate, prin care vor 

fi comercializate exclusiv propriile produse 

agricole/sau ale membrilor cooperatori în 

cazul solicitanților cooperative 

agricole/grupuri de producători și cheltuieli de 

marketing; Achiziționarea, inclusiv prin 

leasing, de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci 

specializate, precum și magazine la poarta 

fermei sau rulote alimentare în scopul 

comercializării produselor agricole; Cheltuieli 

cu construcţia, extinderea, modernizarea și 

dotarea construcțiilor destinate fermelor 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale sau 

juridice (de drept public sau 

privat) sau un grup de persoane 

fizice sau juridice, indiferent de 

statutul juridic pe care un astfel 

de grup şi membrii săi îl dețin în 

temeiul legislației naționale, a 

cărui exploatație se situează pe 

teritoriul României şi care 

desfășoară o activitate agricolă. 

 

Contributia solicitantului : 

 

Minim 10% 

Informatii suplimentare: 

https://www.afir.info/  

25 ianuarie 

2022, ora 16:00 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
https://www.afir.info/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

agricultură. zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, 

inclusiv construcția, modernizarea și achiziția 

de echipamente pentru managementul 

gunoiului de grajd și a dejecțiilor; Chetuieli 

cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de 

acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi 

racordărilor ca și componentă secundară, 

inclusiv, realizarea de perdele naturale de 

protecție; Cheltuieli cu înființarea şi/sau 

modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, 

drenaj, desecare. 

8. PROGRAMUL 

NAȚIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ 2014-

2020, Măsura 8, 

Submăsura 8.1 

Împăduriri și 

crearea de 

suprafețe 

împădurite 

Acordarea unui 

sprijin financiar 

deţinătorilor 

publici şi privaţi 

de terenuri 

agricole și 

neagricole şi 

formelor 

asociative ale 

acestora pentru 

împădurirea şi 

crearea de 

suprafeţe 

împădurite. 

Se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea 

de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de 

trupuri de pădure și perdele forestiere de 

protecţie. Sprijinul financiar, acordat ca 

valoare fixă, este reprezentat de costuri 

standard pe hectar pentru împădurirea de 

terenuri agricole şi neagricole, sub forma a 

două prime, după cum urmează: Primă de 

înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), 

care acoperă inclusiv costurile de elaborare a 

proiectului tehnic de împădurire - acordată 

pentru toţi beneficiarii schemei; Primă anuală 

(Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru 

acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire 

a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea 

pierderilor de venit agricol ca urmare a 

împăduririi – acordată în funcţie de categoria 

de beneficiar și tipul de teren. 

Beneficiarii schemei pot fi 

deţinătorii publici şi privaţi de 

teren agricol şi formele 

asociative ale acestora. 

Deţinătorii de terenuri agricole şi 

neagricole proprietate a statului 

şi/sau deţinătorii de terenuri 

agricole şi/sau neagricole 

proprietate a unităţilor 

administrativ teritoriale (UAT) 

sau asociaţii ale acestora, 

beneficiază numai de sprijinul 

acordat în baza Primei 1. 

 Valoarea finanțării: 

Maxim 7.000.000 euro 

 Informatii suplimentare: 

http://www.apia.org.ro/files/page

s_files/GS_Masura_8_Sesiunea_

6.pdf  

28 februarie 

2022 

9. PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 6.4 

Stimularea 

mediului de 

afaceri din 

rural, 

contribuind la 

Investiții noi în unitățile de primire turistică 

de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalou, 

fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, 

articole de marochinărie, articole de hârtie şi 

carton, fabricarea produselor chimice, 

Micro-întreprinderi şi 

întreprinderi neagricole mici 

existente şi nou-înfiinţate (start-

ups) din spaţiul rural; Fermieri 

sau membrii unor gospodării 

1 februarie 

2022 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/GS_Masura_8_Sesiunea_6.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/GS_Masura_8_Sesiunea_6.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/GS_Masura_8_Sesiunea_6.pdf
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Sprijin pentru 

investiții în 

crearea și 

dezvoltarea de 

activități 

neagricole 

creșterea 

numărului de 

activități 

nonagricole 

desfășurate în 

zonele rurale; 

Dezvoltarea 

activităților 

nonagricole 

existente; 

crearea de 

locuri de 

muncă, 

creșterea 

veniturilor 

populației rurale 

și diminuarea 

disparităților 

dintre rural și 

urban. 

farmaceutice, fabricare produse electrice, 

electronice etc 

 

Maximum 200.000 euro/ beneficiar 

Contributie beneficiar: Minimum 10% 

 

Informații suplimentare: 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pn

dr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare

_activitati_neagricole  

agricole (autorizaţi cu statut 

minim pe PFA) care îşi 

diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei 

activităţi neagricole în zona 

rurală în cadrul întreprinderii 

deja existente, încadrabile în 

micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici, cu excepţia 

persoanelor fizice neautorizate 

10. Energie 

hidroenergetică, 

geotermală și 

alte surse de 

energie 

regenerabilă 

(Granturile SEE 

& Norvegiene) 

Rezultatul 

așteptat al 

proiectelor este 

creșterea 

producției de 

energie 

regenerabilă din 

surse de energie 

regenerabilă. 

Apelul poate oferi sprijin proiectelor care 

vizează producerea de energie/electricitate din 

surse de energie regenerabilă (RES) în unul 

sau mai multe dintre domeniile: • 

Hidroenergie • Energie geotermală • Energie 

regenerabilă din alte surse 

 

Informatii suplimentare: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-

page/eea-norway-grants/calls-for-

proposals/romania-hydropower-geothermal-

and-other-res-for-smes-and-ngos/  

Pot aplica IMM-urile și 

ONGurile, inclusiv 

întreprinderile sociale cu 

activități economice, stabilite ca 

persoană juridică în România. 

 

Valoarea finanțării: 

 

Între 50.000 și 200.000 euro per 

proiect 

Contributia beneficiarului : 

Minim 10% 

3 decembrie 

2021, ora 14:00 

11. PNDR 

 submăsura 4.3A 

„Investiții 

Cresterea 
competitivităţii 
sectorului 

Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea 

drumurilor de acces agricole către ferme (căi 

de acces din afara exploataţiilor agricole).  

Unități Administrativ 
Teritoriale şi/ sau Asociații ale 
acestora constituite conform 

Pragurile de 

calitate lunare 

sunt: 95 de 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/romania-hydropower-geothermal-and-other-res-for-smes-and-ngos/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/romania-hydropower-geothermal-and-other-res-for-smes-and-ngos/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/romania-hydropower-geothermal-and-other-res-for-smes-and-ngos/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/romania-hydropower-geothermal-and-other-res-for-smes-and-ngos/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

pentru 

dezvoltarea, 

modernizarea 

sau adaptarea 

infrastructurii 

agricole şi silvice 

– componenta 

infrastructura 

de acces 

AGRICOLĂ”  

agricol prin 
îmbunătăţirea 
accesibilităţii 
exploataţiilor 
agricole; 
 Modernizarea 
şi adaptarea 
căilor de acces; 
 Asigurarea 
unei bune 
aprovizionari şi 
un acces mai 
facil către 
consumatori şi 
pieţele de 
desfacere. 

 

ATENȚIE: NU va fi finanțată prin această 

submăsură construcția drumurilor agricole din 

pământ. Cheltuielile de consultanţă şi pentru 

managementul proiectului sunt eligibile dacă 

respectă condițiile menționate în Ghidul 

Solicitantului şi se decontează proporțional cu 

valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă 

proiectului. Excepție fac cheltuielile de 

consultanţă pentru întocmirea dosarului 

Cererii de finanţare care se pot deconta 

integral în cadrul primei tranşe de plată.  

 

Nu sunt eligibile investiţiile amplasate pe 

terenuri care fac obiectul reconstituirii 

dreptului de proprietate sau unor litigii. 

legislației naționale în vigoare. 
 
 Informatii suplimentare:  
rata 
sprijinului public nerambursabil 
va fi de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile, şi nu va 
depăşi 
– 1.000.000 Euro/ proiect. 
 
Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL
%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%2
0Sintetic/Ghid-sintetic_sM-
4.3A_FINAL.pdf  

 

puncte 

(28.10.2021 – 

27.11.2021); 60 

de puncte 

(28.11.2021 – 

27.12.2021) și 

20 puncte 

(28.12.2021 – 

27.01.2022) 

12. Apel de 
proiecte 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de 
management 
integrat al 
deșeurilor - 
proiecte noi 
de investiții  
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
U RA MARE 
2014 - 2020, 

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 

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-

1 iulie 2022 

https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid-sintetic_sM-4.3A_FINAL.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid-sintetic_sM-4.3A_FINAL.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid-sintetic_sM-4.3A_FINAL.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid-sintetic_sM-4.3A_FINAL.pdf
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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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

AP 3, OS 3.1 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% 

infrastructurii-de-management-

integrat-al-deseurilor-proiecte-

noi/  

13. 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 

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://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://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 

activitate a 
fost afectată 
în contextul 
pandemiei 
COVID 19 

14. Protejarea 
sănătății 
populației în 
contextul 
pandemiei 
cauzate de 
COVID-19 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
U RĂ MARE 
2014- 2020, 
AP 9, OS 9.1) 

Creșterea 

capacității de 

gestionare a 

crizei sanitare 

COVID-19 

Instalarea de sisteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire 

totală, și de detectare semnalizare și alarmare 

în cazul depășirii concentrației maxime 

admise de oxigen în atmosferă pentru 

creșterea gradului de securitate la incendii; • 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea 

infrastructurii electrice, de ventilare și tratare 

a aerului, precum și infrastructura de fluide 

medicale 

 

Valoarea maximă a finanțării pentru 

proiectele de tip A este de 150.000 de euro. 

Valoarea maximă a finanțării pentru 

proiectele de tip B este de 2.000.000 de euro. 

Valoarea maximă a finanțării pentru proiecte 

unice care vizează ambele tipuri A și B este 

de 2.150.000 euro 

 

Informatii suplimentare: 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-

cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-

spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-

medicale/  

Spitalele publice de fază I și II și 

suport COVID din sistemul 

sanitar de stat. 

 Alte unități sanitare publice 

inclusiv unități sanitare cu 

personalitate juridică aferente 

sistemului național de apărare, 

ordine publică şi securitate 

națională, precum și cele 

aferente sistemului de transport, 

pentru care Ministerul Sănătății 

stabilește necesitatea dotării/ 

reabilitării, în contextul 

consolidării infrastructurii 

medicale pentru a face față 

provocărilor dicate de 

combaterea epidemiei de 

COVID-19 

31 martie 
2022 

15.  Decontaminarea 
siturilor poluate 

istoric – 
proiecte noi 

(PROGRAMUL 

Implementarea 

unor măsuri de 

decontaminare 

şi ecologizare a 

unor situri 

contaminate şi 

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 

Autorităţile publice sau alte 

instituții publice, inclusiv 

structuri subordonate acestora, 

pentru situri contaminate istoric 

aflate în proprietate sau puse la 

dispoziţia acestora de către 

30 iunie 
2022 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/


 12 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT

U RĂ MARE, 
AP 4, O.S. 4.3) 

abandonate 

deţinute de 

autorităţile 

publice sau 

pentru care 

acestea au 

responsabilitate 

în procesul de 

decontaminare 

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. Utilizarea 

infrastructurii verzi va fi considerată o 

opțiune prioritară pentru acțiunile de 

decontaminare (bio-decontaminarea siturilor 

poluate) 

 

Informatii suplimentare: 

https://www.fonduri-

ue.ro/comunicare/noutati-am-

oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-

perioada-de-depunere-a-cererilor-de-

finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-

apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-

reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-

istoric . 

proprietar – printr-un act juridic 

- în vederea implementării 

proiectului 

 

Buget alocat apelului: 5.716.409 

euro 

Pentru beneficiari autorități 

publice locale/ instituții 

subordonate acestora, finanțate 

de la bugetul local: Minim 2% 

Pentru beneficiari instituții 

centrale, finanțate de la bugetul 

de stat: Minim 15% 

 
                                                                                                                                           Întocmit  

          Șef Serviciu                                                                                                                      Expert superior  
   Ovidiu Victor Frenț                                                                                                                  Flaviu Urâte 

https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric

